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LUSTERKA, LAMPY
[BLACHY, ATRAPY, AIRBAGI
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AUT USZKODZONYCH OP031763
ZA GOTÓWKĘ - SPRAWDŹ CENĘ!
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T a. 0-605 72 56 22, 065/573-02-77

AUTO ^ C Z Ę Ś C I
C Z Ę Ś C I U ŻY W A N E
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J A P O Ń S K IC H
WROCŁAW - B Y K Ó W 41a (trasa na Warszawę)
tel./fax 071/315-29-27, 315-1 6-41 ,
0-601 7 4 2 2 13
pon.-pt 9.00-17.00, sob. 9.00-15.00

E E

B
7

- 1

/ 3

m jr I

Wrocław,ul. Szczytnicka28, tel. (071) 3219037
Wrocław,ul. Karkonoska36, tel. (071) 3628988
Warsztat- ul. Przyjaźni 2/4, tel. (071) 3397150
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CZĘŚCI DO AUT
FRANCUSKICH
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11 OP032507

do 30% więcej mocy
Wrocław, tel. 0-602 318 411, www.cetronic.ircd.pl
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SKLEP (8»-17")
tel. 071/372 46 58
WARSZTAT (8"-17°°)
tel. 369 13 88
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O P E L • K R U K
Pożyczki od 1,5% tygodniowo
pod zastaw aut, nieruchomości,
RTV,AGD, złota
„WALOR”, Wrocław, ul. Traugutta 107
tel. 343-56-35,0-S01 664 259

CZĘŚCI ZAMIENNE, HURT, DETAL

qpw6509n is k ie c e n y wysyflra
OPEL-KRUK Wrocław ul. Litomska 25
tel. 071/355-55-11,0-693 55 55 11
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CZĘŚCI DO AUT
J A P O Ń S K IC H
OP032128

A U T O

M iędzynarodow a\
G azeta
O głoszeniow a

M IA R P O

UŻYWANE tel. 071/32^61-02
NOWE
tel. 071/324-28-74
Wrocław, ul. Armii Ludowej 29
w w w .m a r p o .s a n e t .p l
e -m a il: m a r p o @ s a n e t.p l
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AUTO

nieruchomości, RTV, łodzie, p. kemping, itp.
A T R A K C Y J N E O PR O C EN TO W AN IE
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Natychm
iastowe
pożyczki
warunki do negocjacji

Wrocław, ul. Pułaskiego 48/50
o teł. 071/372-49-25,0-693 30 30 30,0-601 70 50 71
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KUPI
KAŻDE AUTO;
P O S IA D A M Y T R A N S P O R T
U M O W A K U P N A -S P R Z E D A Ż Y
O D RĘKI
WROCŁAW, ul. Opolska 114
J T E L ./F A X 0 7 1 3 11 7 1 9 3 M

Części eksploatacyjne
w atrakcyjnych cenach
do starszych modeli
aut RENAULT
taniej nawet do.. 60%!!!
"C Z Ę Ś C I Z A M IE N N E
i

A K C E S O R IA "

Wrocław, ul. Sienkiewicza 10
tel. 322 30 58, fax 321 05 61

Świadczy usługi:
-serwisowe
- kooperacyjne
- modernizacyjne

.o *
Ponadto prowadzimy sprzedaż:
-części zamiennych do maszyn i urządzeń
-elementów hydrauliki siłowej

PHZ Bumar Sp. z o.o.
Biuro Handlowe we W rocławiu, ul. Grabiszyńska 163, 5 0 -9 5 0 W rocław
DZIAŁ SPRZEDAŻY MASZYN: TE L (0 7 1 ) 361 20 32, 361 57 26, T E L/FA K S 332 40 55
DZIAŁ SPRZEDAŻY CZĘŚCI: TE L ( 071 ) 361 00 51, FAKS 361 20 31

WYPŁATA GOTÓWKI W20 MINUTII!

0 5 0 1 4 0 3 135
fZW OŃ CAŁĄ DOBĘ A

PSIE POLE tel. 789 90 56

OP034155

OP040570

oferuje części zamienne
do aut włoskich _
W rocław, ul. Lwowska 9
tel. 361-86-70, 33-24-052
RABATY D LA W ARSZTATÓ W

Oferuje:
- ładowarki
- miniładowarki
-koparki
- minikoparki
- koparko-ładowarki
- lawety i przyczepy J l l
- maszyny komunalne ^
- frezarki, zagęszczarki
- narzędzia pneumatyczne
- maszyny i urządzenia używane
w tym po remontach kapitalnych

W r o c ła w , u l. Ś lę ż n a 1 8 5
t e l./f a x 3 3 7 - 1 3 - 0 2
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AUTO
CZĘŚCI

DO AUT HIEMIECKICH
i FRANCUSKICH
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AUTO CZĘŚCI NA “ŚLĘŻNEJ”
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Biuro Handlowe we Wrocławiu

http://www.phzbumar.com.pl
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K U P IĘ AUTA

U Ż Y W A N IE ”'’

B U D O W
JSA. s*

e-mail: bhw@phzbumar.pl

POW YPADKOW E
GOTÓWKA, WŁASNY TRANSPORT

te l. 0-602 157 399
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PO W Y P A D K U I do aut francuskich

Wrocław, ul. Czarnieckiego 11|
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ALFA ROMEO
O
'

AUTA O KAZJA !!! AUTA Z UBEZPIECZALNI
SPRZEDAZ - SKUP. ROZBITE, USZKODZONE I
CAŁE. W OFERCIE OK. 70 AUT NA PLACU! NAJ
WIĘKSZY WYBÓR NA DOLNYM ŚLĄSKU! Nawią
żemy współpracę z pomocami drogow ym i i
warsztatami celem zakupu aut. AUTO-HANDEL
„PALCARS” WROCŁAW, ul. Swojczycka 99, 500
m za CPN (przy przejaździe kolejowym), zdjęcia
w In te rn e cie :, w w w .p a lca rs.g ra tk a .p l, te l.
071/348-26-11 (fax), 0601/16-83-84 W81004344

A U T O SE R W IS
. S e b a s t ia n B o g u la k
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Wrocław, ul. Karkonoska 7 (naprzeciw TVP)
tel.071/ 33-999-68, 0601-733-656
ALFA ROMEO 145,1998 r„ 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
czerwony, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw.
szyby i reg. (usterka, stan idealny, - 18.000 zł. Złotoryja, tel.
076/878-41-94
ALFA ROME0145,1999/00 r., 1400 ccm, 16V, 105 KM, żółty
metalic, kupiony w salonie, II właściciel, alum. felgi 15', ciemne
szyby, sportowy ukł. wydechowy, wspomaganie kier, RO z CD,
stan b. dobry, • 22.000 zł. Tyniec nad ślężą, powiat wrocławski,
tel. 0607/92-47-92
ALFA ROME0 146,1995 r.. 130 tys. km, 1700 ccm, 16V, inst.
gaz., bordowy metalic, klimatyzacja, alum. felgi, welurowa tapicerka, alarm + pilot, el. otw. szyby i reg. lusterka, ABS, RO, I
w łaściciel, - 20.000 zł. Kluczbork, tel. 077/414-14-51,
0600/61-48-02
ALFA ROME0146,1996 r , 1400 ccm, czarny, wspomaganie
kier., immobilizer, el. otw. szyby, centr. zamek, kpi. dokumenta
cja, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, zadbany, stan b.
dobry, -16.400 z ł , możliwe raty. Legnica, tel. 076/850-72-02,
0608/68-11-72
ALFA ROME0146,1996 r., 1600 ccm, boxer, czerwony, ABS,
centr. zamek, 2 poduszki pow., el. ster. szyby i lusterka i szyberdach, inst. gazowa, -18.600 zł. Twardogóra, powiat oleśnic
ki, tel. 0502/28-74-18

O

ALFA ROME0146,1997 r., 90 tys. km, 1400 ccm,
benzyna, czerwony, kupiony w salonie, I właści
ciel, serwisowany, bez wypadku, wspomaganie
kier., welurowatapicerka, • 19.900 zł gotówka, za
miana, kredyt lub leasing. „LEKS CAR” , Wał
brzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewicza
37,
te l.
0601/85-15-55,
0604/40-47-11
W01041124

wspomaganiem, alarm+ pilot, immobilizer, stan idealny, - 35.500
zł. Kobylin, tel. 065/548-29-73

ALFA ROME0 156,1999 r., 92 tys. km, 2400 ccm, JTD, czarny
metalic, ABS, klimatronic, 4 poduszki pow., alum. felgi, el. otw.
szyby, skórzana tapicerka, kupiony w salonie, - 42.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/83-11-85

ALFA ROMEO 156, 2000/01 r., 100 tys. km, 1900 ccm, jTd,
pertowobordowy, 4 poduszki pow., ABS, ESP, klimatronic, wspo
maganie kier., centr. zamek, RO, el. wyposażenie dodatkowe,
kupiony w salonie w kraju, alum. felgi, welurowa tapicerka, 42.900 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 0602/38-55-22
ALFA ROME0156 SPORTWAGON, 2000/01 r., 1800 ccm, 16V,
srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicer
ki, bez Wypadku, pierwszy właściciel, serwisowany, homologa
cja na ciężarowy, - 38.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-65-02

O

ALFA ROME0164 SKŁADAK, 1997 r., 3000 ccm,
zielony metalic, automatyczna skrzynia biegów,
inst. gazowa na gwarancji, klimatyzacja, centr.
zamek, pełne wyposażenie eiektr., przyciemnia
ne szyby, alum. felgi, opony zimowe, zadbany, 11.500 zł. Nysa, tel. 0606/62-49-36 W01027624

ALFA ROME0156,1999 r., 90 tys. km, 1600 ccm, Twin Spark,
bordowy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany
w ASO, RO, alum. felgi, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja,
stan b. dobry, zadbany, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-89-00,
0601/75-43-72
ALFA ROMEO 156,1999 r., 70 tys. km, 1600 ccm, czerwony
metalic, centr. zamek, halogeny, el. otw. szyby i reg. lusterka,
ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, regulowana kierownica ze

8 00- 1 8 00
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AUD1100 .cygaro', 1983 r., 145 tys. km, 2200 ccm, benzyna,
inst. gaz., czerwony, stan silnika i karoserii b. dobry, szyber
dach, 5-biegowy, RO, zarejestrowany, ubezpieczony, -4.900 zł
lub zamienię na tańszy. Lwówek śląski, tel. 0608/25-37-60 *
AUD1100,1984 r., 2200 ccm, benzyna, niebieski metalic, inst.
gazowa, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., hak, welurowa
tapicerka, - 5.700 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0501/82-29-29
AUD1100,1985 r., 192 tys. km, 1897 ccm, benzyna, inst. gaz.,
biały, silnik 5-cylindrowy, 4-drzwiowy, oznakowany, Mul-T-Lock,

AUD1100 .cygaro*, 1988 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
inst. gaz., grafitowy, inst. gazowa na gwaranqi, nowe opony i
amortyzatory, zadbane niebieskie wnętrze, przegląd ważny do
2005 r„ - 6.200 zł. Wrocław, tel. 0503/41-63-73
AUD1100,1988 r., 1800 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry,
kasetowe klamki, nowa deska rozdzielcza, - 9.900 zł. Wrocław,
tel. 071/799-85-00,0697/23-36-62
AUD1100 AVANT, 1988/96 r., 198 tys. km, biały, el. otw. szyby,
centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., hak, roleta,
weluroWa tapicerka, wnętrze z wersji C4, stan b. dobry, - 8.500
zł. Głogów, tel. 0503/59-52-19

AUD1100,1989 r., 2200 ccm, turbo, inst. gaz., niebieski meta
lic, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie kier., alarm + pilot,
- 9.500 zł. Przyłęk, tel. 074/817-00-91
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AUD1100 OUATTRO, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, inst. gaz.,
metalic, ABS, klimatronic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr.
zamek, szyberdach, alum. felgi, blokada tylnego mostu, podło
kietnik, zadbany, -12.800 zł. Góra, tel. 0501/70-04-56

Ś W ID N IC A
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AUD1100 Ć4,1991 r., 310 tys. km, 2300 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, peł
ne wyposażenie elektryczne, automatic, welurowa tapicerka,
ABS, alum. felgi, kpi. opon zimowych, - 15.900 zł., tel.
0601/46-79-76
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£10.000 zł, ra ta : 160,26 zł
100.000 zł, ra ta : 320,51 zł
150.000 zł, ra ta : 480,77 z ł
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ALFA ROMEO GTV, 1996 r., 2000 ccm, turbo D, srebrny meta
lic, alum. felgi, skórzana tapicerka, wszystkie el. dodatki, stan
b. dobry, - 37.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811 -04-59,
0696/46-82-37

AMC
AMC EAGLE KOMBI, 1980 r , 4200 ccm, benzyna, brązowy,
4x4, automatic, hak, sprowadzony, oryginalny, -14.200 zł. Kęp
no, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61

AUDI
O

ABSOLUTNIE AKTUALNE AUTA ATRAKCYJNIE
KUPIĘ KUPIĘ AUDI, KUPIĘ AUDI, KUPIĘ AUDI,
KUPIĘ AUDI, KUPIĘ AUDI, KUPIĘ AUDI. Kupuje
my auta całe, po wypadku, do remontu, po 1988
r. i inne marki również, płacimy najwięcej., tel.
0605/35-26-21,0607/39-92-93
W01024664

AUD1100 .cygaro*, 1983 r„ 2100 ccm, benzyna, inst. gaz., sza
ry metalic, wspomaganie kier, centr. zamek, alum. felgi, kom
puter, hak, blacha ocynkowana, stan b. dobry. Dobroszyce, po
wiat oleśnicki, tel. 071/314-86-44,0607/32-36-54

S E R W IS

ZDRO W E AUTO - ZDRO W E CENY
DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE
MECHANICY Z CERTYFIKATAMI PRODUCENTÓW

F IA

www.pdk.com.pl

AUD1100,1989 r., 2000 ccm, turbo D, czarny metalic, ABS,
centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby i reg. lusterka, klima
tyzacja, alum. felgi + komplet kół, - 12.800 zł. Oleśnica, tel.
071/314-17-27,0601/38-78-94

w w w .fia ts e r w is .p l |

A U T O

OddzW Opole, uL Waryńskiego 2, toL 077/441-32-46

AUD1100,1989 r., 2200 ccm, benzyna, inst. gaz., granatowy
metalic, automatic, tempomat, el. ster. szyby i lusterka, szyber
dach, immobilizer, ABS, podłokietnik, alum. felgi, centr. zamek,
2 lata w kraju, stan b. dobry, - 12.500 zł. Lwówek śląski, tel.
0504/06-33-74

ALFA ROME0 156,1998 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., klimatyzacja,
alarm, centralny zamek, el. otw. szyby, poduszki pow., kupiony
w salonie, zadbany, stan b. dobry, • 32.000 zł. Wrocław, tel.
0605/18-27-75
ALFA ROME0 156,1998/99 r., 88 tys. km. 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, klimatyzacja, poduszka pow., wspomaganie kier.,
centr. zamek + pilot, ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka, bez
wypadku, I właściciel, kupiony w salonie, stan idealny, • 32.000
zł. Rawicz, tel. 0697/25-21-63

k re d y to w y

teL 076/842-16-05/06, infolinia: 0-800 50 50 50

ALFA ROMEO 75,1986 r., 180 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, reguł, kierowni
ca, kubełkowe fotele, z urzędu celnego, ważny przegląd i OC;
stan dobry, - 3.500 zł lub zamienię na VW Golfa I. Prudnik, tel.
0504/93-99-40

ALFA ROME0 147,2003 r., 28 tys. km, 1900 ccm, diesel, jTd,
140 KM, perfowosrebmy, 5-drzwiowy, 6-biegowy, 8 poduszek
pow., klimatronic, w kraju od tygodnia, opłacony, stan idealny, 59.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/88-00-15

ALFA ROME0155,1996 r., 2000 ccm el. otw. szyby, poduszka
pow., ABS, inst. gazowa, - 21.000 zł. Wałbrzych, tel.
0600/90-18-19

d o m

z kredytem na ty

ALFA ROMEO 33,1991 r., 200 tys. km, 1700 ccm, boxer, grafi
towy metalic, el. otw. szyby, nowy akumulator (gwarancja) i
amortyzatory, alum. felgi, stan dobry, - 5.800 zł. Strzelin, tel.
0600/90-51-19

ALFA ROMEO 147, 2003 r., 29 tys. km, 1900 ccm, JTD, 140
KM, srebmo-tytanowy metalic, RO, ABS, wspomaganie kier.,
centralny zamek z pilotem, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg.
lusterka, alarm, klimatyzacja, 10 poduszek pow., 6-biegowy,
5-drzwiowy, ESP, inne, - 59.999 zł. Bolesławiec, tel.
0506/12-29-36

ALFA ROME0155,1995 r., 130 tys. km, 2500 ccm, TDI, czer
wony, klimatronic, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., el.
otw. szyby, centr. zamek, halogeny, welurowa tapicerka, alum.
felgi, stan b. dobry, -17.500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74,
0501/62-80-22

p o w s ze c h n y

Oddział Lubin, uL Skłodowskiej 9a

ALFA ROMEO 33,1992 r., 110 tys. km, 1400 ccm, boxer, czar
ny, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, alum. felgi
15*, el. otw. szyby, ważny przegląd i OC, stan silnika i blacharki
b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/791-88-97 po godz. 14

L F A

‘ L A N C I A

53-031 Wrocław, ul. Partynicka 21
tel. 071/795-77-37, 0-691 757357
KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SILNIKA
WYMIANA ROZRZĄDÓW, SPRZĘGIEŁ A & S k ' ,
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
p fflMSn*
PRZEGLĄDY OKRESOWE
SPRZEDAŻ CZĘŚCI
W Em

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

2

AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, żółty, instalacja gazowa, 2-drzwiowy, blacharka do poprawek, zatrzymany dowód rejestracyjny
(za ogumienie), -1.700 zł lub zamienię na Forda Fiestę. Wro
cław, tel. 0601/19-99-49
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, diesel, brązowy, - 3.000 zł. Rudna,
tel..076/846-85-63
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna,, czerwony, po remonde
blacharki i lakierowaniu, inst. gazowa, hak, szyberdach, -4.000
zł. Trzebieszowice, powiat kłodzki, tel. 0693/41-95-31
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, turbo D, granatowy metalic, alum.
felgi, 5-biegowy, zadbany, RO z CD, - 3.800 zł. Wołów, tel.
071/389-20-55,0509/19-83-26
AUDI 80,1984 r., 1600 ccm, benzyna, biały, właśddeljiiepalący, garażowany, zadbany, - 4.600 zł. Jelenia Góra, tel.
075/752-32-24
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel, piaskowy, model przęjśdowy, alarm + pilot, RO, pokrowce, spoiler ze światłem „stop*, hak,
kołpaki, nowy akumulator i amortyzatory, sprowadzony w cało
ści, stan b. dobry, - 6.300 zł. Nowa Sól, tel. 0501/77-21-89
AUDI 80,1985 r:, 1800 ccm, benzyna, biały, centr. zamek, RO,
stan b. dobry, na zachodmich tablicach, - 2.500 zł. Polkowice,
tel. 0601/83-45-33
AUDI 80,1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, nowe amor
tyzatory, hak, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 6.300 zł. Wrodaw, tel. 0603/31-94-72
AUDI 80, 1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, grafitowy, inst. gazo
wa, alarm, hak, przód od modelu B4, stan b. dobry, - 9.500 zł.
Grodków, powiat brzeski, teł. 077/415-83-35

ALFA ROME0164,1990 r., 180 tys. km, 3000 ccm, V6, inst.
gazowa, ciemnoniebieski metalic, pełne wyposażenie elektrycz
ne, klimatyzacja, szyberdach, ABS, zadbany, przegląd do
02.2005 r., właściciel niepalący, - 8.300 zł. Świebodzice, tel.
0693/86-47-72

ALFA ROMEO 147, 2003 r„ 29 tys. km, 1900 ccm, 16V TDI,
tytanowy metalic, RM, ABS, wspomaganie, centr. zamek z pilo
tem, alum. felgi, el. otw. szyby i reg. lusterka, alarm, klimatyza
cja, 10 poduszek pow., 6-biegów, 5-drzwi, CD, stan idealny, 62.000 zł. Bolesławiec, tel. 0506/12-29-36 (zdjęcia do tej oferty
można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0692
http://wkz.autogielda.com.pl)

ALFA ROMEO 155, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czarny,
pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki i klimatyzacji,
kupiony w salonie, -15.500 zł. Sułkowice, powiat gostyński, tel.
0692/59-55-01

proste procedury, minimum formalności
idziemy Ci na rękę, czyli
m
uproszczona procedura już przy
20% wpłacie własnej
0% wpłaty do 55.000 wartości
pojazdu
kredyt złotówkowy
Ty decydujesz o ofercie
j

ALFA ROME0 156,2000 r., 80 tys. km, 1800 ccm, morski me
talic, I właściciel, bez wypadku, pełne wyposażenie oprócz skó
rzanej tapicerki, alum. felgi, serwisowany, stan idealny, - 34.500
zł. Świebodzice, tel. 0605/55-55-37

ALFA ROME0146,1998 r, 100 tys. km, 1400 ccm, Twin Spark,
czerwony, inst. gazowa, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, wspo
maganie kier., centr. zamek, halogeny, immobilizer, RO + 6 gło
śników, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, dzielona tylna ka
napa, el. reguł, fotel kierowcy, kpi. dokumentacja, -18.000 zł.
Świdnica, tel. 0600/25-94-51

ALFA ROME0155,1995 r., 185 tys. km, 2500 ccm, TDI pełne
wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, -18.600 zł. Brzeg, tel.
0506/03-74-39

S ta ć Cię na sp o k o jn y s e n

ALFA ROME0156 TS, 1999/00 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V,
srebrny metalic, kupiony w salonie, bezwypadkowy, I właści
ciel, 2 poduszki pow., ABS, ASR, klimatyzacja, el. otw. szyby,
el. reg. lusterka, komputer, alum. felgi, RO, skórzana tapicerka,
podłokletniki, pakiet Comfort, alarm, - 32.900 zł lub zamienię.
Otmuchów, tel. 077/439-05-35,0606/99-56-29

ALFA ROMEO 146, 1997/98 r., 130 tys. km, 1400 ccm, biały,
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, poduszka pow.; alarm,
kupiony w salonie, bez wypadku, 2 kpi. kół (opony letnie i zimo
we), stan b. dobry, • 16.500 zł lub zamienię na Fiata Seicento.
Wrocław, tel. 071/352-49-74,0501/04-41-87

ALFA ROMEO 147, 2002 r„ 43 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
16V, seledynowy metalic, 3-drzwiowy, 8 poduszek pow., klimatronic, oryg. RO CD system Bose, tempomat, pełne wyposaże
nie el., podłokietnik, alum. felgi, stan idealny, -46.500 zł. Kłodz
ko, tel. 0608/32-05-00

Kredyt Samochodowy

ALFA ROME0156, '1999 r., 1800 ccm, srebrny metalic, kupio
ny w salonie, pełne wyposażenie, - 35.200 zł. Ostrów Wlkp.,
tel. 062/592-16-68,0505/06-02-52
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zegar cyfrowy, obrotomierz, wspomaganie, c. zamek, pokrow
ce, hak, RO SONY, bez korozji, ospoilerowany, stan b. dobry,
nie wymaga napraw, atrakcyjny wygląd, - 10.400 zł. Jelenia
Góra, tel. 075/762-16-42,0604/32-64-32 (zdjęcia do tej oferty
można zobaczyć w internecie pod numerem - A01642
http://wkz.autogielda.com.pl)
AUD1100 AVANT, 1985 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
inst. gaz., zielony, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek + alarm,
RO, alum. felgi, hak, - 6.900 zł. Strzegom, powiat świdnicki, tel.
074/649-33-44,0609/85-44-54
AUD1100,1985 r , 2200 ccm, złoty metalic, welurowa tapicer
ka, instalacja gazowa, hak, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 7.400
zł. Kłodzko, tel. 074/867-99-46,0603/29-47-39
AUD1100 AVANT, 1985 r., 260 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
inst gaz., seledynowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier.,
alarm, szyberdach, • 6.700 zł lub zamienię. Strzegom, tel.
074/855-34-44,0692/72-89-52
AUD1100,1985 r., 2300 ccm, wtrysk, kolor grafitowy metalic,
bez wypadku, wspomaganie kier., centralny zamek, RM, welu
rowa tapicerka, nowy ukł. wydechowy, zadbany, bez korozji,
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel.
071/328-94-63
AUD1100,1985 r., 2200 ccm, benzyna, Inst. gaz. stan b. dobry,
- 2.500 zł. Wrocław, tel. 0693/66-75-07
AUD1100,1986 r., 370 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor srebrny,
po remoncie silnika, nowa pompa olejowa, pompa wodna, szy
berdach, hak, blacharka ocynkowana, stan dobry, - 7.000 zj.
Wrocław, tel. 071/322-47-17 po godz. 21
AUD1 100,1987 r., 2000 ccm, srebrny metalic, inst. gazowa,
klimatyzacja, wspomaganie kier., kasetonowe klamki, - 7.600
zł lub zamienię. Legnica, tel. 0507/01-72-70
AUD1100,1987 r., 1800 ccm, benzyna, inst. gaz., złoty metalic,
centr. zamek, wspomaganie kier., zadbane wnętrze, właściciel
niepalący, bez wypadku, stan b. dobry, nie wymaga napraw, 8.700 zł. Leszno, tel. 0694/16-03-60
AUD1100,1987 r., 175 tys. km; 2300 ccm, benzyna, granatowy
metalic, wspomaganie kier., 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach,
kpi. kół zimowych i letnich, garażowany, radio, hak, stan ideal
ny, - 8.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-18-24
AUD1100 .cygaro*, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, grana
towy metalic, nowy akumulator (na gwarancji), zadbane wnę
trze, atrakcyjny wygląd, automatic, wspomaganie kier., alarm,
centr. zamek + 2 piloty, hak holowniczy, szyberdach, welurowa
tapicerka, ważny przegląd i OC, • 6.200 zł. Wartowice, powiat
bolesławiecki, tel. 0692/73-04-78
AUD1 100 AVANT, 1988 r., 210 tys. km, 2300 ccm, benzyna,
inst. gaz., bordowy metalic, automatic, szyberdach, el. reg. lu
sterka, cehtr. zamek, kpi. kół zimowych i letnich, alum. felgi,
zadbany, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0609/02-76-11 **
AUD1100,1988 r., 2200 ccm, benzyna, zielony, wspomaganie
kier., alarm + pilot, obrotomierz, podłokietnik, alum. felgi, bez
wypadku, I właściciel, w kraju od 7 lat, stan idealny, - 9.600 zł.
Chojnów, tel. 076/818-79-01,0602/89-20-52

AUD1100 C 4,1991 r, 2000 ccm, benzyna, inst. gaz., czerwo
ny, I właściciel w kraju, alarm + pilot, centr. zamek, el. reg. szy
berdach, wspomaganie kier., ważny przegląd i OC, stan b. do
bry, - 21.500 zł lub zamienię na busa. Kłodzko, tel.
074/647-09-54 po godz. 19,0605/59-48-61
AUD1100 C 4 ,1991 r., 2300 ccm, benzyna, grafitowy metalic,
wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyberdach, -15.900
zł. Kościan, tel. 0606/65-57-57

AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, pełny wtrysk, granatowy, przód
modelu B4, alarm+ pilot, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS,
RO Sony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 9.500 zł.
Międzyrzecz, tel. 0601/74-22-19
AUDI 80 B 3 ,1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy metalic,
szyberdach, centr. zamek, - 8.800 zł. Niemodlin, tel.
077/460-81-69,0600/94-78-50
AUDI 80 B3, 1987 r., 230 tys. km, 1800 ccm, benzyna, inst.
gaz., czerwony, instalacja gazowa, hak, RO + 4 głośniki, stan
silnika i wizualny b. dobry, -10.900 zł lub zamienię: Nysa, tel.
0508/75-74-71
AUDI 80 B 3,1987 r., 168 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grafitowy,
szyberdach, alum. felgi, spoilery, po remonde zawieszenia, 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/330-41-92
AUDI 80 B 3,1987/95 r., 160 tys. km, 1800 ccm, platynowy me
talic, alarm, roleta bagażnika, CD, el. reg. lusterka, po wymia
nie świec, oleju, paska, nowe płyny, nowy akumulator, eksplo
atowany za granicą kpi. dokumentacja, stan id e a ln y ,10.000
zł lub zamienię na Audi AvanL Wałbrzych, tel. 074/665-24-77,
0605/45-65-48
AUDI 80 B 3,1987/96 r., 193 tyś. km, 1600 ccm, turbo D, czer
wony, wspomaganie kier., nowy akumulator, zadbany, -10.000
zł. Miejska Górka, tel. 065/547-45-35,0608/70-15-11
AUDI 80, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, alarm, ABS, szyberdach, stan b.
dobry, - 9.200 zł. Brzeg. tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74
AUDI 80 B3, 1988 r, 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, inst
gaz., czerwony, welurowa tapicerka, RO + głośniki, stan dobry,
- 9.900 zł. Bolesławiec, tel. 0609/50-69-10 po godz. 17
AUDI 80 B 3,1988 r., 1800 ccm, benzyna, inst. gaz., grafitowy,
alum. felgi 15*. kpi. kół zimowych, kubełkowe fotele, przód od
B4, spoiler, stan dobry, - 11.500 zł. Międzybórz, tel.
062/785-64-47
AUDI 80,1988 r, bordowy.alum. felgi, centr. zamek, welurowa
tapicerka, zadbany, stan b. dobry, - 8.500 zł. Myszędn, powiat
świebodziński, tel. 0501/83-03-34
AUDI 80 B 3,1988 r., 197 tys. km, 1600 ccm, benzyna, demnozielony metalic, 5-biegowy, alum. felgi 15", alarm, nowe amor
tyzatory, zadbany, bez korozji, stan b. dobry, - 8.900 zł lub za
mienię. Nysa, tel. 077/433-10-62.0694/75-09-53
AUDI 80 B 3,1988 r., 175 tys. km, 2000 ccm, granatowy meta
lic, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, alum. felgi,
hak, welurowa tapicerka, RO, - 9.900 zł lub zamienię. Oleśnica,
tel. 0606/11-75-05
AUDI 80, 1988 r, T800 ccm, + inst. gazowa, szaro-niebieski
metalic, komputer, ABS, RO, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, halogeny, in st gazowa na gwarancji, - 11.200 zł. Ple
szew, tel. 062/741-17-17,0505/68-09-60
AUDI 80 B3,1988 r„ 1800 ccm, benzyna, inst. gaz., czerwony,
alum. felgi, szyberdach, hak, dodatkowe światło .stop' w spoilerze, nowy akumulator, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, garażowany, właśddel niepalący, atrakcyjny wygląd, stan
b. dobry, -12.000 zl. Środa Śląska, teł. 071/317-58-71.

AUD1100 C 4 ,1991 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, 4 el. otw. szyby, szyberdach, ABS, katali
zator, alarm, centr. zamek + pilot, el. reg. lusterka, oznakowa
ny, antynapad, RO, - 20.000 zł lub zamienię. Świebodzice, tel.
074/666-83-25,0697/68-08-41

— UWAGA! —

AUD1100 C4,1992 r., 190 tys. km, 2000 ccm, inst. gaz., grafito
wy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., alarm, blo
kada skrzyni biegów, 2 kpi. kół, RO, sprowadzony w całości, •
15.600 zł. Kaczorów, powiat jaworski, tel. 0506/85-26t-10

p o e O T o m i

AUD1100,1992 r., 2600 ccm, V6, biały, bogate wyposażenie,
ciemne szyby, alum. felgi, - 15.900 zł lub zamienię. Legnica,
tel. 0603/30-48-23

F IN A N S O W E
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AUD1100 C4,1992 r„ 200 tys, km, 2800 ccm, V6, zielony meta
lic, inst. gazowa, klimatronic, welurowa tapicerka, drewniane
wykończenia, soczewkowe reflektory, el. otw. szyby, nowe amor
tyzatory, tarcze hamulcowe, sprzęgło, katalizator i sonda Lamb
da. stan b. dobry, - 22.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-11-71,
0601/88-51-11
AUD1100 C4,1992 r, 2800 ccm, kolor srebrny metalic, instala
cja gazowa, pełne wyposażenie elektryczne, skórzana tapicer
ka, klimatyzacja, ABS, szyberdach, alum. felgi, ciemne szyby,
reflektory soczewkowe, przód nadwozia RS, atrakc. wygląd, 19.900 zł. Wrocław, tel. 071/364-92-37,0696/48-04-58
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AUDI 80 GTI, 1979 r., 1600 ccm, 115 KM, czerwony, welurowa
tapicerka, szyberdach, ciemne szyby, kubełkowe fotele, nowe
progi i opony, nowy przegląd, - 2.500 zł lub zamienię na VW
Transportera T2, Mercedesa 207,307,. może być do remontu,
Lubin, tel. 0698/80-66-56

AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, diesel hak, po remoncie kapital
nym silnika i blacharki, garażowany, nowy akumulator (gwaran
cja), - 5.000 zł lub zamienię na kombi, lub małe dostawcze.
Żmigród, powiat trzebnicki, tel. 0693/39-64-75
AUDI 80 CL, 1980/81 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwio
wy, zadbany, jasna tapicerka, kompletny, aktualny przegląd i
OC, garażowany, po remoncie silnika, stan b. dobry, - 2.850 zł.
Gościce, powiat nyski, tel. 0698/66-85-27
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 5-bie
gowy, 4-drzwiowy, -1.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-82-28
AUDI 80,1981 r., 1300 ccm, benzyna, inst. gaz., zielony, za
dbane wnętrze, stan b. dobry, - 3.700 zł. Gościce, gm. Pacz
ków, powiat nyski, tel. 0696/41-06-35
AUDI 80,1981 r., 1300 ccm, jasnosrebmy, stan techn. dobiy,
ważny przegląd i OC, deska rozdz. i fotele z nowszego modelu,
- 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 0508/63-10-36

°

gospodarczą ?

Załatwiszwszelkieformalność

50000 zł- rata 544,78 zl

AUDI 80, 1979 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, po remoncie
kapitalnym, stan b. dobry, - 2.950 zł., tel. 0507/08-56-58

AUDI 80,1979 r., zielony, dodatkowy silnik, ważny przegląd i
OC (VIII, 2004), - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/380-23-76,
0609/99-29-76

n w so ą ?

u za m o ść
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AUD1100,1993/94 r., 2500 ccm, TDI, beżowy metalic, automa
tic, klimatyzacja, - 27.000 zł. Żary, tel. 0694/34-84-88

AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, techn. sprawny,
brak przeglądu i OC, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/836-97-13,
0607/17-26-61

p im o ś o ą

Mamy rozwiązamedlaCiebie!

AUD1100 C4 KOMBI, 1993 r., 208 tys. km, 2500 ccm, TDI, zie
lony metalic, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby i reg. lu
sterka, el. reg. reflektory, szyberdach, 6-biegowy, relingi dacho
we, roleta bagażnika, I właściciel, - 28.600 zł. Ziębice, tel.
074/819-41-07,0602/49-25-55

AUDI 200 OUATTRO, 1990 r., 207 tys. km, 2226 ccm, 20V, gra
natowy metalic, inst. gazowa, klimatronic, el. ster. szyby, lusterka
(podgrz.) i szyberdach, ABS, skórzana tapicerka, alum. felgi,
stan b. dobry, -17.500 zł. Lubin, tel. 0607/77-98-32
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WROCŁAW,ul.W.Stwm28,IVp.,pok415
tel. 071/783-15-47 www.isfinanse.pl J
V
AUDI 80,1988 r , 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty meta
lic, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, 4 zagłówki, stan b.
dobry, na zachodnich tablicach - 1.000 EUR. Wrodaw, tel.
071/311-20-42,0600/03-67-33
AUDI 80 B3,1988/89 r., 1800 ccm, benzyna, in st gaz., czerwo
ny, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, - 9.900 zł. Oleśnica, teł.
071/793-35-09,0601/41-23-29
AUDI 80 B 3,1988/96 r., 205 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, inst. gazowa, katalizator, alarm + pilot, obniżony,
sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi 15*, garażowany, zadba
ny, atrakcyjny wygląd, -10.800 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
0608/68-46-74,0608/63-84-43
AUDI 80,1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, grafitowy me
talic, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, -12.900 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431 -78-00,0600/06-30-37
AUDI 80 B 3,1989 r., 1800 ccm, benzyna, inst. gaz., czerwony,
centr. zamek, alum. felgi, immobilizer, alarm + pilot, oznakowa
ny, blokada skrzyni biegów, garażowany, stan b. dobry, -12.200
zł. Sokołowice, gm. Oleśnica, tel. 071/315-41-52,0505/10-51-50
AUDI 80 B 3 ,1989 r., 1800 ccm, benzyna, inst. gaz., czarny
metalic, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, garażowany,

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl
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UWAGA: OD 01.01.2004 r. MOZESZ STAĆ SIĘ POSIADACZEM WIATRÓWKI Z LUFĄ GWINTOWANĄ O ENERGII POCISKU 00 17J (dżuli) BEZ ZEZWOLENIA!'
Zgodnie z nowelizacją „Ustawy obroni i amunicji", wszystkie wiatrówki (zarówno z lufą gwintowaną, jak i z lufą gładką) oeaergii pocisku poaiżej 17J(riżali),riostępie są od 1 stycznia 2004 roku BEZ ZEZWOLENIA
dla osób p ełn o le tn ie !. Wiatrówki o energii pociska powyżej 17J podlegają rejestracji dokonywał ej po za kip ie i aie są dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Jaż teraz możesz a zyskać w ięcej informacji i zamówić
wiatrówkę gwintowaną aie podlegającą rejestracji, dzwoniąc pod nam er (71)347-47-47. W naszym salonie firnowym we W rocławia możesz natomiast knpić dowolną wiatrówką gwiatowaaą lak gładkolafową

SUPER
Wiatrówka Norconia Germany
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Wiatrówka z lu f; gwintowany kalibei 4.5 mm niemieckiej firmy Norconia, klasycznie łamana
Trwała i niezawodna, ładowana śrutem typu Diaholo. Blokada łamanej lufy daje gwarancje
bezpieczeństwa. Możliwość zamontowania lunety. Długość całkowita: 1090 mm. Dł. lufy: 480 mm
Waga: 2.9 kg. Prędkość początkowa: 230 m/s. 2 lata gwarancji. Energia poniżej 17J.
W kom plecie SOO szl.śnitn.
tO O

Pistolet-wiatrówka
gladkalufowa kal. 4,5 mm na
śrut stalowy okrągły BB's. Prędk. pocz.:
140 m/s Wykonany w całości z metalu.
Regulowane przyrządy celownicze. Blokada
niekontrolowanego wystrzału, ładowany do rękojeści,
zasilany nabojem C02, który wystarcza na co najmniej 60
strzałów. Magazynek na 15 śrutów. Wymiary: 178x131x30
mm. Waga: 1,05 kg. Zasięg: 300 m. Energia poniżej 17J. W komplecie
specjalna walizka do przechowywania, zapasowy magazynek. 1 nabój
002 i 500 szt. śrutu.

TARCZ G R A T IS !

Wiatrówka
Norconia Germany Master
Wiatrówka z lufą gwintowaną kaliber 4,5 mm niemieckiej firmy Norconia.z d o ln p
systemem naciągu. Profilowana kolba wykonana zdrowna, zakończona slopką. Jej alntem jesl
nieruchoma lufa oraz zdejmowana szczerbinka, w miejsce której można zamontować lunet;. Regulacja szczerbinki
w pionie i poziomie. Długość całkowita: 1050 mm. Dł. lufy: 455 mm. Waga: 3.3. Prędkość pocz.: 220 m/s. 2 lala
gwarancji. Energia poniżej 17J. W komplecie 500 szt. śrutu.
ID O t a r c z

Pistolet
Norconia Germany

G R A T IS !

Wiatrówka
BSA SUPERSPORT GW

RMG pistolet gazowy
GLOCK 19

Pistolet-wiatrówka z lufą gwintowaną
kaliber 4,5 mm, renomowanej niemieckiej Orny
'Norconu^lędnostrzałowy pistolet ładowany jest
śrutom diabęlo przez łamanie lufy. Atutem wiatrówki
jest profilowana drewniana rękojeść i solidoe wykonanie.
Przyrządy celownicze regniewane w pionie i w poziomie.
Długość lufy: 170 mm. Prędkość początkowa: 110 m/s. Waga: 1100 g.
Energia poniżej 17J. W komplecie 500 szt. śru b i 100 tarcz.

Wiatrówka z gwintowany lufą kaliber 4,5 mm renomowanej angielskiej firmy BSA,
klasycznie łamana. Niezwykła kombinacja wagi wiatrówki i mocy. Produkowana w Anglii. W weisji
gwintowanej jeszcze lepsza precyzja strzało! Ręcznie wykańczana kolba zakończona gumową slopką. Możliwość
zamontowania lunety Regulowane przyrządy celownicze. Dł. całkowita: 1 100 mm. Dł. lufy: 470 mm. Waga: 3 kg.
Prędkość pocz.: 290 m/s. Energia poniżej 17J. W komplecie 500 szt. śrutu.

Pistolet-wiatrówka
z gwintowaną lulą kal. 4,5
mm. Prędk. pocz.: 160 m/s.
Wykonany w całości z metalu
Posiada regulowane przyrządy celownicze
i ruchomy zamek. Zasilany nabojem C02,
który wystarcza na co n ajmniej 70 strzałów. Poj.
magazynka: 28 pocisków. Przystosowany do każdego
rodzaju śrutu (Diabolo, kalki BB). Wymiary:
185x144x36,8 mm. Dł. lufy: 116.5 mm. Waga: 785 g.
Energia poniżej 17J. W komplecie zapasowy magazynek, specjalna
walizka do przechowywania, 1 nabój C02 i 500 szt. śratu.

Pistolet z obezwładniającym gazem
biologicznym. Wymiary: 174x127 mm. Waga:
350 gram.10wystrzałów gazu paraliżującego
z wyraiennegir zasobnika. Zasięg: około 4 m.
W cenie: zasohoik gazu alkaloid. Skórzana kabura
z mocowaniem do pasa GRATIS.

Wiatrówka
Air Arms TX200 Mk3
Wiatrówka gładkolufowa z d o ln p naciągiem kaliber 4.5 mm renomowanej angielskiej firmy Air Arms.
Model z zainstalowanym tłumikiem wewnątrz lufy. Prędkość pocz.: 330 m/s. Długość całkowita: 1050 mm.
. Długość lufy: 357 mm. Waga: 4,2 kg. W kom plecie 500 szt. śrulu.

- 3 7 %

!

1990 2)

( 071) 347 47 47

Wiatrówka
Air Arms Pro Sport
Wiatrówka gładkolufowa z dolnym naciągiem kaliber 4.5 mm. Dważana przez wielu za najlepszy model na
św iecie. Okrzyknięty rewelacją, zdobył tytuł wiatrówki roku w plebiscycie czasopism Air Gunner oraz Airgun
World. Doskonała jakość wykonania, siła i celność - ta wiatrówka jest marzeniem każdego Strzelca. Prędkość
pocz.: 335 m/s. Dł. całkowita: 1045mm . Dł. lufy: 245 mm. Waga: 4.1 kg. W kom plecie 500 szt. śrutu.

Wiatrówka
BSA SUPERSPORT GW

SPRZEDAZ NA RATY
2990-zł

Najniższe oprocentow anie!

LIMITOWANAEDYCJA

Limitowana edycja znakomitej angielskiej wiatrówki firmy BSA- dostępnych jedynie 200 sztuk!
Każda z wiatrówek została przestrzelana przez mistrzynię olimpijską Renatę Mauer-Różańską, o czym zaświadczają
dołączane oryginalne dokumenty (certyfikat z autentycznym podpisem, tarcza zwlasnoręcznie wykonanym przez mistrzynię
podsumowaniem punktowym oraz zdjęcie wykonane podczas przestrzeliwania tego konkretnego egzemplarza). Kolba
posiada wygrawerowany podpis Renaty Mauer-Różańskiej oraz unikalny numer egzemplarza (ud I do 200). Całość
umieszczona jest w stylowej, drewnianej skrzynce-. Niezwykła gratka dla miłośników strzelectwa i sportu! DSA
Supersport GW to wiatrówka zgwintowaną lulą. kaliber 4,5 mm. Posiada blokadę spustu, regulowane przyrządy
celownicze i możliwość zamontowania lunety. Dł. całkowita 1100 mm. Dł. lufy: 470 mm. Waga: 3 kg. Prędkość
%.
pocz.: 290iu/s. Energia poniżej 17J. .
I
L IM I T O W A N A E D Y C J A

POKROWJEC
HA WIATRÓWKĘ

L IM ITO W A N A E D Y C JA

LUNETA 4x20

L IM I T O W A N A E D Y C J A L IM I T O W A N A E D Y C J A

KULOCHWYT -I-100 TARCZ

SKÓRZANE KABURY

SZELKI OPERACYJNE

NABÓJ C02

ŚRUT OKRĄGŁY BB's 4,5 mm

ŚRUT DIABOLO
STANDARD 4.5 mm

ŚRUT DIABOLO
BOXER 4,5 mm

Prezentowany towar objęty jest roczną lub dwuletnią gwarancją. Ponadto dajemy Państwu możliwość sprawdzenia towaru w ciągu 15 dni. Gwarantujemy pełne zadowolenie lub zwrot gotówki. Zamówienia
przyjmowane są drogą pocztową, telefonicznie, faksem lub przez Internet. Zapraszamy również do naszych salonów firmowych, w których można zapoznać się z pełną ofertą naszej firmy. Płatność przy
odbiorze. Termin realizacji od 24 godzin do 3 dni roboczych. Koszt przesyłki ok 10 zł. Ceny zawierają podatek VAT. Dla firm faktury VAT. Dozwolone od 18 lat. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

salo ni 50-123 Wrocław, ul. Oławska 16

FIRMOWY

czynny: p o n .*p ią t. od 9 do 1 8 , sob o ta od 1 0

do
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PROMOCJE
ZAKUPY PREMIOWANE
upominki za punkty

ZDJĘCIA I FILMY
KLUB KSK

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

Militaria.pl
Największy internetowy sklep z bronią
AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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Rata od 145 zł p n y 10.000 kredytu O Paktet OC AC NW od 4.8% O Bez poręczycieli
Baz zaświadczeń przy 0% wpłacie O Kredytujemy auta spoza komisu
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SAMOCHODOWE
Wrocław, ul. Kościuszki 135 p. 310
tel. 071/34 24 163,0601 555 339
15.000 zł. Syców, tel.

AUDI 80,1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, inst gaz.,
biały czarny, ospoilerowany, przód B4, Mul-T-Lock, wspomaga-

W m

Atrakcyjne kredyty:
gotówkowe, hipoteczne,
oraz dla zadłużonych

|o J |

Szeroki wybór ^
części do sam.:
- osobowych
:- dostawczych
-ciężarowych

W

s o S

Wrocław, Aleja Pracy 2 lok. 29
' tal. 071/ 339-24-41,0 609-477-600

11

OPMłtStt

nie kier., demne szyby, alum. felgi, obniżony, atrakcyjny wy
gląd, • 12.900 zł. Chojnów, tel. 076/818-794)1,0602/89-20-52
AUDI 80 B3, 1991 r., 205 tys. km, 1800 ccm, szary metalic,
alarm + 2 piloty, wspomaganie kier., 2-poźiomowy szyberdach,
Inst. gazowa na gwarancji, sportowy ukł. wydechowy, białe ze
gary, nowe tarcze, klocki ham., paski i płyn, aktualny przegląd i
OC, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, • 14.800 zł. Gło
gów, tel. 0692/53-34-84
AUDI 80 B 3,1991 r., 1600 ccm, czerwony, II właściciel, w kraju
od 2000 r., karta pojazdu, bez wypadku, 5-biegowy, szyberdach,
halogeny, RO, obrotomierz, zegarek, centr. zamek, garażowa
ny, nowy akumulator, zadbany, el. reg. reflektory, stan b. dobry,
zderzaki w kolorze nadwozia, -11.500 zł lub zamienię na inny.
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 0609/61-00-08

W

r o o łg $ |

AUDI 80 B3,1991 r„ 1800 ccm, benzyna, inst gaz., biały, centr.
zamek, nowy akumulator, białe kierunkowskazy, przód od B4,
garażowany, • 13.500 zł. Nowa Wieś, pn. Nowogrodziec, tel.
075/736-20-57
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| katalizatory I złącza elastyczne |

f

Wrocław, ul. HUBSKA 52
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vopo33Q78 www.romex.civ.pl
V
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AUDI 80 B 3 ,1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm. TDI, grafitowy
metalic, zadbany, klimatyzacja, wspomaganie kier., RO, bloka
da skrzyni biegów, garażowany, stan b. dobry, alarm, oznako
wany, -16.500 zł. Rokitki, powiat legnicki, teł. 0602/33-29-84

Zapraszamy:

|)pn.^Ł w ^gjiz. 8.J30-1T^toj

AUDI 80 B4,1991 r., 181 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szy
by i reg. lusterka, alarm, kpi. dokumentacja, spoiler, roleta ba
gażnika, alum. felgi, RO z CD, sprowadzony w całości, - 21.000
zł. Wafcrzych, tel. 074/840-30-01

CENA
FOR D W IN D STAR .......................... 1996
3800 G
32.400,
MERCEDES 1 2 4 ....................
1994
2800 .......... 43.500,
NISSAN PATRO L........................... 1994
2800 D
28.400,OPEL C O R S A ...........................
1989
1200
4.900,OPELVECTRA K O M B I................. 1998
1800
31.900,PEUGEOT 306 KOMBI ................. 1998
1800 .......... 28 900,
1200 .......... 24 800,
RENAULT C LIO ................................. 2000
SUZUKI WAGON R ...................... 2000
1300
23.200,TOYOTA A9/ENSIS K O M B I.......... 1999 .......... 1600 G
42.800,
TOYOTACARINAII ........................ 1989
2000 D .......... 9.800.
V W GOLF ...................................... 1991
1300 ....... 10.900,
V W PASSAT............................
1998
1600 .......... 33 900,
W V L T 2 8 ..................................
1991
2400 D
11.400,.

KREDYTY

(kompletne), alum. felgi 16",
0504/68-96-51

e - m a il: p s ie p o le @ f o t a ,p l

Czynnacodziennie:poniedziałak-piątek9-18,sobota-nKlziela 10-15

Wrocław, ul. Tęczowa 85
tel. 342-83-08. 0-601 735 327
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SPRZEDAŻ
CZĘŚCI UŻYWANYCH

Procedura uproszczona
na auta do 10 lat
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HURTOWNIA f
MOTORYZACYJNA
nie prowadzimy sprzedaży d etaliczn ej;
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1984 .. 0,0 ___ . 4 700
Kamping BURSTNER 5001
.0 ,0 _____.8700
Kamping BURSTNER CITY____ 1985
Kamping DEKA CARAVANS____ . 1979 ___0,0 .......... . 5 800
.8800
1972 . 0,0
0,0 _
12950
Kamping MARTENS CHALLBJGK 1990
Kamping SIBCKBMNESCA1E410 . 1996 ___0,0 ........ .. 11900
NEW1ADÓW N 1200______ ... 2000 -----0,0 „ — . 5 900

SKUP SAMOCHODÓW
CAŁYCH
I PO W YPADKO W YCH
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u l.

5 (M » Wrocław, ul. Olblfaka 29, tolAx071/36M»-77,(WM 72-72^7

ROK PROC. -POJEMNOŚĆ

K O M

AU TO ZŁO M
AUTOHANDEL

AUDI 80 B 3,1991 r., 157 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny
metalic, sprowadzony w całości w 2000 r., karta pojazdu, centr.
zamek, RO, szyberdach otw. el., stan b. dobry, - 14.900 zł lub
zamienię. Brzeg/teł. 077/41T-49-71,0501/36-37-18

*5 1 - 1 2 9

Wrodow uL Żmigrodzka 114, tel 352 70 01, tel/fa* 352 83 90
W ZAPRASZAMY PoivPt 10-17, So 10-15, Ndz 12-15 opoi463i
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II Oddział FOTY we WROCŁAWIU

Wrocław, ul. Opolska 188 (zajezdiia MPK), tel. 071/34-00-160,3440-145, M O I 78 26 61
0-601 79 88 07, BIURO KREDYTOWE 0-607 126 524, ww.BHfla.gratka.pl

FIATOłfCATO

/

S a r a f f lilliil

NAJTAN1EJ

T Ł U M IK I

Wrocław, ul. Robotnicza 72d 0P040939
(teren Archimedesa), tel. 071/782-75-27

AUDI 80 63,1991 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, za
dbany, nie wymaga napraw, nieekśploatowany we Wrocławiu,
stan b. dobry, -14.900 zł. Wrocław, tel. 0600/25:52-58
AUDI 80 B4,1991/92 r., 1900 ccm, turbo D, kolor srebrny, wspo
maganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory,
welurowa tapicerka, Mul-T-Lock, alarm + pilot, dużo nowych

PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU ZADBANE SAMOCHODY
Doradztwo kredytow i • Pakiet ubezpieczeniowy AC, 0 ( ^ j W w r a r ig j g » < ^ ^
RO Pioneer, stan b dobry, - 12.800 zł. Środa Śląska, tel.
0509/19-00-49 po godz 17
AUDI 80 83,1990 r., 1800 ccm, benzyna, złoty metalic, ABS,
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, RO, I właściciel, 10.300 zł. Leszno, tel. 0503/98-89-72
AUDI 80 B 3 ,1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, grafitowy
metalic, ABS, szyberdach, RO, po wymianie amortyzatorów i
tarcz hamulcowych, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, 2 kpi. kół
(opony letnie i zimowe), -14.500 zł. Rawicz, tel. 0607/97-80-44
AUDI 80,1990 r.. 1600 ccm, ciemnoniebieski, wspomaganie
kier., alarm + pilot blokada skrzyni biegów, szyberdach, hak,
alum. felgi, koła zimowe, stan b. dobry, - 10.700 zł. Wrocław,
tel. 071/310-71-55,0696/72-70-95
AUDI 80 B 3 ,1990 r., 1800 ccm, benzyna, zielony metalic.
4-drzwiowy, 5-biegowy, stan silnika i blacharki dotxy, ważny
przegląd i OC, • 8.300 zł. Wrocław, tel. 0605/18-27-75

AUDI 80, 1990/91 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary
metale, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 12.900 zł łub zamienię, możliwe raty. Paczków, powiat nyski,
tel. 077/431-78-00,0600/06-30-37
AUDI 80 B3,1990/91 f.. 148 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic,
sprowadzony w całości, I właściciel, welurowa tapicerka, RO,
szyberdach, centr. zamek, kpi. dokumentacja, stan idealny, 12.400 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19
AUDI 80 B 3,1990/97 r., 158 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, hak, RO, zadbany, • 13.000 zł lub zamienię
na Mercedesa. Kępno, tel. 062/583-03-43 wieczorem,
0694/18-36-36
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 180 tys. km. 1800 ccm. benzyna, inst
gaz, czarny metalic, wspomaganie, el. otw. szyberdach, całe
wnętrze w kolorze czarnym (model B4), zawieszenie sportowe
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P rz y jm u je m y a u ta
ZAPRASZAMY III
16001 1902 9.900 z ł
|ciTROENZX
11001 1997 16.800 z ł
CITROEN SAXO
ICHRYSLER 8TRATU8 20001 1996 26.200 z ł
15001 1997 14.900 z ł
DAEWOO LANOS
DAEWOO MAT1Z
1999 14.700 z ł
8001
160016Y 1998 17.900 z ł
FIAT SIENA
1800D 95/96 14.900 z ł
FORD FIESTA
1.816V 1994 14.900 z ł
HYUNDAI LANTRA
OPELASTRA COMBI 1.416V 1998 1 9 .9 0 0 z ł

p ła c im y g o tó w k ą
OPEL VECTRA CD
PEUGEOT 306
RENAULT CUO
RENAULT CUO
RENAULT CUO
SEAT (BIZA
SKODA FELICIA GLX
SKODA FEUCIA combi
| VW GOLF IV

2.016V
14001
1900D
12001
12001
14001
1.6+gaz
13001
20001

ZAPRASZAMY III
1996 26.200 zł
1995
1994
1995
1996
1996
1998

15.700
11.900
9.900
14.900
15.800
18.500
1996 13.400
1999 37^00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

W rocław, ul. Krakowska 152, tel./fax 795-40-39
0-607-608-238.0-601-763-552

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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FIRMA
SAMOCHODOWA

G O S IA

SKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA Z ZASTAWAMI

1998 ' 1600 65
FIATONOUECENTO
1993 700 48
TOYOTASTARLET
1997 1300 50
RENAULTMEGANE CLASSIC 2000/1 160016V 64
RENAULTLAGUNA
199S 2200 D 150
FIATSIENAHL
1998 16001«V68
1999 1600 110
PEUGEOT306
2001 1700im 14C
OPELASTRA
HONDAACCORD
2000 1800 00
1994 700
FIATONOUECENTO
77
RENAULTLAGUj^COyj .1997. ’ 1800 43
VW GOLF IV CABRIO

W lfcajanochoddw nadranli:

KREDYTUJEMY
SAMOCHODY
SPOZA KOMISU

32.000
8.500
17.500 KntfyM tm yN m ochodyM M nto
32.900 OIctm taedytowaila max 8 lat
20.000 B«z piMWcaJ wpłaty
16.900 I k Doraczvdsl
Kofzyrtn*pdd«tyAC,OC,NW
27.500 Procedura ifjroaczona (bezuMedaeri)
39.500
42.000 I ul. K leclń ska 151|
6.500
W ro c ła w
17.500

1

W W W .gO S la.g raH ca.p l

071/ 367-24-20; 357-24-2* |
357-24-52; 0602-777-887 f

VELTA • 2

> KREDYTY SAMOCHODOWE
-► PROCEDURA UPROSZCZONA
-► SKUP AUT - ZAMIANA OP040M0

KOLOR

CENA

CITROEN XSARA COUPE

1999

1900 D

76

SREBRNY

25.400

FIAT 126p
DAEWOO NUBIRA KOMBI

1998

650

65

ZIELONY

4.500

2000

2000

122

ZLOTY

29.400

ROKPROD.

MARKA

POJ. PRZEB. (tys. km)

PEUGEOT 605 AUTOMAT

1992

3000+ G

199

BORDOWY

13.600

PLYMOUTH TOYAGER

1996

3300 + G

239

ZIELONY

37.200

RENAULT MEGANE

1996

1400 + G

207

CZERWONY

21.400

R0VER623

1994

2300 * G

172

BIAŁY

22.500

VW LT 35

1997

2500 TD

188

NIEBIESKI

43.500

Wrocław • Stadion Olimpijski, tel. 071/348-16-64

KUPIĘ SAMOCHÓD MARKI AUDI
te l 0 -6 0 4 0 6 5 5 3 2. 0 7 1 /3 9 0 - 2 3 -2 0

f AUTOALARMY

BIURO KREDYTOWE
OP034164
SKUf* SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

MOŻE BYĆ USZKODZONY

r a d ia , g ło ś n ik i, ze sta w y G S M ,
system y s a te lita rn e G P R S , c e n tra ln e
z a m k i, e le k try c z n e szyby, h a k i

blokady skrzyni biegów

!!! PROMOCJA!!!
części, RO, I właściciel, w kraju od 2001 r„ stan b. dobry, • 18.800
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/781-45-21,0501/50-27-50

stan idealny, udokum. przebieg, do sprowadzenia z Niemiec 1.650 EUR. Góra, tel. 065/543-40-16,0608/21-96-17

AUDI 80 84,1991/92 r., 208 tys. km, 2000 ccm, benzyna, Inst.
gaz., zielony metallc, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, RO, - 17.300 z». Miejska Górka, tel. 0501/12-67-56,
065/547-44-67

AUDI 80 B4,1992 r , 196 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny meta
lic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, hak, RO, 21.500 zł. Kluczbork, tel. 0502/35-20-15

AUDI 80 B4,1991/92 r., 210 tys. km, 2000 ccm, benzyna, inst.
gaz., ciemnozielony, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, stan dobry, -17.300 zł. Rawicz, tel. 0507/44-92-15
AUDI 80 B 3,1991/92 r., 154 tys. km, 1800 ccm, pertowobordowy metalic, kpi. dokumentacja, garażowany, bez wypadku, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, RO, welurowa tapicerka,

t e l. /f a x

( 0 7 1 )

7 8 1 > 0 1 -6 0

■

WROCŁAW ul. Robotnicza 2 2
podłokietnik, el. reg. lusterka, zadbany, nowe paski i olej, stan
idealny, -13.200 zl. Ziębice, tel. 0600/32-01-62
AUDI 80 B4,1992 r., 2000 ccm, benzyna ABS, -16.700 zł. Świe
bodzice, tel. 074/666-96-98,0606/62-03-24
AUDI 80 B 4,1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordowy
metale, inst. gazowa, welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek
+ pilot, I aśtidel, garażowany, stan b. dobry, • 21.000 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-36-64,0506/38-78-83
AUDI 80 B4,1992 r., 220 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony, ABS,
centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, hak holowniczy, alum.
felgi, - 22.800 zl., teł. 0603/13-98-67
AUDI 80 B 4,1992 r., 62 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy metalic,
4-drzwk>wy, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, RO,

S Y S T E M A H T Y P O R W A H IO W Y G R A T IS !

AUDI 80 B4 CABRIO, 1992 r., 186 tys. Km, 2800 ccm, V6, czar
ny metallc, nowa Inst. gazowa (gwarancja), ABS, klimatyzacja,
komputer, dwa zabezpieczenia antyvtfamaniowe, pełne wypo
sażenie elektryczne, skórzana tapicerka, - 31.500 zł. Lubsko,
powiat żarski, tel. 0695/56-99-81
AUDI 80 B 4,1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic, el.
reg. szyberdach I podgrzewane lusterka, ABS, centr. zamek,

i

AUTOGAZ

autoryzacja BRCI Lovato - gwarancja serwisowa

UWAGA! Naczas montażuinstalacji ■autozastępcze.

NOWA FILIA - UL. SZYBOWCOWA 15
tel. 071/374-36-39, 0-609 389 633
51-146 WROCŁAW, AL KASPROWICZA111
325-33-93,326-01-15,0-601 732 767

IMMOBIUSERY • BLOKADY SKRZYŃ BIEGÓWI
CENTRALNE ZAMKI • RADIA • OLOŚNIKI I
MONTAŻ TELEFONÓW <UM • ELEKTRYCZNE I
PODNOŚNIKI SZYB • CZUJNIKI COFANIA I

Przy zestawie: autoalarm z kodem dynam icznie
zmiennym, czujnik wstrząsu, czujnik położenia
samochodu, sterowanie centralnym zamkiem g
w cenie 500 zl
g

OPEL-KRUK W rocław ul. Utom ska 25
0 7 1 /3 5 5 .5 5 . 1 1 . 0 5 9 3 /5 5 5 5 1 1
klmatyzacja, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, alarm *
pilot, immobilizer, hak, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), stan
b. dobry, • 17.000 zl. Nowa Sól, tel. 0508/05^1-58
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic,
alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie kier., sportowy ukł.
wydechowy I grill, inst. gazowa, atrakcyjny wygląd, -18.500 zl.
Świdnica, tel. 0695/54-91-62
AUDI 80 B 4,1992 r., 148 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały,
zadbany, szyberdach, kpi. dokumentacja, RO z CD, kpi. kół zi
mowych, alum. felgi, -18.500 zł. Wałbrzych, tel. 0696/01-49-91
AUDI 80 B 4,1992 r., 200 tys. km, 2000 ccm, kolor grafitowy,
aluminiowe felgi, inst. gazowa, ABS, otwierany dach, reguł, re
flektory, dzielona tylna kanapa, .rękaw" na narty, stan b. dobry,
-18.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-88-05
AUDI 80 B4 CABRIO, 1992 r., 193 tys. km, 2300 ccm, benzyna,
inst. gaz., zielony metale, ABS, alarm, centr. zamek, el. otw.
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szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, podgrzewane fotele,
skórzana tapicerka, pełne wyposażenie elektryczne, - 31.500
zł. Zielona Góra, tel. 0695/56-99-81
AUDI 80 84 CABRIO, 1992 r., 164 tys. km, 2800 ccm. V6, czar
ny metalic, ABS, alarm, bez wypadku, centr. zamek, el. otw.
szyby i reg. lusterka, garażowany, książka serwisowa, immobi
lizer, in si gazowa, klimatyzada, komputer, Mul-T-Lock, RO,
wspomaganie kier., czarna skórzana tapicerka, podgrzewane
fotele, el. regulowane reflektory, skórzana kierownica - 29.500
zł. Żagań, tel. 0603/34-06-27
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 200 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny
metalic, centr. zamek, radio, wspomaganie kier., szyberdach,
stan b. dobry, -19.800 z ł, możliwe raty. Zary, tel. 068/470-41-51,
0605/59-03-89
AUDI 80 B 4,1992 r., 110 tys. km, 2000 ccm, zielony, centr. za
mek, wspomaganie kier., na zachodnich tablicach -1.500 EUR.
Żary, tel. 0605/63-32-51
AUDI 80 B4,1992/93 r., 139 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy
metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, wspomaganie kier.,
centr. zamek, ABS, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, podło
kietnik, dodatkowe oświetlenie wnętrza, zewnętrzny termometr,
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 24.900 zł. Kłodzko, tel.
0605/65-31-77

Kredyty dla ludzi

AUDI 80 B 4,1992/93 r., 175 tys. km, 2000 ccm, benzyna, inst
gaz., zielony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek,, alarm
* pilot, alum. felgi + kpi. kół zimowych, RO, garażowany, za
dbany, stan b. dobry, - 18.900 zł. Lubin, tel. 076/846-57-34,
0601/53-62-18
AUDI 80 B 4,1992/93 r., 167 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perłowoczerwony, I właściciel, garażowany, kpi. dokumentacja, in
stalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el.
reg. lusterka, RO, welurowa tapicerka, zadbany, właściciel nie
palący, stan idealny, -18.200 zł. Ziębice, teł. 0600A32-01-62

NAPRAWA
S
ROZRUSZNIKÓW
§
I ALTERNATORÓW ORAZ 1
UKŁADÓW HAMULCOWYCH
Wrocław, ul. Grota-Roweckiego 175
tel. 071/364-47-45,0-601 57 77 47
AUDI 80 B4,1992/94 r., 154 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic,
inst. gazowa, alarm, immobilizer, centr. zamek, wspomaganie,
RO. ei. otw. szyberdach, stan b. dobry, - 16.500 zł. Bielawa,
powiat dzierżoniowski, tel. 0502/50-65-14

Pan Piotr, 52 lata, jest nauczycielem.
Zarabia 1 450 z t
Kupił na raty w PTF samochód za 35 200 zł.

AUDI 80 AVANT, 1993 r„ 176 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony
metalic, el. otw. szyby i reg. lusterka, szyberdach, relingi da
chowe, hak, centr. zamek, - 24.000 ii. Bolesławiec, tel.
075/644-39-23,0507/34-41-25
AUDI 80 B4 AVANT, 1993 r., 135 tys. km. 2000 ccm, benzyna,
czerwony, welurowa tapicerka, relingi dachowe, roleta bagaż
nika, 4 zagłówki, el. reg. lusterka, szyberdach, kpi. dokumenta
cja, karta pojazdu, RO, wspomaganie kier., centr. zamek, hak,
alum. felgi, sprowadzony w całości, halogeny, immobilizer, ze
gary, zadbany, - 23.500 zł. Grodków, tel. 077/415-42-55,
0692/27-58-65
AUDI 80 B 4 ,1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, inst.
gaz., szary metalic, centr. zamek, szyberdach, bez wypadku,
garażowany, welurowa tapicerka, stan idealny, • 22.500 zł. Opo
le, tel. 0602/28-01-15

Płaci 511 zł
miesięcznie.
Ma swój samochód,
bo stać go na to.

AUDI 80 B 4,1993 r„ 180 tys. km, 2000 ccm. benzyna, grafito
wy metalic, inst gazowa nowa. nowy akumulator, ei. reg. lu
sterka i podgrzewane, el. otw. szyby, obniżony, zapasowe sprę
żyny, ABS, 2 poduszki pow., RO, klimatyzacja, alarm, centr.
zamek, reguł. wys. mocowania pasów, ksenonowe reflektory,
stan b. dobry, - 21.500 zł. Pofcowice, tel. 076/749-20-79
m

KREDYTY SAMOCHODOWE w PLN, CHF, EUR, USD • autoMDC ztotowo-dewizowy - nowość na rynku
finansowym • okres Kredytowania do 8 lat • uproszczona procedura na samochody nowe i używane
# nominalne oprocentowanie od 5,9% • r.r.s.o. od 9,45% • do 100% wartości pojazdu, bez poręczycieli •
preferencyjne pakiety ubezpieczeniowe (AC, OC, NW) z możliwością skredytowania • możliwość promocyjnego

Auto
ainowe

AUDI 80 B4,1993 r., 205 tys. km, 1900 ccm, TDI, pertowografitowy, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspo
maganie kier., alarm (model wysokiej klasy), hak, alum. felgi,
zadbany, właściciel niepalący, - 21.500 zł. Wrocław, tel.
0609/73-73-51
AUDI 80 B4,1993/94 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, welurowa tapicerka, el. otw. szyberdach, wspo
maganie kier., ABS, alarm, centr. zamek, blokada skrzyni bie
gów, kierowca niepalący. I właściciel, w kraju od 2 lat, stan ide
alny, - 20.900 zł. Lubin, tel. 0603/71-73-22
AUDI 80 B4 AVANT, 1993/94 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDI,
śliwkowy metalic, sprowadzony w całości, w kraju od 1.5 roku,
alum. felgi + nowe opony, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka,
ABS, relingi dachowe, roleta bagażnika, komputer pokładowy,

Auto
używane
m

AUTO KREDYT

linia bezpłatna
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KLIMATYZACJA
SAMOCHODOWA
- napełnianie
- naprawa
• części
- dorabianie węży,
rurek (spawanie)

AUDI A 4,1996 r., 129 tys.Jćm, 1900 ccm, TDI, 110 KM. czarny,
klimatyzacja, ABS, RCT, tempomat, podgrzewane kubełkowe
fotele, komputer, pódłokietnłkl, centr. zamek, 2 poduszki pow.,
el. otw. szyby I reg. lusterka, el. reg. reflektory, Immobilizer, 2 x
alarm, halogeny, alum. felgi 17* gwiazdy, zimowe opony i inne,
- 39.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 076/736-53-95,
0694/88-19-11..

Wrocław, uJ..Trzebnicka 23 A
tel./fax 071/322-18-01, 071/322-92-47
lei. kom. 0-601 74 0418

AUDI A 4 ,1996 r., 127 tys. km, 1600 ccm, czerwony metalic,
bez wypadku, tydzień w kraju, karta pojazdu, kBmatronic, ABS,
el. otw. szyby, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., radio, podłokietniki, centr. zamek, kpi. dokumentacja, stan idealny,- 32.800
zł. Nowa Ruda, tel. 074/8/2-30-46,0601/31-91-96

AUDI 80 B 4 ,1993/94 r., 172 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony
metalic, centralny zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, ABS,
wspomaganie k ie r, alum. felgi, • 22.200 zł. Syców, tel.
0609/87-64-81,062/786-91 -24
AUDI 80 B 4,1994 r., 158 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy,
poduszka pow., ABS, wspomaganie kier., szyberdach, alum.
felgi, automatic, - 21.900 zł. Zgorzelec^ tel. 0502/92-67-81
AUDI 80 AVANT, 1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny
metalic, wspomaganie kier, centr. zamek, el. otw. szyby i reg.
lusterka, ABS, klimatyzacja, relingi dachowe, • 24.800 zł. Ostrów
Wlkp., tel. 062/738-75-99,0600/77-62-12
AUDI 80 B 4,1994 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, - 17.500 zł lub za
mienię, możliwe raty. Paczków, tel. 077/431-78-00,
0600/06-30-37
AUDI 80 B 4,1994 r., 1900 ccm, TDI, grafitowy, wspomaganie
kier., centr. zamek, immobilizer, Mul-T-lock, el. otw. szyby, el.
reg. lusterka i szyberdach, sprowadzony w całości, • 23.800 zł.
Sulechów, powiat zielonogórski, tel. 0691/96-48-04
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 164 tys. km. 2000 ccm. benzyna,
inst. gaz., zielony metalic, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka,
wspomaganie kier., poduszka pow., ABS, radio, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, • 23.500 zł. Wrocław, tel. 0697/56-64-77,
0603/24-30-24
AUDI 80 B 4,1994 r., 190 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy
metalic, alarm + pilot, centr. zamek, klimatyzacja, alum. felgi,
drewniane wykończenia, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ciem
ne szyby, RÓ z CD, - 26.500 zł lub żamiehię. Zgorzelec, tel.
0693/26-46-00
AUDI 80 B4,1994/95 r., 185 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały, ABS,
wspomaganie kier., cenlr. zamek, immobilizer, alarm ♦ plot, el.
otw. szyberdach, el. reg.-reflektory, automatic, dzielona tylna
kanapa, w kraju od 2. lat, kpi. dokumentacja, termometr ze
wnętrzny, kołpaki orygin., zielone szyby, zadbany, garażowany,
• 21.900 zł lub zamienię. Bielawa, powiat dzierżoniowski, tel.
074/833-02-15,0606/51-90-68
AUDI 80 B4, SEDAN, 1995 r., 178 tys. km, 1900 ccm. TDI, czer
wony, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. reflektory, el.
otw. szyberdach, poduszka pow., alarm, 2 piloty, ABS, alum.
felgi, komputer, kpi. kół zimowych, halogeny, dzielona tylna
kanapa, hak, bagażnik dachowy + 2 uchwyty na rowery, • 26.800
zł. Wołczyn, powiat kluczborski, tel. 0600/99-54-34
AUDI 80 B 4 ,1999 r., 2000 ccm, benzyna, inst. gaz., ciemno
granatowy, ABS, alarm, wspomaganie kier., el. otw. szyby i szy
berdach, alum. felgi 16*, halogeny, centr. zamek, grill, ciemne
szyby, dzielona tylna kanapa, kpi. kół zimowych, RO Sony +10
głośników, stan techn. b. dobry, • 19.000 zł. Wrocław, tel.
0501/46-64-60

ITŁUMIK EXPRES
TŁUMIKI, KATALIZATORY PŁÓCIENNIK
DORABIANIE UKŁADÓW WYDECHOWYCH
ALTERNATORY, ROZRUSZNIKI - NAPRAWA
AMORTYZATORY - WYMIANA
W ro c ła w -M a & llc e , ul. N a s ie n n a 3 5
t a l. 0 7 1 /3 4 6 -9 2 -3 6 . 0 -6 0 2 4 8 4 2 0 9
c z y n n a p o n .-p Ł 9 .0 0 -1 7 .0 0 , s o b . 9.OTJ-14-.00
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AUDI 90-SE, 1989 r., 2300 ccm, benzyna, czarny, inst. gazowa,
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, centr. zamek, kompu
ter, alarm, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, własne
zabezpieczenie, -12.900 zł. Bolesławiec, tel. 0506/96-13-20
AUDI 90,1989 r., 150 tys. km, 2200 ccm, kolor srebrny metalic,
wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, nowe tarcze
1 klocki hamulcowe, nowy rozrząd, welurowa tapicerka, RO,
atrakc. wygląd, zadbany, -10.700 zł. Wrocław, tel. 0502/74-03-37
AUDI 90,1989/90 r., 210 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czarny
metalic, in st gazowa, wspomaganie kier., el. reg. lusterka i szy
by, centr. zamek, welurowa tapicerka, RO Blaupunkt, nowy aku
mulator (3 lata gwarancji), atermiczne szyby, podłokietnik. ga
rażowany, -11.600 zł. środa śląska, tel. 0508/30-45-712
AUDI 90,1989/95 r., 2300 ccm, benzyna, el. regulowane lusterk, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, opony zimowe +
letnie, RM Blaupunkt, głośniki, po remoncie blacharki, stan bar
dzo dobry, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/351-83-47,
0697/39-21-86
AUDI 90 B3,1990 r., 217 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor srebrny
metalic, garażowany, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, welurowa tapicerka, RO,
spoiler tylny, stan b. dobry, -10.300 zł lub zamienię. Paczków,
tel. 077/431-71-94,0604/47-25-69
AUDI 90,1990 r., 2300 ccm, benzyna + gaz, zielony metalic,
5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, el.
reg. lusterka, alum. felgi, obniżony, do lakierowania 4 elemen
ty, - 8.900 zł. Pleszew, tel. 0602/80-00-74
AUDI 90,1990 r., 2300 ccm, benzyna, inst. gaz., szary metalic,
wersja amerykańska, pełne wyposażenie, komputer, tempomat,
2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), po remoncie silnika, • 14.000
zł. Wrocław, tel. 0604/60-93-37
AUDI A 2,2002 r., 48 tys. km, 1400 ccm, TDI, czarny, wszystkie
el. dodatki, klimatronic, nawigacja sal, 4 poduszki pow., kpi.
kół zimowych, stan idealny, - 55.000 zł. Oława, tel.
071/303-26-84 po godz. 17,0696/42-92-76
AUDI A 3 ,1997 r , 1600 ccm, benzyna, inst gaz., - 30.500 zł.
Wodzisław Śląski, tel. 0692/93-32-41
AUDI A 3 ,1999/00 r., 108 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, 4 poduszki pow., el.
otw. szyby i reg. lusterka, 5-drzwiowy, klimatronic, ABS, alum.
felgi, ROr system Bose, halogeny, w kraju od 2 5 roku, I właśd'del, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, alarm, stan ideal
ny, -49.500 zł. Leszno, tel. 065/520-88-73,0603/98-0443
AUDI A 3,2000 r., 1600 ęcm, benzyna, .grafitowy metalic„klimatyzacja, opony letnie i zimowe, I właśdciel, garażowany, • 45.000
zł. Wrocław, teł. 071/364-50-30 wieczorem
AUDI A 3,2002 r., 40 tys. km, 1800 ccm, 150 KM, demnozlelony metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki i ksenonowych reflektorów, -64.000 zł. Wrodaw, tel. 071/344-1244,
0606/88-60-95
AUDI A 3,2003 r., 30 tys. km, 1900 ccm, TDI, 130 KM, srebrny
metalic, RO, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek z pilo
tem, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, klimaty
zacja, 6 poduszek ppw., klimatronic, reflektory ksenonowe, 40.000 zł. Zabrze, teł. 0601/34-27-94 .
AUDI A 4 ,1994/95 r., 163 tys. km, 2600 ccm, benzyna, czarny
metalic, klimatronic, 2 poduszki pow., alum. felgi, - 25.900 zł.
Krotoszyn, tel.0602/77-24-60
AUDI A 4,1995 r., 153 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy, ABS,
poduszka powietrzna, el. otw. szyby i szyberdaah el. reg. lu
sterka, klimatronic, RO, alarm, immobilizer, blokada Skrzyni bie
gów. -34.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-02,33,0609/1044-56
AUDI A 4,1995 r., 1800 ccm, turbo, czarny, pełne wyposażenie,
alum. fe lg i'17*. - 28.900 zł lub zamienię. Legnica, tel.'
0603/3048-23

AUDI V8 OUATTRO, 1991 r., 195 tys. km, 4200 ccm, grafitowy
metalic, pełne wyposażenie, bez wypadku, inst. gazowa, w.kraju od 2 lat, stan b. dobry, - 22.900 zł. Jasień, powiat żarski, tel.
0606/97-93-24

AUDI A 4 ,1995/96 r., 87 tys. km, 1900 ccm, TDI, perłowoczarny, klimatronic, RO, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centralny zamek z z pilotem, immobilizer, alarm, bloka
da skrzyni biegów, kpi. dokumentacja, ABS, serwisowany, nowe
opony, alum. felgi, zimowe opony z felgami stalowymi, hak od
pinany, - 36.000 zł. Lubin, tel. 076/844-33-75

m ontaż now ych
CHŁODNIE
SAMOCHODOWE
FRATER

alarm + pilot, stańldealny,' kpi/dokumentacja, - 23.906-zł. Ra
wicz, tel. 0503/14-48-80 9

AUDI TT CtUATTRO, 2000 r., 1800 ccm, turbo, czarny, pełne
wyposażenie, stan b. dobry, - 79.500 zł., Wrocław, tel..
071/359-11-51 '

AUDI A 4 ,1995/., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 2 po
duszki pow.'ABS, klimatronic, szyberdach, blokada skrzyni bie
gów, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja,
karta pojazdu, stan b. dobry, • 31.500 zł. Trzebnica, tel.
071/312-08-77,0605/13-52-66

BMW 316,1977 r., 1600 ccm, czerwony, silnik w stanę dobrym,
blacharka w stanie b. dobrym, • 2.000 zł lub zamienię na Fiata
126p, tel. 0602/6949-26
BMW 316 E-21,1980 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty
metalic, .rekin*, Inst. gazowa, szyberdach, nowe tablice, oryg.
lakier, blacharka do poprawek, częśd, • 21.000 zł. Wrocław, tel.
0607/19-33-83

ZABEZPIECZENIA
SAMOCHODOWE

RATY!

PROMOCYJNE
CENY

AUDI A 4 ,1997 r., 159 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granatowy
metalic, inst. gazowa, klimatronik, ABS, poduszka pow., el. otw.
szyby, szyberdach, alarm, centr. zamek, RO, - 34.000 zł lub
raty. Kamienica, tel. 0600/46-88-60

Wrocław, al. Kasprowicza 100
tel. 071/372-64-70, 0-501 272 181

AUDI A 4 ,1997 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, wszystkie
el. dodatki, brak klimatyzacji, kpi. kół zimowych, nowa inst. ga
zowa, - 33.000 zł. Mikorzyn, powiat kępiński, tel. 062/791-16-04

BMW 316,1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, spoilery, dem
ne szyby, RO+4 głośniki, - 3.500 zł lub zamienię. Bolesławiec,
tel. 075/736-36-33,0504/32-23-75

AUDI A4 AVANT, 1998 r., 1800 ccm, srebrny me
talic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel,
serwisowany, ABS, 2 poduszki pow., alarm, im
mobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr.
zamek, klim atronic, komputer, wspomaganie
kier., relingi dachowe, roleta bagażnika, alum.
felgi, stan idealny, - 47.900 zł kredyt, leasing,
samochód w roliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” ,
Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocław
ska 23, te l. 074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039634

AUDI A4 KOMBI, 1998 r., 103 tys. km, 1800 ccm, czarny meta- lic, demne szyby, drewniane wykończenia; ABS, klimatronic,
alum. felgi 16", RO fabryczne, • 44.500 zł. Wrodaw, tel.
0501/25-84-29

AUDI A 4,2000 r., 33 tys. km, 1800 ccm, turbo, benzyna, zielo
ny metalic, I właśdciel, serwisowany, klimatronic, alum. felgi, 4
poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny za
mek, wspomaganie kier., - 55.000 z ł, możliwe raty lub zamia
na. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00
AUDł A 4,2000 r., 28 tys. km, 1800 ccm, turbo, 150 KM. czarny,
4 poduszki pow., alum. felgi, nowe opony, el. otw. szyby i reg.
lusterka, sprowadzony z Niemiec, 2 m iesiąc w kraju, • 49.000
zł. Wrodaw, tel. 0606/19-50-76
AUDI A 4,2001/02 r., 47 tys. km, 2000 ccm, 20V, grafitowy me
talic, nowy model, pełne wyposażenie, 6 poduszek pow., skrzy
nia biegów mułtitronik, alum. felgi, klimatronic, - 67.000 zł lub
zamienię na tańszy. Legnica, tel. 0604/43-14-74
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r., 2500 ccm, TDI, granatowy metalic,
klimatronic, 2 poduszki pow., pełne wyposażenie el., RO z RDS,
ABS, SRS, welurowa tapicerka, alarm * pilot, centr. zamek, re
lingi dachowe, roleta, zadbany, I właśddeł, garażowany, eko
nomiczny, stan idealny, - 37.700 zł lub zamienię na inny. Ka
mienica, tel. 077/431-79-56,0606/48-91-65
AUDI A 6,1996 r„ 200 tys. km, 2500 ccm, TDI, czarny, automa
tic, kupiony w salonie, serwisowany, I właśddeł, klimatronic,
stan b. dobry, - 65.000 zł. Lubin, tel. 0604/62-85-73
AUDI A6 KOMBI, 1996/97 r., 174 tys. km, 2800 ccm, 30V, 200
KM, srebrny metalic, skórzana tapicerka, podjyzewane fotele,
el. otw. szyby i reg. lusterka, automatic, ABS, ASR, reflektory
biksenonowe, alum. felgi, 2 poduszki pow., centr. zamek, kli
matronic, wspomaganie kier., oryg. hak, stan idealny, - 40.000
zł. Trzebnica, tel. 0602/52-38-87
AUDI A6 KOMBI, 1997 r., 168 tys. km, 2600 ccm, inst. gaz.,
granatowy metalic, alarm, relingi dachowe, roleta bagażnika,
ABS, centr. zamek, automatic, wspomaganie kier., RM, klima
tronic, el. ster szyby (4) i lusterka, welurowa tapicerka, tempo
mat, 2 poduszki pow., kpi. dokumentacja, zadbany, • 39.900 zł
lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0508/26-99-93

AUDI COUPE, 1992 r., 2300 ccm,i>enzyna, inst gaz., perłowozielony, el. otw. szyby oraz reg. lusterka, fotele i reflektory, ABS,
RO, welurowa tapicerka, fotele kubełkowe, drewniane dodatki,
Procon-ten, halogeny, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm,
immobilizer, alum. felgi, dzielona tylna kanapa, skórzana kie. równica, - 20.900 zł. Kłodzko, tel. 0603/44-53-50
AUDI TT, 1999 r„ 65 tys. km, 1800 ccm, turbo benzyna, srebrny
metalic, 180 KM, ksenonowe reflektory, skórzana tapicerka ko
loru czarnego, podgrz. siedzenia, 4 poduszki pow., ABS, ASR,
wszystkie el, dodatki, system Bose, alum. felgi 17”, stan b. do
bry, RO + CD ze zmieniarką • 71.900 zł lub zamienię na tańszy.
Leszno, tel. 065/529-71-78,0504/17-80-90
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BMW 316 i COMPACT, 1998 r„ 68 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
złoty metalic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., skórzana tapicer
ka, kubełkowe fotele, komputer pokładowy, el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek + pilot, podłokietnik,
ospdlerowany, obniżony, alum. felgi 17*, dużo częśd zamien
nych, • 31.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0600/85-51-87
BMW 316 COMPACT, 2001 r., 70 tys. km, 1900 ccm, benzyna,
czarny metalic, pełne wyposażenie, • 36.000 zł. Góra, tel.
065/544-14-26,0603/38-7744

BMW 316 E-30, 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz.
2-drzwiowy, el. reg. lusterka, nowe amortyzatory, ukł. wydecho
wy i hamulcowy, RO, zadbany, stan b. dobry, • 5.900 zł lub za
mienię. Nysa, tel. 077/435-92-36

BMW 318,1980 r., 1800 ccm, granatowy, szyberdach, hak, nowe
opony, inst. gazowa, stan techn. b. dobry, • 4.500 zł. Jaszowice, tel. 071/311-83-42

KATALIZATORY, ZŁĄCZA ELASTYCZNE,
TŁUMIKI SPORTOWE, STRUMIENICE
W-W, U L T R Z E B N I C K A 3 1-3 3 (T E R E N G A ZO W N I)

BMW 316,1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały.
4-drzwiowy, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., RQ, szyber
dach, centr. zamek, spoilery, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, •
10.000 zł. Żary; teł. 068/362-16-19
BMW 316 i, 1990 r., 1600 ccm, M-40, czarny, alum. felgi BBS,
el. reg. lusterka, ABS, obniżony, sportowy ukł. wydechowy, •
11.000 zł. Oława, tel. 0504/15-75-33
BMW 316 i, 1990 r., 170 tys. km, 1569 ccm, biały, zadbany,
szyberdach, alum. felgi zamykane na kluczyk, e l otw. szyby,
szer. opony, RO, po przeglądzie, po wymianie filtrów, oleju i
płynu hamulcowego i w chłodnicy, - 14.000 zł. Rawicz, tel.
065/545-29-63

BMW 318,1982 r , 1800 ccm, benzyna, czarny, e l reg. luster
ka, alum. felgi 15’ , nowy akumulator, 5-biegowy, konserwacja,
po wymianie oleju, filtrów i płynu, ważny przegląd i OC, totka na
tylnej klapie, nowe błotniki przednie, stan b. dobry, - 3.000 zł.
Wrodaw, tel. 0697/22-87-36
BMW 318 E-30,1963 r., 220 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grana
towy, demne szyby, obniżony, zawieszenie H&R (czerwone),
sportowy ukł. wydechowy, halogeny, alum. felgi, el. reg. luster
ka, - 7.500 zł lub zamienię na diesla, może być uszkodzony.

ka w kolorze nadwozia, kpi. opon zimowych, - 5.700 zł. Wro
daw, tel. 0501/93-11-06
BMW 318 E-30,1986 r., 1800 ccm, szary metalic, nowa inst.
gazowa na gwarancji, alarm, RO, stan b. dobry, • 8.300 zł. Ka
mienna Góra, tel. 0693/46-55-81
BMW 318,1986 r., 1800 ccm, czarny, 4-drzwiowy, alum. felgi,
nakłacfti na progach, eł. reg. lusterka, sportowa kierownica,
5-biegowy, • 5.000 zł. Nowa Sól, tel. 0505/40-09-60,
068/356-24-01
BMW 318,1986 r., 218 tys. km, 1800 ćcm, benzyna, inst. gaz.,
grafitowy metale, alum. felgi, el. otw. szyby, 4-drzwiowy, szy
berdach, alarm, bez wypadku, - 8.300 zł. Wałbrzych, tel.
0601/97-45-41
BMW 318 E-30,1986 r„ czarny metalic, 2-drzwiowy, szyber
dach, halogeny, el. reg. lusterka, nowe tarcze ł klocki hamulco
we, RO, przegląd do 02.2005 r., ubezpieczony, garażowany, kpi.
dokumentacja, - 5.900 zł. Złotoryja, tel. 0505/94-42-06
BMW 318 i, 1987 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, demnogranatowy, 5-drzwiowy, inst. gazowa, alum. felgi, RO, stan do
bry, • 8.500 zł lub zamienię na inny. Wrodaw, tel. 0504/63-19-10
BMW 318,1988/91 r., 1800 ccm, benzyna, inst. gaz., srebrny
metalic, sprowadzony w całości, alum. felgi, szyberdach, spor
towy ukł. wydechowy, stan b. dobry, - 9.600 zł lub zamienię na
Inny. Wrodaw, tel. 0697/50-98-58
BMW 318,1990 r„ benzyna, inst. gaz., błękitny metalic, szy
berdach, alum. felgi, el. reguł, lusterka, RO, -13.000 zł. Góra,
teł. 065/544-45-84
BMW 318 i, 1990 r., 150 tys. km, granatowy metalic, 113 KM,
stan idealny, zadbany, inst. gazowa, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, el. reguł, lusterka, silnik M-40, kpi. kół zimowych, 12.000 zł. Oława, teł. 071/303-35-80,0607/34-47-09
BMW 318 iS E-30 COUPE, 1990 r., 126 tys. km, 1800 ccm,
czerwony, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, kubełkowe fote-

BIURO SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ „BELINA” Sp. z o.o. 4/04
Wrocław, ul. Sołtysowicka 26, tel. 071/372-67-87, fax 372-67-82

bmw

Stando

PARKING WROCŁAW, ul. Sottysowicka 26

s e r v ic e

• elektronika • mechanika •
Najtańsze części nowe I używane

Wrocław Psary, ul. Głowna 2a
tel. 071/387-80-67, 387-82-82
BMW 316 E-36,1992 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor
morski metalic, wspomaganie, centr. zamek, RO, obrotomierz,
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 16.500 zł. Kępno, tel.
0503/07-97-72,0505/14-34-00
BMW 316,1992 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, po
duszka pow., wspomaganie kier., el. otw. szyby, szyberdach,
RO, bez wypadku, nieeksploatowany w kraju, centr. zamek, •
23.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/41-78-92
BMW 316 E-36,1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, wspoma
ganie kier., ABS, el. otw. szyby i reg. światła, alum. felgi 15',
zderzaki w kolorze nadwozia, alarm, centr. zamek+ pilot, atrak
cyjny wygląd, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, halo
geny, RO, stan b. dobry, • 19.200 zł lub zamienię na tańszy.
Pleszew, tel. 062/741-96-69,0600/14-72-01
BMW 316,1992 r., 154 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony,
stan idealny, wspomaganie kier, centr. zamek, ABS, RO Sony,
alum. felgi, bez wypadku, - 20.400 zł lub zamienię. Strzegom,
teł. 074/844-27-58,0604/29-43-83
BMW 316 E-36,1992 r., 170 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy
metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, centr.
zamek, wspomaganie, immobilizer, alum. felgi, nowy olej i filtry,
nowe opony i paski, progi i zderzaki w kolorze nadwozia, po
remoncie zawieszenia, stan b. dobry, • 19.700 zł (możliwe raty)
lub zamienię. Środa Śląska, tel. 0501/58-12-14,0605/65-80-69
BMW 316 E-36,1993 r., 149 tys. km, 1600 ccm, pertowośliwkowy, skórzana tapicerka, drewniane wykończenia, centr. zamek,
alarm, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, sportowy ukł. wyde
chowy, RO + 3 głośniki, zadbany, • 22.000 zł lub zamienię. Dzi
kowiec, tel. 074/873-32-16,0609/77-51-64

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodów
stanowiących własność Skarbu Państwa, zajętych przez Izbę Celną we Wrocławiu.

. Poj sk.wccm Rokprod
Cenaoszacow.Cenawywol..
L....™..;.,......:......
...UWAGI
.................... SAM. OSOBOWY
.1598............ 1988..... ..... 3600,-......... 2700,-..........
2588,-....................
SAM. CIĘŻAROWY
. 2442.......
1989 ............ 3450,-.........2588.............
1313,-...........................................SAM. OSOBOWY
. 1986............ 1982 ............ 1750,-..
4200,-...................
SAM. CIĘŻAROWY
. 6245............ 1979 ........... 5600,-..
1350,-..............
SAM.OS.,
NRNAD. PRZE
...... 1983 ............ 1800,-..
5 VW JETTA......,\..........E ....... . 1457
;
..........
NR SILNIKA PRZEBIJANY
Lp:Marka Z™.

Paliwo

1
2
3
4

OPEL KADETT.............E ........
RENAULT TRAFIĆ........ON.....
AUDI 100
ON.....
DAF FA 1100.............. ON.....

6
7
8

VW GOLF.................. E...
FORD S I E R R A E . . .
OPEL CORSA......;...
E...

9 TOYOTA CARINA........E ...
10 MERCEDES 210....
ON
11 OPEL CORSA.............E..,
12 BMW 324 ................... ON
13 BMW 325
E ...
14 AUDI 80...;
i
E...
15 FORDESCORT.......... • ....
16 BMW 320
17 VW GOLF

BMW 316 COMPACT, 1994 r., 74 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
srebrny, ABS, SRS, klimatyzacja, poduszka pow., wspomaga
nie kier., el. reg. lusterka i szyby, alarm + pilot, immobilizer,
skórzana kierownica, halogeny, I właśdciel, - 24.500 zł. Kościan,
tel. 0600/33-27-44
BMW 316 i, 1995 r., 1600 ccm, zielony metalic, nowa inst. ga
zowa, szyberdach, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 28.000
zł. Nowy Tomyśl, tel. 0605/76-74-70
BMW 316 COMPACT, 1995 r., 148 tys. km, 1600 ccm, bordowy
metalic, inst. gazowa, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby,
szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka i reflektory, wspo
maganie k ie r, stan b. dobry, - 24.500 zł. Oława, teł.
'0605/74-16-09

.. 1987....

. NIE UST.

1991.

.. 1050,-....

.. 2443......
.. 2494,:....

.. 1987..

.. 1781, - ....

.. 1987..
..1986..

.. 3200,-....
,. 7500,-...
.. 5600,-....
.. 1450,*....
.. 7100,-....
.. 2400,-....

.. e
J on .:

20 FORD SC0RPI0
21 NISSAN SUNNY

.. E ...
.. E ...

:. 1781 :..
.. 1588......
..1998......

22 NISSAN MICRA.
23 SEAT TOLEDO ..
24 AUD1100

.. E ...
..E ...
..E ...
..E ...
.. E ...
..E
ON ..

25 BMW 320 .......
26 OPEL CORSA . ..

.

.. 2800,-....
.. 2500,-...
.. 5050,-....
.. 14300,-..

18 VW GOLF........
19 VW GOLF......

... 1270......
.. 988 ..$ &
.. 1781......
.. 2226
.. 1990 .......
... 1297 ...
.. 1587......
.. 2496......

2850,-..........................................SAM. OSOBOWY
2100/..........................................SAM OSOBOWY
1875/
Q
........... .......SAM. OSOBOWY
3788/
................... ....... SAM. OSOBOWY
10725/
SAM. CIĘŻAROWY
788/......................
SAM.OS.,ZARZĄDZENIE
.........................NR SILNIKADOUSTALENIA
3900/................................SAM. OS., ZARZĄDZENIE
..........................SAM. OS., ZARZ/pZENIE
5625,4200/................................SAM. OS., ZARZĄDZENIE
1088/
SAM. OS., ZARZAPZENIEBEZ SILNIKA
5325/.....................
SAM.OS.,ZARZADZENIE

1800/ ,................„ . .......... SAM.OS., ZARZĄDZENIE
......................
„....:........... NRSLNIKA ZNISZCZONY
2250/ ....:.j
.....£ £ SAM. OS.,ZARZĄDZENIE
.. 3000,-...
1988 ............ 3800/.......... 2850,-.................................. ...... SAM. OSOBOWY

, 1985 ,

1990 ............ 6700,-...........5025/
... ...... SAM.OSOBOWY
1987 ............ 3500/........... 2625/
............. SAM. OSOBOWY
2500/...... 1.1875,-.......................................... SAM. OSOBOWY
1995........... 14700/..... 11025,-..... !......... L ................ SAM. OSOBOWY
SAM. Q$., NR NAD. WYCIĘTY
NIE UST.
1500/..........1125/
1988 ............ 4300,- ...... 3225/.................................
1..SAM. OSOBOWY
1 9 8 6
3000/...........2250/
SAM OSOBOWY
1985 ......... . 2200/....
1650,-......................................... SAM. OSOBOWY
1997 ....£...... 18300,-....... 13725,-.................... SAM. CIĘŻAROWY, NALEŻNOŚCI
II PRZETARG
1986
....... 2100/..........1050/.............................. SAM. OS., ZARZĄDZENIE

.. 1043 |
993............. 1986 ............ 3000/......... 1500/................................. SAM. OS., ZARZADZENIE
1998............ 1990 ............ 5700/ .....2850/......... ............. ........... ........ SAM. OSOBOWY
989 .........
1984 .... 2300,'-.................. 1150/........................ ....... .......... SAM. OSOBOWY
1979
NIE UST.
2000/....... 1000,-.................
SAM.OS.,
NR NAD. WSPAWAN
........................................1..’. . . . ,
NR SILNIKAPRZEBIJANY

32 SUBARU...........
33 OPEL REKORD ..

BMW 316 E-30, KOMBI, 1994 r., 200 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
czarny metalic, ABS, wspomaganie kier, centr. zamek, hak,
poduszka pow., alum. felgi, el. reg. lusterka i szyberdach, ekonomizer, wyłącznik zapłonu, sprowadzony w całośd, -15.500
zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0609/29-00-48

1987..

. 1196..
. 1587..

.. 1990......
.. NIE UST..

29 VW POLO .....
30 SUZUKI SWIFT...
3.1 TOYOTA CAMRY

BMW 316,1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, berttyna, czerwony,
wspomaganie kier, ABS, szyberdach, stan idealny, • 20.000 zł.
Lipniki, gm. Kamiennik, tel. 077/431-21-06

. 1272...

E ...
E ..

........

27 MAZDA 626......
FORD TRANSIT

AUDI A 6 ,1998 r., 71 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny metafic, automatic, klimatronic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr.
zamek, 2 poduszki pow., - 49.800 zł. Kępno, tel. 0695/594440

AUDI A6 AVANT, 1998/99*7130 tys. km, 1900 ccm, TDI, 130
PS, perłowogranatowy, wszystkie el. dodatki, 2x klimatronic,
automatic, 4 poduszki ggyiMwo, RO, roleta bagażnika, żalu
zja, kpi. dokumentacja,^tań-idealny, • 67.000 zl lub zamienię
na tańszy z dopłatą. Zgorzelec, tel. 0601/86-08-24

Zapraszamy sklepy, warsztaty itp. Ceny producenta!

BMW 318,1980 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, po remonde
blacharki i lakierowaniu w 2003r., inst. gazowa, po wymianie
częśd i opon, alum. felgi, RO Sony, spoiler w klapie, zadbany,
stan b. dobry, - 4.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
0606/18-23-50

AUDI A 6 ,1997 r.,H 5 tys. km, 2400 ccm, V6, benzyna, zielony
metalic, klimatronic (2x), 4 poduszki pow., el. otw. szyby (4x),
el. reg. lusterka, el. reg. fotele (podgrzewane), tiptronic, ASR,
oryg. radio, halogeny, centr. zamek, alarm + antynapad, inne
dodatki, - 59.500 -zł lub zamienię. Świebodzice, tel.
0501/39-15-99

AUDI A 6 ,1998/99 r., 140 tys. km, 2400 ccm, V 6,165 KM, wi
śniowy metalic, I właśddeł, kpi. dokumentacja, kupiony w salo
nie, 4 poduszki pow., kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie
el., ABS, TCS, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, klima
tronic, tiptronic, bez wypadku, książka serwisowa, stan idealny,
radio^67.90Q zł. Legnica, tel. 076/721-24-22,0608/42-06-72

BMW 318 i, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, szary metalic, el. reg.
lusterka, otw. dach, RO Blaupunkt, centr. zamek, alarm, luster-

OP021563
ul. Kudowska 15, tel./fax 071/363-61-56
ul. Sulmierzycka 15, tel./fax 071/352-90-31
MARGO: ul. Pułaskiego 48, tel. 071/344-40-26 w. 340

BMW 316, 1984 r., 2000 ccm, niebieski metalic, obniżony,
2-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, komputer, halogeny, spor
towy ukł. wydechowy, zadbany, - 5.000 zł. Oława, tel.
0693/47-53-82

TŁUMIK

AUDI A4 AVANT, 1998 r., 127 tys. km, 1900 ccm. TD1110 KM
klimatronic, podgrz. siedzenia, el. otw. szyby, ABS, wspomaga
nie kier., 2 poduszki pow., skórzana kierownica, alum. felgi,
alarm * pilot, RO, stan idealny, - 48,900 zł. Świdnica, tel.
0600/49-69-22

BMW 318 E-30,1984 r., 1800 ccm, demnozielony metalic, inst.
gazowa, 3-drzwiowy, szyberdach, el. reguł, lusterka, ałum. fel
gi, sportowe zawieszenie H&R, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, bez śladów korozji, garażowany, właśddeł niepalą
cy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 6.700 zł. Strzelin, tel.
071/794-58-08,0697/13-08-76

REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL PŁÓCIENNIK POLMOstrów

montażalarmów, znakowaniepojazdów

AUDI A 4 ,1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm, turbo, fioletowo-granatowy, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby (przednie),
el. reg. lusterka, 2 poduszki pow., RO, opony zimowe, wspoma
ganie kier., centr. zamek + pilot, automatic, - 38.000 zł. Kalisz,
tel. 0504/15-60-90

t>P040Z72
Bukowiec, powiat jeleniogórski, tel. 075/718-32-09,
0607/3945-96

T
ŁU
M
IKI
GE)

montaż blokad
\ Ł / I r v L J skrzyni biegów

AUDI A 4 ,1996/97 r., 107 tys. km, 1900 ccm, TDI, czerwony,
ABS, poduszki pów., blokada skrzyni biegów, centr. zamek, el.
otw. szyby i reg: lusterka, klimatyzacja, - 37.000 zł. Pęgów, tel.
071/310-75-79

AUDI A 4 ,1998/99 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały perłowy,
ABS, wspomaganie kier., klimatronfe, pełne wyposażenie elektr.,
podłokietnik, RO Horus alum. felgi, reflektory ksenonowe, halo
geny, spoiler, I właśddeł w kraju (niepalący), - 45.000 zł. Świd
nica, tel. 0601/5641-16 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć
w internecie pod numerem - AC0736 http://wkz.autogielda.com.pl)

BMW 316 E-46,1998 r., 1900 ccm, benzyna, wi*
śniowy metalic, I rejestracja w 1999 r., kupiony w
salonie, i właściciel, serwisowany, bez wypadku,
6 poduszek pow., el. otw. szyby, TCS, ABS, el.
reg. lusterka, RO, welurowa tapicerka, wspoma
ganie kier., alum. felgi 17", • 52.900 zł gotówka,
zamiana, kredyt lub leasing. „LEKS CAR” , Wał*
brzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewicza
37, te l.
0601/85-15-55,
0604/40-47-11
W01041374

BMW

AUDI A 4 ,1996 r., 135 tys. km, 1600 ccm, grafitowy metalic,
ABS, RO, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusteika, 2 po
duszki pow., hak, centr. zamek, książka pojazdu, bez wypadku,
I w łaścidel, - 34.500 zł. Strzelin, tel. 071/394-30-42,
0601/53-5842

AUDI A4 SEDAN, 1998/99 r , 80 tys. km, 1900 ccm, TDI, pedowogranatowy, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot i alarm,
ABS, klimatronic, ksenonowe reflektory, alum. felgi 16", 4 po
duszki pow., jasna tapicerka, podłokietnik, książka serwisowa,
bez wypadku, stan idealny, - 51.700 zł. Polkowice, tel.
0605/82-.74-87

W r o c ła w , t e I. 0 6 0 9 6 7 3 6 7 8
O

AUDI V 8,1991 r., 3600 ccm, benzyna, inst. gaz., niebieski me
talic, alum. felgi, wspomaganie kier., pełne wyposażenie, do
poprawek lakierniczych, • 12.300 zł. Wrodaw, tel. 0693/66-75-07

AUDł A 4 ,1996 r., 140 tys. km,.1900 ccm, TDI, czarny metalic,
bogate wyposażenie, i właścidel w kraju, stan b. dobry, - 32.500
' zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-62-38,0604/12-31-13

O

KUPIĘ KAŻDE AUTO USZKODZONE

34 CITROEN BERLINGO ... E ..

POJAZDY POWIERZONE DOSPRZEDAŻY
1360............ 1999,:;..^... 6300,-........ ..6300/..................................

USZKODZONY

UWAGA: POSIADAMYW SPRZEDAŻYCZĘŚCI DO MOTOCYKLI HONDA
^ 1
ORAZ KONSOLE Z EKRANEM TFT NWTENDO GAMA BOYADVANCE do gier elektronicznych
UWAGA! Pojazdy nie posiadają katalizatora spalin.
W przetargu nie mogą brać udziału był właściciele pojazdów.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 25.03.2004 r. o godz. 12.00 w siedzibie firmy BSM "BELINA" Sp. z. o. o przy ul. Sołtysowickiej 26.
Pojazdy można oglądać w dniu przetargu od godz. 8.00 do 10.00. Wplata wadium na każdy pojazd osobno od godz. 8.30 do
11.00 w wysokośd 10 proc. ceny wywdawczej danego pojazdu. Na pojazdy, których cena wywdawcza nie przekracza kwoty
1.000 zł, wadium wynosi minimum 100 zł. Wypłata wadium zaraz po przetargu.
Po wygraniu przetargu cenę wywoławczą należy wpładć tego samego dnia do godz. 1-5.00, pozostałą część pod rygorem
unieważnienia przetargu w dniu następnym do godz. 12.00 w siedzibie Spółki BSM "BELINA1, Wrodaw, ul. Sdtysowicka 26.
Licytacja pojazdów odbywa się w oparciu o Ustawą o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji z dnia 17A6.1966 r.
(DzU Nr 110 poz. 968 z 2002 r a rt 105d dział II Spnadat).
Uwagal Ceny podane w ogłoszeniu są cenami brutto.
Pojazd podlega rejestracji po spełnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. w sprawie reje
stracji i oznaczania pojazdów ( DzU Nr 133 poz.1123).
Organizatorzy przetargu zastrzegają sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości'lub częśd bez podania przyczyny.
DYSPONUJEM Y POM O CĄ DROGOWĄ, te l. 0 502 13 96 68 lu b 071/372-67-82,071/372-67-87.
Firm a o rg a n iz u je p rze ta rg i na s a m o c h o d y p o w ie rzo n e d o sprzedaży.
ZA PR AS ZA M Y DO W S P Ó ŁP R A C Y

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

12.03 .2 00 4

le, szyberdach, alum. felgi BBS, nowy uktad wydechowy, DTM,
strumienica, alarm, centr. zamek, antynapad .♦ pilot, RO ♦ 7
głośników, wzmacniacz 600 W, kondensator 1,5 F, lotka od M3,
• 13.000 zł. Nowa Sól, tel. 0604/13-59-96

__

M O N T A Ż - D E TA L - H U R T

T Ł U M IK I

BMW 318 E-30,1990 r., 1600 ccm, 16VIS, perłowoczamy me
tale, wspomaganie kier, centr. zamek, immobilizer, szyberdach,
ABS, alum. felgi z rantem, sportowy ukł. wydechowy, halogeny,
atr. wygląd, roczna inst gazowa, nie wymaga nakładu finanso
wego, kpi. dokum. (niemiecka), Brief odprawy, el. otw. szyby,
2-drzwiowy, -11.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0607/64-43-78

NAJTANIEJ WE WROCŁAWIU !!!

BMW 325 tds, 1994 r, 2500 ccm, zielony metalic, bez wypad
ku, kpi. dokumentacja, ABS, centr. zamek, poduszka pow., szy
berdach otw. el., el. reg. lusterka, alarm, Immobilizer, obniżony,
• 26.500 zł lub zamienię na tańszy, do 10.000 zł. Piława Górna,
tel. 074/837-23-43,0604/94-06-88

BMW 318 i, 1991 r., 250 tys. km, 1800 ccm, benzyna, Inst. gaz.,
czerwony, inst. gazowa na gwarancji, immobilizer, Mul-T-Lock,
sportowy ukł. wydechowy, przyciemnione szyby z atestem, alum.
felgi 17' Rial, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, szyberdach,
alarm, centr. zamek, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 18.000
zł. Wrocław, teł. 0505/55-38-66

BMW 325 tds, 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm, czarny metalic,
pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, - 29.900 zł. Wro
cław, tel. 071/333-87-43,0501/28-75-47

BMW 318,1993 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna Pb/. zielo
ny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., poduszka
pow., centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby i reg. lusterka,
oryg. RO, alum. felgi, kupiony w salonie, stan b. dobry, • 21.900
zł. Oleśnica, tel. 0502/73-02-83

BMW 325 tds,‘ 1994/95 r., 181 tys. km, 2500 ccm, turbo O, nie
bieski metalic, ABS, 2 poduszki pow., el. otw. szyby i szyber
dach, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm ♦ pilot ciemne szy
by z atestem, oryg. alum. felgi 16* 6-ramienne gwiazdy, kpi.
dokumentacja, II właściciel, RO, nowe tarcze i klocki ham.,ser
wisowany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia • 34.000 zł.,
tel. 0507/34^-59-39

BMW 318 COUPE, 1993 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
inst. gaz., czerwony, alum. felgi, ciemne szyby, eł. ster. szyby i
lusterka, drewniane wykończenia, • 24.500 zł. Ostrów Wlkp.,
teł. 0605/73-44-70
' - . . .
■

BMW 325 E-36,1995 r., 200 tys. km, 140 KM, granatowy meta
lic, ABS, klmatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, skórzana
tapicerka, poduszka pow., alum. felgi, atrakcyjny wygląd, 32.700 zł. Gorzupla, powiat krotoszyński, teł. 0605/19-02-38,
0693/73-69-67

BMW 318 E -36,1993/94 r., .140 tys. km, 1800 ccm, zielony
metalic, I rejestracja^ 1994 r , ABS, szyberdach, wspomagan ie tie r, centr. zamek, spoiler tylny, RO, po wymianie pasków,
garażowany, stan b. dobry, - 21.000 zł lub zamienię na tańszy.
Duszniki Zdrój, tel. 074/868-41-37

BMW 325 tds, 1996 r., srebrny metalic, ABS, poduszka pow.,
alum. felgi, bez wypadku, zarejestrowany w Polsce, stan ideal
ny, • 33.500 zt. Gołuchów k. Kalisza, tel. 062/761-75-62,
0600/15-49-99

BMW 318 E-316 KOMBI, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, czarny metalic, skórzana tapicerka, klimatyzacja, 2 po
duszki pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, podgrz. siedzenia,
lusterka od M-3, spoiler przedni i inne, stan idealny, • 37.000 z ł. '
Polkowice, tel. 0601/83^45-33

BMW 328,1996 r., 120 tys. km, 2800 ccm, benzyna. 24V, czar
ny, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, bez wypadku,
szyberdach, centr. zamek, alarm+ pilot, alum. felgi, RO, dodat
ki M-power, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 193 KM, łmmobillzer, spoiler, podgrz. lusteika, stan b. dobry, 4-drzwiowy, • 34.000
zł. Dzierżoniów, tel. 0604/75-90-51

BMW 320 E-30,1983 r., wtrysk 4-drzwiowy, inst. gazowa, - 5.000
zł. Opole, tel. 0606/40-81-45
BMW 320 i, 1984 r., benzyna, inst. gaz., zielony metalic,
4-drzwiowy. centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, spro
wadzony w całości, atrakcyjny wygląd, - 8.500 zł. Wieruszów,
teł. 0692/36-68-15

BMW 518 E-35,1993 r., 100 tys. km. 1800 ccm, perłowobordowy metalic, el. otw. styby, szyberdach, el. reg. lusterka, centr.
zamek, spoiler tylny, zabezp. przed kradzieżą oznakowany,
halogeny, I właściciel, ABS, kpi. dokumentacja, podgrz. siedze
nia, garażowany, stan b. dobry, roleta, - 18.800 2ł. Lubin, teł.
076/724-06-93

BMW 320 i, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, Inst. gaz., grafitowy
metalic, silnik 6-cytindrowy, stan b. dobry, spoilery, el. reg. lu
sterka, szyberdach, alarm + 2 piloty, centr. zamek, hak, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, RO ♦ głośniki, zadbane wnętrze, komputer po
kładowy, - 6.600 zł. Oława, tel. 071/313-89-54,0602/80-48-97
BMW 320,1986 r., 2000 ccm, benzyna, inst. gaz., niebieski, eł.
reg. lusterka, alum. felgi, - 7.000 zł. Zagwiżdzie, powiat opolski,
tel. 0509/11-81-02
BMW 320,1988 r., 165 tys. km, 2000 ccm, R6, czarny diamant,
serwo, centr. zamek, eł. reguł, lusterka, komputer, szyberdach,
ABS, RO BMW, obniżony, sportowe zawieszenie, serwisowany,
roleta bagażnika,, stan idealny, atrakcyjny wygląd, zachodnie
tablice - 790 EUR. Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52

BMW 320, 1990/95 r., 2000 ccm, + inst. gazowa, czerwony,
2-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw.'szyby i
reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi z rantem, białe zegary,
przyciemniane szyby, czarne tylne lampy, - 11.900 zł lub za
mienię na tańszy (BMW). Pleszew, tel. 0696/06-78-03

/ M

BMW 325 KOMBI, 1990/96 r„ 2500 ccm, wtrysk, czarny meta
lic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, ?ium. felgi, el. reg.
lusterka, roleta bagażnika, kpi. dokumentacja, - 12.500 zł lub
zamienię na osobowy, dostawczy albo terenowy. Bydgoszcz,
tel. 0505/44-61-61
BMW 3 25 1COUPE, 1992 r., 207 tys. km. 2500 ccm, benzyna
V24, czarny. RO, ABS, wspomaganie, centr. zamek z pilotem,
alum. felgi, el. otw. szyby i reg. lusterka, alarm, klimatyzacja,
atrakcyjny wygląd, M3, nowe alum. felgi 17*, przydemn. szyby,
zadbany, kompletna dokumentacja, drugi właścideł, • 25.000
zł. Legnica, tel. 0693/45-35-85,0607/07-86-07 (zdjęcia do tej
oferty można zobaczyć w- internecie pod numerem - AG0695
http://wkz.autogielda.com.pl)
BMW 325 E-36,1992 r., 150 tys. km. 2500 ccm, turbo D, periowobiały, ABS, tempomat pełne wyposażenie el., welurowa ta
picerka, RO, automatic, blokada, centr. zamek, stan dobry, kpi.
dokumentacja, - 18.700 zł lub zamienię. Oława, tel.
0506/98-75-68
BMW 325,1993 r., 2500 ccm, 24V, czarny, pełne wyposażenie
oprócz skórzanej tapicerki, alum. felgi, demne szyby, -16.900
zl lub zamienię. Legnica, tel. 0603/30-48-23
BMW 325 tds, 1994 r , 300 tys. km, 2500 ccm, diesel, fioletowy
metalic, alum. felgi, kpi. kół zimowych, centr. zamek, ABS, kli
matyzacja, el. otw. szyby, poduszka pow., RO, • 29.500 zł. Ja
wor, tel. 0502/44-09-32
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BMW 525 KOMBI, 1993 r., 2500 ccm, turbo D, bordowy metalic,
bez wypadku, w kraju od 2 lat, I właśddel, ABS, SRS, alarm *
pilot, Mul-T-Lock, alum. felgi, RO BMW, - 26.000 zl lub zamie
nię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04
BMW 525 tds, 1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, zielony,
halogeny, RM z CD, skórzana tapicerka i kierownica, klimaty
zacja, alarm, ABS, poduszka pow. dla kierowcy, el. ster. szyby I
lusterka, kpi. dokumentacja, zadbany, - 24.900 zł lub zamienię.
Jelenia Góra, tel. 0508/26-99-93
BMW 525 tds KOM81,1993 r., 185 tys. km. 2500 ccm, atramen
towy metale, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, ASR, el.
otw. szyby i reg. lusterka, 2 szyberdachy, klimatyzacja, auto
matic, poduszka pow., drewniane wykończenia, welurowa tapi
cerka jasna, tempomat alarm * pilot, maska szeroki grill, kse
nonowe reflektory hak odpinany, aium. felgi, stan idealny, cena
• 30.000 zt. Polanica Zdrój, tel. 074/869-04-17,0605/72-16-99
BMW 525 tds, 1993 r., 123 tys. km, 2500 ccm, turbo D, zielony
metalic, ABS. centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, alum. felgi.
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BMW 524 td, 1991 r., 2400 ccm, turbo D, zielony metalic, ku
piony w salonie, wszystkie el. dodatki, wspomaganie kier., ABS,
hak, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), stan b. dobry, -16.500
zł. Zielona Góra. tel. 0601/76-19:26

BMW 525 tds, 1993 r., 139 tys. km, 2500 ccm, pertowobordowy,
wspomaganie kier., ABS, SRS, poduszka pow., klimatyzacja,
el. otw. szyby i szyberdach, ei. reg. lusterka, automatic, tempo
mat komputer, centr. zamek, immobilizer, alarm, welurowa ta
picerka, RO Bawaria, wzmacniacz, w kraju od miesiąca, stan
Idealny, • 27.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-25,
0609/51-88-13
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Wrocław, ul. Mielczarskiego 66, tel. 345-21-59, Małopanewska 23, tel. 356-79-80

BMW 325 E-30,1986 r., 2500 ccm, czarny, obniżony, alum. fel
gi, spoilery, szyberdach, komputer, el. reguł, lusterka -.6.500 zł
lub zamienię na Opla Omegę kombi (1.8-2.0) z instalacją ga
zową, do poprawek blacharsko-lakiemiczych. Oleśnica, tel.
071/798-19-71,0606/26-43-94

BMW 525 tds, 1993 r., 220 tys. km, 2500 ccm, srebrny metalic,
automatic, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, ASR, el. reg.
lusterka I otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, tempo
mat, alarm, szeroki grill, skórzana kierownica, hak, ksenonowe
reflektory, alum. felgi 17*, po remonde kapitalnym zawiesze
nia, • 24.000 zł lub zamienię na BMW 530i, 5351 kombi E-34,
możliwa dopłata. Polanica Zdrój, powiat kłodzki, tel.
0502/99-69-26,0605/56-42-22

BMW 520,1989 r., 1997 ccm, demnozielony, składak 1996,
stan b. dobry, dużo dodatków, ładne alum. felgi, siedzenia pom
powane i podgrzewane, -15.000 zł lub zamienię na busa, die
sel albo uszkodzony. Bolesławiec, tel. 075/734-74-05 po
godz. 20,0509/17-81-84

BMW 520,1989 r., 2000 ccm, grafitowy metalic, inst. gazowa,
gwarancja, szyberdach, alum. felgi, roleta tylna, alarm, RO, centr.
zamek, bez korozji, udokum. pochodzenie, stan b. dobry, •
14.900 zł lub raty przez komis. Wrocław, tei. 0603/31-90-59

O

BMW 324, 1990 r., 158 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, bez
wypadku, oryg. lakier, 4-drzwiowy, bogate wyposażenie, stan
techn. b. dobry, - 9.600 zł lub zamienię. Strzelin, tel.
071/392-34-50.0608/46-89-32

BMW 525,1992/93 r., 198 tys. km, 2500 ccm, TDI, 140 KM,
zieleń butelkowa, garażowany, kpi. kół letnich I zimowych, demne szyby, szyberdach, roleta bagażnika, el. reg. lusterka, el.
reg. reflektory, welurowa tapicerka, ABS, poduszka pow., RO
Blaupunkt, alarm, - 23.900 zł lub zamienię na Citroena Beriingo, Peugeota Partnera. Świdnica, tel. 074/852-51-78

zadbany, - 25.000 zł lub zamienię na terenowy. Świebodzice,
tel. 0503/0242-64

BMW 520,1990/91 r., 2000 ccm, 24V, biały, 5-biegowy, tempo
mat, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, regulowana kierowni
ca, cenlr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie kier., welurowa

BMW 324,1989 r., 2400 ccm, diesel, grafitowy metalic, stan b.
dobry, -11.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0505/34-07-80

dodatki, alum. felgi, alarm ♦ pilot, centr. zamek, - 20.000 zł.
Strzelin, tel. 071/796-18-69,0506/13-74-47

kpi. dokumentacja, stan b. dobry, automatic, - 20.800 zł. Świd
nica. tel. 0603/77-42-58

BMW 320,1993 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski metalic, alum.
felgi, szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie Jcier., ABS,
ARS, -19.600 zł., tel. 0505/50-50-22

BMW 323 E-30,1983 r., 2300 ccm. inst gaz., zielony metalic,
obniżony, stan dobry, - 5.000 zł lub zamienię na samochód do
stawczy. Kowary, powiat jeleniogórski, tel. 0501/36-5346

BMW 524,1991 r., 238 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czarny
metale, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby i szy
berdach, ABS, klimatyzacja, I właściciel, garażowany, bez wy
padku, welurowa tapicerka, • 17.200 zł. Kępno, tel.
0609/78-46-21

ŚWIDNICA, ul. Kolejowa 8, tel. 074/ 853-76-50
WROCŁAW, Rynek Ratusz 16-19/3, teł. 071/ 34-22-777

szyberdach, dużo wymienionych częśd, • 6.000 zł. Pleszew,
tel. 0608/68-43-49

BMW 520, 1990 r., 2000 ccm, czerwony, instalacja gazowa,
wspomaganie kier., centr. zamek, RO, w całości, nowe opony,
zadbany, garażowany, eł. reg. lusterka, atrakcyjny wygląd, 15.400 zł. Nysa, tel. 077/431-25-63, 0508/07-34-05,
0696/04-48-36

G

BMW 524 td, 1991 r., turbo D, biały, ABS, poduszka pow., el.
otw. szyby, szyberdach, podgrz. siedzenia, tempomat, podło
kietniki, żaluz*e boczne i tylne el., alum. felgi, welurowa tapi
cerka, klimatyzacja, w kraju od 5 miesięcy, stan b. dobry, • 18.000
zł., tel. 0504/06-28-46

Ford Transit 330M 2,4 TD 2000 43 800*
Fttrd Transit T300 2,0 T D 2002 54 900*
Ford Transit 2,5 D 200032900*
Ford Transit 2,5 D 1999 29 800*
Ford Transit 2,SD 2000 33 500*
Ford Transit 2,5 T D 2000 36 900*
Opel V m to 1,9 D l 2002 51900 •
Renault Master SK. 2,8 D T I1998 42 500 •

BMW 320 COUPE, 1992/93 r„ 2000 ccm, benzyna, inst. gaz.,
czarny, ciemhe szyby, el. ster. szyby i lusterka, klimatyzacja,
szyberdach, skórzana tapicerka, podgrz. siedzenia, ABS, wspo
maganie kier., tempomat, obniżony, alum. felgi, kpi. kół zimo
wych, hak, • 25.000 zł. Września, tel. 0600/24-98-59

ż

BMW 524,1990 r., 215 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, centr.
zamek + pilot alarm, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby i
reg. lusterka, RM + głośniki, welurowa tapicerka, 4 zagłówki,
podłokietniki, alum. felgi 16* z szerokim rantem, wersja francu
ska, stan Idealny, -17.000 zł lub zamienię na sportowy. Wam
bierzyce, tel. 074/871-90-86

BMW 524 td, 1991 r., 2400 ccm, tub o D, biały, bez wypadku,
oryg. lakier, el. otw. szyby i reg. lusterka I szyberdach, wspo
maganie kier., centr. zamek, alarm, w kraju 2 lata, I właśddel.

BMW 520,1989 r., 2000 ccm. benzyna, inst gaz., biały, centr.
zamek, wspomaganie kier., alum. felgi, el. reg. lusterka, el. reg.
reflektory, Welurowa tapicerka, drewniane wykończenia, halo
geny, - 13.800 zł lub zamienię na inny. Krotoszyn, tel.
0600/96-80-87

BMW 320 E-36,1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, i, fioletowy
metalic, alum. felgi 16”, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg.*'
lusterka, ABS, skórzana tapicerka, halogeny, wspomaganie kier.,
centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, stan b. dobry, - 23.900 zł lub
zamienię. Wtocław, tel. 0505/76-10-43

t a

BMW 524 td, 1989 r., 210 tys. km, czarny metalic, el. reg. lu
sterka, szyberdach, wspomaganie kier., RO, • 14.800 zł. Opole,
tel. 0608/33-54-51

BMW 520,1984 r., 2000 ccm, ♦ inst gazową bordowy metalic,
eł. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier., alum. felgi,
RO, eksploatowany przez starszą osobę, stan techn. b. dobry.

V W PASSAT 4X4 2.8 2000 67000
Opel Sintra 2.2 TD 7oa. 1998 42000
Ford Transit 260 2,0 T D 2000 35 900*
Ford Transit 260 2,0 T D 2000 34 800*
FoTd Transit 260 2,0 T D 2000 34900*
Ford Transit T280 2.0 TD 2001 41 800*
Ford Transit 280 7os.2,0 TD 200145900*

BMW 320, 1990 r., 2000 ccm, fioletowy, instalacja gazowa,
alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, skórzana tapicerka, alum.
felgi 17 cali, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 12.000 zł lub za
mienię na BMW 325 E-30, po 1988 r. Trzebnica, tel.
0506/08-53-14

n

BMW 524,1989 r., 201 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czarny
metale, pakiet M5, klimatyzacja, obniżony, czerwona skórzana
tapicerka, podgrzewane fotele, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,
R 0 ♦. CD, alarm ♦ pilot alum. felgi 16 cal, w kraju od pół roku,
stan b. dobry, -16.700 zł. Kłodzko, tel. 0607/27-25-86

BMW 520,1981 r., 2000 ccm, benzyną inst. gaz., srebrny me
talic, el. róg. lusterka, alum. felgi, RO, zadbany, • 5.000 zł. Ka
lisz. tel. 0602/39-09-16

AUTA UZYWAME:

BMW 320 CABRIO, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny meta
lic, bogate wyposażenie, po tuningu, stan idealny, - 22.000 zł.
Gostyń, tel. 0697/42-23-95

o

BMW 524 td, 1989 r., srebrny metalic, serwiso
wany, I właściciel, wspomaganie kier., centr. za. mek, alarm, blokada skrzyni biegów, stan ideal
ny, • 16.900 zł kredyt, leasing, samochód w rozli
czeniu, gotówka. „AUTO PLUS'’, Wałbrzych,
www.auto-pius.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039644

KRED

BMW 320 E-30,1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, czarny metalic,
stan idealny, szyberdach, alum. felgi, zadbane wnętrze, nie
wymaga wkładu finansowego, - 10.500 zł. Chocz, tel.
0692/56-49-16

M
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Na 96 m-cy bez wpłaty własnej, uposzczona procedura
- na marki Fiat Skoda, Ford, dodatkowe prezenty od salonu samochodowego
* promocja n? Pandę obowiązuje do końca marca 2004

WROCŁAWul.Braniborska14D-HDOMARpartertel.78-10-368 E K S P O Z Y C J A

BMW 320 E-30,1989 r., 210 tys. km, 2000 ccm, + inst. gazowa,
srebrny metalic, stan idealny, karta pojazdu, 2 lata w kraju. el.
reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi, inst gazowa na gwaran
cji, nie wymaga wkładu finansowego, • 12.900 zł. Pleszew, tel.
0692/5649-16

- A M

na Opla Kadetta albo Forda Sierrę. Chojnów, powiat legnicki,
tel. 076/816-79-49,0608/32-89-12

BMW 524,1991 r , 2400 ccm, TP, granatowy, model z 12, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, hak, RO, kpi. alum.
felg, karta pojazdu, rok w kraju, I właściciel, -15.200 zł. Ostrów
Wlkp., tel. 062/733-62-55,0600/51-19-30

BMW 320 E-30,1988 r., 230 tys. km, stalowy metalic, stan b.
dobry, el. reg. lusterka, szyberdach, inst. gazowa, sportowe
zawieszenie, atrakcyjny wygląd, - 9.500 zł. Pleszew, tel.
0692/56-49-16

I
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"W-N-MOT" s.c., Wrocław, ul. Krakowska 127 ("SURMET")
tel. 071/340-01-7^, 343-33-40 wewn. 119
Zapraszamy: pon.-piąt. 8.30-17.00, sob. 8.30-14.00______

BMW 318 E-36,1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, perłowobordowy, alarm, centr. zamek, immobilizer, Mul-T-Lock, alum. felgi,
inst. gazowa na gwarancji, zderzaki Alplna, „brewki", spoiler,
sportowy ukł. wydechowy, szyberdach, stan idealny, - 21.000
zł. Wrocław, tel. 071/342-10-04,0509/15-57-26
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Bezpieczny kredyt w złotówkach od 8, 9% do 9,9%

•TŁUMIKI POLSKIE I ZACHODNIE Z GWARANCJĄ FABRYCZNĄ*
•KATALIZATORY‘ZŁĄCZA ELASTYCZNE*

BMW 318,1990 r., 1600 ccm, 16V, biały, obniżony, alum. felgi,
16*, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobilizer, sportowy ukł.
wydechowy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -11.500 zł. Ple
szew, tel. 0694/22-94-46
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tapicerka, hak, alum. felgi, stan b. dobry, -15.500 zł. Lubin, teł.
076/840-06-87
B MW 520 i, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, demnobordowy metalic,
ABS, roczna inst. gazowa, wspomaganie kier., el. reg. lusterka,
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, szyberdach, hak, RO, po wy
mianie oleju i płynów, stan b. dobry, • 17.800 zł. Piaski, powiat
gostyński, tel. 0505/17-79-89
BMW 520,1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, granatowy, wspoma
ganie kier., el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, el. otw. szyber
dach, ABS, RO, centr. zamek, immobilzer, oznakowany, alarm,
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, komputer, stan b.
dobry, -17.500 zł. Wrodaw, tel. 0502/13-75-85
BMW 5 i0 i KOMBI, 1993/94 r„ 203 tys. km, 2000 ccm, 24V,
srebrny metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflek
tory, ABS, klimatyzacja, alarm + pilot, nowa Inst. gazowa,
RO+CD, poduszka pow., centr. zamek, - 24.000 zł. Milicz, tel.
0501/59-73-16
BMW 520 E-39,1996/97 r., 280 tys. km, 1991 ccm, benzyna,
czarny, ABS, ASC, steptronic, podwójny klimatronic, w kraju od
1999 r., I właściciel, • 49.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/47-10-89
BMW 520,2001 r., 100 tys. km, 2000 ccm, diesel, czarny meta
lic, świeżo sprowadzony, oszczędny, wszystkie dodatki oprócz
skórzanych siedzeń, czarna tapicerka. • 99.000 zł. Wrocław, tel.
0607/11-98-82,071/349-24-32
BMW 523 I E -39,1995/96 r., 160 tys. km, 2500 ccm, wtrysk,
perłowoczamy, ABS, ASC, tempomat, podwójny klimatronic, 2
x SRS, centr. zamek, alarm, Immobilizer, ksenonowe reflektoiy,
obniżony, el. otw. szyby i reg. lusterka, alum. felgi 18*, stylizo
wany na M5, demne szyby, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, 46.500 zł. Leszno, tel. 0609/89-55-00
BMW 523 iA, 1997 r., 2500 ccm, benzyna, wtrysk automatic, el.
otw. szyby i reg. lusterka, tiptronik, klimatronic, ASC, - 54.000
zł., tel. 0606/78-66-06

BMW 525,1982 r., srebrny metalic, oryg. lakier, stan b. dobry, 4.000 zł. Wtodaw, tel. 0604/34-37-85
BMW 525 E-34,1988 ru 2500 ccm, ♦ in st gazowa, delfinowy
metale, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alarm, szyber
dach, aium. felgi 16* z rantem, 1.5 roczna inst gazowa z kpi.
dokumentacją (niemiecką), sportowy ukł. wydechowy, atrakcyj
ny wygląd, nie wymaga wkładu finansowego, -14.800 zł. Ostrów
Wlkp., teł. 0607/6443-78,0691/50-25-04
BMW 525 i, 1988/89 r., 163 tys. km, 2400 ccm, diesel, grafitowy
metale, w kraju od roku, 4-drzwiowy, alum. felgi, el. reg. luster
ka, wspomaganie kier., centr. zamek, 4 zagłówki, komputer,
szyberdach. • 11.000 zł. Nysa. tel. 077/4334)647
BMW 525 1.1989 r., 214 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, czarny
metalic, bogate wyposażenie, do poprawek blachar
sko-lakiemiczych, • 15.700 zł. Oleśnica, tel. 0607/5245-83
BMW 525 E-34.1989 r.. benzyna, inst. gaz., granatowy meta
lic, sprowadzony w całości, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, alum. felgi, RO, kubełkowe fotele, stan b. dobry, •
14.200 zł. Pleszew, tel. 0606/46-70-97
BMW 525,1989/90 r.. 2500 ccm, biały, wspomaganie kier., centr.
zamek, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, RO, stan b. dobry, 13.400 zł. Oleśnica, tel. 0601/93-98-96 ■
BMW 525 i, 1989/90 r.. 2500 ccm, wtrysk, czarny metalic, stan
b. dobry, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, szyberdach,
komputer, welurowa tapicerka, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, 14.300 zl lub zamienię. Otmuchów, powiat nyski, tel.
0602/52-66-74
BMW 525,1991 r., 2500 ccm. 24V. czerwony, el. ster. szyby,
lusterka, reflektory i antena, ABS, alum. felgi, RO. hak, kpi. do
kumentacja, techn. sprawny. • 13.800 zł. Opole, tel.
0604/49-87-64
BMW 525,1991 r., 260 tys. km, 2500 ccm. 24V, 192 KM benzy
na, grafitowy metale, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier.,
ei. otw. szyby, el. regulowane i podgrzewane siedzenia, el. reg.
lusterka, białe lampy, 2 komplety kół, alarm, immobilzer, do
mykanie szyb, demne szyby z atestem, komputer, kpi. doku
mentacja, • 19.000 zł lub zamienię. Moszczanka, tel.
077/436-64-80,0694/89-70-13
BMW 525,1991 r., 2500 ccm, benzyna, inst. gaz., biały, ABS,
ASR, RO, wszystkie el. dodatki, poduszka pow., podgrz. sie
dzenia, centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, książka serwi
sowa, stan b. dobry, -16.800 zł. Nowa Sól, tel. 0600/03-36-91
BMW 525 i, 1991 r., 208 tys. km, 2500 ccm, benzyna, wiśniowy,
wszystkie el. dodatki, hak, stan b. dobry, • 16.500 zł. Świebo
dzice, tel. 074/664-54-82
BMW 525,1991/92 r., 2500 ccm, turbo D, wiśniowy metalic, I
właścideł, sprowadzony w całośd, karta pojazdu, w kraju od
roku, bez wypadku, ABS, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, el.
otw. szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, podłokietniki, welu
rowa tapicerka, RO, książka serwisowa, stan idealny, • 16.900
zł lub zamienię, możliwe raty przez komis. Paczków, powiat
nyski, tel. 077/431-60-09,0606/50-19-62
BMW 525 tds, 1992 r., 170 tys. km, czerwony, alum. felgi, szy-.
berdach, stan b. dobry, • 22.000 zl. Jelenia Góra, tel.
0501/13-13-22,0502/39-63-38

BMW 5231,1997 r., 117 tys. km. srebrny metalic, 125 kW, kli
matyzacja, 4 poduszki powietrzne, centr. zamek + pilot, el. otw.
szyby, szerokie opony, alum. felgi, el. reg. lusterka, drewniane
wykończenia, komputer, szyberdach -10.990 EUR. Niemcy, tel.
0049/17-29-03-71-53

BMW 525 tds, 1992 r., 230 tys. km, 2500 ccm, turbo D, kolor
złoty metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, ABS,
wspomaganie, klimatyzacja, alum. felgi, podłokietniki, dzielona
kanapa tylna, komputer, RO, schowek na narty, bez wypadku,
w kraju od 2 lat, nowy olej i filtry, nowe paski, alarm ♦ pilot, •
24.500 zł lub zamienię na inny, 5-drzwiowy. Kruszyna, tel.
077/416-5943,0501/58-12-14

BMW 524,1985 r., 2400 ccm, turbo D. granatowy, szyberdach,
el. reg. lusterka, nowe opony, zadbany, - 4.950 zł lub zamienię

BMW 525 i, 1992 r., 215 tys. km, 2500 ccm, 24V, inst. gazowa,
wiśniowy metalic, klmatyzacja, poduszka pow., wszystkie el.
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BMW 525 KOMBI, 1993/94 r., 2500 ccm. TDS, 143 KM, perto
wobordowy, poduszka pow., el. reg. lusterka, podwójny el. otw.
szyberdach, el. reg. refiektory i fotele, ABS, ASR, RO, centr.
zamek, welurowa tapicerka, alum. felgi + kola zimowe, wspo
maganie kier., hak, skórzana kierownica, komputer, tylna szy
ba otwierana, • 25.900 zł. Kłodzko, teł. 0603/44-53-50
BMW 525 TDS KOMBI, 1994 r., 143 tys. km, 2500 ccm. turbodiesel, czarny, airbag, ABS, wspomaganie, alum. felgi, przydemnione tytanem szyby, halogeny, centr. zamek+pildt, roleta ba
gażnika, oryginalny RM, el. reg. lusterka, pełna dokumentacja,
stan idealny, jasne wnętrze, - 23.500 zł. Zielona Góra, tel.
0501/48-70-92 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -A01671 http://wkz.autogielda.com.pl)
BMW 525 tds, 1994 r.. 180 tys. km, 2500 ccm, srebrny, 2 po
duszki pow., profesjonalny alarm, alum. felgi + zimowe opony,
klmatyzacja, I właśddel w kraju, ABS, - 27.500 zł. Czerna, tel.
0604/52-76-96, pow. średzki

BMW 530 i, 1989 r., 200 tys. km, 3000 ccm, benzyna, inst. gaz.,
biały, inst. gazowa na gwarancji, centr. zamek, wspomaganie
kier., el. reg. lusterka, szyberdach. ABS, alum. felgi, welurowa
tapicerka, RO Sony, alarm, bez wypadku, w kraju od roku, karta
pojazdu, stan idealny, • 15.900 zl. Wałbrzych, tel. 0507/64-59-67
BMW 728 i, 1980 r., 2800 ccm, wtrysk, czarny, instalacja gazo
wa, alum. felgi, centr. zamek, w dągłej eksploatacji, stan b.
dobry. - 4.500 zł. Opole, tel. 0600/50-51-29
BMW 728,1998 r., 90 tys. km, 2800 ccm. czarny metalic. RO,
automatic, szyberdach, ABS, centr. zamek + pilot, alum. felgi,
el. otw. szyby i reg. lusterka, alarm, klimatyzacja, poduszka pow.,
steptronic, skórzana tapicerka, nawigacja sat, 2 alum. felgi,
bogata wersja, stan idealny, - 72.000 zł. Legnica, tel.
0602/74-65-78
BMW 730,1987 r., 3000 ccm, benzyna, in st gaz., granatowy
metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm
* plot, szyberdach, wszystkie el. dodatki, hak, kpi. kół zimo
wych, sprowadzony w całośd, książka serwisowa, zadbany, •
15.000 zł lub zamienię na tańszy. Zary, tel. 0606/26-36-92
BMW 730 i, 1989 r„ 3000 ccm, wtrysk, srebrny metalic, inst
gazowa, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, el. reguł, fotele, skórzana tapicerka. alum. felgi, wspo
maganie kier., centr. zamek, drewniane wykończenia, podło
kietniki. komputer, tempomat, karta pojazdu, - 15.500 zł lub
zamienię. Sulechów, powiat zielonogórski, tel. 0694/33-94-93
BMW 730 i, 1989 r., benzyna, inst. gaz., grafitowy metalic, peł
ne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, 2 kpi. kół (opony
letnie i zimowe), • 19.000 zł. Wtodaw, tel. 0600/39-71-84
BMW 730,1991 r., 3000 ccm, benzyna, inst. gaz., czarny, po
tuningu, wersja Long - przedłużony, obniżony, ciemne szyby,
bez znaczków, klimatyzacja, skórzana tapicerka, sport, układ
wydechowy (Remus), el. ster. lusterka, szyby i siedzenia, alum.
felgi z rantem, Borbet 18* (245/40), poszerzony, atrakcyjny wy
giąd. • 14.000 zł. Złotoryja, tel. 0605/0648-90
BMW 730 IA, 1992 r.. 245 tys. km. 3000 ccm, benzyna V8, bia
ły, automatic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, 1 właściciel od
7 lat, pełne wyposażenie bez skórzanej tapicerki, immobilzer,
komputer, RO, 2 poduszki powietrzne, • 20.500 zt. Wrodaw, tel.
071/791-86-10,0601/7542-22 (zdjęda do tej oferty można zo
baczyć w intemede pod numerem - AC0776 http://wkz.autogielda.com.pl)
BMW 730,1992 r., 3000 ccm, bordowy metalic, I właśddel w
Polsce, ABS, RO, wspomaganie kier., el. otw. szyby (4x), szy
berdach, centr. zamek, podgrz. fotele, podłokietniki, welurowa
tapicerka, bez wypadku, stan idealny, -19.800 zł. Radbórz, tel.
0501/59-64-38
BMW 730,1993 r „ 230 tys. km, czarny metalic, klimatyzacja,
alum. felgi, el. otw. szyby x 4, wspomaganie, ABS, centr. zamek
z domykaniem szyb, RM, szeroki grill, skórzana tapicerka, •
26.000 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 0505/11-03-35
BMW 735 i, 1986/87 r., 200 tys. km, 3500 ccm, benzyna, inst.
gaz., srebrny metalic, alum. felgi 16*, wszystkie el. dodatki, skórzanatapicerka, komputer, szyberdach, -12.500 zł. Rawicz, tel.
065/545-16-03,0604/29-58-62
BMW 735,1989 r., 21 tys. km. 3500 ccm. granatowy, oryg. la
kier, inst. gazowa, bez wypadku, zadbany, w kraju od roku, •
20.000 zł. Głogów, tel. 076/834-24-12.0606/68-23-78
BMW 735,1969/90 r., 170 tys. km, 3500 ccm, benzyna, inst
gaz., perłowoczamy metalic, pełne wyposażenie, alarm +■pilot,
skórzana tapicerka (czarna), drewniane wykończenia, demne
szyby, kpi. dokumentaqa, sprowadzony w całośd, alum. felgi
BMW 15*, RO+CD Sony, obniżony, szerokie opony, czerwone
lampy tylne, - 18.000 zł lub zamienię. Lwówek śląski, tel.
075/784-11-94,0509/03-29-68
BMW 735 i, 1991 r., 260 tys. km, 3500 ccm, benzyna, srebrny,
pełne wyposażenie elektryczne, welurowa tapicerka. klimaty
zacja, -14.900 zł. Wrodaw, tel. 0501/48-5740
BMW 735,1991 r., 30 tys. km, 3500 ccm, benzyna, inst. gaz.,
grafitowy, bogata wersja, szeroki grill, zadbany, -19.000 zł., tel.
0607/05-71-31
BMW 735 i, 1991 r., 260 tys. km. 3500 ccm, benzyna, zielony
metalic, instalacja gazowa, klmatyzacja, pełne wyposażenie
elektryczne, szyberdach, skórzana tapicerka, drewniane ele
menty wnętrza, alum. felgi, komputer, automatic, blokada za
płonu + koła, • 19.800 zł lub zamienię na tańszy. Wrodaw, tel.
0609/23-2541

BMW 525 tds, 1994 r., 203 tys. km, czarny metalic, bogate wy
posażenie, oryg. przebieg, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe),
ciemne szyby, - 27.500 zł. Strzegom, tel. 0609/85-44-09

BMW 740 IA E-38,1995 r., szary metale, automatic, TUV, nawi
gacja, skórzana tapicerka, el. podgrzewane siedzenia, kseno
nowe reflektory, PDC, ASC, kfimatronic, - 49.800 ż ł„ tel.
0606/78-66-06

BMW 525 tds, 1994/95 r., 170 tys. km, granatowy, klimatyzacja,
centr. zamek, alarm + pilot, ABS, wspomaganie kier., el. reg.
reflektory, kupiony w salonie, I właścideł, bez wypadku, • 27.900
zł. Kamienna Góra, tel. 0603/77-93-71

BMW 750,1988 r., 5000 ccm, 12V, grafitowy metale, wszystkie
el. dodatki, klimatyzacja, skórzana tapicerka, ASC, szyberdach,
RO z CD, poduszka pow., koła 17* + felgi z szerokim rantem,
kpi. kół zimowych, alum. felgi, - 21.500 zł. Świebodzice, tel.
0604/34-23-02

BMW 525 E-39,2001 r., 38 tys. km, 2500 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, oryg. M-pakiet, ABS, ASC, 6 poduszek pow., multi
medialna kierownica, tempomat, klimatronic 2x, el. ster. szyby i
lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach,
skórzana tapicerka. alum. felgi, RO z CD + zmieniacz, kompu
ter pokładowy w Polsce • 14.000 EUR + opłaty. Lubin, tel.
076/846-16-61,0693/28-62-73
BMW 528 i, 1996 r., 120 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, niebieski
metalic, refiektory ksenonowe, klimatronic, skórzana tapicerka,
nawigacja satelitarna, tuner TV, bez wypadku, po lakierowaniu
boku prawego, zadbany, alum. felgi, stan b. dobry, - 65.000 zł.
Opole, tel. 0501/56-16-56
BMW 528 I TOURING KOMBI. 1997/98 r , 112 tys. km, 2800
ccm, benzyna, granatowytfnetalic, pełne wyposażenie, skórza
na tapicerka (szara), ABS, ESP, alum. felgi '* kpi. kół zimowych,
halogeny, czujniki deszczu, klmatronic, podgrzewane fotele, 4
poduszki pow., drewniane wykończenia, tempomat, podświe
tlane klamki, komputer, wielofunkcyjna kierownica, poziomowa
ne zawieszenie, reflektory ksenonowe. • 59.900 zł lub zamie
nię, na Mercedesa E-Klasse, S-Klasse, tel. 0601/70-7645
BMW 530,1988 r., 3000 ccm, benzyna, czarny metale, 5-bie
gowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, el.
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, • 15.800 zl lub zamie
nię na osobowy, dostawczy lub terenowy. Bydgoszcz, tel.
0505/44-61-61
BMW 530 i, 1988/97 r., 3000 ccm, szary metalic, inst. gazowa,
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, centr. zamek, klimatyza
cja, -10.500 zł. Kępno, tel. 062/781-99-29

BMW 750IL, 1990 r.. 260 tys. km, 5000 ccm, benzyna, .delfin*
metalic, auto 3 miesiące w kraju, pełna dokum., pełne wyposa
żenie elektryczne, czarna skórzana tapicerka, poduszka, RM,
ABS, ASC, klimatyzacja 2-strefowa, tempomat, halogeny, otw.
szyberdach, el. reg. fotele (podgrzew.), pamięć, alum. felgi,
bezwypadkowy, - 22.000 zł. Kobierzyce, tel. 0604/60-53-25
BMW 750 i, 1991/92 r., 200 tys. km, 5000 ccm, benzyna, pertowoniebieski, pełne wyposażenie, inst. gazowa na gwarancji,
ksenonowe reflektory, alum. felgi Borbet 17* + opony zimowe, I
właśddel, kpł. dokumentacja, stan idealny, nie wymaga napraw,
- 29.500 zł. Bolesławiec, tel. 0691/83-73-05

CADILLAC
CADILLAC SEVILLE SEDAN, 1993 r., 145 tys. km, 4600 ccm,
V8, 32V, srebrny metale, limuzyna, ABS, ASR, skórzana tapicerka, klimatronic, radio, wszystkie el. dodatki, pompowane i
podgrz. fotele, kpi. dokumentacja, komputerowo regulowane
zawieszenie, immobilizer, • 28.500 zł. Jelenia Góra, tel.
0601/75-09-10

CHEVR0LET

AMERYKAŃSKIE
1 0 6 0 2 3 3 90001
AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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KUPIĘ KAŻDE AUTO AMERYKAŃSKIE 0601-77-87-40
OP024075 '
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CHEVROLET CAMARO, 1995 r., 111 tys. km, 3400 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, pełne wyposażenie, ABS, tempomat,
automatic, skórzana tapicerka, el. otw. szyby i reg. lusterka,
alum. felgi, zimowe opony, tylna szyba el. ogrzewana, nowy
akumulator, oryg. RO, stan dobry, - 28.600 zl lub zamienię na
diesla. Legnica, tel. 0604/22-43-12

|SPRZEDAZ CZĘŚCI
DO SAMOCHODÓW I

USA

fabryczna, - 42.000 zł lub zamienię na ciężarowy. Wrodaw, tel.
071/339-03-93.0501/76-03-02
CHRYSLER VOYAGER, 1999 r.. 140 tys. km, 2500 ccm, turbo
D, granatowy, 7-osobowy, • 48.000 zł. Kościan, tel.
0601/78-72-79
CHRYSLER VOYAGER, 2002 r., 33 tys. km, 2400 ccm. benzy
na, inst. gaz., granatowy metalic, I właśddel, serwisowany, kli
matyzacja, 4 poduszki pow., 7-osobowy. eł. otw. szyby, el. reg.
lusterka, centralny zamek, wspomaganie kier., • 86.000 z ł ,
możliwe raty lub zamiana. Legnica, tel. 076/866-33-33,
0602/71-07-00

CHEVROLET CAPRICE, 1978 r., 3000 ccm, diesel, niebieski,
po remoncie blacharki, po lakierowaniu, nowe opony, zareje
strowany, -12.500 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61

CHRYSLER
O

CHRYSLER DODGE, PLYMOUTH VOYAGER,
1986/95 r. skupujemy vany całe i rozbite, gotów*
ka, wszystkie części, sprzedaż wysyłkowa. Dzier
żoniów , te l. 074/832-07-57, 0507/12-98-50,
0504/09-26-64 W02004334

O

CITROEN SAXO, 1996 r., 1500 ccm, diesel, zielony metalic.
ABS, 2 poduszki pow., centr. zamek, szyberdach, immobilizer,
pirotechniczne napinacze pasów, - 15.900 zł. Oleśnica, tel.
0601/56-13-12

ABSOLUTNIE AKTUALNE AUTA ATRAKCYJNIE
KUPIĘ CITROENA, KUPIĘ CITROENA, KUPIĘ CI
TROENA, KUPIĘ CITROENA, KUPIĘ CITROENA.
Kupujemy auta całe, po wypadku, do remontu,
po 1988 r. i inne marki również, płacimy najwię
c e j., te l. 0605/35-26-21, 0607/39-92-93
W01024684

CITROEN SAXO, 1996 r.. 86 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 60 KM,
niebieski metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., alarm,
centr. zamek ♦ pilot, obrotomierz, immobilizer, RO + CO Blaupunkt welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenie, kpi. doku
mentacja, książka pojazdu, nadwozie ocynkowane, • 13.900 zł.
Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77
CfTROEN SAXO, 1996 r., 85 tys. km, 1500 ccm, diesel, zielony
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, tylne
szyby uchylane, -16.900 zł. Wrocław, tel. 0600/94-36-85

CfTROEN AX, 1990/91 r., 121 tys. km. 1124 ccm, benzyna, czer
wony metalic, katalizator, 5-biegowy, szyberdach, welurowa ta
picerka, RO, tylne szyby uchylane, hak, bez wypadku, I wlaśddel, oryg. lakier i przebieg, serwisowany, kpi. dokumentacja, w
kraju od roku, garażowany, nowe opony, stan idealny, - 6.500
zł. Bolesławiec, tel. 0604/39-33-96

CITROEN SAXO, 1996/97 r., 1000 ccm, bordowy, 3-drzwiowy,
immobilizer, RO, - 14.000 zł. Kościan, tel. 065/512-97-77,
0603/60-19-66

O

CfTROEN AX, 1991 r„ 160 tys. km, 1400 ccm, czarny, po wy
mianie kpi. rozrządu i oleju, nowa deska rozdż, bez korozji, 7.500 zł. Szfichtyngowa, tel. 0602/63-67-32,065/549-22-36
CfTROEN AX. 1991 r.. 1100 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwiowy, zadbany, - 6.600 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/87-65-57

CITROEN SAXO VTS, 1997/98 r., 82 tys. km, 1600 ccm, 16V,
120 KM, niebieski metalic, sportowe zawieszenie, wszystkie el.
dodatki, poduszka pow., wspomaganie kier., alarm + plot, im
mobilizer, welurowa tapicerka, oryg. lakier i przebieg, kupiony
w salonie, • 22.700 zł. Wrocław, tel. 071/781-77-58,
0503/09-97-47

z USA
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CITROEN SAXO, 1999 r., 82 tys. km. 1400 ccm. VTS. niebieski
metalic, alum. felgi, magnetyzer, sportowy układ wydechowy,
el. otw. szyby, demne, zadbany, -19.200 zl. Dzierżoniów, tel.
074/832-98-04
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CHRYSLER GRANO VOYAGER VAN, 2002 r.. 98 tys. km, 2500
ccm, diesel CRD. srebrny metalic, serwisowany, szyby orygi
nalne przyciemniane, relingi dachowe, el. składane lusterka,
spryskiwanie reflektorów, podgrzewana szyba przednia,
RM+CD, opony zimowe, alarm, system antynapadowy, przesło
na półki bagażowej, welurowa tepicerka, tempomat, -110.000

S K L E
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CfTROEN AX, 1994 r., 95 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, cytrynowy,
3-drzwiowy, alum. felgi, • 7.500 zl. Jarodn, tel. 062/749-62-88,
0502/54-74-94
CfTROEN AX, 1995 r., 1000 ccm, granatowy, 2-łetnia inst ga
zowa, centr. zamek + pilot, 3 zabezp. przed kradzieżą zadba
ne wnętrze, stan b. dobry, - 8.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra,
tel. 0607/48-30-13

BO gBSSa

CHRYSLER NEON, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, wiśniowy, kli
matyzacja, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., el. otw. szyby,
RO + dodatkowo części, - 12.500 zł lub zamienię na tańszy.
Brzeg, tel. 0608/09-9246
CHRYSLER NEON, 1995 r„ 130 tys. km, 2000 ccm. benzyna,
czerwony, automatic, ABS. klimatyzacja, tempomat, 2 poduszki
pow., halogeny, el. reg. lusterka, RÓ. stan b. dobry, -15.800 zł.
Jelcz-Laskowice, powiat oławski, tel. 0692/81-53-13
CHRYSLER NEON, 1995 r., 2000 ccm, 16V Pb/, zielony meta
lic, bez wypadku, 2 poduszki pow., klimatyzacja, automatic.

A
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CrTROEN SAXO, 2002 r., 10 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby,
alarm, poduszka powietrzna, RO, wersja BIC, immobilizer, 22.500 zł. Gromadka, powiat bolesławiecki, tel. 0601/75-93-91
CITROEN SAXO, 2002 r., 8 tys. km, 1100 ccm. benzyna, błękit
ny metalic, - 24.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/68-50-38

CITROEN BX, 1983 r.. 1400 ccm, benzyna, biały, stan techn. b.
dobry, - 2.900 zł. Zielona Góra. tel. 0600/21-07-25

CITROEN XANTIA, 1995 r , 166 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
srebrny metalic, poduszka pow.,ABS, wspomaganie kier., centr.
zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, - 16.500 zl. Dziadowa
Kłoda, powiat oleśnicki, tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61

USA

CITROEN XANTIA KOMBI, 1995 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, +
inst. gazowa, zielony metalic, klimatyzacja, centr. zamek, alarm,
wspomaganie kier., el. dodatki, RO + sterowanie w kierownicy,
• 19500 zł. Kalisz, tel. 062/767-45-91,0502/43-04-55

PRZEDSTAWICIEL FIRMY CROWN AUTOMOTWE
AUTOMOTIVE SALES CO.INC.

CITROEN XANTIA ACTIVA, 1997 r., 121 tys. km. 2000 ccm,
wtrysk, zielony metalic, kupiony w kraju, ABS, 2 poduszki pow.,
bez wypadku, klimatyzacja, el. otw. szyby, alum. felgi, spdler
tylny, centr. zamek, alarm, immobilizer, RO, welurowa tapicer
ka, wspomaganie kier., halogeny, el. reg. lusterka, - 25.700 zł.
Wrocław, tel. 0501/23-23-83

OP034206

J E E P -C H R Y S L E R
Wrocław, PI.Konstytucji 3-go Maja 8 tel.071/792 60 82,343 22 59, SOI 592 634 strebei@autousa.pl
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel, srebrny metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, - 4.500 zl. Leszno, tel. 0603/93-79-32

CHRYSLER TOWN & COUNTRY. 1996/97 r.. 194 tys. km. 3800
ccm, benzyna V6. zielony metalic, pełne wyposażenie, skórza
na tapicerka, zimowe opony, 800 kg ładownośd + 4 osoby, 41.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-58-25 (zdjęda do tej oferty
można zobaczyć w internecie pod numerem - A01614
http://wkz.autogielda.com pi)

CfTROEN BX, 1986 r., srebrny metalic, nowy akumulator, prze
gląd do 11.2005 r., po wymianie płynów i olejów, filtrów, zadba
ny, - 4.800 zl lub zamienię na inny, z dopłatą. Wrodaw, tel.
0691/69-29-08

CHRYSLER VOYAGER, 1992 r., 3000 ccm, benzyna, srebrny,
inst gazowa, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, 15.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0603/30-48-23
CHRYSLER VOYAGER, 1995/96 r.. 3300 ccm, V6, zielony me
talic. pełne wyposażenie, nowy model, stan b. dobry, • 32.900
zI lub zamienię. Nysa. tel. 0695/19-03-95
CHRYSLER YOYAGER. 1997 r.. 173 tys. km. 2500 ccm. turbo
D, kolor śliwkowy metalic, kupiony w salonie w kraju, II właśd
del, pełne wyposażenie oprócz skórzaną tapicerki, garażowa
ny. stan idealny, zarejestrowany jako dężarowy, homologacja
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CITROEN XM, 1993 r., 210 tys. km, 2100 ccm, turbo D, bordo
wy metalic, koła letnie i zimowe, klimatyzacja, stan b. dobry, •
14.700 zł. Olszyna, powiat lubański, tel. 0602/11-85-42
CITROEN XM KOMBI, 1993 r., 2100 ccm, TDI, demnografitowy, klimatyzacja, el. otw. szyby i reg. lusterka, el. reg. fotele,
ciemne szyby, stan b. dobry, • 15.200 zł. Głogów, tel.
0602/80-28-76
CITROEN XM, 1996 r., 280 tys. km, 3000 ccm, benzyna, inst
gaz., bordowy metalic, składak, skórzana tapicerka, klimatyza
cja, automatic, tempomat, el. ster. szyby i lusterka, podgrz. sie
dzenia, • 13.400 zł. Brzeg, tel. 0501/58-14-76
CITROEN XM, 1998 r., 64 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grafito
wy, ABS, klimatronic, wszystkie el. dodatki, nowe opony letnie i
zimowe, radio ze sterowaniem przy kierownicy, automatic,. 24.000 zł. Zielona Góra, tel. 0607/09-75-00
CITROEN XSARA, 1997/98 r., 168 tys. km, 1900 ccm, TDI, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek +
pilot, el. otw.-szyby, welurowa tapicerka, RO ze sterowaniem
przy kierownicy, alarm, - 26.500 zł. Chojnów, teł. 0502/37-89-62

M ECHANIKA POJAZDOW A
NAPRAW A
OPOOfU
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CITROEN XSARA, 1998 r., 30 tys. km, 1400 ccm, turkusowy
metalic, 4-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., centr.
zamek, ei. otw. szyby, RO, halogeny, welurowa tapicerka, ku
piony w salonie, stan idealny, • 23.500 zł. Syców, powiat oleśnicki, tel. 0606/73-67-41

O

CITROEN XSARA, 1999 r „ 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
biały, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, podusz
ka pow., RO z CD, kupiony w salonie, - 22.300 zł. Lubin, tel.
076/843-61-41,0606/96-16-87
CITROEN XSARA KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, diesel 2 podusz
ki pow., pełne wyposażenie elektryczne, wspomaganie kier.,
ABS, - 27.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0693/03-01-83.
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CITROEN XIII, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy metalic,
wspomaganie kier., el. ster. szyby, lusterka i fotele, ABS, centr.
zamek + pilot alum. felgi, RM Clarion ze sterowaniem przy kie
rownicy, stan b. dobry. - 9.400 zł. Jelenia Góra, tel.
075/752-49-35.0691/50-35-78

CITROEN XSARA KOMBI, 1998/99 r. kupiony w
krajowym salonie, kpi. dokumentacja, alarm,
wspomaganie i regulowana kierownica, centr.
zamek, poduszka pow., RO, atermiczne szyby, ga
rażowany, stan b. dobry, • 21.700 z ł, możliwe raty
lub zamiana. Żary, te l. 068/374-53-54,
0604/17-51-23 W84005674

CITROEN XSARA, 1999 r., 75 tys. km, 1800 ccm, zielony meta
lic, I właśdciel, kpi. dokumentacja, wspomaganie kier., 2 po
duszki pow., ABS, książka serwisowa, centr. zamek, eł. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, halogeny, welurowa tapicerka, el.otw.
szyberdach, RO, garażowany, immobilizer, stan b. dobry, 26.700 zł. Legnica, tel. 076/721-38-95,0601/26-07-97

50-160 Wrocław, ul. Boya 2eleAaldego 5 5 1

CITROEN XM, 1991 r .72000 ccm, srebrny, klimatyzacja, ABS,
wspomaganie, inst. gazowa, komputer, immobilizer. el. ster.
szyby, fotele, lusterka i reflektory, centr. zamek + pilot, alarm,
RO ster. przy kierownicy, zarejestrowany, przegląd do 02.2005
r., - 11.000 zł lub zamienię na inny. Ostrów Wlkp., tel.
062/736-60-81,0601/25-36-08

CfTROEN XSARA ll, 2001/02 r.. 70 tys. km, 1400 ccm, srebrny
metalic, kupiony w salonie w kraju, I właścideł, bez wypadku,
serwisowany, 4 poduszki pow., el. otw. szyby, wspomaganie kier.,
centr. zamek, alarm + immobilizer, halogeny, 5-drzwiowy, za
dbany, garażowany, stan idealny, - 32.500 zl. Wałbrzych, tel.
0609/11-43-43
CITROEN XSARA, 2002 r., 29 tys. km, HDI, 110 KM, grafitowy
metalic, pełne wyposażenie, 4 poduszki pow., komputer, klima
tyzacja, - 45.000 zł lub zamienię na tańszy. Nowa Ruda, tel.
074/872-86-02,0609/31-58-77
CITROEN XSARAII COUPE, 2002/03 r.. 10 tys. km. 1600 ccm
Euro 4. ABS, RO, - 36.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław,
tel. 071/363-61-70,0604/48-51-33
CITROEN ZX, 1991 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny,
5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, roleta bagażnfca, zadbany, stan
b. dobry, - 8.700 zł lub zamienię na tańszy. Gryfów Ś l^ki, teł.
075/781-28-43.0604/28-18-30
CłTROEN ZX. 1991/92 r , 140 tys. km, 1400 ccm, biały, sprowa
dzony w całośd, 5-drzwiow^, I uAaśddel, po wymianTe rozrzą
du. oleju i amortyzatorów, garażowany, OC ważne do 09.2004
r.. stan techn. idealny, b. zadbany, 5-biegowy, - 7.900 zł. Wro
daw, tel. 071/339-87-10,0604/53-45-93
CITROEN ZX, 1992 r., 190 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny,
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot we
lurowa tapicerka, stan b. dobry, immobilizer, - 7.400 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-10-62,0694/75-09-53
CfTROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, turbo O 5-drzwiowy, 5-biego
wy, wspomaganie kier., stan b. dobry, -10.500 zł lub zamienię,
możliwe raty. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-4.1,
071/312-63-41
CfTROEN ZX, 1992 r„ 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wiśnio
wy, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, • 11.600
zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/846-31-86,
0605/9543-28
CfTROEN ZX, 1992/93 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy,
5-biegowy, RO, zderzaki w kolorze nadowzia, garażowany, stan
idealny, • 10.800 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 0601/57-86-65
CITROEN ZX^1994 r., 114 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony,
3-drzwiowy, centr. zamek, immobilizer, RO, tylneszyby uchyla
ne, I właśdciel w kraju, - 9.200 zł. Oława, tel. 071/313-45-75,
0603/05-85-88
CfTROEN ZX AURA, 1994 r., 1900 ccm, TDi. zielony metalic.
centr. zamek, wspomaganie kier., alarm, el. otw. sz^jy, alum.
felgi, el. reg. lusterka, -12.800 zł. Sobótka, tel. 07-T/316-26-52,
0506/17-18-78
CITROEN ZX, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic,
posiada Euro-2,3-drzwiowy, na zachockich tablicach, - 3.300
zł. Zielona Góra, tel. 0605/36-96-32

O

CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r., 2000 ccm,
HDi, wiśniowy metalic, 4 poduszki pow., fabrycz
na homologacja na ciężarowy, klimatronic, ABS,
fabryczny RO, wspomaganie kier., el. otw. szy
by, centr. zamek, - 45.900 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-55-50,0601/88-19-24
W01040534
CITROEN XSARAIIVTR COUPE, 2000 r., 27 tys.
km, 1600 ccm, złoty metalic, welurowa tapicer
ka, 3-drzwiowy, stan idealny, wspomaganie kier.,
centr. zamek, 4 poduszki pow., el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, spoiler na tylnej klapie, - 37.500 zł.
W ałbrzych, tel. 074/842-55-50, 0601/88-19-24
W01040614
CITROEN XSARAII HDI KOMBI, 2000 r., 2000 ccm,
diesel, granatowy metalic, I rejestracja w 2001 r.,
kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, bez
wypadku,alarm, ABS, centr. zamek, el. otw. szy
by, immobilizer, RO, wspomaganie kier., 4 po
duszki pow., • 36.900 zł gotówka, zamiana, kre
dy t lu b le asing . nLEKS CAR” , W ałbrzych,
www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewicza 37, tel.
0601/85-15-55,0604/40-47-11 ' W01041094

CITROEN ZX, 1996 r., 1900 ccm, diesel, zielony
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, stan b. dobry, 5-drzwiowy, kupiony Wsalonie, RO, • 17.900 zł. Wałbrzych,
tel. 074/842-55-50, 0601/88-19-24
W01040444

CfTROEN ZX, 1996 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 75 KM
5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, alarm, centr. zamek,
alum. felgi, kpi. kół zimowych, RO, halogeny, el. otw. szyby, 14.200 zł. Rawicz, tel. 0609/84-00-79 .
CITROEN ZX, 1996 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy metalic, 3-drzwiowy, alarm + pilot centr. zamek, wspoma
ganie kier., el. otw. szyby, lakierowane zderzaki, zaeftany, 12.900 zł. Wrodaw. tel. 071/783-30-95.0600/21-13-77

DAEWOO
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CITROEN XSARA COUPE, 1998 r„ 120 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, granatowy, wspomaganie kier., halogeny, centr. za
mek, pilot, poduszka pow., ABS, el. reg lusterka, el. otw. szyby,
immobilizer, RO-CO, homologacja na dostawczy, kupiony w
salonie, I właśddel, kpi. opon, stan b. dobry, - 22.500 zł. Wro
cław, tel. 071/348-04-81,0501/68-26-33
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CITROEN XM, 1991 r., 44 tys. km, 2000 ccm, benzyna, inst
gaz., srebrny, klimatyzacja, ABS, alarm, centralny zamek + pi
lot, el. otw. szyby, fotele, lusterka, wspomaganie, immobilizer,
radio ze sterowaniem przy kierownicy, zarejestrowany, przegląd
do 022005 r., -10.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0601/75-12-66

CITROEN XSARA, 1998 r., 1600 ccm, zielony me
talic, kupiony w salonie, wspomaganie kier.,
centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, welurowa tapicerka, alum. felgi, ABS, podusz
ka pow., - 28.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50,
0601/88-19-24 W01040524

CITROEN XSARA, 1998 r„ 61 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, re
gulowana kierownica, 5-drzwiowy, RO ♦ 6 głośników, el. otw.
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, haloge
ny, welurowa tapicerka, właśddel niepalący, - 27.500 zł. Ja
wor, tel. 076/729-04-42,0606/49-25-73

sprzedaż części nowych I używanych

CITROEN XM, 1990 r., 2100 ccm, turbo D, kolor srebrny, klima
tyzacja, pełne wyposażenie el., po remonde hydrauliki i zawie
szenia, welurowa tapicerka, • 9.600 zł. Wrocław, tel.
0607/19-40-24

CITROEN XSARA, 1998 r., 1600 ccm, złoty meta
lic, I rejestracja w 1999 r., 2 poduszki pow., el.
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspo
maganie kier., ABS, 3-drzwiowy, kupiony w salo
nie, bez wypadku, • 27.900 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-55-50,0601/88-19-24
W01040484

CITROEN XSARA KOMBI, 1998 r„ 146 tys. km, 1400 ccm, perłowobjękitny, kupiony w salonie, poduszka pow., el. ster. szyby
1lusterka, zderzaki, klamki i listwy w kolorze nadwozia, centr.
zamek, immobilizer, serwisowany do 93 tyś. km, • 25.700 zl.
Wrodaw, tel. 071/349-47-92,0604/56-95-73

Diagnostyka, remonty silników i zawieszeń

CITROEN BX, 1988 r., 1800 ccm, TDI, czerwony, stan b. dobry,
welurowa tapicerka, centralny zamek, lotnicze fotele, ei. otw.
szyby, szyberdach, zadbany, - 6.300 zł. Legnica, tel.
076/721-91-60,0603/83-40-66

teł. 352 86 38, 0-507 049 989

CITROEN XM, 1992/93 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic,
klimatyzacja, el. otw. szyby, aktualny przegląd i OC, garażowa
ny, inst. gazowa, stan b. dobry, - 12.500 zł. Głogów, tel.
076/835-27-56

rCITROEN-

CfTROEN BX RE, 1988 i., 1400 ccm, benzyna, biały, stan do
bry. w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd, kpi. dokumentacja,
-4.100 zł., tel. 0601/78-82-84

CfTROEN C5,2001/02 r„ 55 tys. km. 2000 ccm. HDI, grafitowy
metafic, tempomat. klimatronic, 8 poduszerk pow., el. otw. szy
by i reg. lusterka, komputer, drewniane wykończenia, RO CO,
żaluzje, stan idealny, - 57.000 zł. Wrodaw, tel. 0505/48-48-61

CITROEN XM, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, szary metalic, RM,
centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otw. szyby, wspomaga
nie kier., welurowa tapicerka, podgrzewane fotele, nowy prze
gląd, - 8.900 zł. Wtodaw, tel. 0606/78-66-06

O

CITROEN BX, 1987 r., 176 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic. 5-drzwiowy. alarm, szyberdach, nowe opony, płyny i
paski, ważny przegląd I OC, po remonde zawieszenia, oryg.
lakier, karoseria ocynkowana, garażowany, sprowadzony w ca
łośd, stan idealny, - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 071/793-58-62,
0505/43-53-69

CITROEN C3. 2002 r., 24 tys. km, 1400 ccm, HDi, bordowy
metafic, wspomaganie kier., ABS, poduszka pow., 5-drzwiowy,
el. otw. szyby, RO, welurowa tapicerka, garażowany, - 35.400
zł. Rawicz, td. 0609/74-56-47,0601/58-1042

CITROEN XM, 1992 r., 151 tys. km, 2000 ccm, benzyna, inst
gaz., cztfny, automatic, alum. felgi, - 8.600 zł lub zamienię na
tańszy. Podgórzyn, tel. 075/761 -83-45

CITROEN XM, 1990 r., 95 tys. km, 3000 ccm, benzyna, V6, zielono-grafitowy metal., pełne wyposażenie, automatic, alum. fel
gi, welurowa tapicerka, nie wymaga napraw, • 9.500 zl. Lubin,
tel. 0600/83-48-46

CITROEN BX, 1989/96 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony,.
5-drzwiowy, 5-biegowy, - 3.000 zł. Jelenia Góra, tel.
075/643-45-02

USA

CfTROEN SAXO, 2002 r., 40 ty$. km, 1100 ccm, benzyna, srebr
ny metalić, ABS, wspomaganie kier.; 4 poduszki pow.i centr.
zamek, el. otw. szyby, tylne szyby uchylane, RO, I właśdciel,
stan idealny, • 21.700 zł. Leszno; tel. 0502/77-31-63,
0695/47-71-36

CITROEN XANTIA, 1995 r., 115 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., RO, immo
bilizer, welurowa tapiqprka, stan techn. b. dobry, - 18.500 zł.
Brzeg, tel. 0508/38-56-13,0503/08-32-68

CITROEN BX TGE, 1985 r.. 175 tys. km. 1400 ccm. benzyna,
granatowy, przegląd do lutego 2004 r., el. otw. szyby i szyber
dach, centr. zamek, nowy akumulator i dodsk sprzęgła, po re
monde skrzyni biegów♦ 2 opony zimowe, - 3.200 zł. Wawrzeńczyce, tel. 071/316-82-61 po godz. 15

wspomaganie kier., centr. zamek, stan idealny, I ułaścidel przez
8 lat, • 14.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-06-62

609-063-897 (Dojazd od Psiego Pola i Długołęki)

CITROEN XANTIA, 1994 r.. 160 tys. km. 1900 ccm, turbo D,
szary metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, klimaty
zacja, halogeny, el. otw. szyby (4x), el. reg. lusterka, roleta. 4
nowe opony, radio sterowane przy kierownicy, sprowadzony w
całości, zawieszenie hydroaktywne, -18.500 zł. Trzebnica, tel.
071/312-91-28,0694/29-44-15

CITROEN AX, 1996 r., 98 tys. km, 1500 ccm, diesel, zielony
metafic, centralny zamek, alarm, 5-drzwiowy, kupiony w salo
nie, I właściciel, • 14.900 zł. Lubin, tel. 076/844-28-90,
0691/73-78-05,0601/15-92-65

, SPECJALIZACJA

CITROEN SAXO, 2000 r., 40 tys. km, 1000 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, do małych poprawek blacharsko-lakiemiczych,
5-drzwiowy, • 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-47-23,
0609/03-66-86
CITROEN SAXO, 2001 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, 4 po
duszki pow., centr. zamek, alarm, wspomaganie kier., el. otw.
szyby, opony zimowe + letnie, zadbany, • 22.600 zł. Ząbkowice
Śląskie, tel. 0502/42-93-45

CfTROEN AX, 1995/96 r., 98 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, zielony
metalic, 3-drzwiowy, RO, sprowadzony w całośd, kpi. dokumen- tacja, stan b. dobry, - 7.900 zł. Rawicz, tel. 0501/09-88-57

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW Z

CfTROEN SAXO, 2000 r., 69 tys. km, 1100 ccm, niebieski me
talic, kupiony w salonie, bez wypadku, I właśddel, el. otw. szy
by, centr. zamek, poduszka pow., stan b. dobry, • 19.700 zł -,
możliwe raty przez komis lub zamienię. Świebodzice, tel.
0501/22-32-98

i
I

M echanika, D iagnostyka, tel. 071/ 399-06-05,

CfTROEN SAXOII, 1999 r , 87 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały,
sprowadzony w całośd, w kraju od tygodnia, zadbany, bez wy
padku, immobilizer, ekonomiczny, homologacja na dężarowy, •
17.200 zł. Wałbrzych, tel. 0501/36-65-87

CITROEN AX, 1992/93 r.. 1100 ccm, grafitowy metafic, 3-drzwtowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, garażowany, stan idealny, 8.900 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 0607/39-92-93

c z ę ś c i d o s a m o c h o d ó w a m e ry k a ń sk ic h
b e zp o śre d n i im p o rte r
c z ę ś c i n o w e , u żyw a n e WWW.mOiOrC8r.COin.pl
w y sy łk a c a ły kraj
Wrocław, ul. Lotnicza 100

zł. Wrodaw, tel. 0607/08-70-56 (zc$ęda do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A01670 http://wkz.autogieł
da, com.pl)

C ITR O EN
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r e n a u lt
A U T O S ER W IS - P I E C O W I C E 6A

CITROEN SAXO, 1998 r., 98 tys. km, 1100 ccm, benzyna+gaz,
biały, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, pilot, książka serwiso
wa, pełna dokumentacja, kupiony w salonie, pierwszy wrtaśddei, stan b. dobry, po wymianie klocków, oleju i paska, -15.500
zł. Legnica, tel. 076/721-03-61,0502/73-90-55

l e u r o p e js k ic h

CHRYSLER DAYTONA, 1990 r.. 142 tys. km, 2000 ccm. srebr
ny metalic. ospoilerowany, wszystkie el. dodatki, welurowa ta
picerka, tempomat, komputer, - 10.500 zł lub zamienię. Głu
chołazy, powiat nyski, tel. 0600/38-99-16

CITROEN SAXO, 1997 r., 1100 ccm I rejestracja
w 1998 r., Instalacja gazowa, kupiony w salonie,
centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, alarm,
stan b. dobry, • 16.900 z ł. W ałbrzych, te l.
074/842-55-50, 0608/45-93-69 W01040774

CITROEN SAXO, 1997 r , 117 tys. km, 1100 ccm, wtrysk 60 KM,
granatowy, kupiony w salonie, I właśddel, garażowany, podusz
ka pow., blokada skrzyni biegów, opony zimowe i letnie/bagaż
nik dachowy, 5-drzwiowy, - 15.000 zł. Jelenia Góra, tel.
075/755-13-58,0508/20-04-32

PONTIAC, FORD, GM, CHRYSLER,JEEP
diagnostyka komputerowa
serwis, częSci
naprawy główno I bieżąco
do samochodów
wymiany oleju
w skrzyniach I silniku

szyby, blachy, części zamienne

CITROEN C5 SX, 2003 r., 2000 ccm, HDi, ciemno
szary metalic, samochód demonstracyjny salo
nu Citroena, bez wypadku, klimatronic, ABS, peł
ne wyposażenie elektryczne, 6 poduszek pow.,
welurowa tapicerka, stan idealny, na gwarancji
fabrycznej 1.5-rocznej, - 75.000 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-55-50, 0601/88-19-24 W01040644

CITROEN EVASION, 1997 r„ 185 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
inst. gaz„ szary metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej
tapicerki, • 36.000 zł. Namysłów, tel. 0604/52-41-34

CITROEN

KOMIS- NOWE1PZYWAME
WROCŁAW, UL. KLECZKOWSKA22/1A
071/329-12-20, 0-507 078 352

O

CITROEN 05,-2003 r., 2000 ccm, HDi 3, srebrny
metalic, klimatronic, ABS, el. otw. szyby x 4, el.
reg. lusterka, centr. zamek, 6 poduszek pow., we
lurowa tapicerka, RO z CD, komputer, lekko
uszkodzony, - 59.900 z ł. AUTO REIN, te l.
071/317-26-51, 0601/70-22-45 W81005634

ABSOLUTNIE AKTUALNE ATRAKCYJNIE AUTA
DAEWOO KUPIĘ, KUPIĘ DAEWOO, KUPIĘ DA
EWOO, KUPIĘ DAEWOO, KUPIĘ DAEWOO, KU
PIĘ DAEWOO. Kupujemy auta całe, po wypadku,
do remontu, po 1988 r. i inne marki również, pła
cimy najwięcej., tel. 0605/35-26-21,0607/39-92-93
W01024674

KUPUJEMY WSZYSTKIE MODELE
SAMOCHODÓW DAEWOO
Także z nierozliczonym kredytem,
Płacimy Gotówką, Ceny Rynkowe
Serwis Samochodów DAEWOO

Sprawdzamy stan techniczny GRATIS!!!

IW-w,tel. 071/3253830,3246700,od9 -17J
DAEWOO ESPERO GUC, 1996 r„ 1500 ccm. benzyna, 16V, zie
lony metalic, I właśddel, el. otw. szyby i reg. lusterka, immobi
lizer, alarm + pilot, - 12.500 zł. Oborniki śląskie, tel.
0505/61-61-01
DAEWOO ESPERO CD, 1996 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, zielo^
ny metafic, I właśddel, kupiony w salonie, kpł. dokumentacja,
el. otw. 4 szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., centr. za
mek, alarm, klimatyzacja, halogeny, hak, stan idealny, reg. kierównica, pasów i fotela kierowcy, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, -13.900 zł. Pleszewrtel. 0603/78-78-18
DAEWOO ESPERO. 1996 r.. 1800 ccm stan dobry, • 10.000 zł.
Wrodaw, tel. 071/325-98-16
DAEWOO ESPERO, 1996 r„ 99 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
bordowy metalic, klimatyzacja, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka,
regulowana kierownica, centr. zamek-piót, wspomaganie kier.,
alarm, RO, regulowane reflektory, • 14.200 zł. Wrocław, tel.
071/337-30-57
DAEWOO ESPERO, 1996/97 r„ 2000 ccm, benzyna/kolor pla
tynowy metalic, klimatyzacja, poduszka pow. kierowcy, ABS,
centr. zamek, RO, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny,
blokada skrzyni biegów, -14.900 zł lub zamienię. Świdnica, tel.
074/853-58-14
DAEWOO ESPERO, 1996/97 r., 110 tys. km, 1800 ccm, zielony
metalic, - 14.000 zł. Wałbrzych, te l. 074/843-31-58,
0506/17-41-54
DAEWOO ESPERO. 1997 r, 160 tys. km. 1500 ccm, benzyna,
16V, zielony metalic. centr. zamek, el. ster. szyby i lusterka,
halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, kupiony w
salonie, - 14.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-04-18,
0502/50-18-58
DAEWOO ESPERO, 1997/98 r., 80 tys. km. 1500 ccm. 16V.
DOHC, grafitowy metalic, pełne wyposażenie, alarm, immobiiizer, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, kupiony w
salonie, zadbany, stan idealny, • 16.500 zł. Wrocław, tel.
071/354-09-25

O

CITROEN XSARA, 2001 r., 53 tys. km, 2000 ccm, HDI, srebrny
metalic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, nawigacja sat., 4
poduszki pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, aliup. felgi, centr.
zamek, sensor deszczu, oryg. RO z CD, - 35.000 zł. Babkowice, powiat gostyński, tel. 0693/84-81 -55

DAEWOO LANOS SEDAN, 1997 r., 82 tys. km,
1500 ccm, czerwony, I rejestracja w 1998 r., ku
piony w salonie w Polsce, I właściciel, serwiso
wany, immobilizer, centr. zamek, alarm, stan ide
alny, • 16.900 zł kredyt, leasing, samochód w roz
liczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039664

CITROEN XSARA PICASSO, 2001 r., 2000 ccm, HOI, grafitowy
metalic, 4 poduszki pow.. pełne wyposażenie oprócz skórzanej
tapicerki, alum. felgi, kpi. kół zimowych, - 49.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Wałbrzych, tel. 0508/13-91 -99

DAEWOO LANOS SEDAN, 1997/98 r., 98 tys. km, 1500 ccm.
inst. gaz., czerwony, alarm, centr. zamek, immobilizer, Tytan-Lock. wspomaganie kier., halogeny, hak holowniczy, I wła
ściciel, • 15.600 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/51-35-12

CITROEN XSARA, 2000 r., 62 tys. km, 2000 ccm,' HDI, granato
wy metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., I właśdciel,
stan b. dobry, -45.000 zł. Głogów, tel. 076/834-21-84

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl
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DAEWOO LANOS, 1997/98 r., 74 tys. km, 1500 ccm, benzyna,
zielony, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, zadbany,
stan idealny, • 15.500 zł. Syców, tel. 062/766-12-32 po godz. 18,
0603/04-25-72

O

DAEWOO LANOS SEDAN, 1997/98 r., 1500 ccm, Celony me
talic, kupiony w salonie, i rejestracja w 1998 r., bez wypadku,
zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, stan idealny, -17.900
zł lub zamienię. Świdnica, tel. 0607/39-92-93

O

O

DAEWOO LANOS, 1998 r., 25 tys. km, 1500 ccm,
bordowy metalic, alarm, RO, 5-drzwiowy, I wła
ściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, stan ide
alny, • 17.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50,
0601/88-19-24 W01040674
DAEWOO LANOS, 1998 r., 1500 ccm, zielony me
talic, wspomaganie kier., kupiony w salonie, stan
b. dobry, - 16.300 z ł. W ałbrzych, te l.
074/842-55-50, 0601/88-19-24
W01040744

DAEWOO LANOS, 1998 r, 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
inst. gaz., czerwony, przyciemniane szyby, dodatkowe spoilery,
alarm, centr. zamek, sprzęt audio, 2 kpl.opon, po remoncie za
wieszenia i wymianie paska rozrządu, • 17.200 zł. Kobierzyce,
powiat wrocławski, tel. 0601/53-33-71

O

DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 1500 ccm, 86
KM, morski metalic, wspomaganie 1<ier., RO, im
mobilizer, dzielona tylna kanapa, welurowa tapi
cerka, zadbany, garażowany, od I właściciela, 15.800 zł lub zamienię. Żary, tel. 068/374-53-54,
0604/17-51-23
W84005724

DAEWOO LANOS SE, 1998 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz.,
zielony metalic, 4-drzwiowy, poduszka pow. kierowcy, centr.

DAEWOO LANOS, 2000 r., 1500 ccm, 16V wspo
maganie kier., immobilizer, instalacja gazowa •
18.500 zł, Daewoo Lanos, 1.5 16V, 5-drzwiowy,
2000 r., kupiony w Polsce, immobilizer, wspoma
ganie kier. • 17.500 zł, Ford Escort, 1.3,5-drzwio*
wy, 1997 r., kupiony w Polsce -14.500 z ł możli
wość zamiany, zakupu na raty -od 20% wpłaty
proceduiy. uproszczone, przyjmujemy, samocho
dy w rozliczeniu, Wrocław, tel. 071/325-38*30
W81005694

DAEWOO LANOS, 2000 r., 60 tys. km, 1400 ccm, Ecotec, srebr
ny metalic, I właśddeł, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, immobi
lizer, bez wypadku, stan b. dobry, • 16.900 zł. Wrodaw, tel.
0602/89-0846
DAEWOO LANOS SEDAN, 2000/01 r., 30 tys. km, 1500 ccm,
16V, zielony metale, 100 KM, kupiony w salonie, I właśddeł,
wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, RO, halogeny,
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, garażowany, kpi. kół
zimowych, stan b. dobry, • 18.500 zł. Wrodaw, tel. 071/326-2645
po godz. 15
DAEWOO LANOS, 2001/02 r., 52 tys. km, 1500 ccm, 16V, ben
zyna, bordowy metalic, inst. gazowa, I właśddeł, kpi. dokumen
tacja, kupiony w salonie, I rej. w 2002 r., poduszka pow., wspo
maganie kier., 5-drzwiowy, stan idealny, • 22.700 zł. Legnica,
tell 076/724-59-79,0602/28-81-36
DAEWOO LANOS SX, 2001/02 r., 1400 ccm, wtrysk, grafitowy
metalic, bez wypadku, I właśdciel, kupiony w salonie, serwiso
wany, na gwarancji do 2005 r., Inst. gazowa o wartości 3.500 zł,
5-drzwiowy, RO+CD, welurowa tapicerka, garażowany, stan ide
alny, - 22.900 zł. Świdnica, tel. 0606/26-49-99
DAEWOO LANOS SEDAN, 2002 r., 25 tys. km, 1400 ccm, bia
ły, 4-drzwiowy, RM, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 19.400
zł. Jelenia Góra, tel. 075/75249-35.0691/50-35-78

letnie I zimowe), zderzaki w kolorze nadwozia, serwisowany, •
15.800 zł. Świdnica, tel. 074/640-63-85,0604/21-89-97
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 47 tys. km, 800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, RO, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, •
14.300 zł. Świdnica, tel. 074/853-58-14
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 800 ccm, srebrny metalic, I właśd
ciel, kupiony w salonie, wspomaganie kier., centr. zamek, el.
otw. szyby, blokada skrzyni biegów, zderzaki w kolorze nadwo
zia, garażowany, stan b. dobry, -14.800 zł lub zamienię. Tymowa, tel. 076/84340-31,0600/22-39-12
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 800 ccm, złoty metalic, bez wy
padku, kupiony w salonie, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie kier., alarm, I właśdciel, RO stereo, stan idealny, •
16.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-79-04
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 77 tys. km, 800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, stan
b. dobry, kierowca niepalący, - 14.800 zł. Wąsosz, powiat gó
rowski, tel. 0694/1340-22
DAEWOO MATIZ UFĘ, 1999 r., 4 tys. km, 800 ccm, benzyna,
czerwony, kupiony w salonie, bez wypadku, I właśddeł, zadba
ny, Mul-T-Lock, - 15.200 zł. Wrocław, tel. 071/326-18-07,
0602/59-54-96
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 53 tys. km, 800 ccm, niebieski,
kupiony w salonie, I właścidel, serwisowany, kpi. dokumenta
cja, alarm, blokada skrzyni biegów, pokrowce, dywaniki, nad
kola, RO Panasonic, bez wypadku, pełny pakiet ubezpieczeń,
zegarek, dodatkowe światło .stop’, listwy boczne, zadbany, 14.400 zł. Wrodaw, tel. 071/341-71-96,0691/20-63-27
DAEWOO MATIZ VAN, 1999 r., 36 tys. km, 800 cqn, kolor srebr
ny, wyposażenie standardowe, homologacja na ciężarowy, 11.500 z ł, możliwe raty, leasing. Wrodaw, tel. 071/793-13-91,
0604/06-15-52
DAEWOO MATIZ UFĘ, 1999 r., 45 tys. km, 800 ccm, benzyna,
złoty metalic, centr. zamek, kupiony w salonie, I właśddeł, ser
wisowany, garażowany, immobilizer, zderzaki w kolorze nad
wozia, kpi. dokumentacja, - 15.500 zł. Wrocław, tel.
0607/12-15-17
DAEWOO MĄT IZ, 1999/00 r., 62 tys. km, 800 ccm, kdor mie
dziany metalic, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, karta
pojazdu, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, RO, orya. la
kier, zadbany, garażowany, Mul-T-Lock, stan b. dobry, • 13.900
zł. Nysa, tel. 077/433-12-19,0606/17-34-89

O C
filtr ofeju, paliwa, klocki, tzczękl hamulców*, amortyzatory, śwfoca zapł., przewody wyt. napięcia

ul. Księcia Witolda 48/50^ 50-202 Wrocław
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SKUP-SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH
zamek, immobflizer, el. otw. szyby, el. antena, blokada skrzyni
biegów, I właśdciel, kupiony w salonie, - 18.500 zł. Koźmin
Wlkp., tel. 062/721-94-80,0602/78-32-37

O

DAEWOO LANOS, 1998 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz., demnozielony metalic, I właśddeł, senMSOwany, • 18.900 zł.Legnica. teł. 0604/69-81-09
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 84 tys. km, 1600 ccm,
wtrysk, granatowy metalic, bez wypadku, wspomaganie kier.,
centr. zamek, książka serwisowa, eł. reg. reflektory, serwiso
wany, stan b. dobry, -13.900 z|. Rawicz, tel. 0696/13-95-29
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 89 tys. km, 1500 ccm, kolor
wiśniowy metalic, klimatyzacja, bez wypadku, kupiony w salo
nie, wspomaganie kier., centr. zamek, poduszka pow., el. otw.
szyby, RO JVC, immobilizer, alarm, stan idealny, I właśddeł, 18.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-79-04

O

DAEWOO LANOS, 1998 r., 70 tys. km, 1500 ccm, S, niebieski
metalic, Vwłaścidel, kupiony w salonie, wspomaganie kier.,
immobilizer, alarm, RM, dodatkowe światło .stop*, pełna doku
mentacja, 4-drzwiowy, serwisowany, - 15.500 zł. Wrodaw, tel.
071/336-01-93,0604/18-90-14
DAEWOO LANOS, 1998 r, 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna,
niebieski metalic, 3-drzwiowy, I właścidel, stan dobry, immobi
lizer, -12.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/37-62-90
DAEWOO LANOS, 1998 r., 118 tys. km, 1500 ccm, katalizator,
srebrny, I właśddeł, serwisowany, kupiony w salonie, serwo,
stan idealny, -14.900 zł lub zamienię. Żary, tel. 0602/49-26-30

O

DAEWOO LANOS SEDAN, 1998/99 r., 1500 ccm,
benzyna, wiśniowy metalic, kupiony w salonie, I
właściciel, serwisowany, bez wypadku, klimaty
zacja, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm,
immobilizer, 2 poduszki pow., • 19.900 zł gotów
ka, zamiana, kredyt lub leasing. „LEKS CAR” ,
Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewi
cza 37, te l. 0601/85-15-55, 0604/40-47-11
W01041254

DAEWOO LANOS, 1998/99 r„ 1500 ccm, benzyna, srebrny*
metalic, sedan, bez wypadku, centr. zamek, alarm + pilot, wspo
maganie kier., zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alum.
felgi, -15.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,
0606/74-86-04

DAEWOO LEGANZA SX, 1997 r., 109 tys. km, 2000
ccm, bordowy metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, I właściciel, serwisowany, immobilizer, centr.
zamek, alarm, klimatyzacja, el. otw. szyby x 4, el.
reg. lusterka, 2 poduszki pow., ABS, wspomaga
nie kier., RO, halogeny, welurowa tapicerka, stan
idealny, • 27.900 zł kredyt, leasing, samochód w
rozliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50, 0695/60-30-22 W01039674
DAEWOO LEGANZA SX, 1997 r., 122 tys. km, 2000
ccm, czarny metalic, I rejestracja w 1998 r., ku
piony w salonie w Polsce, I właściciel, serwiso
wany, immobilizer, centr. zamek, alarm, klimaty
zacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki
pow., ABS, wspomaganie kier., halogeny, welu
rowa tapicerka, stan idealny, - 26.900 zł kredyt,
leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
www.auto -p lu s .c o m .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039684

DAEWOO LEGANZA. 1998 r., 130 tys. km. 2000 ccm, 16V, 130
KM, zielony metalic, I właśddeł, kpi. dokumentacja, kupiony w
salonie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 2 poduszki
pow., klimatronic, skórzana tapicerka, radio, TCS, ABS, bez

wypadku, wspomaganie kier., stan idealny, - 27.900 zł. Legni
ca, teł. 076/721-24-22,0608/42-06-72
DAEWOO LEGANZA, 1998 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy
metalic, inst. gazowa, kupiony w salonie, I właśddeł, ABS, TC,
2 poduszki pow., klimatyzacja, alarm, centr. zamek, RO, - 27.500
zł. Legraca, tel. 076/854-02-84,0604/59-17-35

DAEWOO LANOS SEDAN. 1998/99 r„ 71 tys. km, 1500 ccm,
czerwony, centr. zamek, wspomaganie kie f, el. otw. szyby, RO,
zderzaki w kolorze nadwozia, stan idealny, I właśddeł, książka
serwisowa, • 16.700 zł lub zamienię na tańszy. Leszno, tel.
065/529-71-78,0504/17-80-90

DAEWOO LEGANZA, 2001 r., 2000 ccm, kolor oliwkowy metałic, automatic, skórzane fotele, pełne wyposażenie, klimatro
nic, RM + zmieniacz, - 33.500 zł lub zamienię, możliwe raty.
Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341,071/312-6341

DAEWOO LANOS SEDAN, 1998/99 r., 90 tys. km, 1600 ccm ,*
benzyna, 16V, srebrny metalic, 4-drzwiowy, pełne wyposażenie
el., immobilizer, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie kier.,
kupiony w salonie, serwisowany, książka serwisowa, stan ide
alny, -15.600 zł. Zielona Góra, tel. 0507/60-03-07

O

DAEWOO LANOS, 1999 r., 92 tys. km, wiśniowy metalic,
5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szy
by, RO, stan b. dobry, -15.600 zł. Oleśnica, tel. 0607/70-00-96
DAEWOO LANOS, 1999 r., 64 tys. km, 16&0 ccm, 16V, jasno
zielony metalic, sedan, I właśdciel, bez wypadku, oryg. lakier,
wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otto. szyby, centr. za
mek, alarm + pilot, halogeny, hak, blokada skrzyni biegów, ABS,
RO, kpi. dokumentacja, zderzaki w kolorze nadwozia, stan ide
alny, -15.900 zł lub zamienię, możliwe raty przez komis. Pacz
ków, powiat nyski, tel. 077/431-60-09,0606/50-19-62
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r., 80 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, in st gaz., srebrny metalic, bez wypadku, wspomaganie
kier., welurowa tapicerka, stan techn. b. dobry, kupiony w salo
nie, • 16.900 zł możliwe raty lub zamienię na inny. Paczków, tel.
077/431-71-10,0608/03-49-43
DAEWOO LANOS, 1999 r, 90 tys. km, 1500 ccm. 16V, Ecotec,
czerwony, bez wypadku, wspomaganie kier., II właściciel, inst
gazowa, 5-drzwiowy, książka serwisowa, RO, alarm + pilot, stan
idealny, - 16.900 zł. Wałbrzych, tel. 0502/49-87-60
DAEWOO LANOS, 1999 r., 88 tys. km, 1500 ccm, 16V, perłowobordowy, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, alarm + pilot, im
mobilizer, RO z panelem, el. reg. reflektory, dodatkowe światło
stop, nowy akumulator, nowe opony zimowe, kupiony w salo
nie, serwisowany, stan b. dobry, -16.300 zł lub zamienię. Złoto
ryja. tel. 076/878-41-13,0697/39-07-00
DAEWOO LANOS, 1999/00 r., 1600 ccm, 16V, zielony metalic,
wspomaganie kier., poduszka pow., 5-drzwiowy, RO, -17.000
zł. Syców, teł. 0607/26-03-77,0603/86-83-58
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DAEWOO MATIZ, 2000 r., 52 tys. km, 800 ccm. benzyna, inst
gaz., złoty metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer,
RO, demne szyby, dodatkowe światło .stop’, książka serwiso
wa, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 16.800 zł lub zamienię.
Kępno, tel. 062/782-30-12,0694/09-10-27

DAEWOO MATIZ, 1999 r., 800 ccm, złoty metalic,
kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany,
centr. zamek, RO, stan b. dobry, -16.000 zł. Wał
brzych, te l. 074/842-55-50, 0601/88-19-24
W01040594

DAEWOO MATIZ, 1999 r., 49 tys. km, 800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, drewniane wykończenia, alarm, RO, blokada skrzy
ni biegów, zderzaki w kolorze nadwozia, ważny przegiął i OC,
oryg. przebieg, garażowany, • 14.500 zł lub zamienię na inny
osobowy. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19
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DAEWOO MATIZ, 1999 r., 78 tys. km, 800 ccm, wtrysk, zielony
metalic, 5-drzwiowy, RO, I właśddeł, • 14.700 zł. Jarocin, teł.
062/749-62-88,0502/54-74-94
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 73 tys. km, 800 ccm, ćeglasty meta
lic, 5-biegowy, welurowa tapicerka, immobilizer, kupiony w sa
lonie, I właśdciel, zadbany, - 14.900 zł lub zamienię. Jelenia
Góra, teł. 0691/34-55^86
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 28 tys. km, 800 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, immobilizer, listwy boczne, zadbany, -13.900 z ł,
możliwe raty przez komis. Leszno, tel. 0691/06-15-10
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 60 tys. km, 800 ccm, wtrysk, niebie
ski, model z września, zderzaki w kolorze nadwozia, immobili
zer, zegarek, RO, 3 światło .stop", listwy boczne, kupiony w
salonie, zadbany, stan b. dobry, -14.200 zł. Ostrów. Wlkp., teł.
0608/27-60-06
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 95 tys. km, 800 ccm, benzyna, złoty
metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. otw. szyby, tylna szyba ogrzewana, 2 kpi. kół (opony

W #

DAEWOO MATIZ LIFE, 2000/01 r , 39 tys. km, 800 ccm, benzy
na, złoty metalic, bez wypadku, I właścidel, kupiony w salonie,

immobilizer, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 4 owiewki,
tylny spdier, garażowany, zadbane wnętrze, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, • 16.400 zl. Kłodzko, tel. 0607/73-60-48
DAEWOO MATIZ, 2001 r., 23 tys. km, 800 ccm, benzyna, różo
wy, wspomaganie, el. otw. szyby, orurowany, halogeny, -18.000
zł. Wrodaw. tel. 0602/37-91-26,0609/82-81-61
DAEWOO MATIZ, 2002 r„ 22 tys. km, 800 ccm, benzyna, czer
wony, wyposażenie standardowe, • 19.500 z ł , możliwe raty.
Wrocław, tel. 071/793-13-91.0604/06-15-52
DAEWOO NEXIA, 1995/96 r., 1500 ccm, benzyna 3-drzwiowy,
wspomaganie kier., centr. zamek, poduszka pow., ABS, reguł,
kierownica, - 10.900
lub zamienię. Kamienna Góra, tel.
0608/03-92-71
DAEWOO NEXIA GLX, 1996 r., 88 tys. km. 1500 ccm, benzyna,
wiśniowy, I właśdciel, kpi. dokunentacja, stan b. dobry, centr.
zamek, alarm, el. otw. szyby, wspomaganie kier., - 11.900 zł.
Wrocław, teł. 0602/7644-22
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 95 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, czerwony, 4-drzwiowy, alarm + pilot, Mul-T-Lock, RO, el.
otw. klapa tylna i wlew paliwa, nowy akumulator, komplet opon,
kupiony w salonie, I właśddeł, bez wypadku, garażowany, stan
b. dobry, - 11.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-22-15,
0696/45-55-37
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 1500 ccm, śliwkowy metalic, sedan,
klimatyzacją kupiony w salonie, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, wspomaganie kier., poduszka pow., in st gazowa, alarm +
pilot, centr. zamek, 2 kpi. opon, - 12.900i ł . Legnica, tel.
0601/72-33-19
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 1500 ccm, DOHC kupiony w Polsce
w salonie, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek,
alarm, podgrz. lusterka, stan idealny, • 13.800 zł. Wałbrzych,
tel. 074/849-06-82
DAEWOO NEXIA GTX, 1996 r., 155 tys. km, 1500 ccm. 16V,
DOHC, srebrny, klimatyzacja, ABS, poduszka pow.,'wspoma
ganie kier., eł. otw. szyby, el. reg. reflektory, halogeny, białe
zegary, alarm, zabezp. przed kradzieżą reguh fotel kierowcy,
garażowany, -10.000 zł. Wrodaw, tel. 0691/89-27-95
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996/97 r.', 79 tys. W , 1500 ccm,
czerwony, klimatyzacja, I właśddeł, kupiony w salonie, gara
żowany, stan idealny, • 12.900 zł lub zamienię. Świdnica, tel.
0607/39-92-93

O

DAEWOO NEXIA, 1997 r., 220 tys. km, zielony, el.
otw. szyby, RO, centr. zamek, alarm, stan dobry,
-12.000 zł., tel. 0693/72-58-85 W01032914

O

DAEWOO NEXIA, 1997 r., 1500 ccm, zielony me
talic, centr. zamek, alarm, RO, kupiony w salo
nie, - 12.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50,
0601/88-19-24 W01040874

DAEWOO NEXIA, 1997 r., 100 tys. km, 1500 ccm, zielony me
talic, kupiony w salonie, bez wypadku, el. otw. szyby, wspoma
ganie kier., alarm, centr. zamek, stan b. dobry, -12.000 zł. Wrodaw, lei. 071/317-12-63,071/316-84-69
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 85 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, biały,
5-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, RO, blokada skrzyni
biegów, bez wypadku, II Właściciel, kupiony w salonie, • 11.900
zł. Jarodn. tel. 062/749-62-88.0502/54-74-94
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nie, ABS, 2 poduszki pow., centralny zamek, I właśddeł, el.
otw. szyby, wspomaganie kier., alarm, el. reguł, lusterka, RM *
CD, felgi Ronal, stan idealny, - 19.000 zł. Wrocław, tel.
0601/78-65-71

DAEWOO NEXIA, 1997 r., 128 tys. km, 1500 ccm. DOHC.czerwony. immobilizer, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw.
szyby, alarm * pilot, - 12.500 zł. Wrodaw, tel. 071/781-81-52,
0601/71-52-18

DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r., 70 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm,
, el. otw. szyby, poduszka pow., • 18.200 zł. Wrocław, tel.
"071/799-85-00,0697/23-36-62

DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r., 119 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, inst. gaz., niebieski, alarm, opony zimowe, oznakowany,
stan dobry, • 12.500 zł. Wrodaw, tel. 0607/39-85-50

DIAGNOSTYKA PODWOZIA!

DAEWOO NEXIA SEDAN. 1997 r., 110 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el.
otw. szyby, stan b. dobry, - 12.900 zł. Wrocław, tel.
071/799-85-00,0697/23-36-62- •
DAEWOO NEXIA hatchback, 1997 r., 109 tys. km, 1498 ccm,.
benzyna, szarozielony metalic, inst. gazowa, alarm, Mul-T-Lock,
3-drzwiowy, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/334-81-11 w
godz. 9-17,0602/13 J 6 4 2
DAEWOO NEXIA GL SEDAN, 1997 r„ 100 tys. km, 1500 ccm,
biały, II ^a śdd el, garażowany, blokada skrzyni biegów, -12.000
zł. Zabrze, tel. 0606/18-22-35
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r„ 66 tys. km, 16&D ccm, bordowy metalic, bez wypadku, I właśdciel, blokada skrzyni bie
gów, -12.900 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0607/3Ź4943
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997/98 r„ 112 tys. km, 1500 ccm,
wtrysk, srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspoma
ganie, I właśddeł, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, ga
rażowany, faktura zakupu, -15.000 zł lub zamienię na tańszy
do 6.000 zł. Jawor, teł. 076/870-37-13,0601/79-95-75

O

DAEWOO NUBIRA, 1997 r., 1600 ccm centr. za
mek, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, RO,
wspomaganie kier., kupiony w salonie, I właści
ciel, • 17.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50,
0601/88-19-24
W01040824

DAEWOO NUBIRA, 1997 r„ 113 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, hatchback, alarm, immobilizer, centr. zamek, podusz
ka pow., el. otw. szyby, oznakowany, RO, garażowany, doku
mentacja, stan b. dobry, • 17.500 zł lub zamienię na inny, w
podobnej cenie, chętnie automatic. Jelenia Góra, tel.
075/755-14-79,0607/23-22-65
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DAEWOO MATIZ, 2000 r., 55 tys. km, 800 ccm, złoty metalic, I
właśdciel, z salonu, serwisowany, immobilizer, RO> bez wypad
ku. stan b. dobry, - 15.400 zł. Ząbkowice śląskie, tel.
0602/63-11-73

DAEWOO MATIZ, 2000 r., 70 tys. km, 800 ccm, miedziany me
talic, serwisowany, I wrfaśddel, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, • 15.300 zł lub zamienię. Żagań, tel. 0692/41-09-64

Nowe części samochodowe, w tym do Poloneza

DAEWOO NUBIRA II KOMBI, 1999 r., 155 tys. km, 2000 ccm,
benzyną inst. gaz., czarny, klimatronic, 2 poduszki pow., wspo
maganie kier., alarm, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby t
reg. lusterka, fabryczna homdogacja na dostawczy, kupiony w
salonie, I właśdciel, bez wypadku, kpi. dokumentacja, - 27.500
zł. Wrocław, tel. 0603/99-99-92

DAEWOO MATIZ, 2000 r., 800 ccm, benzyna, inst gaz., cha
browy, zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, kpi.
dokumentacja, stan b. dobry, - 14.500 zł. Wrocław, tel.
0603/99-99-92

DAEWOO MATIZ, 2000 r., 55 tys. km, 800 ccm, złoty metalic, I
właścidel, kupiony w salonie, serwisowany, immobilizer, RO,
zadbany, • 15.200 zł. Ząbkowce śląskie, tel. 0692/81-25-60

DEB3 Wrocław

Hurtownia: ul.Kuropątwia 7, tel. 325-15-03
Sklep: ul.Borowska 126, tel. 339-24-26

DAEWOO NEXIA, 1997 r., 82 tys. km, 1500 ccm, 16V, śliwkowy
metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier.,
RO Sony, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, blokada skrzyni
biegów, bez wypadku, -13.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-11-22

DAEWOO MATIZ FRIEND, 2000 r., 60 tys. km, chabrowy meta
lic, I właśddeł, bez wypadku, immobilizer, książka senrisowa,
• 14.600 zł. Świebodzice, teł. 074/85443-20,0606/82-01-22 '
DAEWOO MATIZ LIFE. 2000 r.. 39 tys. km, 800 ccm, zielony
metafic, centr. zamek, alarm, bagażnik, opony zimowe, kupio
ny w salonie, I właśddeł, właścidel niepalący, kpi. dokumenta
cja, po przeglądzie, stan b. dobry. - 15.700 zł. Wrodaw, tel.
071/324-20-35,0605/58-13-13

DAEW OO

DAEWOO NEXIA, 1997 r., 83 tys. km, 1500 ccm, wtiysk, grana
towy metalic, 3-drzwiowy, katalizator, kupiony w salonie w kra
ju, bez wypadku, serwisowany, alarm + pilot, immobilizer, blo
kada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, opony zimowe i let
nie, stan idealny, - 11.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-70-62,
0508/77-03-00

DAEWOO MATIZ, 2000 r., 800 ccm, niebieski, kupiony w salo
nie, I właścidel, dzielona kanapa, bez wypadku, senrisowany,
książka serwisowa, stan Idealny, -16.900 zł lub zamienię. Świd
nica, tel. 0601/67-21-85

LUB CAŁE, ZŁO TO RYJA, tel. 076/878-35-39,0-605 664 235

DAEWOO LEGANZA, 1998 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, inst gaz., perłowobordowy, 2 poduszki pow., ABS, klimaty
zacja, wspomaganie kier., centr. zamek, RO, el. otw. szyby i
reg. lusterka, kupiony w salonie w kraju, - 27.900 zł lub zamie
nię na tańszy. Legnica, tel. 0604/78-91-81

DAEWOO LANOS, 1999 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzyna,
inst. gaz., bordowy, el. ster. szyby i antena, centr. zamek, alarm,
wspomaganie kier., kpi. kół zimowych, serwisowany, - 21.000
zł. Dębica, tel. 014/677-95-89,0501/52-5349

DAEWOO MATIZ VAN, 2000 r., 40 tys. km, 800 ccm, benzyna,
biały, 2-osobowy, homologacją fabryczną I właśddeł w kraju,
stan b. dobry, - 15.900 zł. Jawor, teł. 076/870-11-52,
0607/21-24-36

K U P IĘ K A Ż D E A U T O U S Z K O D Z O N E

DAEWOO LANOS SEDAN, 1998/99 r„ 78 tys. km, 1500 ccm,
16V, morski metalic, RO, ABS, alarm, centr. zamek, klimatyza
cja, el. otw. szyby i reg. lusterka, kupiony w salonie w kraju, I
właśddeł, bez wypadku, -17.900 zł lub zamienię. Jelenia G óra,'
tel. 0602/24-40-42

DAEWOO LANOS SEDAN, 1998/99 r., 103 tys. km, 1500 ccm,
benzyna, inst. gaz., czerwony, zderzaki w kolorze nadwozia,
ABS, RO z CD, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie kier.,
immobilizer, Mul-T-Lock, alarm, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, alum. felgi, serwisowany, butla gazu w miejscu koła za
pasowego, - 19.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/452-68-08,
0604/79-65-23

DAEWOO MATIZ, 2000 r, 46 tys'. km, 800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, alarm, RO, bez wypadku, - 15.500 zł. Jarocin, tel.
0601/57-35-88

w

DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 1600 ccm, 16V,
benzyna, jasnoniebieski metalic, kupiony w sa
lonie, I właściciel, serwisowany, bez wypadku,
wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby,
el. reg. lusterka, poduszka pow., • 19.900 zł go
tówka, zamiana, kredyt lub leasing. „LEKS CAR” ,
Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewi
cza 37, te l. 0601/85-15-55, 0604/40-47-11
W01041364

DAEWOO NUBIRA CDX KOMBI, 1998 r„ 120 tys. km, 2000 ccm,
benzyną ciemnozielony, faktura zakupu, klimatyzacja, podusz
ka pow., ABS, RO, kpi. kół zimowych, el. otw. szyby, alarm +
pilot, centr. zamek + relingi dachowe, homologacja na dężarowy, zabezp. przed kradzieżą • 21.000 zł. Gajków, tel.
071/318-5345,0601/9549-06
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r„ 116 tys. km, 1600 ccm, 16V,
granatowy metalic, klimatyzacją ABS, centr. zamek, alarm, im
mobilizer, el. ster. szyby i lusterka, I trtaśddel, 2 poduszki pow.,
kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, -18.500 zl lub
zamienię na inny. Kłodzko, teł. 074/867 18-68,0604/19-80-56
DAEWOO NUBIRA CDX. 1998 r.. 100 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, in st gaz., perłowoczamy, pełne wyposażenie elektrycz
ne, centr. zamek ♦ pilot, wspomaganie kier., radio, • 19.200 zł
lub zamienię. Leszno, tel. 065/520-06-54
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 113 tys. km, 1600 ccm, 16V,
niebieski metafic, nowy rozrząd, serwisowany, aJarm, centr. za
mek, wspomaganie kier., ei. otw. szyby i reg. lusterka, 6 głośni
ków, kpi. dokumentacja, -16.700 zł lub zamienię. Wrodaw, teł.
0696/56-17-01

O

DAEWOO NUBIRA II KOMBI, 1999 r., 2000 ccm,
16V, zielony metalic, centr. zamek, wspomaga
nie kier., 2 poduszki pow., kupiony w salonie, I
właściciel, halogeny, ABS, alarm, ei. otw. szyby
x 4, el. reg. lusterka, immobilizer, klimatyzacja,
RO, dzielona tylna kanapa, • 24.700 zł. Wałbrzych,
tel. 074/842-55-50, 0601/88-19-24
W01040694

DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r., 66 tys. km, 2000 ccm, CDX,
srebrny metalic, kupiony w salonie, serwisowany, homologacja
na ciężarowy, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki i
klimatyzacji, stan b. dobry, • 22.500 zł. Paprotnia, tel.
0605/35-20-20,0606/82-91-24
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r.. 85 tys. km, 2000 ccm, ben
zyną 16V, wiśniowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el.
reg. i podgrz. lusterka, klimatyzacja, ABS, oryg. RO z pilotem,
relingi dachowe, roleta bagażnika, 2 poduszki pow., kupiony w
salonie, - 21.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-1141,0603/16-72-99
DAEWOO NUBIRA II SX KOMBI, 1999 r., 150 tys. km, 1600
ccm, benzyna, zielony metalic, bez wypadku, kupiony w salo

Amortyzatory, Sprzęgła, Hamulce, Oleje Quaker

Naprawa zawieszeń, Geometria kół- 50 zł

Serwis I Sklep Motoryzacyjny
Wrocław, ul Trawowa 8, tal. 071/357 25 25

DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r., 62 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, homologacja fabryczna, ABS, 2 podusz
ki pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, centr. zamek, alarm, książka
serwisowa, • 19.800 zł. Wrocław, tel. 0601/57-76-68
DAEWOO NUBIRA SX SEDAN, 1999/00 r., 68 tys. km, 1600
ccm, 16V, kolor srebrny metalic, kupiony w salonie, I ^Maśddel,
bez wypaeftu, serwisowany, nowa instalacja gazowa, podusz
ka powietrzna, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, reg. kierownica, welurowa tapicerka, RO,
halogeny; immobilizer, alum. felgi, • 25.900 zł lub zamienię.
Wałbrzych, tel. 074/843-97-99,0602/44-72-34
DAEWOO NUBIRA CDX KOMBI, 1999/00 r., 127 tys. km, 2000
ccm, benzyna, srebrny metalic, 2 poduszki pow., ABS, kfimatyzacja, RM sterowany przy kierownicy, homologacja na ciężaro
wy, pełne wyposażenie, - 26.500 Ti. Wrocław, tel. 071/334-81-11
w godz. 9-17,0602/13-0642
DAEWOO NUBIRA II SX SEDAN, 2000 r., 130 tys. km. 1600
ccm, benzyna 16V DOHC, srebrny metalic, wspomaganie kier.,
poduszka pow., ABS, reg. kierownica, el. otw. szyby i reg. lu
sterka, centr. zamek, halogeny, el. reg. światła, książka serwi
sowa, zadbany, kupiony w salonie, • 25.700 zł. Wrocław, tel.
0601/73-82-13
DAEWOO NUBIRA IICDX SEDAN, 2000/01 r , 13 tys. km, 2000
ccm, 16V, srebrny metalic, książka serwisowa, I właścidel, 4 el.
otw. szyby i reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, alarm, wspoma■ganię kier., centr. zamek, halogeny, eł. reg. reflektory, kpi. do
kumentacja, stan idealny, - 25.400 zł. Rawicz, tel.
065/545-52-76,0506/99-19-01
DAEWOO TICO, 1994 r„ 90 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic,
oryg. lakier, bez wypadku, bez korozji, zadbany, stan b. dobry,
RO. - 6.900 zł. WTodaw, tel. 071/787-37-38,0600/19-95-16
DAEWOO TICO, 1996 r., 73 tys. km, 800 ccm, benzyna, zielo
ny. -10.800 zł. Bielawa, tel. 074/64644-21
DAEWOO TICO, 1996 r., 800 ccm, benzyna, bordowy metafic,
stan b. dobry, - 8.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-9541,
0694/19-36-10
DAEWOO TICO SX. 1996 r., 48 tys. km, 800 ccm, benzyna,
srebrny metalic, biokaOa skrzyni biegów, immobilizer, nowe
opony, RO, I w ła ścid el, • 9.500 zł. Brzeg Dolny, tel.
071/319-97-15
:v DAEWOO TICO, 1996 r., 800 ccm, zielony metalic, nowe opo
ny, RO, roczna instalacja gazowa, • 8.800 zł. Kamienica, tel.
0600/85-16-94
DAEWOO TICO, 1996 r., 68 tys. km, zielony metalic, alarm, I
właśddeł, bez wypadku, stan b. dobry, - 7.900 zł lub zamienię
na droższy. Paczków, tel. 077/431-62-38,0604/12-31-13
DAEWOO TICO, 1996 r„ 57 tys. km, 800 ccm, benzyna, fioleto
wy metalic, alarm, centr. zamek + pilot, el. oiwr szyby, spdier,
faktura zakupu, stan b. dobry,^ 8.900 zł. Wschowa, tel.
0508/31-83-09,0697/75^7-59
DAEWOO TICO, 1996 r., 70 tys. km, 800 ccm, niebieski, centr.
zarnek; Mul-T-Lock, nowe opony, radio, II właścidel, stan ideał" hy, kpi. dokumentacja, - 8.700 zł lub zamienię. Żagań, tel.
0692/41-09-64
DAEWOO TICO, 1996/97 r., 65 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, kupiony w salonie, garażowany, stan idealny, • 11.900 zł lub
zamienię. Świdnica, tel. 0601/57-86-65
DAEWOO TICO SX, 1996/97 r„ 78 tys. km. 800 ccm, bordowy
metalic, I właśddeł, alarm, oznakowany, RO, stan b. dobry, stan
wnętrza dobry, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, atrak
cyjny wygląd, oryg. lakier, • 8.600 zł. Wilamowa, powiat nyski,
tel. 0606/82-79-54
DAEWOO TICO SX, 1997 r., 800 ccm, benzyna, inst. gaz., śliw
kowy metalic, książka serwisowa, bez wypadku, oryg. lakier,
roczna inst. gazowa, Mul-T-Lock, eł. reg. reflektory, ekonomicz
ny, stan b. dobry, - 9.700 zł. Opole, tel. 0504/95-2242
DAEWOO TICO, 1997 r., 73 tys. km, wiśniowy, nowe opony,
spoiler, nadkda, el. otw. szyby, centr. zamek, stan b. dobry, 9.990 zł. Bukowica, gm. Niegosławice, powiat żagański, tel.
068/388-86-63
DAEWOO TICO, 1997 r„ 70 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic,
I właścidel, immobilizer, RO, zadbany, garażowany, stan-b.
dobry. - 8.700 zł. Nysa. tel. 077/433-62-64,0605/89-58-25
DAEWOO TICO, 1997 r., 80 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic,
II właśddeł, nowe opony, nowy akumulator, el. otw. szyby, centr.
zamek, spoiler tylny, garażowany, bez wypadku, - 9.400 zł lub
zam. na Forda Fiestę, Renaulta Clio, Fiata Cinquecento. Ra
wicz, tel. 065/545-16-71,0504/54-82-37
.
DAEWOO TICO SX, 1997 r„ 80 tys. km, 800 ccm. Wiśniowy
metalic, oryg. lakier, I właśddeł, zadbany, nowe opony, radio,
spoiler, nowy akumulator, immobilizer, garażowany, - 9.880 z ł,
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' możliwe raty przez komis lub zamienię na Połóneza, Fiata.
Wałbrzych, tel. 074/843-31-59,0605/73-93-63 *

RO, nowe opony, przegląd do 03.2005 r., nowy model, - 9.200
zł. Leszno,®!'. 0657534-01 ?14

DAEWOO TICO 'Sk.D, 1997r.. '62 tys' Hm, 800 ccm, wiśniowy ■ DAIHATSU GUORE, 1990 r., $00 ccm, czerwony,: po wymianie
metalic, I właściciel, bez wypadku, garażowąny„kpl, dokumen
szczęk i klocków ham., paska rozrządu, akumulatora, 5-biego
tacja, centr. ziarnek; el. btw, szyby, spoilef na kłapie tylnej, RO,
wy, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 3.700 zł. Opole, tel.
konserwacja, nadkola, opony i akumulator na gwarancji, stan
0509/11-87-09
•
idealny. -10.600 zł. Wrocław, teł. 071/354-21-35 DAIHATSU CUORE, 1994 r., 83 tys, km, 850 ccm, benzyna,
DAEWOO TICO, 1997rf<> 75 tys. km, 800 ccm, kolor srebrny
granatowy metalic, 3-drzwiowy, na zachodnich tablicach, stan
metalic, kupiony w salonie, II właściciel, kpi. dokumentacja, - b. dobry. -3.200 zł. Żagań, teł. 0692/75-63-16
Mul-T-Lock, alarm t pilot, aktualny przegląd i OC, stan b. do_ b iy ,8 ^ 0 0 z L Modaw,^L05Q2iM>&5-§7
DAEWOO TICO, 1997 r., 90 tys. km, 800 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, zadbany, - 10.000 zł.
Wrocław, tel. 071/799-85-00,0697/23-36-62
'
DAEWOOTICO, 1997 r., 65 tys. km, 800 eon, srebrny metalic,
alarm, centr, zamek, bez wypadku, I właściciel, - 9.400 zł lub
zamienię. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43
DAEWOO TICO SX, 1997/90 r.. 70 tys. km, 800 ccm. srebrny
metalic^ zderzaki w kolorze nadwozia, blokada skrzyni biegów,
kpi. opon zimowych z felgami, garażowany, zadbany, atrakcyj
ny wygląd, - 8.400 zł. Pietrzykówice, powiat wrocławski, tel.
0609/83*10^50
DAEWOO TICO, 1997/98 r., 75 tys. km, 800 ccm, perłowobordowy, alarm, centr. zamek, RO, blokada skrzyni biegów, opony
letnie i zimowe, plastikowi nadkola, bez wypadku, nowy aku
mulator, amortyzatory przednie, bębny i tarcze hamulcowe oraz
cały układ wydechowy, oznakowany, stan b. dobry, j 9.550 zł
lub zamienię na VW Passata kombi, benzyna + gaz, do 12.000.
zł, Chmieleń, gm. Lubomierz, powiat lwówecki, tel.
0605/12-40-50 po godz. 15

DODGE GRAND CARAVAN, 1996 r.. 135 tys, km, 3800 ccm,
zielony metalic, najbogatsza wersja, beżowa skórzana tancer
ka, 2 x klimatyzacja, tempomat, wszystkie el. dodatki, system
sekwencyjnego wtrysku gazu Prins (wartość 7.000 zł), panel do
zdalnego otwierania np. garażu, fotele ei: z pamięcią, fabrycz
ne nagłośnienie Infinity, - 45.000 zł. Strzelni, teł. 0607/68-53-71
DODGE GRAND CARAVAN, 1996 r., 3300 ccm. V6. zielony
metalic, inst. gazowa, długi, kupiony w salonie, bezwypadkowy,
oryg. lakier, 7-osobowy, klimatyzacja, pełne wyposażenie el.
reg., ABS, 2 poduszki pow., tempomat. ciemne szyby, relingi,
atrakcyjny wygląd, pełne wyposażenie, - 35.900 zł lub zamie
nię. Otmuchów, tel. 077/439-05-35,0606/0840-56

FERRARI

DAEWOOTICO, 1998 r., 36 tys. km, 800 ccm, metalic, zderza
ki w kolorze nadwozia, RO, kołpaki, stan idealny, faktura zaku
pu, - 9.400 zł., tel. 0507/62-99-99

FERRARI F 50. 2004 r. replika, - 70.600 zł. Wrocław, tel.
0501/37-15-37

DAEWOO TICO, 1998 r., 50 tys. km, zielony metalic, I właści
ciel, kupiony w salonie, garażowany, radio, Mul-T-Lock, zadba
ny, - 11.500 zł lub zamienłę na uszkodzony lub inne propozy
cje. Szprotawa, powia\ żagański, tel. 0692/90-30-83
DAEWOO TICO, 1998 r., 70 tys. km, 800 ccm, benzyna, perłowofioletowy, RO, alarm + pilot, I właściciel, kupiony w salonie,
zadbany, stan b. dobry, -12.500 zł. Świebodzice, powiat świd
nicki, teł. 074/854-27-29,0601/49-77-39
DAEWOO TICO, 1998 r., 56 tys. km, 800 ccm, zielony metalic,
blokadą skrzyni biegów, bez wypadku, tylny spoiłer, el. reg. re
flektory, nowe opony, garażowany, zadbany, stan idealny, • 9.900
zł. Wrocław, tel. 0603/57-91-80

ABSOLUTNIE AKTUALNE ATRAKCYJNIE AUTA
ALBEA1 1NNE KUPIĘ FIATA, KUPIĘ FIATA, KU
PIĘ FIATA, KUPIĘ FIATA, KUPIĘ FIATA. Kupujemy auta całe, po wypadku, do remontu, po 1988
r. i Inne marki również, płacimy najwięcej., tel.
0605/35-26-21, 0607/39-92-93
W01024694

FIAT 125p, 1984 r., 89 ty9. km, 1500 ccm, pomarańczowy, gażnikowy. po remoncie w 1998 r., przegląd ważny i OC, oryg. la
kier, stan dobry, - 450 zł. Legnica, tel. 076/854-5441

DAEWOO TICO VAN, 1999 r„ 80 tys. km, 800 ccm, zielony
metalic, - 9.000 zł. Tarnowskie Góry, teł. 0600/93-63-66
DAEWOO TICO, 1999 r., 28 tys. km, 800 ccm, zielony metalic,
Mul-T-Lock, RO, stan b. dobry. - 10.900 zł. Wałbrzych, tel.
0602/45-10-74
DAEWOO TICO SX, 2000 r„ 50 tys. km, 800 ccm. benzyna,
zielony metalic, Mul-T-Lock, listwy boczne, nowe opony zimo
we + kpi. opon letnich, garażowany, karta pojazdu, kupiony w
salonie, stan idealny, - 11.400 zł. Gryfów ślą ski, tel.
075/781-12-09,0600/43-6845
DAEWOO TICO, 2000 r., 70 tys. km, 800 ccm, benzyna, metałic, in si gazowa, blokada skrzyni biegów, reg. reflektory, zega
rek, -12.500 zł. Trzebnica, teł. 071/312-07-24.0604/34-37-66
DAEWOO TICO. 2000 r., 43 tys. km, 796 ccm, zielony, homolo
gacja fabr. na ciężarowy, stan b. dobry, - 12.500 zł. Wrocław,
tel. 0600/3544-74

DAIHATSU
O

AUTO-MARPO CZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH.
Szeroki wybór części nowych i używanych, re
alizacja zamówień indywidualnych, sprzedaż wy
syłkowa, nowe, tel. 071/324-28-74, używane, tel.
071/329-61-02, w godz. 9-17. W01028864

DAIHATSU APPLAUSE, 1991 r., 15 tys. km, t600ccm, benzy
na, 16V. szary metalic, zadbany, ważny przegląd i OC do 2005
r., ekonomiczny 6 1/100 km, 5-drzwiowy, 5-biegówy, dużo no
wych części, stan b. dobry, • 5.500 zł lub zamienię nklnny,
możliwa mała dopłata. Dębowa Łęka, gm. Wschowa, tel.
065/540-33-10,0693/42-50-75
DAIHATSU APPLAUSE, 1994 r., 1600 ccm, 16V stan b. dobry,
na zachodnich tablicach - 550 EUR. Chojnów, powiat legnicki,
tel. 0698/35-3043
DAIHATSU CHARADE, 1984 r„ 200 tys. km, 993 ccm. diesel,
srebrny metalic, zarejestrowany, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po re
moncie silnika, stan blacharki dobry; ekonomiczny, bezwypad
kowy, sprowadzony w całości, • 2.900 zł. Wrocław, tel.
0505/47-55-99,0607/55-39-93
DAIHATSU CHARADE, 1986 r., 1000 ccm, diesel, szary meta
lic, stan dobry, - 3.500 zł lub zamienię na inny, z dopłatą. Wał
brzych. teł. 0607/8240-67
DAIHATSU CHARADE, 1990 r., 1300 ccm, 16 V 100 KM, czarny
perłowy, 3-drzwiowy, po tuningu: maska "8ad Lóok" z wlotem,
pełna klapa, sportowy grill i ukł. wydech, (strumienica), ciemne
lampy, zderzaki i lu sl w kol. nadwozia, uchylne szyby, el. reg,
refl.. dzielona kanapa, fo t kubełkowe, zadbany, nowe:p. roz
rządu, klocki, - 5.600 zł lub zamienię na Fiata Fiorino. Świdni
ca, tel. 0600/28-37-55 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w
internecie pod numerem - AC0773 http://wkz.autogielda.com.pl)
DAIHATSU CHARADE, 1990 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony,
3-drżwiowy, 5-biegowy, RM, stan silnika i blacharki dobry, waż
ny przegląd i OC, - 4.500 zł. Wrooław, tel. 0605/18-27-75
DAIHATSU CHARADE, 1993 r., 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk,
16V, EFI, jasnozielony metalic, garażowany, sprowadzony w
całości, dodatkowe światło .stop', obrotomierz, alarm, centr.
zamek, zadbany, bez korozji, kubełkowe fotele, stan b. dobry.

FIAT 125p, 1985 r., 160 tys. km, 1500 ccm, benzyna, inst. gaz.,
kolor • kość słoniowa, II ^aśdciel, oryg. lakier, bez korozji, w
ciągłej eksploatacji, przegląd do 01.2005 r., -1.800 zł. Osiecz
na. teł. 065/535-08-86,0504/28-55-62
RAT 125p KOMBI, 1985 r„ 1500 ccm, benzyna, inst. gaz., czer
wony, po wymianie silnika, skrzyni biegów, tylnego mostu, pro
gów, - 1.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel.
0692/94-02
FIAT 125p, 1986 r.. 1500 ccm, benzyna, inst. gaz, czarny, waż
ny przegląd i OC, atrakcyjny wygląj, - 1.200 zł lub zamienię.
Marciszów, tel. 075/741-01-73,0608/69-71-27
FIAT 125p, 1986 r., 181 tys. km, 1500 ccm, kolor • kość słonio
wa, inst. gazowa, hak, nadkola, pokrowce, RO Sony, 5-biegowy, przegląd do 9.2004 r., garażowany, ważne OC, -1.699 zł.
Wrocław, teł. 0501/45-77-80
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, szary, techn. sprawny, przegląd
do 09.2004 r„ - 550 zł. Kożlice, teł. 076/84344-03
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, popielaty, techn. spraw
ny. przegląd do 09.2004 r., - 500 zł. Lubin, tel. 076/843-44-03
FIAT 125p, 1987 r.. 58 tys. km, 1500 ccm, szary, bez wypadku,
stan techn. b. dobry, ważny przegląd i OC, - 1.500 zł. Prusice,
tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85
FIAT 125p, 1987 r., 110 tys. km, 1500 ccm, benzyna, inst gaz,
szary, silnik Poloneza, hak, halogeny, 5-biegowy, nowe opony,
dodatkowe światło .stop*, RO * głośniki, bez korozji, przegląd
do 10.2004 r., stan b. dobry, • 1.900 zł. Wojcieszów, tel.
0697/55-98-81
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, inst. gazo
wa, stan dobry, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 0693/39-65-12,
071/322-10-59 po godz.18

FIAT 125p, 1991 rf, 1500 ccm, benzyna, inst. gaz., czerwony,
garażowany, zadbany, nowy akumulator (gwarancja), stan do
bry, - 2.300 zł. Milicz, tel. 071/38345-83,0605/36-08-77
FIAT 125p KOMBI, 1993 r., 1500 ccm, kremowy, ostatni eg
zemplarz. w ciągłej eksploatacji, nowy ukł. wydechowy, aumulator, na zachodnich tablicach oraz części, • 2.100 zł. Jelenia
Góra, tel. 0501/20-88-92
FIAT 126p, 1978 r., 70 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry, nowe
opony/licznik, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, szerokie zde
rzaki, nowe wnętrze * b. dużo części, - 600 zł. Wrocław, tel.
0694/4346-25‘
•>
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FIAT 126p, 1988 r, 20 tys. km, 650 ccm, żółty, po remoncie
zawieszenia, wzmocniony silnik, wymienione części blachar
skie i dużo innych, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0692/73-04-96

FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, biały, lotnicze fotele,
zarejestrowany* do wymiany progi, do matyGh poprawek lakier
niczych, -1.100 zł. Legnica, tel. 0605/59-86-54 -

FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, żółty, ważny przegląd, szerokie
zderzaki, lotnicze fotele, - 650 zł. Jabłów, powiat wałbrzyski,
tel. 074/845-03-27 .

FIAT 126p, 1989 r. deska rozdz. nowego typu, lotnicze fotele,
tylna szyba ogrzewana, ważny przegiął i OC, -1.260 zł. Ligota
Wielka, tel. 071/393-75^35

FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, deska rozdz
nowego typu, listwy ozdobne, kołpaki, szerokie zderzaki, stan
blacharki i opon dobry, • 1.600 zł. Jelenia Góra, tel.
075/754-35-71,0603/23-4141

FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, stan dobry, -1.600 zł. Lu
bin, tel. 076/847-36-53
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, biały, szeroki licznik,
zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, RO, szerokie zderza
ki, kołpaki, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł., stan b. dobry,
-1.650 zł łub zamienię na starszy rocznik. Lubsza, powiat brze
ski, teł. 0696/12-36-83

FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, szeroka deska rozdzielcza,
ciemne szyby, klapa tylna z siatką szerokie zderzaki, sportowy
tłumik, lotnicze fotele, stan b. dobry, garażowany, -1.100 zł.
Siechnice, powiat wrocławski, tel. 0503/57-32-27

FIAT 126p, 1988 r.. 650 ccm, benzyna, szary, deska rozdz. no
wego typu, alternator, zapłon w stacyjce, 2 nowe opony, ważny
przegląd i OC, stan dobry, • 1.500 zł. Michałów, tel.
076/81742,09

FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, zielony, po remoncie blacharki i
lakierowaniu, stan silnika i skrzyni biegów b. dobry, lotnicze fo
tele, alternator, dmuchawa, nowy przegląd, aktualne OC, stan
opon b. dobry, zapłdn w stacyjce, -1.600 zł. Trzebnica, tel.
071/312-33-54.0608/73-27-50

sju, szeroka deska rozdzielcza i zderzaki, nowe tablice rejestra
cyjne, • 1.250 zł. Kunów, tel. 071/391 -09-24
FIAT 126p, 1986 r., zielony; stan dobry, • 900 zł. Lwówek Ślą
ski. teł. 075/784-21-14
FIAT 126p, 1986 r„ wiśniowy, stan dobry, • 1.100 zł lub zamie
nię na przyczepę rolniczą albo motorower Simson. Nowa Wieś
Mała, tel. 077/412-78-28,0692/5245-51
FIAT 126p. 1986 r., 650 ccm, kremowy, przegląd do 10.2004 r.,
alternator, nowe opony, układ hamulcowy i kierowniczy po re
moncie, lotnicze fotele, • 980 zł. Nysa, tel. 0606/73-97-97
FIAT 126p, 1986 r„ 650 ccm. zjelony, po remoncie blacharki,
nowa skrzynia biegów, ważny przegląd i OC + części zamien
ne, do częściowego lakierowania i wymiany dyszy paliwa i świec,
• 650 zł. Oława, tel. 0601/66-59-24
FIAT 126p, 1986 r., 80 tys. km, 650 ccm, żółty, alternator, ba
gażnik dachowy, deska rozdz nowego typu, zapłon w stacyjce,
lotnicze fotele, ważny przegląd, OC do 07.2004 r.. stan techn.
b. dobry, -1.200 zł. Różyniec, gm. Gromadka, tel. 0696/97-97-13
FIAT 126p, 1986 r., 90 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, po re
moncie blacharki, zapłon w stacyjce, alternator, przegląd do
maja 2004 roku, garażowany, nowe tablice rejestracyjne - 700
zł. Russów, tel. 062/763-21-26

FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, biały, oryg. lakier, lotni
cze fotele, żarówki H4, dodatkowe światło .stop*. 2 nowe opo
ny, po remoncie silnika i zawieszenia, ważny przegląd i OC, II
właściciel, stan techn. b. dobry, - 1.650 zł. Nysa, tel.
077/435-94-29
FIAT 126p FL. 1988 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, szyberdach, pełny lifting, stan dobry, • 1.400 zł. Nysa, tel.
077/435-70-51,0609/85-83-50
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, zielony, szerokie zderzaki,
deska rozdz. nowego typu, alternator, konserwacja, nowe opo
ny, garażowany, zadbany, stan techn. b. dobry, -1.350 zł. Pacz
ków. powiat nyski, tel. 0608/17-12-27
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, granatowy, nowy akumulator, nowe
opony i ukł. kierowniczy, po przeglądzie, stan dobry, -1.200 zł.
Płóczki Górne, tel. 075/784-60-27
FIAT 126p, 1988 £ 650 ccm, żółty, szerokie zderzaki, alterna
tor, zapłon w stacyjce, nowa deska, lotnicze fotele, ciemna
przednia szyba, przegiął do 02.2005 r., remont w 2003 r., uży
wany przez kobietę, -1.750 zł. Prochowice, tel. 0691/40-81-16
FIAT 126p, 1988 r., 58 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, I wła
ściciel, garażowany, oryg. lakier, lotnicze fotele, przegląd do
2005 r., stan techn. b. dobry, • 1.800 zł. Wałbrzych, tel.
074/844-27-80
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, piaskowy, oryg. lakier, dmucha
wa, tylna szyba ogrzewana, zapłon w stacyjce, po remoncie
silnika, -1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-96-21,0505/8446-23

FIAT 126p, 1986 r.. 89 tys. km, 650 ccm, biały, przegląd do
08.2004 r., po wymianie rozrządu, zwrotnic, filtrów, świec i ole FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, stan dobry, po lakierowaniu,
ju, • 850 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-34-75,0501/33-67-84
kubełkowe fotele, RO, ważny przegląd i OC, - 1.500 zł. Wał
brzych, tel. 0609/55-67-90
FIAT 126p, 1986 r., turkusowy, deska rozdz nowego typu, od
cięcie zapłonu, po remoncie blacharki i lakierowaniu, stan b.
FIAT 126p FL, 1988 r , 83 tys. km, 650 ccm. czerwony, zapaso
dobry, - 1.200 zł. Włoszakowice, powiat leszczyński, tel.
wy bagażnik i elem. blacharki, nowe opony i akumulator, po
0693/50-88-60
remoncie silnika oraz przedniego zawieszenia. -1.200 zł. Wro
cław. teł. 071/342-76-95,071/36445-16
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, niebieski, alternator, nowe opony
i progi, ważny przegląd i OC, zadbany, stan dobry, • 1.100 zł.
FIAT 126p, 1988 r , 650 ccm, żółty, po remoncie blacharki i
Złotoryja, tel. 0506/63-01-55,0509/03-89-36
wymianie zwrotnic, lotnicze fotele, hak, ważny przegląd i OC, •
1.500 zł. Wrocław, teł. 0694/34-86-22
FIAT 126p, 1987 r.. 650 ccm, bordowy, zapłon w stacyjce, lotni
cze fotele, alternator, szeroki licznik, szerokie zderzaki, ważne
FIAT 126p, 1988 r.. 652 ccm, benzyna, niebieski, I właściciel,
OC, brak przeglądu technicznego, w ciągłej eksploatacji, hak, alternator, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrze
1.000 zł. Ciechów, teł. 0606/39-07-95, pow. średzki
wana. zadbany, nadkola, przegląj do 12.2005 r., OC, stan do
bry. -1.500 zł. Wrocław, teł. 071/361-00-10
FIAT 126p, 1988 r.. 650 ccm lotnicze fotele, alternator, szerokie
zderzaki, nowe opony, stan techn. dobry. -1.150 zł. Wrocław,
tel. 0602/48-34-04
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, 37 KM, biały, klatka bezpieczeń
stwa, obniżony, kubełkowe fotele, mała kierownica, szelki, felgi
13". żarówki H4, deska rozdz. od wersji Elegant - 1.700 zł.
Wrocław, tel. 0609/6347-04

FIAT 126p, 1987 r.. 650 ccm, biały, alternator, szerokie zderza
ki, rozkładane fotele, aktualny przegląd 1 OC, stan blacharki
dobry, - 1.000 zł. Ciepłowody, powiat ząbkowicki, tel.
0691/92-21-77
FIAT 126p, 1987 r., 652 cćm, seledynowy, zapłon w stacyjce,
lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, akumulator na gwarancji,
książka serwisowa, stan silnika i blacharki b. dobry, progi po
remoncie, przegląd do 02.2005 r., - 1.450 zł. Legnica, tel.
076/85443-02,0501/95-51-35

FIAT 126p, 1988 r., 70 tys. km, 650 ccm, jasnożółty, deska rozdz
nowego typu, alternator, nowe opony i akumulator, w ciągłej
eksploatacji, • 1.200 Zł. Zawidów, powiat zgorzelecki, tel.
0501/05-67-72
FIAT 126p BIS, 1989 r., 39 tys. km, 700 ccm, biały, zadbany,
lotnicze fotele, 2 nowe opony, do małych poprawek lakierni
czych, I właściciel, - 1.200 zł. Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, tel. 0607/17-71-77
FIAT 126p, 1989 r., 6 tys. km po remoncie silnika, oryginalny
lakier, do małych poprawek lakierniczych, I właściciel, stan
techn. idealny, lotnicze fotele, -1.600 zł. Nowogrodziec, powiat
bolesławiecki, tel. 0600/57-31 -66

FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, szary, - 900 zł. Pszenno, tel.
074/851-92-64 po godz. 15

FIAT 126p BIS, 1989 r., 700ccm, czerwony, kubełkowe fotele, 1.350 zł lub zamienię na większy. Opole, tel. 0502/93-71-98

FIAT 126p BIS, 1987 r., 90 tys. km. 700 ccm, czerwony, po re
moncie silnika i skrzyni biegów, po wymianie klocków hamulco
wych, łożysk w kołach i pzełączników świateł, tylne-szyby uchy
lane, nowy akumulator (gwarancja), ukryty wyłącznik zapłonu,
w ciągłej eksploatacji. -1.200 zł. Świdnica, tel. 0607/22-38-70

FIAT 126p, 1989 r.. bordowy, szerokie zderzaki, zapłon w sta
cyjce, alternator, lampy H4, nowy układ hamulcowy i kierowni
czy, sportowy tłumik, • 1.300 zł. Raszówka, k. Lubina, tel.
0607/96-57-72

FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, po remoncie
blacharki i lakierowaniu, zapłon w stacyjce, brak OC i przeglą
du, atrakcyjny wygląd, -1.000 zł. Tomaszów Bolesławiecki, teł.
0604/38-26-06 ...
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 650 ccm, biały, brak przeglądu
i OC, stan dobry, - 700 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel.
0^93/81-04-53

FIAT 126p, 1987 r., 80 tys. km, 650 ccm,benzyna, żółty, I wła
ściciel, lotnicze fotele, stan b. dobry, -1.100 zł. Wałbrzych, tel.
074/844-05-28

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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FIAT 126p, 1988 r., 160 tys. km, 650 ccm, oliwkowy, alarm, centr.
zamek, nowy akumulator (gwarancja), lotnicze fotele, plastiko
we nadkola, zapłon w stacyjce, ważny przegląd do 10.2004 r., •
1.500 zł. Marcinkowice, powiat oławski, tel. 0607/10-87-72

FIAT 126p„ 1982 r., 35 tys; km, 600 ccm, żółty, stan silnika b.
dobry, wymienione zwrotnice, resor, nowe szczęki hamulcowe,
pompa hamulcowa, odciążone koło zamachowe o ok. 25%, pra
wy próg do wymiany, błacharka do niewielkich poprawek, waż
ny przegląd i OC do listopada, w ciągłej eksploatacji, - 900 zł.
Zielona Góra, teł. 0605/61-32-76

FIAT 126p, 1983 r., niebieski, deska rozdz nowego typu, waż
ny przegląd i OC, *400 zł. Świdnica, tel. 0603/64-12-48

WYPŁATA GOTÓWKI W CIĄGU 20 mi-

FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, zapłon w sta
cyjce, lotnicze fotele, aktualny przegląj, OC i NW, alternator,
ciemne szyby, nowy akumulator (gwarancja), po wymianie ole-

FIAT 126p, 1987 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, alternator, RO,
ważny przegiął i OC, stan b. dobry, -1.150 zł. Wałbrzych, teL
074/844-95-62.0603/03-57-95

FIAT 126p, 1982/83 r., 85 tys. km, 650 ccm, kolor - kość słonio
wa, stan nadwozia dobry, po wymianie progów i podłogi, kubeł
kowe fotele, przegląd do 2.2005 r . „ - 800 zł. Wrocław, tel.
0693/50-18-51

ROK I STAN TECHNICZNY OBOJĘTNY

FIAT 126p, 1989 r.. 650 ccm, popielaty metafic, po remoncie
blacharki, silnika i lakierowaniu, zderzaki w kolorze nadwozia,
hak, nowe lampy, ciemne szyby, brak przeglądu i OC, • 1.550
zł. Oława, tel. 071/302-98-17,0503/1944-18

FIAT 126p, 1981 r., czerwony, ospoilerowany, lotnicze fotele,
po remoncie blacharki, stan dobry, - 900 zł. Jelenia Góra, tel.
0692/25-74-36

FIAT 126p, 1982 r, 650 cćm, żółty, lotnicze fotele, deska rozdz.
nowego typu, halogeny, szerokie zderzaki, stan dobry, - 550 zł.
Oława, tel. 0509/16-69-03

I IN N E M A R K I

FIAT 126p, 1988 r.. niebieski, po wymianie zwrotnic, nowy re
sor. ważny przegląd i OC, - 700 zł. Łagiewniki, tel.
071/393-96-82,0693/40-17-12

FIAT 125p, 1990 r.. 1500 ccm, benzyna, inst. gaz., czerwony,
5-biegowy, okrągłe zegary, nowy akumulator (gwarancja), -1.800
zł. Lubań. tel. 075/721-67-33 .

FIAT 125p ME. 1990/91 r.-, 110 tys. km, 1500 ccm, benzyna,
granatowy, okrągłe zegary, silnik i skrzynia biegów Poloneza,
nowa inst. gazowa na gwarancji, RO Blaupunkt, I właściciel,
stań b. dobry, - 2.800 zł. Sulechów, powiat zielonogórski, tel.
0603/36-81-99

FIATA 116 p

FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, po lakierowaniu,
nowe fotele, bagażnik, hak, radio, alternator, deska rozdz. no
wego typu, stan dobry, -1.600 zł. Dychów, tel. 068/383-11-70,
0605/42-25-92

FIAT 125p, 1989 r„ 1500 ccm, benzyna, biały, ważny przegląd,
stan b. dobry, -1.300 zł. Gliwice, teł. 0608/07-38-17

FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz., niebieski,
szyberdach, dodatkowe światło .stop'; hak, ciemne szyby, •
1.500 zł. Zabłoto, gm. Kostomłoty, tel. 071/795-17-83,
0697/364646

KUPI ZDECYDOWANIE KAŻDEGO

FIAT 126p, 1988 r„ 650 ccm, benzyna, czerwony, po remoncie
silnika, nowe opony zimowe i sprzęgło, przegląd ważny, zadba
ny, deska rozdzielcza nowego typu, - 1.750 zł. Kłodzko, tel.
0507/60-89-09

FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz. stan dobry, 1.200 zł. Wtocław, tel. 071/32742-26

FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz., czerwony,
silnik i skrzynia biegów (5) od Poloneza, ważny przegląd i OC,
plastikowe nadkola, nowy ukł. wydechowy i hamulcowy, stan
dobry, - 2.200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-24-62 po godz 19

r ( UNIWER AUTO).

FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, po wymianie ukł. hamricowego, nowe opony, - 880 zł. Drołtowice, gm. Syców, powiat
oleśnicki, tel. 062/785-87-10

opO30599

DAEWOO TICO SX. 1998/99 r., 70 tys. km, 800 ccm, bordowy
metalic, stan b. dobry, bezwypadkowy, Mul-T-Lock, I właściciel,
5-biegowy, serwisowany, el. reg. reflektory, składana tylna ka
napa. - 9.900 zł lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/439-05-35,
0606/99-56-29

DAEWOO TICO, 1999 r., 800 ccm, bordowy metalic, I właści
ciel, bez wypadku, garażowany, serwisowany, el. otw. szyby,
centr. zamek, spoiler tylny, zegarek, stan b. dobry, -12.300 z ł,
możliwe raty przez komis lub zamienię na Piata 126p. Świe
bodzice, tel, 0501/22-32-98

FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm. benzyna, zielony, stan dobry; 550 zł. Złotniki, tel. 0697/17-7446

"SPŁACĘ KREDYT", Wrocław, tel. 071/367-11-11.0-607 612 158

DAEWOO TICO, 1998 r., 61 tys. km, 800 Ccm, katalizator, bor
dowy metalic, I właściciel, serwisowany, kupiony w salonie, stan
idealny, • 10.200 zł lub zamienię. Żary, tel. 0602/49-26-30

DAEWOO TICO, 1999 r., 70 tys. km, 800 ccm, benzyna, jasno
zielony metalic, RO, blokada skrzyni biegów, I właściciel, ku
piony w salonie, bez wypadku, zadbany, stan idealny, -12.900
zł. Świebodzice, powiat świdnicki, tel. 074/854-72-40,
0601/49-77-39 _

FIAT 126p, 1985 r., 65 tys. km, 650 ccm, benzyna, kolor kości
słoniowej, I właściciel, aktualny przegląd, stan opon b. dobry,
nowy akumulator, lotnicze fotele, alternator, lampy H4, w cią
głej eksploatacji, • 570 zł lub zamienię na inny. Dzierżoniów,
tel. 0691/57-99-97

S K U P S A M O C H O D Ó W Z A G O TÓ W K Ę

FIAT 125p, 1984 r., 75 tys. km, 1500 ccm, benzyna, inst. gaz.,
orzechowy, silnik Poloneza, 5-biegowa, do poprawek blachar
skich, • 600 zł. Wrocław, teł. 0508/74-67-64

DAEWOO TICO, 1999 r., 800 ccm, benzyna, zielony metalic,
stan b. dobry, - 10.800 zł. Kopalina, tel. 077/469-71-38.
0608/08-63-13

FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, kolor • kość słoniowa, po remon
cie kapitalnym blacharki i lakierowaniu, stan silnika b. dobry,
alternator, atrakcyjny wygląd, - 950 zł. Brzeg, tel. 0601/55-87-14

FIAT 126p, 1986 r., czerwony, brak przeglądu, szeroka deska
rozdzielcza, stan dobry, - 750 zł. Bierutów, tel. 071/314-68-16
wieczorem, 0606/80-86-05

FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, diesel, oliwkowy, silnik od VW
Golfa, 5-biegowy, ważny przegląd, stan b. dobry, - 1.400 zł.
Ścinawa, teł. 076/843-71-24,0691/0446-16

DAEWOO TICÓ SX, 1999 r„ 47 tys. km, 800 ccm, bordowy
metaSc, zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, I właści
ciel, RO, stan idealny, -11.200 zł. Kępno, tel. 062/782-71-31

FIAT 126p, 1985 r. brak przeglądu I OC, • 600 zf. Wrocław, tel.
0506/40-68-22 •

FIAT 126p, 1985 r. ważny przegląd I OC, nowy akumulator (gwa
rancja), RO + głośniki, • 800 zł. Złotniki, powiat krakowski, tel.
0504/87-67-71

DAEWOOTICO, 1998 r„ 72 tys. km, 800 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, zadbane wnętrze, kupiony
w salonie, stan silnika i blacharki dobry, • 8.500 zł. Wrocław, teł.
0605/18-27-75

DAEWOO TICO, 1999 r., 60 tys. km, 800 ccm, niebieski, za
dbany, I właściciel. Bydgoszcz, teł. 0601/84-51-23

FIAT 126p, 1984 r., 35 tys. km, 652 ccm, czerwony, po remon
cie kapitalnym blacharki, silnika i podzespołów w 2002 r., tylne
szyby ciemne, opóny w stanioe dobrym, nadkola plastikowe
antykorozyjne, atrakcyjny wygląd, - 1.300 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/817-80-65,0609/40-38-75

FIAT 126p, 1985 r„ 650 ccm, niebieski, po remoncie blacharki
i lakierowaniu, stan b. dobry, - 950 zł. Lubin, tel. 0693/38-79-59

FIAT
O

FIAT 126p, 1984 r., brązowy, garażowany, I właściciel, alterna
tor, stan dobry, - 600 zł. Dzierżoniów, teł. 074/830-10*30

FIAT 126p, 1984 r., 60 tys. km, bordowy, - 300 zł. Prudnik, tel.
0604/72-02-30.0696/91-92-00

DODGE CARAVAN, 1993 r., 183 tys. km, 3000 ccm, benzyna,
in si gaz., niebieski, alum. felgi, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie. - 22300 zł. Opole; tel. 0506/17-67-59 '

DAEWOO TICO, 1998 r., 23 tys. km, 800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, alarm, i właściciel, kupiony w salonie, garażowany,
kpi. dokumentacja. ważny przegląd i OC, bez wypadku, plasti
kowe nadkola, - 11.000 zł. Żarów, powiat świdnicki, tel.
074/858-07-33,0692/04-95-86

DAEWOO TICO, 1998 r., 80 tys. km, 800 ccm, benzyna RO,
alarm + pilot, ( właściciel, kupiony w salonie, stan b. dobry, 13.000 zł. Mokrzeszów, powiat świdnicki, tel. 0608/03-89-37

FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, perłowoziełony, po remoncie ka
pitalnym blacharki, zawieszenia i silnika, szyberdach, nowe
wnętrze, RM, szerokie zderzaki (lakierowane), kpi. kół zimo
wych dodatkowo 2 silnik i inne części, stan b. dobry, - 2.000 zł.,
teł. 0604/97-38-70,0606/61-04-32

FIAT I26p, 1984 r., 650 Gem, niebieski, techn. sprawny, ważny
przegląd i OC, - 650 zł. Kamienna Góra, tel. 075/74443-58

DODGE

DAEWOO TICO SX, 1998 r., 43 tys. km, 800 ccm. benzyna,
zielony metalic, listwy boczne, alarm, plastikowe nadkola, RM,
garażowany, ważny przegląd, kupiony w salonie, stan b. dobry,
- 9.900 zł. Gryfów Śląski, tel. 075/781-12-09,0600/43-68-45

FIAT 126p, 1984 r., 55 tys. km, 650 ccm,żółty, stan b. dobry,
siedzenia lotnicze, nowa deska rozdz, gruba kierownica, alter
nator, zapalany w stacyjce, tylne szyby uchylne, grube zderza
ki i duże wloty, nowe drzwi, • 1.000 zł. Gostyń, tel. 065/57348-31

FIAT 126p, 1987 r.. 80 tys. km, 650 ccm, żółty, silnik po tuningu
(5000 km), trochę skorodowany, techn. sprawny, - 750 zł. Wro
cław. tel. 0602/72-38-31
FIAT 126p, 1987 r.. 54 tys. km, 650 ccm, żółty, hak, alternator,
obrotomierz, nowy tłumik, garażowany, po remoncie blacharki
+ dodatkowa karoseria z dokumentacją (brązowa), z 1984 r.,
stan dobry, - 1.200 zł. Złoty Stok. tel. 074/817-60-11,
0692/15-11-13
FIAT 126p, 1987/92 r., 75 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebie
ski, szerokie zderzaki, przyciemniane tylne szyby, ważny prze
gląd i OC, stan dobry, - 980 zł lub zamienię, możliwa dopłata.
Wrocław, tel. 071/353-36-97,0602/49-86-68

FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, benzyna, niebieski, stan do
bry, • 1.200 zł. Boreczek, powiat strzeliński, tel. 0607/21-25-20
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, czerwony, deska rozdz. nowe
go typu, zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, lotnicze fo
tele, tylna szyba ogrzewana, szerokie zderzaki, bez wypadku,
ważny przegląd i OC, zadbany, listwy boczne, garażowany; stan
b. dobry, -1.780 zł. Borowa, tel. 071/315-7.1-07
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, biały, szerokie zderzaki, nowy
akumulator, -1.450 zł. Brzeg, tel. 0694/30-62-88
FIAT 126p BIS, 1989 r., 55 tys. km; 700 ccm, czerwony, do
małych poprawek blacharsko-lakiemiczych, - 1.300 zł. Dzier
żoniów, teł. 074/831-3045
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, niebieski, deska rozdz nowego
typu, alternator, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana,
dmuchawa, ważny przegląd i OC, nowe tablice, stan b. dobry; •
700 zł. Głoska, teł. 071/317-00-26
FIAT 126p FL, 1989 r., 68 tys. km, 650 ccm, czerwony, -1.850
zj. Grodków, tel. 0692/32-92-85
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, niebieski, nowe opony, akumula
tor i gażnik, lotnicze fotele, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana,
-1.400 zł. Jutrosin, powiat rawicki, teł. 0692/36-80-78
FIAT 126p FL,1989 r., 650 ccm garażowany, fotele rozkładane,
szerokie zderzaki, tylna szyba ogrzewana, roczny akumulator,
zapłon w stacyjce, alternator, szeroka deska rozdzielcza, dmu
chawa, pasy bezwł., ważny przealąd i OC, stan b. dobry, -1.580
zł. Kobierzyce, tel. 0691/07-24-84, pow. wrocławski

FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, piaskowy, stan b. dobry, w ciągłej
eksploatacji, • 1.400 zł. Wałbrzych, tel. 0507/97-59-41
FIAT 126p FL, 1989 r. I właściciel, po remoncie silnika, skrzyni
biegów w 2001 r„ nowe tablice, dmuchawa, pasy tylne, zapłon
w stacyjce, stan idealny, przegląd i OC ważny do 07.2004 r., 2.250 zł. Wtocław, tel. 0601/29-12-78
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, żółty, szeroka deska
rozdz., alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, - 550 zł.
Wrocław, tel. 0605/18-27-75
FIAT 126p, 1989 r., niebieski, zapłon w stacyjce, deska rozdz:
nowego typu, stan b. dobry, • 1.800 zł. Ząbkowice śląskie, tel.
0697/30-03-90
FIAT 126p, 1989 r. RO, stan dobry, - 650 zł. Złotniki, powiat
krakowski, tel. 0504/87-67-71
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, czerwony, atrakcyjny wygląd,
po remoncie silnika, nowe progi, szerokie zderzaki, tylna szyba
ogrzewana, - 2.100 zł lub zamienię na większy, w tej cenie, poj.
do 1300 ccm.. Żmigród, tel. 0609/21-07-38
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm zapłon w stacyjce, nowy
lakier, fotele łotnicze, nowy przegląd, stan b. dobry, szerokie
zderzaki, alternator, dmuchawa, po remoncie blacharki, • 2.250
zł. Paczków, tel. 0606/15-33-85
FIAT 126p, 1989/90 r. zadbany, pełny lifting, stan b. dobry, 1.750 zł. Strzegom, tel. 0505/84-36-80
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 78 tys. km, 652 ccm, żółty, oryg. la
kier, bez wypadku, garażowany, dmuchawa, tylna szyba ogrze
wana, przegląd do 03.2005 r., stan techn. b. dobry, -1.950 zł.
Strzelin, tel. 071/793-82-38,0602/80-16-13
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, szerokie
zderzaki, zapłon w stacyjce, deska rozdz nowego typu, nowe
amortyzatory, nowy akumulator (gwarancja), szyberdach, po
wymianie progów, do poprawek lakieru, dmuchawa, tylna szy
ba ogrzewana, garażowany, ważny przegląd i OC, - 1.350 zł.
Tymowa, gm. Ścinawa, powiat lubiński, tel. 0603/58-52-02
FIAT 126p, 1989/90 r, 650 ccm, czerwony, pełny lifting, zapłon
w stacyjce, dmuchawa, alternator, listwy boczne, lotnicze fote
le, pokrowce, kołpaki, tylna szyba ogrzewana, szerokie wloty
powietrza, szerokie zderzaki, opłacony, stan dobry, -1.450 zł
lub zamienię na inny. Złoty Stok, powiat ząbkowicki, tel.
0605/05-3542
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, turkusowy, fotele lotnicze, stan
dobry, - 1.700 zł. Chlewo k. Grabowa nad Prosną tel.
0695/55-59-71
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fotele, zapłon
w stacyjce, dmuchawa, tylne szyby uchylane, • 1.900 zł. Góra,
tel. 0502/0846-81
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, tylne szyby uchyla
ne, stan b. dobry, - 1.950 zł. Grodków, powiat brzeski, tel.
077/415-23-64,0696/16-69-15
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, zielony, po remoncie blacharki i
lakierowaniu, ważny przegląd, dużo nowych części, hak, - 2.000
zł. Jabłów, powiat wałbrzyski, tel. 074/845-03-27
FIAT 126p FL, 1990 r„ 85 tys..km, 650 ccm, czerwony, pełny
lifting, oryg. lakier, nowe opony, nowy akumulator, przegląd do
lutego 2005 r„ aktualne OC, uchylne szyby tylne, szerokie zde
rzaki, -1.550 zł lub zamienię. Kępno, tel. 0697/57-35-98
FIAT 126p, 1990 r., żółty, dmuchawa, szerokie zderzaki, oryg.
lakier, stan dobry, • 1.400 zł. Korzeńsko, tel. 071/38548-91
FIAT 126p FL, 1990 r., 65 tys. km, 650 ccm, kolor ceglasty,
zadbany, bez wypadku, używany przez kobietę, stan b. dobry, •
1.950 zł. Kostomłoty, tel. 071/795-13-86,0698/42-12-08
FIAT 126p BIS, 1990 r., 40 tys. km, 700 ccm, biały, lotnicze
fotele, nadkola, nowe opony, po remoncie, stan b. dobry, -1.800
zł lub zamienię. Kostrzyca, powiat jeleniogórski, tel.
0603/6140-97
FIAT 126p, 1990 r., 98 tys. km, 650 ccm, niebieski, zapłon w
stacyjce, deska rozdz. nowego typu, tylne szyby uchylane, lot
nicze fotele, blokada kierownicy, stan dobry, -1.700 zł. Krośni
ce. tel. 071/384*85-09.0601/53-44-86
FIAT 126p, 1990 r„ biały, nowe zwrotnice, lotnicze fotele, za
płon w stacyjce, deska rozdz. nowego typu, ważny przegląd i
OC, -1.800 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-96-82,0693M0-17-12
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czarno-czerwony, po remoncie
blacharki i lakierowaniu, po remoncie skrzyni biegów (nowe
części), przyciemnione szyby, sportowe dodatki, atrakcyjny
wygląd, - 1.800 zł. Międzylesie, powiat kłodzki, tel.
074/812-58-78,0603/33-94-97
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, żółty, deska rozdz nowego typu,
zapłon w stacyjce, stan b. dobry, - 1.700 zł. Nysa, tel.
0503/50-71-67
FIAT 126p, 1990 r., niebieski, ważny przegląd i OC, szyber
dach, lotnicze fotele, po remoncie blacharki, stan dobry, • 2.500
zł. Otmuchów, teł. 0692/42-05-89
FIAT 126p, 1990 r., 87 tys. km, 650 ccm lotnicze fotele, zadba
ny, nowe opony, garażowany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry,
przegląd techniczny ważny cały rok, • 1.900 zł. Paczków, tel.
077/431-61-68,0697/29-20-56
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, zadba
ny, garażowany, bez wypadku, szerokie zderzaki, fotele lotni
cze, zapłon w stacyjce, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. dobry.
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FIAT 126p, 1992 r., 90 tys. km, 650 ccm, czerwony, kubełkowe
fotele, przegląd do 2005 r., szerokie zderzaki, tylna szyba ogrze
wana, oznakowany, bez wypadku, garażowany, zadbany, stan
b. dobry, • 1.950 zł. Ziębice, powiat ząbkowicki, tel.
0693/33-57-64

ków, bez korozji, 6tan b. dobry, • 3.500 zł. Ząbkowice Śląskie,
teł. 074/816-03-37,0609/15-88-64

FIAT 126p, 1990 r., 62 tys. km, 650 ccm, biały akrylowy, po
remoncie kapitalnym blacharki, I właściciel, faktura zakupu,
szeroki licznik, szerokie zderzaki, ałteftator, po remoncie ukła
du hamulcowego, bez wypacftu, stan idealny, • 1.800 zł. Prze
rzeczyn Zdrój, tel. 074/837-50-23,0691/52-88-48

FIAT 126p FL, 1993 r., 650 ccm, biały, nowe opony i akumula
tor, lotnicze fotele, • 2.550 zł. Brzeg, teł. 0694/30-62-86

FIAT I26p, 1990 r., 650 ccm, czerwony. -1.750 zł. Rawicz, teł.
0505/06-78-77

FIAT 126p, 1993 r., niebieski, stan dobry, • 2.100 zł. Jędrzejowice, tel. 074/850-59-77 po godz. 18

FIAT 126p, 1990 r., 45 tys. km, 650 ccm, biały, po remoncie,
zadbany, ważny przegląd! OC. stan b. dobry, -1.800 zł. Wał
brzych. teł. 0602/87-28-77

FIAT 126p FL, 1993 r , 650 ccm, zielony, fotele lotnicze, zapłon
w stacyjce, dmuchawa, szeroka deska rozdzielcza, alternator,
nadkda, nowy akumulator, nowe opony, stan b. dobry, • 2.250
zł. Polkowice, teł. 076/845-47-89

FIAT 126p el, 1995/96 r., 83 tys. km, czerwony, lotnicze fotele,
tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, plastikowe nad
kola, konserwacja, garażowany, i właściciel, zadbany, ważny
przegląd I OC, stan b. dobry, - 3.800 zł. Legnica, tel.
076/72244-27,0503/34-12-31

• 1.950 zł. Paczków, tel. 077/431-76-78. 0506/34-73-04,
0695/57-56-03

FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, turkusowy, w ciągłej eksploatacji,
zapłon w stacyjce, alternator, tylne szyby uchylane, deska rozdz.
nowego typu, ważny przegląd i OC, • 1.500 zł lub zamienię na
Żuka z inst. gazową. Wałbrzych, tel. 0505/64-6649
FIAT 126p SKŁADAK, 1990 r., 650 ccm, szary, szeroki licznik,
stan dobiy, ważne OC, brak przeglądu, zatrzymany dowód, •
550 zł. Wrodaw, tel. 0506/63-07-73
FIAT 126p BIS, 1990 r., 700 ccm, żółty, Inst. gazowa, lotnicze
fotele, RO, garażowany, stan b. dobry, • 2.800 zł. Wtocław, tel.
0604/05-52-50
FIAT 126p, 1990 r„ 850 ccm, czerwony, stan b. dobry, • 1.850
zł. Ząbkowice śląskie, teł. 0501/14-97-13
FIAT 126p. 1990 r., 650 ccm, czerwony, zapłon w stacyjce,
dmuchawa, alternator, stan blacharki b. dobry, - 2.100 zł. Złoto
ryja, tel. 076/878-67-52.0507/44-63-38
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, lotnicze fotele, plastikowe nad
kola, kołpaki, listwy boczne, stan dobry, - 1.500 zł. Złoty Stok,
powiat ząbkowicki, tel. 0605/05-35-42

FIAT 126p, 1993 r., biały, pełny lifting, - 2.750 zł. Wrodaw, tel.
0605/36-27-35
FIAT 126p FL, 1993 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, deska
rozdz. nowego typu, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, lot
nicze fotele, przegiął do 03.2005 r., zadbany, garażowany, •
2.350 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/98-59-43
FIAT 126p, 1993 r., 46 tys. km, 650 ccm, biały, stan blacharki
dobry, stan silnika b. dobry, konserwacja podwozia, el. gażnik,
ekonomiczny, licznik el, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana,
alternator, zapłon w stacyjce, aktualne OC i przegląd, nowe ta
blice rejestracyjne, • 2.330 zł Żmigród, tel. 071/385-43-86
FIAT 126p FL, 1993/94 r., 650 ccm, czerwony, po remonde
kapitalnym blacharki, konserwacja podwozia, zapłon w stacyj
ce, szerokie wloty powietrza, tylna szyba ogrzewana, atrakc.
wygląd, właśddeł niepalący, garażowany, szerokie zderzaki,
dużo nowych częśd, stan b. dobry, • 2.300 zł lub zamienię.
Paczków, tel. 077/431-72-00.0697/73-92-76

KUPIE AUTO
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, zapłon
w stacyjce, alternator, dmuchawa, szerokie zderzaki i listwy,
kołpaki, stan b. dobry, -1.500 zł. Złoty Stok, powiat ząbkowicki,
tel. 0606/67-27-79
FIAT 126p, 1990/91 r., 652 ccm, groszkowy, pełny lifting, za
płon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, boczne uchylane, nowe
opony, stan techn. dobry, -1.200 zł. Brzeg, tel. 077/416-11-05,
0694/95-5595
FIAT 126p, 1990/91 r., 60 tys. km, 650 ccm stan b. dobry, za
dbany, garażowany, dużo nowych częśd, stan opon dobry, •
1.590 zł. Oława, tel. 0506/75-25-85
FIAT 126p, 1990/91 r., 90 tys. km, 650 ccm, benzyna, jasnozie
lony, lotnicze fotele, nowy lakier, dmuchawa, szerokie zderza
ki, tylne szyby uchylane, 2 nowe opony, alternator i rozrząd, po
wymianie ukł kierowniczego, ważny p rzegiął zapłon w stacyj
ce, stan b. dobry, - 1.700 zł. Piotrowice, powiat średzki, tel.
0607/28-44-97
FIAT 126p, 1990/91 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, techn.
sprawny, pełny lifting, ważny przegląd i OC do 2005 r., • 1.650
zł. Wałbrzych, tel. 0505/05-85-31
FIAT 126p, 1990/91 r., 650 ccm, czerwony, -1.300 zł. Wałbrzych,
tel. 0501/79-78-97
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, po remonde
kapitalnym silnika, nowe opony tylne, dużo nowych częśd, lot
nicze fotele, zapłon w stacyjce, zadbany, stan dobry, • 2.500 zł.
Czerna, gm. Nowogrodziec, tel. 0507/97-77-51
FIAT 126p, 1991 r.. 76 tys. km, 650 ccm, benzyna, jasnozielo
ny, po remoncie kapitalnym silnika, blacharki i lakierowaniu,
szyberdach, lotnicze fotele, stan b. dobry, • 2.200 zł lub zamie
nię na Poloneza, 1989/93 r. Idzikowice, powiat namysłowski,
tel. 077/419-59-10
FIAT 126p, 1991 r. garażowany, I właśdciel, kubełkowe fotele,
-1.200 zł. Kępno, tel. 0609/78-46-21
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, czerwony, garażowany, tapi
cerka materiałowa, szerokie zderzaki, roczny akumulator, tylna
szyba ogrzewana, pasy bezwł., zapłon w stacyjce, alternator,
szeroka deska rozdzielcza, ważny przegląd i OC, dmuchawa,
stan b. dobry, • 1.880 zł. Matuszów, powiat wrocławski, teł.
0601/07-76-75
FIAT 126p, 1991 r., .650 ccm, beżowy, szerokie zderzaki, za
płon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, • 1.800
rt. Nowa Ruda, powiat kłodzki, tel. 0696/51-19-68
FIAT 126p, 1991 r., czerwony, pełny lifting, lotnicze fotele, dmu
chawa, tylne szyby uchylane, garażowany, -1.900 zł. Strzelin,
tel. 0601/46-61-52
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, niebieski, nowe opony i aku
mulator (gwarancja), stan b. dobry, • 1.650 zł. ściegny, powiat
jeleniogórski, tel. 0506/91-37-04
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, dmuchawa, tylna szyba
ogrzewana, ważny przegląd i OC do 2005 r., alternator, szero
kie zderzaki, stan b. dobry, techn. sprawny, - 2.150 zł lub za
mienię na droższy. Wałbrzych, tel. 074/849-13-46,
0693/54-69-37
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, zarejestrowany, nowe opo
ny, stan b. dobry, - 2.100 zł. Wąsosz, teł. 065/543-82-05
FIAT 126p FL, 1991 r„ 73 tys. km. 650 ccm, czerwony, szerokie
zderzaki, dmuchawa, kubełkowe fotele, nadkola, konserwacja,
I właśddeł, nowe opony, nowe szczęki hamulcowe, nowy roz
rząd i łożyska kół, stan techn. b. dobry, przegląd do 10.2004 r.,
zadbany, - 2.050 zł lub zamienię. Wilamowa, powiat nyski, tel.
0601/15-81-93
FIAT 126p BIS, 1991 r., 53 tys. km, 704 ccm, czerwony. II wła
ściciel, zadbany, stan b. dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel.
0507/84-15-70
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm. czerwony, zapłon w stacyjce,
dmuchawa, alternator, ważny przegląd techniczny, brak OC, 1.500 zł. Złotoryja, teł. 076/878-67-52,0507/44-63-38
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 70 tys. km, 652 ccm I rejestracja w
1992 r.. fotele lotnicze, szerokie zderzaki, techn. sprawny, pasy
bezwł., dmuchawa, zapłon w stacyjce, nowe opony, RO, układ
kierowniczy listwowy, stan silnika i zawieszenia dobry, -1.620
zł lub zamienię. Komorniki, powiat średzki, tel. 0607/61-69-48
FIAT 126p, 1991/92 r., 106 tys. km, 650 ccm, niebieski, zapłon
w stacyjce, dmuchawa, bez korozji, zadbany, - 2.200 zł lub za
mienię na inny. Paczków, tel. 077/431 -60-64
FIAT 126p, 1992 r., 70 tys. km, demnośeledynowy, lotnicze fo
tele, RO, szyberdach, po remonde silnika, ważny przegląd, stan
b. dobry, - 1.800 zł. Bolesławice, powiat świdnicki, tel.
074/858-85-41
■ FIAT 126p FL, 1992 r., 650 ccm, czerwony, szerokie zderzaki,
'lotnicze fotele, alternator, zapłon w stacyjce, bez korozji, za
dbany, stan b. dobry, - 2.000 zł, Lwówek Śląski, tel.
075/782-58-28
FIAT 126p. 1992 r., 650 ccm, czerwony, garażowany, konser
wacja, zadbany, atrakcyjny wygląd, lotka na tylnej klapie, II właśddel, tylna szyba ogrzewana, przegląd do 092004 r., stan
techn. b. dobry, - 2.450 zł. Nysa, teł. 0697/83-33-15,
0600/63-74-33
FIAT 126p FL, 1992 r., 652 ccm, turkusowy, zadbany, pełny li
fting, ważny przegląd i OC, -1.900 zł. Oława, tel. 0601/14-72-11
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, zielony, stan dobry, - 2.650 zł.
Rawicz, tel. 065/546-39-21,0605/20-31-20
FIAT 126p, 1992 r., 75 tys. km. 650 ccm, czerwony, po remon
de, dużo nowych częśd, stan dobry, - 1.700 zł. Tabor Mały,
powiat kępiński, teł. 0694/11-07-94
FIAT 126p, 1992 r., 62 tys. km, 650 ccm, biały, I właśddeł, ga
rażowany, oryg. lakier, lotnicze fotele, przegląd do 2005 r., stan
techn. b. dobiy, - 2.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, zapłon w
stacyjce, lotnicze fotele, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 071/795-74-91
po godz. 16,0505/00-35-09
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, biały, po remonde zawieszenia,
nowe opony, RM, blokada skrzyni biegów, uchylne tylne szyby,
tylna szyba ogrzewana, zadbany, eksploatowany przez kobie
tę, stan b. dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-76
FIAT 126p, 1992 r , 47 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony,
zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 1.750 ii.
Wrodaw, tel. 071/350-03-87,0507/17-41-69
FIAT 126p, 1992 r., czerwony, - 2.000 zł. Wrocław, tel.
071/782-98-79,0601/89-98-78
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FIAT 126p el, 1995/96 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, aktualny
przegląd i OC, właśddeł niepalący, stan dobry, • 2.900 zł. Kęp
no, tel. 0609/184142

FIAT 128pel, 1995/96 r.. 62 tys. km. 650 ccm, niebieski, ważny
przegląd I OC, garażowany, II właśddeł, bez wypadku, tylna
szyba ogrzewana, alternator, stan b. dobry, - 3.200 zł. Lipniki,
tel. 077/431-24-30
FIAT 126p el, 1995/96 r., 74 tys. km, 650 ccm, benzyna garażo
wany, nowe opony, konserwacja, tylne szyby uchylane, po wy
mianie amortyzatory I drążki kierownicze, zadbany, stan b. do
bry, • 3.000 zł. Oława, tel. 0504/57-73-39 po godz. 15
FIAT 126p el, 1995/96 r., 47 tys. km, 650 ccm, zielony, bez wy
padku, oryg. lakier, serwisowany, stan b. dobry, - 3.800 zł. Ra
wicz, tel. 0603/85-2646
FIAT 126p el, 1995/96 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, dmu
chawa, nadkola, nowe lotnicze fotele, kpi. dokumentacja, stan
techn. idealny, • 3.600 zł. Rawicz, tel. 0606/37-99-19
FIAT 126p el, 1995/96 r., 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowe
opony, tylne szyby uchylane, przegląJ do 2005 r., tylna szyba
ogrzewana, dmuchawa, garażowany, zadbany, stan b. dobry, 3.250 zł. Ziębice, powiat ząbkowicki, tel. 0693/33-57-64
FIAT 126p el, 1996 r., 76 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze
fotele, nowe opony (4 szt), kołpaki, reflektory H4, pasy bezwł.,
RO, nadkola, oryg. lakier, bez wypadku, II właścidel, książka
serwisowa, ważny przegląd I OC, stan b. dobry, - 3.400 zł. Błot
nica, powiat ząbkowicki, tel. 0693/1940-36
FIAT 126p el, 1996 r., 66 tys. km, 650 ccm, żółty, kołpaki, listwy
ozdobne, tylne szyby uchylane, RO, stan sinika i blacharki b.
dobry, • 3.850 zł. Jelenia Góra, tel. 075/76747-95,
0603/234141

FIAT 126p, 1993/94 r., 650 ccm, turkusowy, nowy lakier, zadba
ny, kpi. kół zimowych, stan dobry, • 2.650 zł. Wrodaw, teł.
0504/77-33-12

FIAT 126p el, 1996 r., 650 ccm, biały, i właśddeł, aktualny prze
gląd, stan b. dobry, - 3.400 zł. Strzegom, teł. 074/855-72-03,
0607/04-27-32

FIAT 126p el, 1994 r., turkusowy, tylne szyby uchylane, dmu
chawa, zadbany, - 3.450 zł. Góra, tel. 0696/0946-35

FIAT 126p, 1996 r., 40 tys. km. czerwony, I właśddeł, lotnicze
fotele, garażowany, stan idealny, • 4.000 zł. Wrodaw, tel.
071/373-03-73,0601/25-03-93

FIAT 126p el, 1994 r., niebieski, tylne szyby uchylane, lotnicze
fotele nowe, • 2.500 zł lub zamienię na BMW 316,318, do ma
łych poprawek. Jaczowice, gm. Niemodlin, tel. 077/420-01 -11
FIAT 126 p el, 1994 r., 650 ccm, czerwony, tylna szyba ogrze
wana, stan b. dobry, • 2.950 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 0501/6747-33,
074/817-88-72
FIAT 126p FL, 1994 r., 40 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, po
remonde blacharki, hamulców i zawieszenia przedniego, fote
le lotnicze, zapłon w stacyjce, nowe pokrowce, alternator, dmu
chawa, stan idealny, - 2.700 zł. LąJek Zdrój, td . 074/868-95-34,
0695/51-98-68
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm zadbany, oryginalny, bez wypad
ku, II właśddeł, garażowany, cena - 2.800 zł lub zamienię na
VW Golfa, Audi 80. Legnica, tel. 0600/91-27-74
FIAT 126p, 1994 r., czerwony, pełny lifting, tapicerka z materia
łu, reguł, siedzenia, ważny przegląd i OC, zadbany, stan b. do
bry, - 2.500 zł. Opde, teł. 077/421-28-67,0695/65-30-26
FIAT 126p FL, 1994 r.. 650 ccm, czerwony, RO, lotnicze fotele,
zadbany, bez korozji, stan b. dobry, • 2.500 zł. Wambierzyce,
tel. 074/871-9143
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, zielony, nowe opony, dmuchawa,
lotnicze fotele, oznakowany, szerokie zderzaki, listwy boczne,
plastikowe nadkola, garażowany, - 2.400 zł. Złoty Stok, tel.
0609/61-00-08
FIAT 126p el, 1994/95 r.. 50 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielo
ny, pełny lifting, garażowany, bez wypadku, właśddeł niepalą
cy. nowy akumulator, pasy z tyłu, plastikowe nadkda, konser
wacja, zadbany, stan b. dobry, • 3.850 zł lub zamienię na Polo
neza z instalacjągazową. Ząbkowice śląskie, teł. 0608/62-14-26
FIAT 126p el, 1995 r., 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, RO, tylna
szyba ogrzewana, po remonde ukł. ham., immobilizer, - 3.300
zł. Kłodzko, teł. 074/647-37-86
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FIAT 126p dx, 1997 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, kupiony w
salonie, opony zimowe, tylne szyby uchylane, tylna szyba ogrze
wana, - 4.000 zł. Brzeg Ddny, td. 0609/48-05-02
FIAT 126p, 1997 r., 92 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony,
plastikowe nadkda, katalizator, sygnał ssania, pasy bezwł.,
żarówki H4, po wymianie oleju, zadbany, - 4.300 zł. Radków,
powiat kłodzki, tel. 074/871-17-24
FIAT 126p dx, 1997 r., 65 tys. km. 652 ccm, benzyna, czerwo
ny, nowy akumulator, pasy bezwł., katalzator, RO, dmuchawa,
• 4.300 zł. Wrodaw, td. 071/346-56-64
FIAT 126p, 1997 r„ 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, II właści
del, plastikowe nadkda^lotnicze fotele, hak, RO, konserwacja,
garażowany, stan b. dobry. • 3.250 zł iub zamienię. Ząbkowice
Śląskie, td. 0509/38-34-74
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ul. Karkonoska 45, W rocław
Tel. 0 7 1 /3 3 4 30 20
www .adfauto.com .pl
główki, oryg. lakier, stan b. dobry, - 5.200 zł. Rawicz, tel.
0604/96-73-82
FIAT 126p TOWN, 1999/., 17 tys. km, 650 ccm, czerwony, II
właśddd, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, gara
żowany, 4 zagłówki, stan idealny, - 5.800 zł. Śmigiel, tel.
065/516-98-00
FIAT 126p, 1999 r., 650 ccm, benzyna, jasnobrązowy, stan b.
dobry, • 3.900 zł. Świdnica, teł. 0502/03-59-64

FIAT 126p elx, 1998 r., niebieski. • 4.700 zł. Kępno. tel.
0602/30-96-38

FIAT 131 SUPERMIRAFIORI, 1987 r.. 1600 ccm, DOHC, bor
dowy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby i podgrzewane
lusterka, wspomaganie kier.. 5-biegowy, ariłl przedni na 4 re
flektory, atrakcyjny wygląd+ drugi slnfc, - 3.200 zł. Nowa Ruda,
tel. 074/871-32-05 w godz. 13-18

FIAT 126p el, 1999 r„ 34 tys. km, 650 ccm, czerwony, kupiony
w salonie, faktura zakupu, uchylane szyby boczne, tylna szyba
ogrzewana, katalizator, pasy tylne, tapicerka z materiału, 4 za
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FIAT 126p, 2000 r., 58 tys. km. 650 ccm, benzyna, czerwony, 5.500 zł. Leszno, tel. 0605/76-65-52

FIAT 126p elx, 1995 r., 89 tys. km, 650 ccm, zielony, II właścidel, po wymianie przedniego zawieszenia, nowy akumulator,
kubełkowe fotele, uchylne tylne szyby, RO Pioneer + 6 głośni
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46 000
46000
68 000
46 000
74 990
16 400
4 300

FIAT 126p, 1998 r., kdor orzechowy, - 3.900 zł. Świebodzice,
td . 074/666-96-98,0605/62-03-24

FIAT 126p d , 1999 r.. 63 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, kpi.
dokumentacja, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, • 5.200 zł
lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/529-71-78,
0504/17-80-90
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FIAT 126p el, 1999 r., 650 ccm, zielony, - 3.300 zł lub zamienię
na inny, może być uszkodzony. Ząbkowice śląskie, tel.
074/819-6940,0609/69-28-11

FIAT 126p el, 1995 r., 70 tys. km, czerwony, garażowany, kpi.
kół zimowych, dmuchawa, właścidel niepalący, stan dobry, 2.900 zł. Sta-e Bogaczowice, teł. 074/845-23-37,0606/64-01-64
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FIAT 126p elx, 1997 r., 44 tys. km, 650 ccm, niebieski, pełny
lifting, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, dmuchawa. • 3.650
zł. Żary. td. 068/470-12-52.0504/13-2740

FIAT 126p el, 1998 r.. 50 tys. km, granatowy, bez wypadku,
stan idealny, - 4.600 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79,
0605/35-03-83

•

Alfa Romeo 147 Selespeed (+klima) 2,0
Alfa Romeo 156 TS (+klima)
1.8
Alfa Romeo 156 (+ldlma)
1,9 JTD
Alfa Romeo 156 Sportwagon
2,0
Alfa Romeo 166 Sportronlc
3,0 V6
Fiat Pallo Wekeend EL
1.4
0,65
Fiat 126 p
0,9
Fiat Seicento VAN
0,9
Fiat Cinquecento VAN
Fiat Stilo 3d Dynamie
1.8
Fiat Punto 3d, ELX
1.2
1,9 TDI
Audi 80 B4 Avant (kllma)
v 0,9
Fiat UNO 3d
1.0
Fiat UNO 5d
0,9
Fiat UNO 3d
Seat Ibiza 5d
1,4
Nissan Primera 16V (+klima)
1,6
3,0 V6
Renault Laguna Initiale VAN
Renault Megane
1.4
2,0
Peugeot 406 VAN (+ kllma)
Opel Tigra (+ldima)
1,4
Przyczepa Specjalna

FIAT 126p el, 1996/97 r., 66 tys. km, 650 ccm, zielony, po wy
mianie deju, konserwowany, przegląd do 02.2005 r., zadbany,
stan b. dobry, bez korozji, nadkda, blokada skrzyni biegów •
3.500 zł. Oleśnica, td . 071/793-98-54,0607/77-3445
FIAT 126p el, 1997 r., 650 ccm, niebieski, welurowa tapicerka,
blokada skrzyni biegów, RO ♦ głośniki, halogeny, atrakcyjny
wygląd, oznakowany, stan b. dobry, - 4.200 zł. Bdków, powiat
jaworski, td. 0607/95-36-30
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FIAT ALBEA, 2003/04 r., 1200 ccm, benzyna, srebrny metalic,
kpi. opon zimowych, garażowany, stan idealny, - 30.000 zł. Wro
cław, td. 071/339-9746 po godz. 18,0609/57-98-90
FIAT BRAVA, 1996 r., 100 tys. km, 1400 ccm, 12V, zielony me
talic, I właściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, centr. zamek,
el. otw. szyby, wspomaganie kier., regulowana kierownica, za
bezpieczenie skrzyni biegów, stan techn. b. dobry, • 17.700 zł
lub zamienię na inny. Brzeg, tel. 077/411-40-26,0692/384)7-96

* cena netto
FIAT BRAVA, 1996 r., 86 tys. km, 1800 ccm, 16V, 115 KM, wi
śniowy, zadbany, pełne wyposażenie el., wspomaganie kier.,
regulowana kierownica, immobilizer, kodowany zapłon, bloka
da skrzyni biegów, regulowany fotd kierowcy, alum. felgi, wdurowa tapicerka, drewniane dodatki, kupiony w salonie, faktura
zakupu, serwisowany. • 18.400 zł. Bolesławiec, tel.
0606/7941-69
FIAT BRAVA, 1996 r , 80 tys. km, 1400 ccm. bordowy, inst. ga
zowa, wspomaganie kier., centr. zamek, d . otw. szyby, alum.
felgi, stan b. dobry. -17.600 zł. Lubin. tel. 0601/55-71-65
FIAT BRAVA, 1996 r., 1400 ccm, 12V, benzyna, śliwkowy meta
lic, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, blokada skrzyni bie
gów, immobilizer, wspomaganie kier., reguł, fotel kierowcy, re
gulowana kierownica, RO, ekonomiczny, stan techn. b. dobry, 17.500 zł. Lubin. td . 076/746-3143.0695/53-37-26
FIAT BRAVA, 1996 r., 73 tys. km, 1400 ccm, niebieski metafic,
I właśddeł, kupiony w salonie, centr. zamek, d . otw. szyby, re
gulowana kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, d. reguł,
fotd kierowcy, d . reg. reflektory, stan b. dobry, garażowany,
Mul-T-Lock, blokada skrzyni biegów, - 18.800 zł. Opde, tel.
077/45649-18,0600/01-23-90
FIAT BRAVA,1996 r., 1400 ccm, 12V, fidetowy metalic, kupo
ny w Polsce w salonie, bez wypadku, d. otw. szyby, wspoma
ganie kier., centr. zamek, RO stereo, immobilizer, stan idealny,
I właściciel, -18.800 zł. Wałbrzych, td . 074/849-06-82
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Limitowana wersja. Fiat Punto
- oszczędzasz do 5180 zł!*
W wersji Punto Tourist
otrzymujesz:
•
•
•
•

bagażnik dachow y
bagażnik na narty
opony zim ow e
lakier, m etalizow any.

A wszystko to w cenie
samochodu!
zostawisz swój stary samochód w rozliczeniu.
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G ło g ó w , u l.K a m ie n n a D r o g a 4 5
T e le f o n : ( 0 7 6 ) 6 3 5 7 8 8 4
__________ w w w . v l c t o r i a . l u b l n .p l ______
FWUN01.4,1966r.,QBrwonyJwteśckid,bezwypadkowy, 13J200 *
FIATUNO 900,2000 r., srebrny metalic, I właściciel, 14.500 zf
FIATCINQUECENTO700,1996 r., czerwony,8.500zł
ALFA ROMEO 156, 1998 r., grafitowy metale, salon, dwie
poduszki powietrzne,ABS, wspomaganie, el. szyby. el. lusterka,
centralny zamek, RM, 29.900zł
BMW 525i, 1989 r., pertowoczamy, instalacja gazowa,
aluminiowe felgi, wspomaganie, komputer, szyberdach, alarm,
centralny zamek, blokada skrzyni biegów, atrakcyjny wygląd,
stan bardzo dobry, zadbany, 15£00 zł
PEUGEOT BOXER HD1128 KM, 2000 r., 128.000 km, webasto,

L e g n ic a , u l.J a w o r z y ń s k a 2 6 4
T e le f o n : ( 0 7 6 ) 8 5 0 6 1 0 7
J a w o r , u l.K u z le n n ic z a 9
T e le f o n : ( 0 7 6 ) 8 7 0 3 2 5 0
w w w .m o t o r p o t .le g n 8 c a .p l

poduszka powietrzna, eł. szyby, wspomaganie, centralny
zamek, niebinkiezegary, 36.500d netto
IVECO TURBO DAILY2.8 JTD, 35 S13,2001 r., ABS, poduszka
powietrzna kierowcy, EBD, ABD, 6-blegowy, immobilizer,
centralnyzamek, el. lusterka, RM, 55.000zł
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 TURBO VAN, 2001 r„ oliwkowy
metalic 139.000 km, fabryczna homologacja na dężarowy,
Himatronik, ABS, el. szyby * ei. lusterka, dwie poduszki
powietrzne, wspomaganie, centralny zamek z pilotem,
regulowana kierownica na wysokość, alarm, antynapad,
blokadaskrzyni biegów, I właśddeł, salon, 65.000zł

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

FORD ESCORT 1.9 BENZYNA, 1987 r., srebrny,
165000 km, instalacja gazowa, el. lusterka, welurowa
tapicerka, autom, zapinane pasy bezp., obrotomierz,
wersja amerykańska, 3.600zł
PEUGEOT 106 1.0, 2000 r., niebieski, 43000 km,
gwarancja Autoexpert!, ei. szyby, poduszka pow.
kierowcy, radiomagnetofon fabryczny, dodatkowo
komplet kół letnich, 19.350 zł
FIAT SIENA 1.6 HL, 1998 r., bordowy, 150000 km,

c e n t r a ln ^ z a m ^

m a m a I
wspomaganie kierownicy, radio, I właściciel, salon,
w pełni serwisowany, 15.900zł
FIAT SEICENTO 0.9, 1999 r., biały, 101000 km,
immobilizer, I właściciel, salon, 12.950 zł
OPEL ASTRA CLASSIC 1.6, 2000 r., zielony met.,
33000 km, poduszka pow. kierowcy, radio, alarm,
I właściciel, salon, 24.800zł
SEAT IBIZA1.2,1994r r., srebrny met., 101000 km,
garażowany, alarm, centralny zamek, el. szyby,
9.450 zł

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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FIAT BRAVA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna kupiony w salonie,
zadbany, wszystkie eł. dodatki, centr. zamek, alarm + pilot, 16.900 zł lub zamienię..Wrocław, tel. 0606/60-98-39

FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 70tys. km, 700 ccm, czerwony,
nowe opony i akomułato^ alarm t pilot, RO, tylne szyby uchy
lane, stan b. dobry, - 7.900^1. Kamieniec Ząbkowicki, tel.
074/817-88-72,0501/67-47-33

www.ftorHratoexpert.pl
0 001 1 9 1 9 19

FIAT BRAVA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, granatowy metalic,
kupiony w salonie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, RO, immobilizer,
stan b. dobry, - 17.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-09-05,
0606/60-98-39

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, benzyna, zielony me
talic, stan dobry, - 7.500 zł. Legnica, teł. 0604/69-81-09

FIAT BRAVA, 1996 r., 1400 ccm. benzyna, szary metalic, za
dbany, kupiony w salonie w kraju, RO + głośniki, centr. zamek,
alarm + pilot, immobilizer, • 16.900 zł. Wrocław, teh
071/372-09-05

PR ZYJDŹ, ZA M IE Ń , K U P SAMOCHÓD UŻYW AN Y

FIAT CINOUECENTO, 1994 r , 700 ccm, zielony metale, centr.
zamek, alarm, dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchylane, pla
stikowe nadkola i listwy boczne, nowy akumulator i pokrowce,
zadbany, blokada skrzyni biegów, - 7.000 zł. Miłkowice, teł.
074/857-15-25,0605/41-89-13

FIAT BRAVA, 1996 r., 1400 ccm, benzyna kupiony w salonie,
zadbany, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, alarm + pilot, 18.500 zł lub zamienię. Wrocław, teł. 0696/48-55-68

S A M O C H O D Y U ŻY W A N E Z GW A R AN CJĄ A U TO E X PE R T**
W O FERC IE DEALERÓW FIAT______________________________

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 81 tys. km, 700 ccm, benzyna,
ciemnoniebieski, II właśddel, oddęcie zapłonu, stan b. dobry,
- 7.400 zł. Nysa, tel. 0691/97-90-73

FIAT BRAVA, 1996/97 r., 65 tys. kin, 1400 ccm, benzyna, czer
wony metalib, I rejestracja w 01.1997 r., immobilizer, alarm +
pilot, oryg. RM, regulowana kierownica, dodatkowo opony let
nie, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypad
ku, oiyg. lakier i przebieg, kpi. dokumentacja, kpi. kluczyków,
garażowany stan idealny • 17.200 zł. Jelenia Góra, tel.
0601/88-00-15

i F IA T S T IL O M uttlW agon D Y N A M IC 1 ,6 1 6 V

FIAT BRAVA, 1997 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy, kupio
ny w salonie, I właśdciel, zadbany, garażowany, - 19.000 zł.
Namysłów, teł. 077/419-65-81

* F IA T P U H TO A C T IV E 5-drzwiowy ...................\ ........... ........3 4 .5 0 0 z ł
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FIAT BRAVA elx, 1997 r., 92 tys. km, 1800 ccm,
benzyna, bordowy, ABS, wspomaganie kier.,
centr. zamek, 4 el. otw. szyby i reg. lusterka, we*
lurowa tapicerka, RO z ROŚ, opony zimowe, spro
wadzony z Niemiec, zarejestrowany, kpi. doku
mentacja, • 20.400 z l , możliwość kredytowania.
Chojnów, powiat legnicki, tel. 0507/12-66-78
W84006114

FIAT BRAVA, 1997 r., 140 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 16V, czer
wony metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el.
otw. szyby, RO, immobilizer, kupiony w salonie, - 20.700 zł.
Jarocin, tel. 0601/57-35-88
FIAT BRAVA, 1997 r., 1400 ccm, niebieski metalic, poduszka
pow., kupiony w salonie, • 19.400 zł lub zamienię. Legnica, tel.
0507/01-72-70
FIAT BRAVA, 1997 r.. 1400 ccm, czerwony, bez wypadku, po
duszka pow., centr. zamek, immobilizer, RO, -17.300 zł! Lesz
no. tel. 0605/63-30-38
FIAT BRAVA, 1997 r., 86 tys. knii 1400 ccm, 12V, benzyna, zie
lony metalic, kupiony w salonie, el. otw. szyby, centr. zamek,
alarm, dzielona tylna kanapa, RO, zadbany, • 19.400 zŃućzamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 0692/87-29-77
FIAT BRAVA, 1997 u, 110 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordowy,
kupiony w salonie w kraju, poduszka pow., RO, el. otw. szyby,
wspomaganie kier., immobilizer, ćentr. zamek, drewniane wy
kończenia, stan b. dobry, - 20.400 zł lub zamienię. Wschowa,
teł, 065/540-10-05,0501/79-64-97
FIAT BRAVA, 1997/98 r., 105 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, morski
metalic, RO, el: otw. szyby, centr. zamek, kupiony w salonie w
kraju, I właściciel, bez wypadku, - 20.400 zł lub zamienię. Jele
nia Góra, tel. 0602/24-40-42

O FIAT BRAVA SX, 1998 r., 92 tys. km, 1400 ccm, 75
N KM, oliwkowy metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, bez wypadku, I właściciel, poduszka pow.,
wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby,
RO; dzielona tylna kanapa, alarm, opony zimo
we, • 21.900 zl możliwy kredyt, zamiana. Komis •
,AUTO-MAX” , W ałbrzych, ww w.autom axkom is.g ra tka .p l, ul. W rocław ska 2, te l.
074/846-96-00, 0502/25-55-10, 0504/10-64-44
W01040334
FIAT BRAVA, 1998 r„ 114 tys. km, 1400 ccm, 12V 75 KM, czer
wony, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, l właścideł, książki serwisowe, poduszka pow., centr.
zamek, el. otw. szyby, immobilizer, el. reg. światła, -17.900 zł
lub zamienię. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-91-95,0501/29-88-89
FIAT 8RAVA, 1999/00 r„ 96 tys. km, 1600 ccm, ,16V. zielony
metalic, kupiony w salonie, poduszka pow., kpi. dokumentacja,
bez wypadku, RO, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw.
szyby. - 24.600 z ł, tel. 0603/81-10-13
FIAT BRAVA, 1999/00 r., 48 tys. km. 1200 ccm. benzyna, nie
bieski metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, podusz
ka pow., immobilizer, el. otw. szyby, RO, Mul-T-Lóck, I właśddeł, kupiony w salonie, bez wypadku, zadbany, - 24.500 zł. Zię
bice, tel. 0501/50-85-81
FIAT BRAVA SX, 2000 r., 93 tys. km, 1900 fccm, jTd, 105 KM,
biały, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, I właśd
del, kupiony w salonie, bez wypadku, poduszka pow., - 29.000
zł. Wrodaw. tel. 0609/82-81-61,0602/37-91-26

O

FIAT BRAVA SX, 2001 r., 60 tys. km, 1200 ccm,
16V, ciemnozielony metalic, kupiony w salonie
w Polsce, I właściciel, serwisowany, wspomaga
nie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, immobili
zer, 2 poduszki pow., ABS, fabryczny RO, bloka
da skrzyni biegów, stan idealny, - 28.900 zł kre
dyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS” ,
W ałb rzych,
www.auM o -p lu s .com .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50,0695/60-30-22 W01039694

FIAT BRAVO ŚX, 1Ś96 r:; 85 tys. knt, 1400 ccm, czerwony, reg.
kierownica i fotel kierowcy, eł. otw. sżyby i reg. lusterka, alarm,
centr. zamek, wspomaganie kier., halogeny, RO, zderzaki w
kobrze nadwozia, kierowca niepalący, -17.000 zł. Legnica,tek
076/722-66-81, OŚ06/17-2940
FIAT BRAVO, 1996 r„ 47 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, centr. zamek, poduszka pow., alarm + pilot, immo
bilizer, RO, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. otw.
szyby, Mul-T-Lock, stan idealny, -16.900 zł. Wilkszyn, gm. Mię
kinia, tel. 071/397-18-24,0607/69-11-39 |
FIAT BRAVO GT, 1996/97 r„ 120 tys! km, 1800 ccm. i6V,benzyna, granatowy metalic, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw.
szyby i reg. lusterka,'wspomaganie kier., stan b. dobry, alum.
felgi, kpi, kół zimowych, -16.400 zł. Boguszów-Gorce, powiat
wałbrzyski, te l 074/844-84-62,0509/06-08-62
FIAT BRAVO SX, 1996/97 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
inst. gaz., bordowy metalic, kupioriy w salonie, el. otw. szyby,
centr. zamek, wspomaganie kier, poduszka pow., dzielonatylna kanapa, stan idealny, - 17.900 zł. Wałbrzych, tel.
0602/45-10-74,0501/62-80-22
FIAT BRAVO, 1997 t , 131 tys. Jem, 1600 ccm, 16V, błękitny
metalic, eł. otw. szyby, wspomaganie, RÓ, poduszka pow., ku-“
piony w kraju, zadbany, garażowany, zimowe opony, kołpaki, 19.700 zł. Wrodaw, teł. 071/793-13-91
FIAT BRAVO, 1997 r., 2000 ccm, 20V HGT, niebieski metalic,
klimatyzacja, el. otw. szyby i reg. lusterka (podgrz.), wspoma
ganie kier., centr. zamek, alarm * pilot, immobilizer, zestaw Hi-Fi,
alum. felgi, chromowane elementy, nąmocniejsza wersja (7 s
do 100 km/h),- 24.900 zł lub zamlernę., tel. 0600/33-50-46
FIAT BRAVO, 1997 r., 140 tys. km, ^ lO ^ c m /T D I, bordowy
metalic, wspomaganie kier.; centr. zamek, halogeny, el. otw.
szyby, CD + 6 głośników, oryg. spoilery, lotka, alum. felgi, opo
ny zimowe, I właśddel, karta pojazdu, • 20.500 zł. Chodanów,
powiat polkowićki, teł. 076/818-57-71, 0504/20-96*01,
0504/20-96-02
FIAT BRAVO, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony
metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., ęl. otw. szyber
dach, garażowany, stan b. dobry, -19.500 zł. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 0501/46-62-61,077/481-84-57
FIAT BRAVO, 1997 r„ 157 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy,
kupiony w salonie, II właśddel, el. otw. szyby, wspomaganie
kier., centr. zamek, inst. gazowa na gwarancji, reg. siedzenie, 20.000 zł. Maniów Mały, tel. 071/316-81-29
FIAT BRAVO, 1997 r, 85 tys. km, 1600 ccm, błękitny metalic,
kupiony w salonie, garażowany, nowy pasek rozrządu i tłumik,
kpi. kół zimowych, - 17.800 zl. Wrocław, tel. 071/325-68-35,
0606/82-36-91
FIAT BRAVO, 1998 r.. 115 tys. km, 1400 ccm, 12V, czerwony,
centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, Mul-T-Lock,

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, 700 ccm, czerwony,
bez wypadku, garażowany, tylne szyby uchylane, Mul-T-Lock,
zadbany, stan techn. b. dobry, • 6.900 zł. Nysa, tel.
077/433-62-64,0605/89-58-25

6 0 .8 0 0 z ł

SAMOCHÓD DEMO 2003r. Pojemność: 1506, muc: 103KM, przebieg 5.000 km, ABS, ASR, wspomaganie
kierownicy, centralny zamak, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, alufalgi, automatyczna klimatyzacja,
radio kasetom, światła przeciwmgielna, 8 poduszek powietrznych, kolor zielony metalik, odbiór 01.04.2004
CENA KATALOGOWA 7 M 9 0 tt

FIAT CINOUECENTO, 1994 r, 704 ccm, benzyna, zielony me
talic, alarm ♦ pilot, dzielona tylna kanapa, zegarek, tylne szyby
uchylane, stan techn. b. dobry, • 7.500 zł. Oława, teł.
071/303-01-11.0691/03-91-33

SAMOCHÓD DEMO 20D4r. Pojemność: 1242, moc: BOKM, przebieg 8.000 km, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, elektryczne szyby, 2 poduszki powietrzne, kolor granatowy metaik.
Termin odbioru 03-07-2004. CENA KATALOGOWA 39.250 zł

* FIA T PANDA V AN 2 m ie js c a

FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 65 tys. km, 700 ccm, benzyna,
bordowy metalic, stan b. dobrym- 7 .800 zł lub zamienię, możli
we raty. Paczków, tel. 077/431-78-00,0600/06-30-37
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 62 tys. km, 704 ccm, czarny,
immobilizer, tylne szyby uchylane, bez wypadku, kpi. dokumen
tacja, garażowany, stan b. dobry, • 7.400 zł. Rawicz, tel.
0604/13-47-04

2 6 .2 8 0 z l

SAMOCHÓD DEMO Z003r Pojemność: 1108, moc: 54KM, przebieg 8.000 km, ABS, 1 poduszka powietrzna,
kolor biały. CENA KATALOGOWA 21.200 i l

m FIA T DOBLO C .Com bl VAN

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, 704 ccm, srebrny
metalic, II właśddel, garażowany, zadbany, nowe opony, aku
mulator i ukł. hamulcowy, tylne szyby uchylane, alarm + pilot,
plastikowe nadkola, owiewki, zegarek, RO, listwy boczne, stan
idealny. - 7.700 zł. Świdnica, tel. 074/851-26-71,0696/01-73-71

5 1 .0 5 0 ał

SAMOCHÓD DEMO 2003r. Pojemność: 1910, moc: 100KM, przebieg 8.000 km, wspomagenw kierownicy,
centralny zamek, elektryczne szyby, radio kasetowe, 1 poduszka powietrzne, kolor gronotowy metalik.
Termin odbioru 28-03-2004. CENA KATALOGOWA 58.850 zł

a F IA T S E IC E N T O A C T IV E
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FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 80 tys. km, 704 ccm, szary me
talic, alarm, Mul-T-Lock, alum. felgi, kpi. kół zimowych, ważny
przegląd i OC, stan b. dobry, - 7.400 zł. Wałbrzych, tel.
074/666-36-68

2 4 .9 5 0 ał

SAMOCHÓD DEMO 2D03r. Pojemność: 1108, moc 54KM, przebieg 5.000 km. elektryczne szyby,
1 poduszka powietrzna, blokada s.b„ kolor bordowy metalik. Termin odbioru 28-03-2004.
CENA KATALOGOWA 28X15 zł

a FIA T S E IC E N T O BR U SH

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 95 tys. km, 900 ccm, zielony
metalic, bogate wyposażenie, alarm, radio, oznakowany, bez
wypadku, zadbany, - 7.990 21. Wałbrzych, tel. 0694/95-08-62

2 4 .0 0 0 ał

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, 700 ccm, niebieski.
RO, bez wypaefleu, tylne szyby uchylane, RO, alarm, - 7.500 zł.
Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74,0501/62-80-22

SAMOCHÓD DEMO 2003r. Pojemność: 1108, moc: 54KM, przebieg 5.000 km, elektryczne szyby,
radio kasetowe, blokada s.b„ kolor niebieski brush. Termin odbioru 28-03-2004.
CENA KATALOGOWA 28.900 i ł

s FIA T U N O 1 ,0 F l r e

1 1 .5 0 0 ał

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, biały, uchylne tylne
szyby, pasy tylne, alarm, RM, garażowany, zadbany, zegar elek
troniczny, - 7.400 zł. Wrodaw, tel. 0600/00-84-94

1 1 .6 0 0 ał

FIAT CINOUECENTO, 1994 r, 54 tys. km bez wypadku, dzielo
na tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana, • 7.300 zł. Wrodaw,
teł. 071/352-62-78,0607/68-78-72

Rok produkc) 1887, przebieg 88 000 kra, kolor biały.

a FIA T U N O 1 ,0 F i l *
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Rok produkc? 1987, przebieg 118.000 km, instalacja IPG, kolor biały.

■ T A W R IJ A -

... ....................

FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 704 ccm, czerwony, nowy
akumulator, I rej. w 1995 r„ tylna szyba ogrzewana z wycie
raczką • 7.300 zł. Brzeg, teł. 0608/57-21 -89

... .............. ..... ............... 1 .2 0 0 ał

Rok produkcji 1991, pojemność: 1100, przebieg 50.000 kra, kolor czerwony.

m FIA T BRAVA 1 ,2 1 6 V S X

FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 78 tys. km, 704 ccm, srebrny
metalic, II właściciel, bez wypadku, alarm + plot, tylne szyby
uchylane, zegarek, oznakowany, RO, kpi. opon zimowych, li
stwy ozdobne, stan b. dobry, - 7.400 zł lub zamienię na Fiata
126p. Paczków, powiat nyskr, tel. 077/431-73-10,0692/67-66-23

2 5 .5 0 0 ał

Certyfikat AutoExpertl Rok produkcji 2000, pojemność: 1242, przebieg 83.000 km, ABS, wspomagania
kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby, radio kasetowa, lakier metelik błękitny, 2 poduszki powietrzne

Autoexpert proponuje Ci bezpieczny zakup używanych samochodów wszystkich marek.

FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 75 tys. km. 700 ccm. zielony
metalic, garażowany, oryginalny lakier, RM, boczne listwy, alarm
+ pilot, centralny zamek, dzielona tylna kanapa, przegląd do
02.2005 r., uchylne szyby, bez wypadku, zegarek, stan idealny,
- 7.500 zł. Wrodaw, tel. 071/367-71-94

Do każdsgo z nich otrzymasz:

a bezpłatną Gwaranqę Autoexpert* w całej Europie do 24 miesięcy
■ bezpłatny 24-godzinny Assistance w całej europie
■ certyfikat jakości (po kontroli 120 elementów)

FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 92 tys. km, 900 ccm, biały,
kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, tylne szyby
uchylane, zadbany, - 7.700 zł lub zamienię. Wrocław, tel.
071/791-42-15,0603/77-9048

Wałbrzych
ul LUDOWA 58, tel. 84-223-99 wew. 36, 37,44, tel. 84-663-29

P H U P A d T O C E N T R U M -S E R W IC E ,

FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 73 tys. km, 700 ccm, niebieski,
atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, kpi. pasów, stan b.
dobry, • 7.300 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13

FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 80 tys. km, 704 ccm, wiśnio
wy metalic, garażowany, zadbany, bez wypadku, oryg. lakier,
eksploatowany przez kobietę, II aśddel, stan idealny, • 7.000
zł. Wrodaw, tel. 071/345-70-90,0505/20-31-39

zadbany, radio z RDS-em, • 17.900 zł. Góra, tel. 065/544-13-31,
0503/08-19-64
FIAT CINOUECENTO. 1992 r., 704 ccm, biały, bez wypadku,
nowe opony, stan dobiy, - 5.500 zł. Grodków, teł. 077/415-14-65
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 95 tys. km. 900 ccm, benzyna,
zielony metalic, tylne szyby uchylane, RO, zadbany, garażowa
ny, stan b. dobry, - 7.800 zł. Rawricz, tel. 0604/13-47-04

O

FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 96 tys. km, 704 ccm, czerwony,
bez wypadku, garażowany, kpi. dokumentacja, bogate wyposa
żenie, hak, • 7.000 zł. Borów, tel. 071/393-31-83
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 80 tys. km, 704 ccm, czerwony,
oryg. lakier, listwy boczne, szyby uchylne, wyłącznik zapłonu,
kołpaki, pokrowce, radio, zegar, nowy tłumik, stan b. dobry, 6.450 zł. Doboszowice, powiat ząbkowicki, tel. 0608/53-99-78

FIAT CINOUECENTO, 1995 r , 73 tys. km, 700 ccm, niebieski,
atermiczne szyby, tylne uchylane, zadbane wnętrze, stan b.
dobry, - 7.300 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13
FIAT CINOUECENTO S, 1995 r., 80 tys. km. benzyna, zielony
metalic, opony zimowe, RO Sony, oznakowany, stan b. dobry, 9.500 zł. Kalinowice, powiat strzelecki, tel. 077/420-24-03 po
godz 15,0608/59-66-13

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 77 tys. km, 700 ccm,
czerwony, centr. zamek, alarm, radio, Mul-T-Lock,
• 6.500 zł., tel. 0501/40-95-54, 0602/37-91-26
W01038614

FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 105 tys. km, 900 ccm, zielony
metalic, alarm ♦ pilot, szyberdach, tylne szyby uchylane, dzie
lona tylna kanapa, po wymianie bębnów i szczęk hamulcowych,
RO JVC z CD, stan b. dobry, - 9.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel.
071/781-49-68.0505/94-50-98

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 68 tys. km,.700 ccm, niebieski,
in st gazowa, III właścideł, RO, immobilizer, garażowany, za
dbany, - 7.400 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 071/338-02-78,
0603/04-75-27

FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 67 tys. km. 704 ccm. niebieski
metalic, przegląd do 2005 r.; |i$twy boczne," tylne szyby uchyla
ne, szyberdach, zegarek, dzielona tylna kanapa, stan bldobryi!
- 6.650 zł lub zamienię. Kobierzyce, powiat wrodawski, tel.
0696/70-20-49
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 70 tys. km. 700 ccm. benzyna,
niebieski, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, welu
rowa tapicerka, tylne szyby uchylane, alarm, stan b. dobry, 7.700 zł lub zamienię na tańszy. Krzeczyn Wielki, tel.
076/840-88-36,0606/65-27-39
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 65 tys. km, 700 ccm, czerwony,
tylne szyby uchylane, stan dobry, • 7.200 zł. Leszno, tel.
0605/63-30-38
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 700 ccm. niebieski, - 7.200 zł.
Leszno, tel. 0609/59-14-26
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czerwony, I właśddel,
oryginalny lakier, stan b. dobry, • 8.700 zł lub zamienię, możli
we raty. Prusice k. Trzebnicy, teł. 071/312-53-41,071/312-6341
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 96 tys. km, 704 ccm. benzyna,
czarny, stan dobry, przegląd do 03.2005 r., • 6.500 zł. Szczepa
nów, powiat średzld, tel. 071/396-84-46
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 88 tys. km, 704 ccm, benzyna,
czerwony, bez wypadku, blokada skrzyni biegów, RO, właścidel niepalący, - 7.300 zł. Wałbrzych, teł. 0604/33-66-70
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 75 tys. km, 900 ccm, niebieski
metalic, I właśddel, bez wypadku, zadbany, bogate wyposaże
nie, stan idealny, - 8.700 zł. Wałbrzych, tel. 0694/95-08-62
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 89 tys. km, 700 ccm, benzyna,
zielony metale, I właśddel, alarm ♦ pilot, centr. zamek, bloka
da skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, 2 kpi. kół (opony let
nie i zimowe), stan b. dobry, - 7.700 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-28-37
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 80 tys. km. 700 ccm, zielony
metalic, II właśddel, bez wypadku, uchylne szyby, dzielona
kanapa, nowy akumulator, garażowany, bez korozji, zadbany, 7.700 zł. Wiązów, tel. 071/394-40-07,0698/62-34-92
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 48 tys. km, 704 ccm, benzyna,
pertowooliwkowy, RO, atrakcyjny wygląd, - 6.900 ztlub zamie
nię. Wrocław, tel. 0507/57-70-88
FIAT CINOUECENTO VAN, 1995 r., 900 ccm, benzyna, biały,
alarm + pilot ważny przegląd i OC, 2 kpi. kół (opony letnie i
zimowe),-6.500 zł. Wrodaw, teł. 071/354-07-80,0603/77-17-83
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 700ccm, czerwony, radioodtwa
rzacz, zadbany, stan b. dobry, - 7.800 zł. Wrocław, tel.
0607/40-96-12
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 704 ccm, zielony.metalic,
immobilizer, tylne szyby uchylane, zegarek, dzielona tylna ka
napa, hak, RO, kpi. dokumentacja, - 7.300 zł lub zamienię. Oła
wa, tel. 0601/65-31-25
FIAT CINOUECENTO. 1996 r.. 60 tys. km. 900 ccm, bordowy
metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, el. otw. szy
by, cena z inst gazową -11.500 zł., tel. 0603/65-07-18
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 85 tys. km, 900 cem, zielony
metalic, nowe amortyzatory, II właśddel, alarm + plot, dzielo
na tylna kanapa, tylne szyby uchylane, nowy akumulator (gwa
rancja), przegląd do 02.2005 r., RO + głośniki, stan b. dobry, 9.400 zł. Bystrzyca, powiat oławski, tel. 0693/41-12-74
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 66 tys. km, 704 ccm, benzyna,
czerwony, właścideł niepalący, 4 zagłówki, dzielona tylna ka
napa, tylne szyby uchylane, fistwy ozdobne, faktura zakupu,
zadbany, stah b. dobry, - 8.300 zł lub zamienię na inny, z inst.
gazową, np. Fiat Uno, Tipo. Jakubowice, tel. 0695/48-16-22,
pow. namysłowski
FIAT CINOUECENTO. 1996'r., 87 tys. km. 700 ccm, benzyna,
turkusowy metalic, blokada skrzyni biegów, RM, tylne szyby
uchylane, 4 zagłówki, zegarek, I właścideł, bez wypadku, ser
wisowany, kpi. dokumentacja, kpi. kluczyków, nie wymaga na
kładu finansowego, garażowany, stan idealny, - 8.800 d. Jele
nia Góra, tel. 075/643-22-77
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 900 ccm, benzyna, niebieski, II
właśdciel, dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchylane, pasy
bezwt., nowy akumulator (gwarancja), ważny przegląd i OC, 7.450 zł. Kępno, tel. 0601/57-72-79
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r„ 33tys. km, 1100ccm,
benzyna, czerwony, centr. zamek + pilot, alarm, el. reg. reflek
tory, alum. felgi, sportowe siedzenia, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, dzielona tylna kanapa, automatyczne pasy. za
dbany, stan b. dobry, - 11.900 zł. Nowa Ruda, powiat kłodzki,
teł. 0604/90-3944,0605/21-34-73
FIAT CINOUECENTO. 1996 r.. 63 tys. km. 900 ccm. benzyna,
czerwony, I właściciel, tylne szyby uchylane, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, garażowany, - 10.300 zł. Rawicz, tel.
0604/1347-04

FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 108 tys. km, 700 ccm, niebieski
metalic, zadbany, garażowany, bez wypadku, tylne pasy, zega
rek, alarm, bagażnik dachowy, stan b. dobry, - 6.600 zł. Domaszczyn, gm. Długołęka, powiat wrocławski, tel.
071/399-87-85,0602/63-22-08
FIAT CINOUECENTO, 1993 r , 130 tys. km, 900 ccm, srebrny
metalic, bez wypadku, blokada skrzyni biegów, alarm, alum.
felgi, tylne szyby uchylane (przydemniane), kpi. kół zimowych,
radio + głośniki, - 8.600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-25-20 po
godz. 17,0605/03-02-50
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FIAT CINOUECENTO, 1993 r.;60 tys: km, 900 ccm, benzyna
garażowany, I właśddel, - 5.500 zł. Kępno, tel. 0609/78-46-21
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 704 ccm, szary metalic, 4 nowe
opony, tylne szyby uchylane, stan b- dobry, • 6.200 zł lub za
mienię. Korfantów, powiat nyski, tel 0602/52-34-44'
FIATCINOUECENTO, 1993 r.,700 ccm, czerwony, bez wypad
ku, szyberdach, - 6.900 zł. Krotoszyn, teł. 062/722-82-71
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FIAT CINOUECENTO, 1993 r.. 76 tys. km, 700 ccm, czerwony,
tylne szyby uchylane, zadbany, bezwypadkowy, - 7.300 zł lub
zamienię. Legnica, tel. 0507/01 -72-70

z r o c z n ik ie m 2003

FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 700 ccm, morski, garażowany,
zadbany, alarm, • 6.700 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-97-54,
0693/33-56-06
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 900 ccm, bordowy metalic, szy
by atermiczne (tylne boczne uchylne), zegar el., nadkola, kon
serwacją nowe opony, pokrowce, listwy boczne, garażowany, •
7.100
zł lub zamienię na inny, w rozliczeniu Fiat 126p. Nysa,
tel. 077/431-25-68,0503/82-50-89
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 90 tys. km; 900 ccm, wiśniowy
^metalic, stan b. dobry, II właśddel, bez wypadku, tylne szyby
uchylane, alarm, • 8.000 zł. Rościsławice, teł. 071/310-20-28
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 85 tys. km, 700 ccm, czarny,
alarm + pilot, RO, szyberdach, zegarek, listwy ozdobne, tylne
szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, atrakcyjny wygląd, •
7.000 zł. Świdnica, teł. 074/853-48-60
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 100 tys. km, 700 ccm, srebrny
metalic, szyberdach, tylne szyby uchylane, tylna szyba ogrze
wana, RO, zegarek, przegląd do 02.2005 r., - 5 500 zł. Wał
brzych, tel. 0605/25-15-05
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 69 tys. km. 704 ccin stan dobry,
- 5.800 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10^74
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FIAT CINOUECENTO, 1993 r.. 110 tys. km, 700 ccm, benzyna,
inst gaz., niebieski metalic, stan dobry, • 6.400 zł. Wieruszów,
tel. 0609/51-44-10
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 48 tys, km, 700 ccm, benzyna,
zielony metalic, dzielona kanapa tylna, blokada skrzyni biegów,
bez wypadku, stan idealny, - 8.500 zł. Wrocław, tel.
0602/37-91-26,0609/82-81-61
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FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 100 tys. km, 704 ccm, srebrny
metafic, zadbany, w ciągłej eksploatacji, RO, - 6.800 zł. Wro
daw, tel. 071/352-63-60,0505/09-57-04
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 88 tys. km, 700 ccm, srebrny
metalic, tylne szyby uchylane, owiewki, zegarek, listwy bocz
ne, kołpaki, plastikowe nadkola, faktura zakupu, ważny prze
gląd i OC, tylna szyba ogrzewana z wycieraczką nie wymaga
napraw, stan b. dobry, - 6.600 zł. Wrodaw, tel. 071/784-34-11,
0600/38-21-35
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r„ 81 tys. km, 704 ccm, niebie
ski metalic, I właśddel, oryg. lakier, garażowany, bez wypadku,
blokada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchy
lane, stan b. dobry, - 6.750 zł. Strzelin, tel. 071/793-82-38,
0602/80-16-13
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FIATA UNO może być do remontu

KUPIE CINOUECENTO
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 39 tys. km, 704 ccm, biały, bez
wypadku, garażowany, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna
kanapa, atermiczne szyby, tylne szyby uchylne, stan techn. b.
dobry, * 8.700 zł. Siechnice, tel. 071/311-56-43
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 80 tys. km, 700 ccm, szary me
talic, alarm + pilot, nowy rozrząd, - 8.000 zł. śdegny, tel.
075/761-83-65,0604/49-16-20

OP034088

Wrocław(&071/325-40-93.0-609 200~864

welurowa tapicerka, 2 podłokletniki, wspomaganie kierownicy,
ekonomizer, nowa Instalacja gazowa, zbiornik gazu w miejscu
koła zapasowego, - 7.500 zł. Kluczbork, tel. 0691/30-63-59

O

FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm, biały, stan b. dobry,
ważny przegląd do 01.2005 r., • 8.000 zł. Wrocław, tel.
071/351-79-15,0503/15-48-36
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 81 tys. km, 700 ccm, benzyna,
niebieski, kpi. dokumentacja, bezwypadkowy, oryg. lakier, stan
b. dobry, - 7.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/784-34-11,
0696/03-74-41
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 48 tys. km, 900 ccm, benzyna,
morski metafic, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, I
właściciel, garażowany, bez wypadku, stan idealny + opony zi
mowe, -10.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-72-25
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r„ 99 tys. km, 1100 ccm.
żółty, szyberdach, RO, centr. zamek, alarm, kubełkowe fotele,
dzielona tylna kanapa, pełna tapicerka wnętrza i bagażnika,
halogeny, el. reg. reflektory, atermiczne szyby, tylne uchylane,
alum. felgi, spoiler, bez wypadku, stan b. dobry, - 12.000 zł.
Złotoryja, tel. 076/878-61-08 po godz. 15
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 700 ccm, benzyna, morski
metalic, bez wypadku, alarm + pilot, 4 zagłówki, 2 kpi. opon, I
właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, książka serwiso
wa, właściciel niepalący, - 8.300 zł. Bolesławiec, tel.
075/644-96-95,0602/80-45-56

FIAT MAREA, 1997 r., 1600 ccm, benzyna, 16V, bordowy me
talic, poduszka pow., wspomaganie kier., el. otw. szyby, oryg.
RO, halogeny, nowy pasek rozrządu i oleju, -18.700 zł lub za
mienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 96 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
granatowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, relingi
dachowe, immobilizer, el. otw. szyby, regulowana kierownica i
reflektory, poduszka pow., roleta bagażnika, oryginalny RO z
RDS, zderzaki w kolorze nadwozia, - 21.000 zł lub zamienię na
tańszy np. Polonez Atu Plus, z inst. gaz. Brzeg, tel.
077/416-29-77,0502/29-24-13
FIAT MAREA, 1997 r., 76 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy
metalic, stan b. dobry, garażowany, bez wypadku, kupiony w
salonie w kraju, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie kier., Mul-T-Lock, RO, - 21.000 zł lub zamienię, możliwe
raty. Wałbrzych, tel. 074/841-59-56

FIAT CINOUECENTO VAN, 1996/97 r., 47 tys. km, 704 ccm,
biały, homologacja na ciężarowy, - 7.800 zł. Wrocław, tel.
071/324-10-55,0505/29-33-71
FIAT CINOUECENTO. 1996/97 r„ 65 tys. km, 700 ccm kupiony
w salonie, II właściciel, zadbany, immobilizer, alarm, radio, tyl
ne szyby uchylane, stan techn. b. dobry, - 6.900 zł lub zamie
nię. Zielona Góra, tel. 0607/04-97-71,0601/58-17-64
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1996/97 r., 704 ccm. szary me
talic, centr. zamek, alarm * pilot, nowe amortyzatory, RO, 4 za
główki, dzielona tylna kanapa, oznakowany, bez korozji, gara
żowany - 7.500 zł liib zamienię na inny. Złoty Stok, tel.
0609/61-00-08
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 83 tys. km, 704 ccm, jasnozielo.ny metalic, stan b. dobry, tylne zagłówki, tylne szyby uchylane,
- 8.500 zł. Nowy Tomyśl, tel. 061/442-43-86
FIAT CINOUECENTO. 1997 r.. 77 tys. km. 704 ccm, niebieski,
benzyna bezołowiowa, garażowany, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, katalizator, atermiczne szyby tylne uchylne, 4 zagłów
ki, pokrowce, zegarek, RO, blokada skrzyni biegów, nowe opo
ny zimowe, stan techn. b. dobry, atrakcyjny wygląd, • 9.100 zł.
Paczków, tel. 077/431-72-06.0600/36-96-73
FIAT CINOUECENTO, 1997 r „ 38 tys. km. 700 ccm, benzyna,
czerwony, I właściciel, centr. zamek, alarm, RO, - 7.900 zł. Dzier
żoniów, tel. 0604/58-33-37
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 57 tys. km. 700 ccm, malinowy
metalic, garażowany, oryg. lakier,'bez wypadku, I właściciel,
oznakowany, alarm, centr. zamek + pilot, nadkola, konserwa
cja, dzielona kanapa, listwy boczne, kupiony w salonie, kpi.
dokumentacja, stan b. dobry, - 8.700 zł. Małuszów, powiat wro
cławski, tel. 071/311-8546

FIAT CINOUECENTO VAN, 1997 r„ 85 tys. km, 700 ccm, czer
wony, I właściciel, zadbany, bez wypadku, • 6.400 zł. Wałbrzych,
tel. 0694/95-08-62
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 80 tys. km, 700 ccm. biały, I wła
ściciel, bez wypadku, garażowany, zadbany, stan techn. b. do
bry. - 8.300 zł. Wałbrzych, tel. 0694/95-08-62
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r„ 62 tys. km, 704 ccm,
Pb/, czerwony, tylne szyby uchylane, 4 zagłówki, garażowany, 8.400 zł. Wrocław, tel. 071/325-10-47
FIAT CINOUECENTO. 1997 r.. 61 tys. km, 704 ccm. zie lo n f
metalic, garażowany, 4 zagłówki, dodatkowe światło .stop’ ,
techn. sprawny, możfiwpść sprawdzenia na kanale, - 7.900 zł
lub zamienię na tańszy, może być do remontu. Ziębice, powiat
ząbkowicki, tel. 0606/52-34-21
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r . 79 tys. km, 700 ccm, morski
metalic. II właściciel, bez wypadku, centr. zamek + pilot, alarm,
plastikowe nadkola, listwy ozdobne, RO, stan b. dobry, garażo
wany, - 8.900 zł. Paczków, powiat nyski, tel. 077/431-67-73,
0604/77-15-95
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r„ 68 tys. km, 704 ccm. benzy
na, ciemnozielony, 4 zagłówki, przegląd do 12.2004 r., zadba
ny, ^tan dobry, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 0604/18-48-10,
071/373-74-92
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r.. 140 tys. km, 900 ccm, bia
ły, I vtfaśtidel, kpi. opon letnich i zimowych, kupujący nie płaci
podatku, stan dobry, - 8.300 zł., tel. 0692/43-16-12
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 86 tys. km, 900 ccm, biały. II
właściciel, stan b. dobry, -10.900 zł. Lubin, tel. 0694/89-95-03
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 67 tys. km, 700 ccm, niebieski,
alarm, blokada skiiyni biegów, RO, tylne szyby uchylane, - 9.300
zł. Świdnica, tel. 074/853-58-14
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 60 tys. km, 900 ccm, czarny,
alum. felgi, centr. zamek, alarm, szyberdach, 4 zagłówki, RO
Sony (na windzie), - 9.800 zł. Wrocław, tel. 0606/19-50-76
FIAT COUPE, 1995/96 r.. 116 tys. km, 2000 ccm, turbo, 16 V,
czerwony, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, skórzana tapi
cerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reguł, kierownica, centr.
zamek, alarm + pilot, RO, alum. felgi, • 24.000 zł. „ tel.
0600/26-96-19
FIAT COUPE, 1995/96 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, 155 KM,
niebieski metalic, tuning Abarth, ABS, skórzana tapicerka, kli
matyzacja, centr. zamek, 2 poduszki pow., immobilizer, alum.
felgi, wspomaganie kier., RO. alarm, ospoilerowany, szerokie
opony, stan b. dobry, - 24.900 zł lub zamienię. Zielona Góra,
tel. 0606/75-69-44
FIAT COUPE, 1996/97 r., 1800 ccm, 16V, srebrny metalic, kli
matyzacja, wszystkie el. dodatki, ABS, 2 poduszki pow., skó
rzana tapicerka, alum. felgi + opony zimowe, spoilery, - 27.900
zł. Zielona Góra, tel. 0607/44-24-68
FIAT CROMA SKŁADAK, 1985/97 r., 2000 ccm, czerwony, nowe
sprzęgło i hamulce, el. otw. szyby, centr. zamek, • 9.500 zł.
Dzierżoniów, tel. 0697/20-83-00
FIAT CROMA, 1991 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, in st
gaz, biały, alarm, centr. zamek, wspomaganie kier., RO, - 5.900
zł lub zamienię. Legnica, teł. 0501/29-96-65
v
FIAT CROMA, 1991 r., 102 tys. km, 2000 ccm, IB kupiony z
urzędu celnego, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, el. reg. lu- .
sterka, el. otw. szyberdach, atermiczne szyby, automatyczne
ogrzewanie, stan idealny, - 8.800 zł. Ostrów Wlkp., tel.
062/735-41-83 wieczorem
FIAT CROMA, 1993 r., 155 tys. km, granatowy, składak, wspo
maganie, reguł, kierownica, centr. zamek, el. otw. szyby, podłokietniki, hak, po remoncie zawieszenia, nowy olej, nowy akumulator I klocki, przegląd do 01.2005 r„ -10.000 zł. Wrocław,
tel. 071/372-92-50,0698/66-46-76
FIAT CROMA, 1995 r., 158 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic,
składak 1995-r., el. otw. szyby i szyberdach, centralny zamek,
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FIAT PUNTO, 1994/95 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, Immobilizer, el. reg. reflektory, poduszka pow., kpi. doku
mentacja, welurowa tapicerka, RO. białe kierunkowskazy, kie
rowca niepalący, książka serwisowa, zadbany, udokum. prze
bieg, 5-biegowy, stan b. dobry, - 11.900 zł. Lubin, tel.
076/74948-24,0607/04-69-50
FIAT PUNTO, 1994/95 r., 1700 ccm, turbo D, niebieski metalic,
wspomaganie kier., el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, hak,
centralny zamek, 3-drzwiowy, ekonomiczny, nie wymaga żad
nych napraw, stan dobry, - 14.800 zł. Nowa Sól, tel.
0605/2245-10
FIAT PUNTO elx, 1995 r., 141 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
llc, alarm, centr. zamek, RO, el. ster. szyby, welurowa tapicer
ka, dzielona tylna kanapa, halogeny, zderzaki w kolorze nad
wozia, relingi dachowe, ciemne szyby typu solar, atrakcyjny
wygląd, -14.000 zł. Wrocław, tel. 0602/71-25-27
FIAT PUNTO, 1995 r., 190 tys. km, 1100 ccm, benzyna, złoty
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, obrotomierz, centr. zamek,
• 10.000 zł lub zamienię na Nissana Mierę, z dopłatą. Gryfów
Śląski, tel. 075/781-12-09, 0600/43-6845
FIAT PUNTO, 1995 r„ 86 tys. km, 1242 ccm, wtrysk, 75 KM,
granatowy metalic, lusterka w kolorze nadwozia, el. otw. szyby,
centr. zamek, alarm + pilot, obrotomierz, zegarek cyfrowy, inst.
gazowa, właściciel niepalący, dużo nowych części, stan b. do
bry, -16.000 zł. Jelcz-Laskowice,teł. 071^18-39-06 po godz. 15

LUB CAŁE, ZŁOTORYJA, tel. 0-605 8 55 800
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FIAT MAREA WEEKEND SX, 1998 r.. 133 tys. km, 1600 ccm,
biały, bez wypadku, rej. na osobowy, kupiony w Polsce, centr.
zamek, wspomaganie, poduszka pow., el. otw. szyby, - 20.500
zł. Głogów, tel. 0602/76-71-06
FIAT MAREA, 1998 r., 111 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy
metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kier., ABS, garażowany,
immobilizer. kfimatyzacja, książka serwisowa, nie używany w
kraju, RO ♦ głośniki, stan idealny, • 21.000 zł lub zamienię na
tańszy, do 15.000 zł. Jawor, tel. 0604/2746-86 ■
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 100 tys. km. 1600 ccm. 16V,
bordowy metalic, ABS, homologacja na ciężarowy, kupiony w
salonie, poduszka pow., wspomaganie kier., centr. zamek, RO,
stan b. dobry, - 21.700 zł lub zamienię na tańszy albo droższy.
Kobyla Góra, powiat ostrzeszowski, tel. 062/731-64-13,
0601/14-75-17
FIAT MAREA WEEKEND. 1998 r., 103 tys. kpi, 1900 ccm, turtfc
D, srebrny metalic, bez wypadku, garażowany, I właściciel, ku
piony w salonie, poduszka powietrzna, RO, immobilizer, centr.
zamek, homologacja na ciężarowy, relingi dachowe, - 25.500
zł. Wrocław, teł. 0600/28-04-03
FIAT MAREA WEEKEND, 1998/99 r., 150 tys. km. 1600 ccm,
16V, perłowoczerwony, bez wypadku, kupiony w salonie, I wła
ściciel, poduszka powietrzna, wspomaganie, centr. zamek,
alarm, immobilizer, relingi dachowe, roleta, dzielona kanapa
tylna, 4 zagłówki, reg. kierownica i fotele, reg. reflektory, RO
Fiat, zderzaki w kolorze nadwozia, • 19.900 zł. Namysłów, teł.
077/419-5348,0506/11-14-55
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r.. 1900 ccm, T 0 100 KM. gra
natowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, kfimatyzacja, RO.
poduszka pow., - 24.800 zł. Zduny, tel. 062/721-52-77,
0602/64-29-60

O

FIAT PUNTO, 1995 r, 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, chabro
wy, 2-drzwiowy, 2 poduszki pow., sprowadzony z Niemiec, bez
wypadku, -11.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0604/46-9445
FIAT PUNTO SX. 1995 r , 100 tys. km. 1250 ccm, niebieski,
automatic, szyberdach, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby przed
nie, poduszka pow. kierowcy, reg. siedzenie I kierownica,
5-drzwiowy, zadbany, -15.000 zł. Głogów, tel. 0602/43-16-72
FIAT PUNTO elx, 1995 r., 1200 ccm, grafitowy metalic. centr.
zamek + pilot, alarm, el. otw. szyby, reg. kierownica! fotel kie
rowcy, halogeny, 5-drzwiowy, stan b. dobry, zadbany, • 14.900
zł. Krotoszyn, tel. 0506/13-60-17
FIAT PUNTO, 1995 r.. 106 tys. km. 1100 ccm. benzyna, bUty,
ważny przegląd I OC, 5-drzwiowy. centr. zamek, alarm + pilot,
sprowadzony w całośd, kpi. dokumentacja, • 13.700 zł lub za
mienię na diesla. Ligota Wielka, tel. 071/398-86-29,
0503/44-67-61
FIAT PUNTO, 1995 r., 82 tys. km, 1100 ccm, czerwony, garażo
wany, alarm, blokada skrzyni biegów, oryg. lakier, bez wypad
ku, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, 3-drzwiowy, 5-biego
wy, tylne szyby uchylne, roczne opony i akumulator, przegląd
do 2005 r., stan b. dobry, • 12.900 zł. Małuszów, powiat w odawski, tel. 0601/38-67-22

mentacja, stan b. dobry, • 13.600 zł. Zielona Góra, tel.
0603/78-58-09

wy, bez wypadku, poduszka pow., immobilizer, blokada skrzyni
biegów. • 18.300 zł. Lubin, tel. 0608/51-83-25

FIAT PUNTO, 1996 r., 128 tys. km, 1242 ccm, bordowy metalic,
2-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne. Instalacja gazowa z kom
puterem, centralny zamek + pilot, el. otw. szyby, I właścidel w
Polsce, opony letnie i zimowe, - 14.600 zł. Żary, tel.
0601/83-78-26

FIAT PUNTO, 1999 r.. 110Q ccm, Wały, 5-drzwiowy, centr. za
mek, alarm + pilot, zderzaki w kolorze nadwozia, - 14.500 zł.
Rawicz, tel. 065/54748-11 wieczorem, 0604/94-24,50

FIAT PUNTO, 1996 r.. 70 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic,
centr. zamek, alarm ♦ pilot, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, immobi
lizer, zderzaki w kolorze nadwozia, 2 kpi. kół (opony letnie i
zimowe), RO, garażowany, stan idealny, - 15.500 zł. Borów,
powiat strzeliński, tel. 071/393-0549
FIAT PUNTO elx, 1996 r., 77 tys. km, 1200 ccm, wtrysk 75 KM,
jasnozielony metalic, welurowa tapicerka, RO, el. otw. szyby,
3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek, obro
tomierz, stan idealny, -15.500 zł. Brzeg, tel. 0608/34-03-38
FIAT PUNTO, 1996 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna; niebie
ski, 3-drzwiowy, RO, 2 poduszki pow., tylne szyby uchylane,
immobilizer, bez wypadku, serwisowany, w kraju od miesiąca,
stan b. dobry, - 15.200 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
076/818-78-18,0692/72-67-27
FIAT PUNTO, 1996 r., 108 tys. km, 1100 ccm, niebieski,3-drzwiowy, alarm, RO, reguł. wys. mocowania pasów, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, spoilery, stan b. dobry, • 13.600
zł. Góra. te). 0605/29-2340
FIAT PUNTO. 1996 1. 1200 ccm, 75 KM, błękitny metalic,
3-drzwiowy, centr. zamek V pilót, el. otw. szyby, klimatyzacja,
wspomaganie kier., RO, -14.400 zł. Leszno, teł. 065/534-09-04,
0605/23-86-37
FIAT PUNTO, 1996 r., 98 tys. km, 1108 ccm, benzyna,'biały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm + plot. immobilizer, oznakowany,
blokada skrzyni biegów, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, kupiony w salonie, - 15.800 zł. Lubin, tel. 076/846-77-12,
0601/05-64-37
FIAT PUNTO 75,1996 r., 90 tys. km, 1200 ccm, bordowy, skła
dak, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, opo• ny zimowe, zadbany, -12.500 zł. Namysłów, tel. 077/419-14-03,
0604/66-3646
FIAT PUNTO, 1996 r., 96 tys. km, 1250 ccm, MPI, grafitowy
metalic, centr. zamek, oznakowany, blokada skrzyni biegów, el.
otw. szyby. II właśddel, kupiony w salonie, po wymianie sprzę
gła, pasków i oleju, nowe tarcze, klocki ham. I amortyzatory,
RO z RDS-em ♦ 4 głośniki, - 16.000 zł lub zamienię na inny.
Sulechów, teł. 0694/7741 -74.0607/76-6947
FIAT PUNTO, 1996 r., 120 tys. km, 1100 ccm, 55 KM, czerwony
metalic, 3-drz^owy, Inst. gazowa, wrfaśddel niepalący, • 17.500
zł. Syców, tel. 0609/87-64-81,062/786-91-24
FIAT PUNTO, 1996 r„ bordowy, 5-drzwiowy, -15.100 zł. VWocław, tel. 0505/4742-03
FIAT PUNTO 55 SX, 1996 r., 108 tys. km. 1100 ccm. benzyna,
czerwony, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm, II właśddel, opony
zimowe, serwisowany, nowe sprzęgło i ukł. hamulcowy, zadba
ny, • 14.300 zł. Wrocław, teł. 0691/4646-02
FIAT PUNTO elx, 1996 r.. 89 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, kupiony w salonie, serwisowany, bogate wyposażenie, 2
poduszki pow., el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, halo
geny, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 15.500
zł. Wrodaw, tel. 071/35146-57 po godz 20,0691/94-63-91

FIAT PUNTO, 1995 r., 100 tys. km, 1100 ccm, chabrowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, RO + głośniki, 3-drzwiowy, ciemne
szyby, hak, centr. zamek, alarm, sprowadzony z Francji, karta
pojazdu, garażowany, atrakcyjny wygląd, stan idealny, • 13.900
zł. Parszowice, tel. 076/843-27-30,0694/18-88-74

FIAT PUNTO. 1996 r.. 1200 ccm. zielony metalic, II vrfaśddel,
welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el.
otw. szyby, zegarek, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, bez
wypadku, stan blacharki i silnika b. dobry, zadbany, -15.500 zł
lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 0600/0648-13

FIAT PUNTO, 1995 r., 40 tys. km. 1100 ccm, cytrynowy metafic,
tylne szyby uchylane, RO, 3-drzwiowy, I właśddel, garażowa
ny, książka serwisowa, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan
idealny • 13.700 zł lub zamienię na inny. Pleszew, tel.
0507/56-12-25

FIAT PUNTO, 1996 r., 84 tys. km, 1100 ccm, perłowosrebrny
metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, kpi. dokumentacja,
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, zadbany,
RO, nowe opony, przegląd do lutego 2005 r., garażowany, stan
idealny. -14.900 zł. Ziębice, tel. 0600/32-01-62
FIAT PUNTO SX, 1997 r.. 118 tys. km. 1100 ccm, benzyna, zło
ty metalic. 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, RO z CD,
serwisowany, I właścidel, stan idealny, • 16.200 zł. Kargowa,
powiat zielonogórski, tel. 068/352-6240.0601/73-69-22

FIAT PALIO, 1997/98 r., 1600 ccm, 16V, zielony metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, Immobilizer, alarm + plot, el. otw.
szyby, halogeny, relingi dachowe, RO, alum. felgi, poduszka
pow., garażowany, stan idealny, kupiony w salonie, • 17.800 zł
lub zamienię na busa 9-osobowego. Domaniów, tel.
071/301-78-68

FIAT PUNTO, 1997 r.. 120 tys. km. 1700 ccm, turbo D. biały,
stan b. dobry, sprowadzony w całośd, wspomaganie kier., centr.
zamek, tylne szyby uchylane, • 14.400 zł. Oborniki śląskie,
powiat trzebnicki, tel. 0603/13-84-99

FIAT PUNTO 75 S X 1997 r., 62 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, zie
lony, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, 2 kpi. kół
(opony letnie i zimowe), stan b. dobry, • 15.500 zł. Legnica, tel.
0602/69-28-86

FIAT PUNTO. 1997 r., 126 tys. km, 1700 ccm, TD. pertowobiały,
wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby I
reg. światła, nowe akumulatory, RO, • 15.000 zł. Podzborów,
tel. 062/763-1141

FIAT PALIO WEEKEND HL, 1997/98 r., 95 tys. km, 1600 ccm.
16V. pertowozłoty metalic, wspomaganie kier., centr. zamek na
pilota, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, poduszka pow!, RO ste
reo, halogeny, alum. felgi, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, re
lingi dachowe, roleta bagażnika, atrakcyjny wygląd, kupiony w
salonie, bez wypadku, stan b., • 17.500 zł lub zamienię. Złoto
ryja. teł. 076/878-63-77.0604/83-2646

O

FIAT PAUO WEEKEND, 1998 r., 50 tys. km, 1400
ccm, benzyna, czerwony, kupiony w salonie, I
właściciel, serwisowany, bez wypadku, alarm, im
mobilizer, welurowa tapicerka, fabryczna homo
logacja, -19.900 zł brutto, gotówka, zamiana, kre
d y t lu b le asing . „LEK S CAR” , W ałbrzych,
www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewicza 37, teł.
0601/85-15-55,0604/40-47-11
W01041104

FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r.. 93 tys. km. 1400 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie kier., alarm ♦ pilot, książka serwisowa,
-16.200 zł. Kalisz, teł. 0696/3847-54
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V,
bordowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by; el. reg. reflektory, relingi dachowe, alarm + pilot, instalacja
gazowa, stanb. dobry, • 18.100 zł lub zamienię na tańszy. Pacz
ków, tel. 077/431-65-14,0697/3146-94
FIAT PALIO WEEKEND, 1998/99 r., 98 tys. km, 1600 ccm. 16V,
granatowy metalic, kombi, wspomaganie kier., centralny zamek
♦ pilot, alarm, el. otw. szyby, el. reguł, reflektory, RM, halogeny
przedwmgielne, Immobilizer, relingi dachowe, roleta bagażni
ka, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, stan b. do
bry, -17.600 zł. Wrocław, tel. 071/362-55-16,0502/53-62-08
FIAT PALIO WEEKEND. 1999 r„ 109 tys. km. 1250 ccm, czer
wony, kombi, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot, relingi
dachowe, stan b. dobry, -16.900 zł. Wrocław, tel. 071/361 -52-50,
0601/55-20-51,0601/55-2045
FIAT PALIO WEEKEND. 1999/00 r.. 69 tys. km. 1200 ccm, 16
V, srebrny metalic, immobilizer, regulowane reflektory, regulo
wana kierownica, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ku
piony w salonie w Polsce, inst. gazowa, I właściciel, stan ideal
ny, -19.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/383-63-34,0507/60-03-07
FIAT PALIO WEEKEND, 2000 r., 1400 ccm, benzyna, zielony
metalic, kombi, I rej. w 2001 r., poduszki pow., bez wypadku,
relingi dachowe, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otw.
szyby, kupiony w salonie, stan b. dobry, homologacja na cięża
rowy, • 22.900 zł. Żukowice Śląskie, tel. 0506/18-32-53
FIAT PALIO WEEKEND, 2000 r., 59 tys. km. 1600 ccm. 16 V,
zielony metalic, insL gazowa, poduszka pow., wspomaganie
kier., centr. zamek, relingi, halogeny, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, kupiony w salonie, książka serwisowa, I właśddel, stan idealny, • 22.400 zł. Zielona Góra, tel. 068/383-63-34,
0507/60-03-07
FIAT PUNTO SX, 1994 r., 96 tys. km, 1200 ccm, ciemnozielony
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, przydemniane szy
by, RO, -12.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-22,0601/54-12-84
FIAT PUNTO, 1994 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czarny,
alarm + pilot, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, zderzaki i
lusterka w kolorze nadwozia, 3-drzWiowy, stan techn. b. dobry,
-12.000 zł. Legnica, tel. 076/722-75-13
FIAT PUNTO, 1994 r., 1100 ccm, czarny, alum. felgi, poduszkai
pow., RO, 3-drzwiowy, w kraju od 1.5 roku, karta pojazdu, stan
b. dobry, • 12.800 zł. Leszno, tel! 0605/63-30-38
FIAT PUNTO, 1994 r., 95 tys. km, 1700 ccm, turbo D, granato
wy, serwo, alarm, RO, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, 11.300 zł. Nysa, tel. 0696/09-91-77

FIAT PUNTO STILE, 1999/00 r., 66 tys. km, 1242 ccm, wtrysk,
czerwony, kupiony w salonie, I właśddel, kpi. dokumentacja,
bez wypaeftu, 5-drzwiowy, ABS, poduszka pow.. el. otw. szyby,
centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, reg. kierownica, halo
geny, stan b. dobry, -19.200 zł lub zamienię na tańszy. Kłodz
ko, tel. 074/867-75-05,0607/04-31-76
FIAT PUNTO II SPORTING, 1999/00 r., 1200 ccm, 16V’ żółty,
kupiony w salonie, 6-biegowy, wspomaganie kier., A8S, kom
puter, centr. zamek ♦ pilot, alarm, alum. felgi, el. otw. szyby i
reg. reflektory, 4 poduszki pow.; kubełkowe fotele, reg. kierow
nica. RO, demne szyby, stan b. dobry, • 27.300 zł lub zamienię.
Leszno, tel. 0691/9147-12
FIAT PUNTO SPORT, 2000 r„ 68 tys. km, 1^00 ccm, HGT, 16V,
czarny metalic, 135 KM, RM+CD., ABS, wspomaganie, centr.
zamek+pilot, alum. felgi, el. otw. szyby i reg. lusterka, alarm,
klimatyzacja. 4 poduszki pow.. nawigacja, kubełkowe fotele,
skórzana kierownica, usztywnione zawieszenie, sprowadzony
ze Szwajcarii, w kraju od m-ca, - 29.900 zł. Legnica, tel.
0600/21-01-80 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0694 http://wkz.autogielda.com.pl)
FIAT PUNTO, 2000 r., 77 tys. km, 1200 ccm, grafitowy metalic,
kupiony w salonie, poduszka pow., immobilizer, centr. zamek,
pilot. RO Philips, II właśddel, - 23.000 zł. Ostrów Wlkp., tel.
062/735-28-90 po godz. 16

O

FIAT PUNTO, 2000 r., 47 tys. km, 1200 ccm, 16V,
srebrny metalic, kupiony w salonie w Polsce, I
właściciel, Serwisowany, 3-drzwiowy, wspomaga
nie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, immobili
zer, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, stan ide
alny, • 26.900 z ł kredyt, leasing, samochód w roz
liczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039704
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FIAT PUNTO. 1996 r., 110 tys. km. 1200 ccm, benzyna, złoty
metalic. centr. zamek, el. otw. szyby, 4-drzwiowy, stan b. debry,
-15.900 zł. Wrocław, tel. 071/799-85-00,0697/23-36-62

FIAT MULTIPLA, 2001 r., 1600 ccm, 16V, benzyna
alarm, centr. zamek, el. reg. lusterka, ei. otw. szy
by, klimatyzacja, RO, wspomaganie kie r, ABS, 2
poduszki pow., kupiony w Polsce, książka ser
w isow a, stan idealny, • 42.200 zł., te l.
071/345-39-28, 0502/70-03-35, 0608/69-66-94
W01038764

FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 65 tys. km. 704 ccm, biały, bez
wypadku, zadbany, inst. gazowa, stan b. dobry, - 9.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/793-98-16
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 70 tys. km. 900 ccm, niebieski
metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alarm, el. otw.
szyby, blokada skrzyni biegów, RO, zadbany, garażowany, techn.
sprawny, bez wypadku, - 10.950 zł. Wałbrzych, tel.
074/665-82-00,0601/95-27-95

FIAT PUNTO, 1994 r., 96 tys. km, 1100 ccm, czeiwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, poduszka pow., tylne szyby uchylane, kpi. do
kumentacja, I właściciel, RO z RDS-em, • 11.900 zł. Wschowa,
tel. 065/540-15-00,0609/83-77-79

KUPIĘ KAŻDE AUTO USZKODZONE

FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1996/97 r., 70 tys. km, 700 ccm,
biały, stan b. dobry, garażowany, zadbany, nowy akumulator,
opony, amortyzatory i ukł. wydechowy, dzielona kanapa, tylne
szyby uchylane, pokrowce .miś*, • 7.600 zł. Strzelin, tel.
071/392-22-80,0692/23-39-91
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1996/97 r., 700 ccm, czarny, RO
Sony, blokada skrzyni biegów, pokrowce, stan b. dobry, • 8.400
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-90-91

FIAT MAREAWEEKEND, 1997 r., 168tys. km, gra
natowy, sprowadzony w całości, I właściciel, kpi.
dokumentacja, klimatyzacja, wspomaganie kler.,
centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lu*
sterka, welurowa tapicerka, halogeny, stan b.
dobry, • 19.800 zł. Lubin, tel. 0696/47-70-23,
076/842-51-25
W84006134

FIAT PUNTO, 1994 r„ 1100 ccm, czerwony, 5-biegowy, central
ny zamek, nowe opony, stan b. dobry, • 13.800 zł lub zamienię,
możliwe raty. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,
071/312-6341

f*un*ę*T7$5D
Flinto 55
Pallo Weekend 1.4
Mercedes 124 2.3E
+gaz
Opel Combo 1,7D
Punto 1.1 55
Seat Iblza 1.4
Daewoo Lanos 1.5
Daewoo Nexia
Ford Escort 1.8TD
Solce nto SX
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15 OOO zł
13 500 zl
12 OOO zł
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15 900 zł
12 900 zł
12 900 zł
14 500 zł

SAMOCHODY
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z roku 2003
Palio Weekend 1.2 16V HL

43 OOO zł

FIAT PUNTO SX, 1997 r , 45 tys. km, 1100 ccm, zielony meta
lic. kupiony w salonie, serwisowany w ASO, książka serwsowa. centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, szyberdach,
5-drzwiowy, stan idealny, -15.300 zł. Rawicz, tel. 065/546-27-99,
0693/40-76-93

FIAT PUNTO, 1995 r., złoty metale, zadbany, kupiony w salo
nie, RO, alarm t plot, centr. zamek. kpi. dokumentacja, -13.500
zł. Wrocław, tel. 0606/60-98-39
FIAT PUNTO, 1995 r , 1100 ccm, wtrysk, kolor stalowy metalic,
3-drzwiowy, 6-biegowy, wspomaganie Ider., alarm, cenlralny
zamek, kupiony wkraiu, ważny przegląd, ubezpieczony, • 15.000
8. Wrocław, tel. 0603/43-84-10
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 120 tys. km. 1100 ccm, benzyna, tur
kusowy metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, kpi.
dokumentacja, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, Immobilizer,
stan idealny, -.15.600 zł. Wrodaw, tel. 0603/99-99-92

FIAT PUNTO, 1997 r.. 70 tys. km, 1100 ccm. benzyna, zielony,
5-drzwiowy, immobilizer, RO. kupiony w salonie, el. otw. szyby,
zadbany, stan b. dobry, -16.900 zł. Świebodzice, powiat świd
nicki, tel. 074/854-72-33,0601/09-62-26
FIAT PUNTO, 1997 r., 101 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czarny,
stan techn. b. dobry, sprowadzony w 2002 r.. bez wypadku. •
13.500 zł. Wałbrzych, teł. 0503/5246-26
FIAT PUNTO, 1997/98 r., 77 tys. km. 1100 ccm. czerwony.
5-drzwiowy, serwisowany, centr. zamek, el. otw. szyby, garażo
wany, • 17.200 zł. Jodłownik, powiat dzierżoniowski, tel.
074/833-09-13
FIAT PUNTO. 1997/98 r . 1100 ccm, biały, 5-drzwiowy. -13.950
zł. Krotoszyn, tel. 0600/88-64-89

FIAT PUNTO, 1995 r., 1100 ccm, benzyna, złoty metafic, alarm
+ pilot, centr. zamek, RO * głośniki, immobilizer, kupiony w sa
lonie w kraju, • 13.600 zł. Wrodaw, tel. 071/372-09-05

FIAT PUNTO, 1998 r.. 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, el. otw.
szyby, centr. zamek ♦ pilot, blokada skrzyni biegów, -16.800 zł.
Kośdan, tel. 065/512-97-77.0603/60-19-66

FIAT PUNTO, 1995 r., 115 tys. km, 1100 ccm, grafitowy, S^drzwiowy, kupiony w salonie, • 14.200 zł. Wrocław, tel. 071/32541-03,
0604/51-5842

FIAT PUNTO. 1998 r., 95 tys. km, 1100 ccm, kat., czerwony,
5-drzwiowy, ki^iony w salonie w Polsce, bez wypadku, kpi.
dokumentacja, faktura zakupu, książka serwisowa, oryg. prze
bieg, stan ogólny idealny, -16.800 zł (do negocjacji) lub zamie
nię na tańszy. Krotoszyn, tel. 0693/25-8240

FIAT PUNTO, 1995 r., złoty metalic, zadbany, kupiony w salo
nie, RO, alarm *p io t, centr. zamek, kpi. dokumentacja, -14.600
zł. Wrodaw, tel. 0696/48-55-68
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 124 tys. km, 1600 ccm, 90 KM, gra
natowy, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., centr. zamek,
el. otw. szyby, tylne szyby uchylane, halogeny, hak, alum. felgi
z oponami zimowymi, przegląd do 01.2005 r., nowe amortyza
tory, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, • 13.900 zł.
Wschowa, teł. 0695/48-2040
FIAT PUNTO SX, 1995 r., HOOccm, turkusowy metalic,
5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, rado, bez
wypadku, książka serwisowa, zadbany, stan techn. b. dobry, 14.900 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0607/04-97-71,
0601/58-17-64
FIAT PUNTO SX, 1995/96 r., 1200 ccm, benzyna, pertowobordowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm + pi
lot, RO z RDS, in s i gazowa na gwarancji, immobilzer, kupiony
w salonie, serwisowany, 2 kpi. kół, welurowa tapicerka, el. reg.
reflektory, el. reg. lusterka, I właściciel, garażowany, stan ideal
ny, -14.900 zł. Kamienica, tel. 077/431-79-56,0606/48-91-65
FIAT PUNTO HL. 1995/96 r„ 90 tys. km, 1200 ccm. czerwony,
5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, oryg. lakier, ser
wisowany, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, RO, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, stan ideal
ny, - 15.700 zł. Paczków, powiat nyski, tel. 077/431-67-73,
0604/77-15-95
FIAT PUNTO, 1995/96 r.. 127 tys. km. 1700 ccm, turbo D, biały,
5-drzwiowy, zadbany, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie kier., obrotomierz, I właśddel, w kraju od 10.09.2000 r, •
13.900 zł. Wrodaw, tel. 071/794-66-20,0605/83-95-00
FIAT PUNTO elx, 1995/96 r., 53 tys. km, 1200 ccm, 75 KM.
niebieski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, ha
logeny, welurowa tapicerka, kupiony w salonie, bez wypadku,
serwisowany, stan b. .dobry, • 14.900 zł. Wrocław, tel.
0601/20-97-55
FIAT PUNTO, 1995/96 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 2 po
duszki pow., 3-drzwiowy, sprowadzony w tym roku, kpi. doku

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

FIAT PUNTO, 1998 r., 86 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebieski
metalic, 5-drzwiowy, insi gazowa, immobilizer, kupiony w salo
nie, garażowany, zadbany, stan b. dobry, -17.600 zł. Legnica,
tel. 076/866-07-68,0604/11-83-34
FIAT PUNTO, 1998 r., 1100 ccm, benzyna, inst. gaz., miedzia
ny metalic, I właśddel, 4-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szy
by, książka serwisowa, bez wypadku, stan idealny, • 17.800 zl.
Lubin, tel. 0601/59-5543
FIAT PUNTO 55,1998 r., 80 tys. km, 1100 ccm, zielony, 3-drzwio
wy, kupiony w salonie, -14.900 zł. Rawicz, tel. 065/54748-11
wieczorem, 0604/94-24-50
FIAT PUNTO. 1998 r.. 70 tys. km. 1|00 ccm, benzyna, jasno
zielony metalic, 5^drzwiowy, RO, centr. zamek, el. otw. szyby,
zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, stan idealny, -17.900
zł. Świebodzice, powiat świdnicki, tel. 074/854-72-33,
0601/09-62-26
FIAT PUNTO, 1998 r., 61 tys. km, 1100 ccm, srebrny metalic,
kupiony u dilera, bez wypadku, 5-drzwiowy, blokada skrzyni bie
gów, RO, kpi. kół zimowych, zadbany, • 17.000 zł. Zabrze, tel.
0502/89-99-79
FIAT PUNTO SX, 1998/99 r., 90 tys. km, 1100 ccm, biały, kupio
ny w salonie, I właśddel, książka serwisowa, 5-drzwiowy, 2 kpi.
kół (opony letnie i zimowe), el. otw. szyby, centr. zamek, gara
żowany, stan b. dobry, • 15.800 zł. Żmigród, tel. 071/385-25-08,
0607/66-26-55
FIAT PUNTO', 1999 r., 72 tys. km, 1100 ccm. benzyna, inst. gaz.,
czarny, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, - 18.700 zł lub zamie
nię. Radomsko, tel. 044/613-83-77,0508/49-59-89
FIAT PUNTO, 1999 r„ 72 tys. km, 1100 ccm, niebieski metalic,
kupiony w salonie, inst. gazowa, 5-drzwiowy, poduszka pow.,
centralny zamek, ksićtfka serwisowa, stan b. dobry, • 17.900 zł.
Lubin, tel. 0601/55-71-65
FIAT PUNTO, 1999 r , 59 tys._km, 1100 ccm, benzyna, zielony
metalic, I właśddel, kupiony w salonie, serwisowany, 5-drzwio-
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FIAT PUNTO II, 2000 r., 1200 ccm. 16V, grafitowy metalic, ABS,
klimatyzacja, centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka, el. otw.
szyby i reg. lusterka, • 25.000 zł. Kalisz, tel. 0605/35-14-26
FIAT PUNTO SX. 2000 r., 36 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy. kupiony w salonie, bez wypadku, wspomaga
nie kier, cenlr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow., RO, wła
ściciel niepalący, stan b. dobry, - 26.000 zł. Kalisz, tel.
062/757-71-34 po godz. 19,0503/33-72-24
FIAT PUNTO Ił, 2000 r., 58 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 16V,
złoty metalic, poduszka pow., centr. zamek, ei. otw. szyby, RO,
kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, - 20.900 zł lub zamie
nię na tańszy. Legnica, tel. 0602/38-55-22
FIAT PUNTO II, 2000 r.. 70 tys. km, 1200 ccm. + inst. gazowa,
seledynowy metalic. kupiony w salonie, ogrzewana tylna szy
ba, zderzaki w kolorze nadwozia, inst radiowa, 3-drzwiowy,
centr. zamek, immobilzer, alarm, - 19.900 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 0697/44-71-58
FIAT PUNTO, 2000 r., 95 tys. km, 1200 ccm, 16V, złoty metalic,
centr. zamek, wspomaganie kier., el. ster. szyby i lusterka, ABS,
welurowa tapicerka, 4 poduszki pow., obrotomierz, RO+6 gło
śników. zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 2 kpi. kół (opo
ny letnie I zimowe), stan dobry, - 25.900 zl lub zamienię na kom
bi. Wrocław, tel. 071/33844-30,0604/59-24-04
FIAT PUNTO NGTII, 2000 r., 28 tys. km, 1800 ccm, 130 KM,
żółty, 4 poduszki pow., serwo, ABS, klimatyzacja, wszystkie el.
dodatki, alum. felgi, RO, dzielona tylna kanapa, kupiony w sa
lonie w kraju, kpi. dokumentacja, • 35.500 zł. Wrocław, tel.
0607/41-96-65
FIAT PUNTO II, 2000 r., 25 tys. km, 1200 ccm, czarny, 3-drzwiowy, stan b. dobry, I właścidel, wspomaganie kier., kupiony w
salonie, możliwe raty. - 21.700 zł lub zamienię. Wtocław, teł.
0602/30-03-93
FIAT PUNTO II. 2000/01 r.. 69 tys. km. 1250 ccm, czerwony,
kupiony w salonie, książka serwisowa, faktura zakupu, serwi
sowany, poduszka powietrzna, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, wspo
maganie, RO, bez wypacftu, instalacja gazowa, alarm, centr.
zamek, • 23.800 zł. Kamienica, tel. 077/431-73-47,
0600/48-31-54

brak OC, nowe świece i filtry, stan opon dobry, ekonomiczny, 1.500 zł.-Kunów, gm. Sobótka, tel. 0605/49-76-33

tylne, garażowany, stan b. dobry, • 14.100 zł lub zamienię na
tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-754)5,0607/04-31-76

szyby, stan b. dobry, - 16.200 Zł. Lubin, tel. 076/646-30-99,
0603/27-02-09

sprowadzony w całości, opony letnie i zimowe, stan b. dobry, 10.800 zł. Sobótka, teł. 071/39040-53,0602/51-37-77

FIAT RITMO, 1986 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, hak,
stan dobry, • 1.200 zł.'Świdnica, tel. 074/852-99-17

FIAT SEICENTO, 1999/00 r.. 43 tys. km, 1100 ccm. benzyna,
srebrny metalic, garażowany, kupiony w salonie, RO, tylne szy
by uchylane, opony zimowe, alarm, stan idealny, -15.300 ił.
Rawicz, tel. 065/54647-58,0601/69-70-74

FIAT SIENA, 1997 r., 105 tys. km; 1600 ccm, benzyna, biały,
Inst. gazowa, kpi. dokumentacja, eł. otw. szyby, centr. zamek,
wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, zderzaki i lusterka
w kolorze nadwozia, -16.800 zł lub zamienię na busa. Trzebni
ca. tel. 071/387-1243,0603/53-25-76

FIAT TEMPRA, 1992 r., 196 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary
metalic, nowa inst. gazowa (butla w miejscu koła zapasowego),
wspomaganie kier., sprowadzony w 2001 r„ karta pojazdu, we
lurowa tapicerka, - 9.400 zł lub zamienię na Forda Transita, z
inst. gazową Kąty Wrodawskie, tel. 0607/75-38-22

FIAT SIENA, 1997 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 16V, morski meta
lic, stan b. dobry, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, -16.900 zł. Wrodaw, tel. 071/799-84-00.0697/23-36-62

FIATTEMPRA, 1992 r., 101 tys. km, 1600 ccm, szary metalic,
el. otw. szyby i reg. lusterka, deska dłgital, hak, podtokletniki,
cena 9.000 zł lub zamienię na Fiata Temprę, Forda Escorta,
Opla Astrę, najchętniej kombi, diesel, możliwa dopłata. Oborni
ki Śląskie, tel. 071/310-80-22

FIAT RITMO, 1986/87 r., 129 tys. km, 1500 ccm, srebrny metałłc, oryg. lakier, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy
model, halogeny, - 1.600 zł lub zamienię na inny, sprzęt RTV,
kamerę, przyczepę, Itp. Pełczyce, powiat wrocławski, tel.
0507/54-80-87

FIAT SEICENTO, 1999/00 r., 50 tys. km, 900 ccm. biały, zadba
ny, garażowany, bez wypadku, oryg. lakier, stan b. dobry, 12.700 zl łub zamienię na Fiata Cinquecento. Strzelin, tel.
071/392-22-80

FIAT RITMO, 1992 r.. 1700 ccm, diesel, niebieski, alum. felgi,
demne szyby, atrakcyjny wygląd, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak,
dzielona tylna kanapa, obrotomierz, przegląd do 08.2004 r., OC,
-1.600 zł. Targowisko, gm. Lipno, tel. 065/534-03-31

O

O

FIAT SEICENTO CITYMATIC, 1998 r., 900 ccm, be
żowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez
w y p a d k ji, • 14.900 z ł. W ałbrzych, te l.
074/842*55*50, 0601/88-19*24 W01040604
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 1000 ccm, benzyna,
niebieski metalic, kupiony w salonie, serwisowa
ny, I właściciel, serwisowany, bez wypadku, el.
otw. szyby, immobilizer, * 14.500 zł gotówka, za
miana, kredyt lub leasing. „LEKS CAR” , Wał
brzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewicza
37, te l.
0601/85*15*55,
0604/40-47*11
W01041294

FIAT SEICENTO S, 1999/00 r.. 62 tys. km. 1100 ccm, srebrny
metalic, RO JVC z CD, alum. felgi (5-ramienne), felgi stalowe z
oponami zimowymi, tylne szyby uchylane, listwy boczne, dzie
lona tylna kanapa, demne szyby z atestem, el. reg. reflektory,
kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, poduszka pow., stan idealny,
-16.100 zł. Wrodaw, tel. 0609/6148-15

FIAT SIENA, 1997/98 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, inst. gazo
wa, (gwarancja), czerwony, stan b, dobry, bezwypadkowy, cen
tralny zamek, poduszka pow., eł. otw. szyby, wspomaganie kier.,
alarm, kpi. kół, I właścidel, zadbany, halogeny, zderzaki w ko
lorze nadwozła, • 16.500 zł lub zamienię. Otmuchów, tel.
077/439-05-35.0606/99-56-29

FIAT SEICENTO, 1999/00 r., 900 ccm, srebrny metalic, I wła
śddeł, garażowany, zadbany, bez wypadku, immobilizer, alarm,
książka serwisowa, stan techno, dobry, • 13.500 21lub zamie
nię. Zielona Góra, tel. 0607/04-97-71,0601/58-17-64

FIAT SIENA, 1997/98 r.. 90 tys. km, 1400 ccm, 12V, niebieski
metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, ei. otw. szyby, centr.
zamek, RO Sony, opony zimowe, stan idealny, immobilizer,
alarm, -17.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-06-82

FIAT SEICENTO VAN, 2000 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony,
fabryczna homologacja na ciężarowy, kratka, serwisowany, •
13.200 zł. Bojanowo, powiat rawicki, tel. 0693/4343-94

O

FIAT SEICENTO, 2000 r., 1100ccm, wiśniowy metalic, podusz
ka pow., el. otw. szyby, alarm, centr. zamek, dzielona kanapa,
regulowane reflektory, RO-CD Sony, - 16.300 zł. Jawor, tel.
0692/61-58-24
FIAT SEICENTO, 2000 r., 58 tys. km, 900 ccm, benzyna, wtrysk,
ceglasty, I właśdciel, bez wypadku, oryg. lakier, el. otw. szyby,
centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. reflektory, RO, dzielona tyl
na kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, •
13.200 zł lub zamienię, możliwe raty przez komis. Paczków,
powiat nyski, tel. 077/431-60-09,0606/5Ó-19-62

FIAT SEICENTO VAN, 1998 r., 87 tys. km,900 ccm, biały, lakie
rowane zderzaki, przyciemniane szyby tylne, Immobilizer, RO,
zamontowane tylne siedzenia, możliwość zwiększenia ilośd
miejsc z wpisem do dokumentacji, stan b. dobry, • 11.000 zł.
Chojnów, powiat legnicki, tel. 076/819-74-85,0603/39-19-76

FIAT SEICENTO, 2000 r., 60 tys. km, 900 ccm, biały, stan ideal
ny, I właśddeł, el. otw. szyby, tylne szyby uchylane, • 15.600 zl.
Wrocław, tel. 071/799-84-00,0697/23-36-62

FIAT SEICENTO, 1998 r.. 73 tys. km, 900 ccm, kolor łososiowy,
immobilizer. I właśddeł, ważny przegląd, tylne szyby uchyla
ne, skórzana kierownica, kupiony w salonie, zadbany, • 12.900
zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0501/05-33-12
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FIAT PUNTO II. 2001 r., 80 tys. km, 1200 ccm, czerwony, po
duszka pow., centralny zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, ku
piony w salonie, serwisowany, bez wypadku, - 21.500 zł lub
zamienię. Radomsko, tel. 044/683-83-77,0508/49-59-89

FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 106 tys. km, 900 ccm, benzyna,
inst gaz., złoty metalic. zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia,
el. otw. szyby, serwisowany, garażowany, RO, dzielone tylne
siedzenia, zadbany, - 13.500 zł. Krotoszyn, tel. 0695/79-57-86

FIAT SEICENTO, 2000 r., 20 tys. km, 900 ccm, czerwony, uchyl
ne szyby tylne, nadkola, chlapacze, blokada skrzyni biegów,
stan b. dobry, -15.500 zł. Wrocław, tel. 071/332-30-69

FIAT PUNTO II, 2001 r„ 19tys. km, 1242 ccm, czarny, 3-drzwio
wy, kupiony w salonie w 2002 r., 55 KM, wspomaganie kier.,
immobilizer, poduszka pow., reguł, wysokość przednich świa
teł, kupiony na kredyt w PTF, sprzedaż z ratami - 70 rat po 201.74
CHF. Świdnica, tel. 0604/97-79-18 '

FIAT SEICENTO, 1998 r., 900 ccm, benzyna, złoty metalic, .14.000 zł. Międzyrzecz, tel. 0606/67-01-43

FIAT SEICENTO VAN, 2000 r.. 1100 ccm. riebieski. alarm, im
mobilizer, serwisowany, fabryczna homologacja, • 12.900 zł.
Wrocław, tel. 0504/58-75-88

FIAT PUNTO II, 2001 r., 1200 ccm, srebrny, ku
piony w Polsce, instalacja gazowa, stan techn.
b. dobry, zadbany - 24.500 zł, Fiat Seicento, 900
ccm, 2000 r., niebieski • 14.500 zl, Opel Corsa,
1.2,1997 r., 3-drzwiowy, kupiony w Polsce, czer
wony, poduszka pow. kierowcy -16.800 zł możli
wość zamiany, zakupu na raty -od 20% wpłaty
procedury, uproszczone, przyjmujemy, samocho
dy w rozliczeniu, Wrocław, tel. 071/325*38*30
W81005714

FIAT SEICENTO VAN, 1998 r.. 102 tys. km, 900 ccm, błękitny
metalic, blokada skrzyni biegów, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, demne szyby tylne, nowe amortyzatory i tłumik, stan
techn. b. dobry, -11.500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/46-32-60

O

FIAT PUNTO, 2001 r„ 1900 ccm, diesel, srebrny metalic, wspo
maganie kier. (city), centr. zamek+ pilot, el. otw. szyby, poduszka
pow., 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, zadbany, stylizowany
na Sporting, ciemne szyby z atestem, - 26.500 zł. Leszno, tel.
0601/91-65-45
FIAT PUNTO II, 2001 r., 33 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, 2 poduszki pow., ABS,
wspomaganie kier., RO + 6 głośników, centr. zamek, 5 zagłów
ków, eł. otw. szyby, komputer, regulowana kierownica, haloge
ny, obrotomierz, przegląd do 11.2005 r., w kraju od 11.2003 r.. 26.500 zł lub zamienię na tańszy. Płóczki Dolne, powiat lwó
wecki, tel. 0607/15-09-83
FIAT PUNTO, 2001 r, 12 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, 2 poduszki pow., immobilizer, centr. zamek, el. reg. reflek
tory, RO, dodatkowe światło .stop’ , 4 zagłówki, bez wypadku,
oznakowany, przegląd do 2006 r., stan techn. idealny, - 23.900
zł. Świdnica, tel. 0502/12-31-72
FIAT PUNTO SX, 2001 r., 22 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, kupiony w salonie, centr, zamek, wspomaganie kier., po
duszka powietrzna, el. otw. szyby, garażowany, • 23.500 zł.
Wrocław, tel. 071/781-32-58
FIAT PUNTO II. 2001 r.. 44 tys. km, 1200 ccm, czerwony,
drzw iow y, immobilizer, poduszka pow., stan b. dobry, • 23.600
zł. Wrocław, tel. 0508/50-64-85
FIAT PUNTO II, 2002 r., 30 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, serwisowany, poduszka pow., el. otw. szyby, centr. za
mek, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, RO, I
właściciel, kupiony w salonie, stan idealny, - 29.500 zł. Milicz,
tel. 0505/30-30-93
FIAT PUNTO II, 2002 r., 17 tys. km, 1900 ccm, diesel, granato
wy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, el. otw.
szyby, 6 poduszek pow., welurowa tapicerka, RO z CD, spro
wadzony, nieeksploatowany w krąu, zadbany, - 35.500 zł. Sy
ców, tel. 0609/87-64-81,062/786-91-24
FIAT PUNTO W, 2002 r.; 10 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypacftu, 5-drzwiowy. centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., poduszka
pow., reg. kierownica i fotel, serwisowany, bardzo mało eksplo
atowany, garażowany, stan-idealny, - 29.900 zł. Wrocław, tel.
0606/42-80-91

O
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FIAT PUNTO etx, 2003 r., 23 tys. km, diesel, nie*
~bieski metalic, wyprod. w czerwcu, 6 poduszek
pow., ABS, klimatyzacja, komputer, RO z CD, el.
otw. szyby, el. reg. lusterka, 5*drzwiowy, koszt
naprawy 500 zł,cena 35.900 zł. AUTO REIN,, tel.
071/317-26*51,0601/70*22*45
W81005664
FIAT PUNTO, 2003 r., 1200 ccm, czarny metalic,
wyprod. w listopadzie, ABS, 5*drzwiowy, klima
tyzacja, wspomaganie kier., 6 poduszek pow., RO,
centr. zamek, el. otw. szyby, komputer, nowy
model, lekko uszkodzony bok, • 33.200 zł. AUTO
REIN,, te l. 071/317*26*51, 0601/70*22*45
W81005644

FIAT SEICENTO, 1998 r., 900 ccm, niebieski, 5-biegowy, za
dbany, el. otw. szyby, lakierowane zderzaki, • 11.900 zł. Trzeb
nica, tel. 0606/36-38-68

FIAT SEICENTO, 2000/01 r , 34 tys. km, 900 ccm, srebrny me
talic, immobilizer, centr. zamek+ pilot, alarm, garażowany, książ
ka serwisowa, • 16.800 zł. Leszno, tel. 0600/19-59-10
FIAT SEICENTO VAN, 2000/01 r„ 1100 ccm, wtrysk, biały, bez
wypadkowy, fabr. homologacja, 2-osobowy, • 8.500 zł lub za
mienię. Otmuchów, tel. 077/439-05-35.0606/99-56-29
FIAT SEICENTO, 2000/01 r„ 28 tys. km. 900 ccm, pomarań
czowy metafic, RO, immobilizer, pokrowce, uchylne szyby tyl
ne, hak, zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, I wła
ściciel, stan b. dobry + opony letnie, • 15.900 zł. Strzelin, tel.
071/392-38-29

FIAT SEICENTO, 1998 r., 73 tys. km, 900 ccm, czerwony, za
dbany, garażowany, I właśddeł, bez wypadku, stan b. dobry,
immobilizer, • 12.800 zł. Wrodaw, tel.t)71/315-13-47
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 98 tys. km, 900 ccm, beżowy me
talic, blokada skrzyni biegów, radio, garażowany, I właśddeł,
nowe opony, kupiony w salonie, - 12.500 zł. Mąkoszyce, tel.
077/415-96-01

FIAT SEICENTO VAN, 2000/01 r.. 66 tys. km, 1100 ccm, biały,
bez wypadku, fabryczna homologacja, z kratką alarm, garażo
wany, zadbany, • 14.900 zł. Syców, tel. 062/78548-20,
0607/30-88-08

FIAT SEICENTO SX. 1998/99 r., 69 tys.-km, 900 ccm. ceglasty
metalic, zadbany, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, immo
bilizer, el. otw. szyby, dzielone tylne siedzenia, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, alarm + pilot -12.700 zł. Opole, teł.
0607/51-98-95

FIAT SEICENTO VAN, 2000/01 r.. 65 tys. km. 1100 ccm, biały,
kupiony w salonie, bez wypadku, homologacja fabryczna na
ciężarowy, stan b. dobry, - 15.200 zł. Wrocław, tel.
071/317-12-63,071/316-84-69

FIAT SEICENTO,'1998/99 r , 60 tys. km, 900 ccm. blaty, stan b.
dobry, bezwypadkowy, lakierowane zderzaki, I właśddeł, za
dbany, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, • 12.500 zł lub
zamienię. Otmuchów, tel. 077/439-05-35,0604/08-40-56

FIAT SEICENTO. 2001 r. 69 tys. km. 900 ccm, benzyna, inst.
gaz., niebieski, opony zimowe, tylne szyby uchylane, zderzaki i
lusterka w kolorze nadwozia, książka serw sowa, -16.800 zl.
Bojanowo, powiat rawicki, tel. 0693/4343-94

FIAT SEICENTO, 1999 r., 30 tys. km, 900 ccm, czerwony, gara
żowany, stan b. dobry, • 14.000 zł. Międzybórz, tel.
062/785-64-73

FIAT SEICENTO, 2001 r., 30 tys. km, 900 ccm, zielony metalic,
kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, immobilizer, blo
kada skrzyni biegów, tylne szyby uchylne, pokrowce, 2 komple
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FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 82 tys. km, 1100 ccm, biały, bez
wypadku, - 9.900 zł + opłaty, lub zamienię. Radomsko, tel.
044/683-83-77,0508/49-59-89

FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r.. 36 tys. km. 900 ccm. czer
wony, I właśddeł, bez wypadku, garażowany, alarm, stan b.
dobry, -13.400 zł. Lubin, tel. 076/840-88-36,0606/65-27-39
FIAT SEICENTO, 1999 r., 24 tys. km, 900 ccm, czerwony, I wła
ściciel, bezwypadkowy, immobilizer, garażowany, stan idealny,
• 15.700 zł. Nowa Sól, tel. 068/355-07-11,0605/09-03-63
FIAT SEICENTO, 1999 r., 50 tys. km, 900 ccm. bordowy meta
lic, bez wypadku, oryg. lakier, alarm, oznakowany, RO, garażo
wany. I właściciel, - 14.200 zł. Nysa, tel. 077/433-62-64,
0605/89-58-25

FIAT SEICENTO, 1999 r., 42 tys. km, 900 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, immobilizer, listwy ozdobne, RO Blaupunkt, dzielo
na tylna kanapa, stan idealny, - 14.500 zł. Oława, tel.
071/313-99-60

FIAT SEICENTO, 1999 r., 900 ccm/niebieski metalic, I właści
ciel, bez wypadku, zabezpieczenia, nowe opony zimowe, 14.100 zł lub zamienię, możliwe raty. Prusice k. Trzebnicy, tel.
071/312-5341,071/312-6341
FIAT SEICENTO SX, 1999 r., 58 tys. km, 900 ccm, biały, I wła
śddeł, atermkzne szyby, przednie otw. elektrycznie, tylne uchy
lane, zderzaki wkolorze nadwozia, obrotomierz, kpi. opon zi
mowych z felgami, -14.800 zł. Strzegom, tel. 0604/24-94-67

FIAT PUNTO II CITY. 2003 r.. 25 tys. km. 1200 ccm, 16V, 80
KM, niebieski metalic, kupiony w salonie, gwarancja, wspoma
ganie kier., poduszka pow. kierowcy, komputer, bagażnik da
chowy, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. fotel kierowcy, 2 kpi.
opon (zimowe I letnie), bez wypadku, możliwe raty, • 34.800 zł.
Piława Dolna, tel. 074/837-02-15,0606/30-39-97

FIAT SEICENTO, 1999 r., 74 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alarm + pilot,
immobilizer, centr. zamek, RO, alum. felgi, 2 kompl. opon, stan
b. dobry, -15.300 zł. Strzełce Opolskie, tel. 0505/10-37-35

FIAT REGATA, 1984 r.. 1500 ccm, benzyna, inst. gaz., czerwo
ny, tył nadwozia do poprawek blacharskich, stan ogólny średni,
stan silnfca b: dobry, el. Otw. szyby, centr. zamek, alarm + pilot,
regulowana kierownica, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd
1OC do 08.2004 r.; -1.800 zł. Oława, tel. 471/303-30-11

FIAT SEICENTO, 1999 r., 42 tys. .km, 900 ccm, niebieski,
Mul-T-Lock, RO, dodatkowe światło .stop*, przegląd ważny do
01.2005 r., stan b. dobry, -14.660 zł. Wrodaw, tel. 0508/50-64-85

FIAT REGATA, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, Inst. gaz., czerwo
ny, tylna część do poprawek blacharskich, stan silnika i zawie
szenia dobry, rea. kierownica, centralny zamek, alarm + pilot,
el. otw. szyby, - 2.000 zł lub zamienię na inny, w tej 6amej ce
nie. Oława. teł. 071/303-30-11
FIAT RITMO, 1980 r., 1490 ccm, benzyna, czarny, 4-drzwiowy,
obrotomierz, 5-biegowy, bez korozji, techn. sprawny, ważne OC
i przegląd, zadbany, - 2.400 zł. Jawor. tel. 076/871-14-61
FIAT RITMO, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, żółty, po remoncie
silnika i lakierowaniu, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku,
sprowadzony w całości, garażowany, sportowa kierownica, ha
logeny, pokrowce, nakładki na nacftoła, el. otw. szyby, - 2.200
zł. Pieszyce, tel. 074/836-97-31
FIAT RITMO. 1985 r., 1700 ccm, diesel, granatowy metalic,
5-biegowy, 5-drzwowy, szyberdach, halogeny, dzielona tylna
kanapa, nowy akumulator (gwarancja), przegląd ważny 12 mies.,

FIAT SEICENTO, 1999 r.. 60 tys. km. 1100 ccm, niebieski, za^
dbany, alarm, immobilizer, 4 zagłówki, bez wypadku, stan bdobry, • 13.300 zł. Wrodaw, tel. 0697/56-63-53

FIAT SEICENTO VAN, 1999/00 r., 70 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, biały, 2-osobowy, homologacja fabryczna, I właśdciel, ser
wisowany, stan b. dobry, -13.300zł. Jawor, tel. 076/870-11-52,
0607/21-24-36
FIAT SEICENTO,' 1999/00 r., 53 tys. km, 900 ccm, niebieski,
kupiony w salonie, I właścidel, kpi. dokumentacja, blokada
skrzyni biegów, dzielona kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia,
uchylne szyby tylne, zderzaki w kolorze nadwozia, uchylne szyby
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FIAT SIENA, 1998 r., 77 tys. km, 1600 ccm, 16V, wiśniowy me
talic. I właśddeł, kupiony w salonie, wspomaganie kier., centr.
zamek. el. otw. szyby, welurowa tapicerka, halogeny, bez wy
padku, RO, immobilizer, stan b. dobry, garażowany, -17.900 zł.
Opole, tel. 077/45649-18,0600/01-23-90
FIAT SIENA HL, 1998 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, centr. zamek, zadbany, stan b. dobry, 17.400 zł. Pomianów Dolny, gm. Ziębice, tel. 0697/12-01-08

FIAT SEICENTO, 2002 r.,49 tys. km, 900 ccm, srebrny metalic,
el. otw. szyby, tylne szyby uchylane, immobilizer, atermiczne
szyby, RO Clarion, ważny przegląd i OC, I właśdciel, bez wypadku, 2 kpi. opon, stan b. dobry, - 17.500 zł. Mysłakowice,
powiat jeleniogórski, tel. 0502/64-08-82
FIAT SEICENTO BRUSH, 2002 r., 33 tys. km;900 ccm, grafitowo-pomarańczowy. alarm, el. otw. szyby i reg. światła, tylne
szyby uchylane, immobilizer, stan b. dobry, • 17.500 zł. Ostrów
Wlkp., tel. 062/738-33-14,0601/62-94-85

FIAT SEICENTO. 2002 r„ 19 tys. km. 110Ó ccm. benzyna, b ą dowy metafic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., eł.
otw. szyby, centralny zamek, poduszka pow., kupiony w salo
nie. stan b. dobiy, -18.900 zl. Wrocław, tel. 0605/18-27-75

O

FIAT SIENA, 1997 r., 1400 ccm, czerwony, insta
lacja gazowa, kupiony w salonie, RO, 4-drzwiowy, * 16.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50,
0601/88-19-24 W01040664

O

FIAT SEN A, 1997 r., 1600 ccm, benzyna, wiśnio*
wy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, ser*
wisowany, bez wypadku, RO, poduszka pow., im
mobilizer, el. otw. szyby, centr. zamek, wspoma
ganie kier., * 16.900 zł gotówka, zamiana, kredyt
lub leasing. „LĘKS CAR” , Wałbrzych, www.lek*
s c a r.g ra tk a .p l, u l. M ickiew icza 37, te l.
0601/85-15-55, 0604/40-47-11
W01041284

FIAT SIENA, 1997 r., 73 tys. km, 1400 ccm, czerwony metalic, I
właśddeł, bez wypadku, centr. zamek, garażowany, el. otw.

FIAT TEMPRA, 1993 r., 80 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, kataliza
tor, zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw.
szyby, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, - 9.300 zł. Prze
mków, tel. 076/831-97-64,0609/92-78-68
FIAT TEMPRA, 1993/94 r., 93 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy, w kraju od 2 lat, sprowadzony w całośd. I właśddeł, el.
otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, deska digital, bez wypadku, stan b. dobry, •
10.900 zł lub zamienię, możfiwe raty. Legnickie Pole, powiat
legnicki, tel. 076/854-72-87 po godz. 17,0609/79-32-51
FIAT TEMPRA, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary
metafic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, alum.
felgi, - 10.900 zł lub zamienię, możliwe raty. Paczków, tel.
077/431-78-00,0600/06-30-37
FlAT TEMPRA, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm, czerwony me
talic. kupiony w salonie, zadbany, inst. gazową wspomaganie
kier., ei. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, RO, alarm, we
lurowa tapicerka, opony letnie i zimowe, • 13.500 zł. Wrodaw,
tel. 0501/21-93-83
FIAT TEMPRA, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic,
wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, im
mobilizer, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 12.500 zł lub za
mienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65.0609/54-76-90
FIAT TIPO, 1988 r., 1400 ccm. niebieski metalic, 5-drzwiowy,
deska rozdz. digital, szyberdach, • 5.900 zł. Opole, tel.
0503/10-31-16
FIAT TIPO SKŁADAK, 1988 r., 270 tys. km. 1400 ccm. benzy
na, bordowy, inst. gazowa BRC, kpi. kół zimowych, przegląd do
12.2004 r, - 5.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-99-66 po
godz. 19

FIAT SIENA, 1998 r., 38 tys. km, zielony metalic, • 16.500 zł.
Wrodaw, tel.-071/337-17-54

FIAT TIPO, 1989/95 r., 1600 ccm, monowtrysk.wśniowy, - 5.500
zł. Prusice, tel. 071/312-50-28

FIAT SIENA HL. 1998 r „ 87 tys. km. 1600 ccm. 16V. bordowy
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., eł. otw. szyby. I wła
śdciel, bez wypadku, radio, • 15.900 zł. Wrocław, tel.
0607/584349

FIAT TIPO, 1990 r, 1600 ccm cyfrowa deska rozdzielcza, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, welurowa tapicerka, • 7.100 zł.
Bolesławiec, tel. 0604/96-74-52

^FIAT SIENA HL, 1998 r., 50 tys. km. 1600 ccm, benzyna, inst
gaz., biały, garażowany, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. fel
gi, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -14.900 zł. Wrocław, tel.
071/785-09-93,071/311-98-11
FIAT SIENA, 1998 r.. 62 tys. km, 1400 ccm, granatowy metalic,
zadbany, kupiony w salonie, serwsowany, kpi. dokumentacja,
po przeglądzie technicznym, immobilizer, alarm, RO. ei. reg.
reflektory, kpi. kół zimowych, - 17.000 zł. Wrocław, tel.
071/35340-00.0696/08-24-56

FIAT SIENA, 1998/99 r., 86 tys. km. 1600 ccm, 16V, biały, el.
otw. szyby, el. reg. reflektory, alarm, centr. zamek, wspomaga
nie kier., welurowa tapicerka, halogeny, regulowana kierowni
ca, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, po wymianie pa
sków. świec i oleju, garażowany, bez wypadku, stan idealny, 17.900 zł. Dzierżoniów, tel. 0692/16-21-50

FIAT SEICENTOACTUAL, 2002 r., 8 tys. km. 1100 ccm. niebie
ski, I właśdciel, kupiony w salonie, serwisowany, zadbany, na
gwarancji, kpi. dokumentacja, • 19.800 zł. Leszno, tel.
065/526-66-39

FIAT TEMPRA, 1993 r., 114 tys. km, 1600 ccm, demnogranatowy, kupiony w salonie, bez wypadku, zadbany, wspomaganie
kier., Mul-T-Lock, oznakowany, welurowa tapicerka, atermicz
ne szyby, stan b. dobry, - 9.900 zł. Sobótka, tel. 071/316-20-06

FIAT TIPO, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, grafitowy metalic, alarm,
immobilizer, centr. zamek, alarm + pilot, szyberdach, hak, el.
reg. szyby, stan dobry, - 5.300 zł lub zamienię na kombi. Legni
ca, tel. 076/722-84-11,0603/53-32-35

FIAT SEICENTO SPORTING. 2001 r.. 58 tys. km, 1100 ccm,
MPi, biały, demne szyby (atest), sportowe zawieszenie OMP.
el. otw. szyby, szyberdach. centr. zamek, alum. felgi 14 cali,
skórzana kierownica, RO Sony+ CD, sportowy układ wydecho
wy, stan idealny, • 19.000 zl. Strzegom, tel. 0605/57-58-84

FIAT SEICENTO, 2002 r., 30 tys. km, 900 ccm, zielony metalic,
kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, immobilizer, blo
kada skrzyni biegów, tylne szyby uchylne, pokrowce, oryginal
ny lakier, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), stan idealny, • 16.900
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0605/92-71-09

FIAT TEMPRA, 1992 r.. 1600 ccm, czerwony, sprowadzony w
całośd, kpi. dokumentacja, karta pojazdu, wspomaganie, centr.
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO + głośniki, deska
digital, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, klimatyzacja, (bielona
tylna kanapa, regulowana kierownica i pasy stan b. dobry - 8.900
zł. Ziębice, tel. 074/81948-37,0695/70-15-05

FIAT SIENA, 1998 r., 1400 ccm, srebrny metalic, kupiony w
salonie, I właśdciel, bez wypacfcu, oryg. lakier, garażowany,
zadbany, stan b. dobry, • 17.900 zł. Wrodaw, teł. 071/359-2648

FIAT SIENA, 1998 r., 60tys. km, 1400ccm, benzyna, inst gaz.,
czerwony, kupiony w salonie, bez wypadku, zadbany, alarm +
pilot, właściciel ntepaląty, stan b. dobry, - 19.500 zł. Wrodaw,
tel. 071/357-88-39

FIAT SEICENTO, 1999/00 r., 28 tys. km, 900 ccm, czarny, blo
kada skrzyni biegów, II właśddeł, -12.600 zł. Chojnów, powiat
legnicki, tel. 0604/22-92-30
FIAT SEICENTO. 1999/00 r..-55 tys.Tan. 1108 ccm, wtrysk, bla
ty, bez wypadku, garażowany, sten b. dobry, fotelik samocho
dowy dla dziecka, - 13.600 zł. Długołęka, powiat wrodawski,
tel. 0503/98-52-16

FIAT SIENA HL, 1998 r „ 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna 16V,
błękitny metalic, kupiony w salonie, I właśddeł, wspomaganie
kier., centr. zamek, el. ster. szyby, immobilizer, welurowa tapi
cerka, RO + panel, alarm, zadbany, stan b. dobry, - 17.600 zł
lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0601/79-97

FIAT SEICENTO, 2001 r.. 32 tys. km, 900 ccm. zielony, blokada
skrzyni biegów, immobilizer. RO, opony letnie I zimowe, I wła
ściciel. - 15.700 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-74-34,
0604/61-19-16

FIAT SEICENTO, 2002 r., 22 tys. km, 1108 ccm. bordowy meta
lic. el. otw. szyby, centr. zamek, RO z CD, kpi. kół zimowych,
immobilizer, poduszka pow., • 19.600 zł. Udanin, powiat średz
ki, tel. 0505/5941-20

FIAT SEICENTO, 1999 r., 42 tys. km. 900 ccm. kolor morałowy,
-14.500 zł. Tarnów Opolski, tel. 077/464-58-57

FIAT SIENA HL. 1998 r., 150 tys. km, 1600 ccm, bordowy, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, wspoma
ganie kier., RO, I właśddeł, kupiony w salonie, serwisowany, 15.900 zł. Legnica, tel. 076/862-62-32

FIAT SEICENTO, 2001 r., 40 tys. km, 900 ccm, jasnoniebieski
metafic, • 15.800 zł. Kaisz, tel. 062/761-66-15,0606/47-22-20

FIAT SEICENTO, 2002 r., 49 tys. km, 900 ccm, srebrny metalic,
I właśddeł, -17.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/85-19-28

FIAT SEICENTO, 1999 r., 68 tys. km, 1100 ccm, niebieski me
talic, el. otw. szyby i reg. światła, centr. zamek + pilot, alarm,
poduszka pow , dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, zderzaki i
lusterka w kolorze nadwozia, stan idealny, -14.900 zł. Ostrów
Wlkp., tel. 062/739-8446 po godz. 18

FIAT SIENA, 1998 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk. 16V. czer
wony. inst gazowa, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw.
szyby, RO, welurowa tapicerka, I właśddeł, kupiony w salonie,
-18.400 zł. Jarodn. tel. 0601/57-35-88

FIAT SIENA HL. 1998 r.. 69 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy
metalic, ei. otw. szyby, centr. zamek, inst gazowa, 103 KM, RO,
welurowa tapicerka, stan b. dobry, serwisowany, po wymianie
pasków, płynów, klocków, - 16.500 zł. Wrocław, tel.
0696/05-04-91

FIAT SEICENTO. 2001/02 r.. 30 tys. km, 900 ccm. zielony me
talic, kupiony w salonie w styczniu 2001 r., bez wypadku, oryg.
lakier, immobilizer, tylne szyby uchylane, książka serwisowa,
kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry • 16.900 zł lub zamie
nię na Fiata 126p, z 1997 lub 1998 r. Jelcz-Laskowice, teł.
0605/92-71-09

FIAT SEICENTO, 1999 r., 44 tys. km, 900 ccm, czerwony, blo
kada skrzyni biegów, el. reg. reflektory, garażowany, II właśddel, zadbany, bez wypadku, • 13.800 zł. Oborniki śląskie, tel.
071/387-29-82,0501/22-50-04

FIAT SIENA HL. 1998 r., 84 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V,
biały. 4-drzwiowy. centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw.
szyby, blokada skrzyni biegów, bez wypadku, I wrtaśdciel, ku
piony w salonie, - 17.400 zł. Jarocin, tel. 062/749-62-88.
0502/54-74-94
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ty opon, oryginalny lakier, stan idealny, • 16.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/31844-22,0605/92-71-09

FIAT SEICENTO, 1999 r.. 101 tys. km, 900 ccm, biały, immobi
lizer, I właśddeł, kupiony w salonie, • 12.950 zl. Legnica, tel.
076/862-62-32

FIAT SIENA HL, 1998 r., 1600 ccm, 16V, grafitowy
metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel,
serwisowany, wspomaganie kier., centr. zamek,
el. otw. szyby, immobilizer, poduszka pow., halo
geny, stan idealny, * 17.900 zł kredyt, leasing,
sam ochód w rozliczeniu , gotów ka. „AUTO
PLUS” , Wałbrzych, www.auto*plus.com.pl, ul.
Wrocławska 23, tel. 074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039714

FIAT TEMPRA KOMBI, 1992 r.. 102 tys. km, 2000 ccm. wtrysk,
morski metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kier*, alarm, welu
rowa tapicerka, deska rozdz. nowego typu, kpi. dokumentacja,
I właścidel w kraju od 1996 r., bez wypatfcu, stan idealny, 8.600 zl. Śrem, tel. 076/834-40-00,0505/504)2-05

FIAT SIENA. 1998/99 r., 84 tys. km. 1400 ccm, benzyna, inst.
gaz., czerwony, kupiony w salonie, II wlaśddei, serwisowany,
immobilizer, hak, dzielona tylna kanapa, garażowany, bez wy
padku. • 15.500 zł. Milicz, tel. 0502/06-12-34
FIAT SIENA, 1999 r.. 69 tys. km, 1200 ccm, benzyna, granato
wy. -18.000 żł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-29-98
FIAT SIENA HL, 1999 r„ 58 tys. km, 1200 ccm, benzyna 75 KM,
bogate wyposażenie, I właśddeł, książka serwisowa, kpi. kół
zimowych, stan idealny, • 19.500 zł. Świdnica, tel. 074/640-27-96.
FIAT SIENA, 1999/00 r., 59 tyś. km, 1200 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, I wlaśddei. garażowany, stan idealny, -19.900
zł lub zamienię na tańszy. Świdnica, tel. 0607/39-92-93
FIAT SIENA, 2000 r.. 50 tys. km, 1250 ccm. zielony metalic,
kupiony w salonie, książka serwisowa, faktura zakupu, serwi
sowany, poduszka powietrzna, centr. zamek, el. otw. szyby,
welurowa tapicerka, wspomaganie, RO, alarm, stan b. dobry. 18.800 zł. Kamienica, tel. 077/431-7347,0600/48-31-54
FIAT SIENA, 2000 r., 75tys. km, 1200 ccm, zielony metalic, I
właśdciel, immobilizer, poduszka pow., zderzaki, lusterka i klam
ki w kolorze nadwozia, wyposażenie podstawowe, stan techn.
b. dobry, • 16.200 zł. Sw. Katarzyna, tel. 071/311-5643
FIAT SIENA, 2000 r., 107 tys. km, 1250 ocm, wtrysk, srebrny
metalic, inst. gazowa z komputerem, poduszka pow., alarm +
pilot, el. reg. reflektory, reguł, kierownica, dodatkowe światło
.stop’ , RO + 4 głośniki, pokrowce, tylna blenda, kupiony w sa
lonie. I wrfaśddel, stan b. dobry, • 19.900 zł lub zamienię. Złoto
ryja, tel. 076/87841-13.0697/39-07-00

O

FIAT TIPO, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, szary metalic,
el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie kier., RO, sportowa
kierownica, katalizator, garażowany, stan idealny, - 8.500 zł.
Wrodaw, tel. 071/325-20-62
FIAT TIPO AGT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, wtrysk, bordowy
metalic, inst. gazowa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, 5-btegowy, sprowadzony w całośd, w kraju 5 lat, kpi. do
kumentacja, zarejestrowany, • 5.800 zł. Wrocław, tel.
071/348-34-78
FIAT TIPO, 1990 r., 176 tys. km. 1600 ccm, benzyna, szary
metalic, pełne wyposażenie el., wspomaganie kier., RO,
Check-Control, deska Analog, srebrne wykończenie w środku,
garażowany, stan b. dobiy, ważny przegląd, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 0508/87-24-94
FIAT TIPO, 1990 r., 1600 ccm. benzyna, grafitowy metalic, wspo
maganie kier., el. ster. szyby i szyberdach, RO, garażowany, •
8.500 zł. Wrocław, teł. 0505/13-86-89
FIAT TIPO, 1990/91 r., 1400 ccm. benzyna, srebrny metalic,
stan dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, kpi. dokumen
tacja, zadbany. RO. - 6.400 zł. Lubin, tel. 0693/42-26-95
FIAT TIPO, 1990/95 r„ 181 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic,
2-letnia inst. gazowa, el. otw. szyby, hak, deska digital, prze
gląd do 12.2004 r., - 7.300 zł. Wrocław, tel. 071/363-13-82,
0607/62-50-79
FIAT TIPO, 1991 r . 114 tys. km, 1600 ccm, czarny, centralny
zamek, el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi, wspomaganie i
regulacja kierownicy, garażowany, kompletna dokumentacja,
stan dobry, - 8.700 zł. Oława, tel. 071/303-8048 po godz. 18.
0605/74-91-71
FIAT TIPO, 1991/92 r„ 1600 ccm, benzyna, czarny, centralny
zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, welurowa tapicerka,
szyberdach, alarm, alum. felgi, zapasowy kpi. kół, zadbany,
5-drzwiowy, stan b. dobry, - 7.800 zł. Wtocław, teł. 0601/61-14-91
FIAT TIPO, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafitowy
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, • 6.500 zł. Gromadka, po
wiat bolesławiecki, tel. 0607/09-94-85
FIAT TIPO, 1992/93 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy, stan b.
dobry, 5-biegowy, garażowany, zadbany, alarm, RO, II właści
ciel, - 8.200 zł. Scinawka średnia, tel. 074/871-52-67,
0507/35-1947
FIAT TIPO, 1993 r.. 120 tys. km, 2000 ccm, inst. gaz. el. otw.
szyby, deska Digital, -10.200 zł. Jarodn, tel. 0691/30-80-90
FIAT TIPO, 1993/94 r., 132 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny
metalic, centr. zamek,.5-drzwiowy, wspomaganie kier., RO, el.
otw. szyby, reg. kierownica, atermiczne szyby, welurowa tapi
cerka, dzielona tylna kanapa, kpi. kół zimowych, alum. felgi,
właścidel niepalący, zadbany. • 10.500 zł. Wałbrzych, teł.
0608/11-90-57
FIAT TIPO, 1993/94 r., 129 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny,
inst gazowa, wspomaganie kier., el. otw. szyby, RM + panel i
głośniki, regdowana kierownicą pokrowce, zadbany, 3-drzwiowy, nowe amortyzatory i tłumik, szyberdach, • 11.500 zł. Wro
cław, tel. 0504/80-31-72
FIAT TIPO, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, czarny, el. otw. szy
by, centr. zamek, Mul-T-Lock. kupiony w salonie, II właśdciel, •
11.000 zł. Opole, tel. 0504/51-83-04
FIAT TIPO, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, szy
berdach, el. otw. szyby, centr. zamek, 5-blegowy, inst. gazowa,
wspomaganie kier., sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, • 10.300 zł. Iłowa, powiat żagański, tel. 0604/13-97-19

FIAT STILO DYNAMIC, 2002 r., 60 tys. km, 1600
ccm, 103 KM, błękitny metalic, kupiony w salo
nie w Polsce, bez wypadku, I właściciel, 5-drzwiowy, serwisowany, 6 poduszek pow., wspomaga*
nie kier., klimatyzacja, ABS, EBD, BA, ASR, MSR,
centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby + pilot, eł. reg.
i podgrzewane lusterka, oryg. RO, 2 komputery,
• 45.900 z ł możliwy kredyt, zamiana. Komis • „AU*
TO*MAX” , Wałbrzych, www.automaxkomis.gratka.pl, ul. Wrocławska 2, tel. 674/846*96*00,
0502/25*55*10,0504/10-64-44
W01040404

FIAT ULYSSE VAN, 1998 r , 1900 ccm, turbo D pełne wyposa
żenie elektryczne, klimatyzacja, wspomaganie kier., immobili
zer, centr. zamek + pilot - 39.000 zł. Gostyń, tel. 0691/34-97-35.
0604/864946

FIAT STILO DYNAMIC, 2002 r., 47 tys. km, 1900 ccm, JTD,
perłowogranatowy metalic, klimatyzacja, ABS, RO+CD, el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, centr. zamek, 5-drzwiowy,
115 KM, komputer, tempomat, welurowa tapicerka, książka ser
wisowa, podgrzewane fotele, stan idealny, - 44.900 zł lub za
mienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37

FIAT UNO SX, 1984 r., 126 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, zielone szyby atermiczne, pasy bezwład
nościowe, tylna szyba ogrzewana z wycieraczką zagłówki, dzie
lona tylna kanapa, pasy tylne, ekonomizer, obrotomierz, zadba
ny, stan b. dobry, • 3.400 zł lub zamienię na uszkodzony, do
poprawek. Bielawa, tel. 074/645-36-87 wieczorem,
0607/71-18-73

FIAT TEMPRA, 1992 r., 135 tys. km, 1600 ccm, perłowy meta
lic. instalacja gazowa (na gwarancji), wspomaganie kier., centr.
zamek, el. otw. szyby, kpi. dokumentacja, szyberdach, roleta
bagażnika, welurowa tapicerka, RO, halogeny soczewkowe.

FIAT UNO, 1984 r., 210 tys. km, 900 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, stań techn. b. dobry, RO + 6 głośników, tylne szyby uchyla
ne, po remonde kapitalnym podwozia (2003 r.) i silnika (2001
r), atrakcyjny wygląd, dużo nowych częśd, ekonomiczny, kpi.
dokumentacja, - 2.950 zł. Wrocław, tel. 0608/14-39-56
FIAT UNO, 1984 r , 211 tys.lcm, 900 ccm. czerwony, 3-drzwlowy. alarm, RO + 6 głośników, atrakcyjny wygląd, tylne szyby
uchylane, dużo nowych częśd, - 2.900 zł. Wrocław, tel.
071/357-14-59,0694/8045-81

FIAT UNO SX. 1985 r., 119 tys. km, 1300 ccm, czarny, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane, zegarek, zielone szyby
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atermiczne, dzielona tylna kanapa, pasy bezwładnościowe,
żaglówki, stan techn. b. dobry, bez wypadku, • 3.800 zł lub za
mienię na uszkodzony, do poprawek. Bielawa, tel.
074/830-00-54 wieczorem, 0601/61 -94-76

FIAT UNO, 1995 r.. 127 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk,
niebieski, garażowany, kupiony w salonie, I właśddel, stan Ide
alny, • 9.800 zł. Wtodaw, tel. 0606/2348-68

FORD ESCORT CABRIO, 1982 r., HOOccm, wtrysk, żółty, Inst.
gazowa ze zbiornikiem poj. 44 I w miejscu kola zapasowego,
białe zegary, kubełkowe fotele, RO, 5-biegowy, stan dobry, atrak
cyjny wygląd, • 6.000 zł. Wrodaw, tel. 0502/96-50-27

PIAT UNO, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwiowy,
5-biegowy, RM, katalizator, nowy akumulator (gwarancja), spro
wadzony w całości, bez korozji, stan idealny, - 4.200 zł. Grylów
Śląski, tel. 075/781-12-09,0600/43-68-45

O . FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm , benzyna, czerwo
ny, kupio n y w salonie, I w ła ścicie l, serwisowany,
bez wypadku, RO, • 9.900 zł gotówka, zamiana,
kre d y t lu b le a s in g . „L E K S CAR” , W ałb rzych ,
w w w .le k s c a r.g ra tk a .p l/u l. M ickiew icza 37, tel.
0601/85-15-55,0604/40-47-11
W01041194

FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, nowe
sprzęgło, ważny przegląd i OC, 5-drzwiowy, - 2.200 zł. Mośdsko, powiat dzierżoniowski, tel. 074/832-9246,0696/45-64-29

FIAT UNO, 1986 r., 1100 ccm, błękitny metalic, opony zimowe,
po remoncie blacharki i lakierowaniu, alum. felgi, ciemne szy
by, sportowy ukł. wydechowy, nowe amortyzatory, • 3.800 zł lub
zamienię na inny, diesel. Lubawka, tel. 075/742-66-35,
0695/64-17-24
FIAT UNO, 1986 r., 1100 ccm, wtrysk, niebieski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, stan b. dobry, nowe opony, ważny
przegląd, zadbany, białe kierunkowskazy, - 3.950 zł lub zamie
nię na uszkodzonego Fiata Cinquecento. Wrocław, tel.
0697/66-74-25
FIAT UNO, 1987 r., 100 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, techn. sprawny, odony w całości, zarejestrowany,
- 3.800 zł. Opole, tel. 077/423-16-60
FIAT UNO, 1987 r., 1300 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowy,
5-biegowy, po remoncie kapitalnym blacharki, konserwacja, po
wymianie płynów, ważny przegląd i OC, zadbany, stan idealny,
• 4.900 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731 -69-57,0600/77-53-16
FIAT UNO, 1987 r., 110 tys. km, 1000 ccm, niebieski metalic,
zadbany, I właściciel, 5-biegowy, 3-drzwiowy, garażowany, bez
korozji, szyberdach, RO, nowe opony, kpi. dokumentacja, bez
wypadku, stan silnika b. dobry, - 3.900 zł lub zamienię na Fiata
126p albo inne propozycje. Paczków, powiat nyski, tel.
0604/34-87-94
FIAT UNO, 1987/88 r., 1500 ccm, benzyna, kolor srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nowe opony, aktualny
przegląd i OC, po remoncie blacharki w 2002 r., II właściciel,
stan b. dobry, - 3.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel.
0508/09-88-66
FIAT UNO, 1988 r., 130 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czarny, z
urzędu celnego, kupiony w 1992 r., kpi. dokumentacja, RO, nowe
opony i akumulator, 3-drzwiowy, • 4.400 z ł, możliwość zamia
ny. Wrocław, tel. 071/791-42-15,0603/77-90-48
FIAT UNO, 1988/94 r., 1300 ccm( srebrny metalic, 5-drzWiowy,
cyfrowa deska rozdzielcza, el. otw. szyby, centr. zamek, stan
blacharki b. dobry, białe kierunkowskazy, przegląd do 12.2004

FIAT UNO, 1996 r., 100 tys. km, 1000 ccm, benzyna, Fire, tur
kusowy metalic, garażowany, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kataliza
tor, pokrowce, konserwacja, hak, po wymianie paska rozrządu,
oleju I płynu, opony zimowe, zadbany, - 9.700 zł. Sucha Kamie
nica, tel. 077/439-6642
FIAT UNO, 1996 r., 75 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, zadbany, garażowany, stan tech
niczny b. dobry, • 10.400 zł. Wrocław, tel. 0609/19-06-08
FIAT UNO, 1996 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, welurowa
tapicerka, stan b. dobry, • 9.400 zł. Złotoryja, powiat złotoryjski,
tel. 0605/1848-53
FIAT UNO, 1997 r., 80 tys. km, 1700 ccm, desd, czerwony
metalic, I właśddel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, 5-drzwio
wy, -13.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-82-71
FIAT UNO, 1997 r., 64 tys. km, 1000 ccm, Fire, bordowy meta
lic, kupi.ony w salonie, bez wypadku, centralny zamek, RM,
alarm, oddęde zapłonu, 5-drzwiowy, stan techn. idealny, •
12.500 zł. Oława, tel. 071/303-39-10,0602/89-72-98
FIAT UNO, 1997 r., 70 tys. km, 1000 ccm, Fire, srebrny metalic,
3-drzwiowy, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, RO Sony+4
głośniki, stan dobry, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0503/06-23-53
FIAT UNO, 1997 r., 78 tys. km, 1000 ccm, Fire, czerwony, ku
piony u dilera, I właśddel, garażowany, centr. zamek, blokada
skrzyni biegów, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 10.600 zł.
Wrodaw, tel. 071/35146-57,0691/94-83-91
FIAT UNO, 1997 r., 77 tys. km, 1000 ccm, benzyna, wtrysk, czer
wony, katalizator, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, I właśddel,
serwsowany, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, radio, po
krowce, zderzaki w kolorze nadwozia, • 12.500 zł lub zamienię.
Żagań, tel. 0603/87-31-28
FIAT UNO, 1997/98 r., 63 tys. km, 1000 ccm, granatowy meta
lic, kupiony w salonie, i właśddel, radio, blokada skrzyni bie
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r., stan silnika dobry, atrakcyjny wygląd, - 3.800 zł. Brzeg, tel.
0698/6448-41
FIAT UNO, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, alum. felgi,
el. otw. szyby, RO, szerokie zderzaki, halogeny, skórzana kie
rownica, - 4.700 zł lub zamienię. Syców, tel. 062/785-22-84,
0605/41-98-63
FIAT UNO SAJDAK, 1989/90 r.. 70 tys. km, 1000 ccm, złoty
metalic. 3-drzwiowy, kpi. dokumentaqa. alum. felgi Scorpion +
dod. kpi. kół,-szyberdach, I właściciel w kraju, garażowany, RO,
oryg. przebieg, stan idedny, • 7.500 zł., tel. 0507/34-59-39

FIAT UNO, 1991 r., 120 tys. km, 1000 ccm stan b. dobry, szy
berdach, 5-biegowy, 3-drzwiowy, na zachodnich tablicach - 330
EUR. Żary, tel. 0604/28-83-88
FIAT UNO, 1991/20 r., 999 ccm, kolor stalowy metalic, 3-drzwlowy, nowe opony, ekonomizer, zadbany, • 6.800 zł lub zamienię
na VW Golfa I albo Audi 80, do 4.000.zł. Głęboka, powiat strzeliński, tel. 071/796-17-08
FIAT UNO, 1991/92 r., 1000 ccm, czerwony, instalaqa gazowa^
alarm, blokada skrzyni biegów, zaniedbany, - 4.900 zł. Polani
ca Zdrój, tel. 074/86845-51
FIAT UNO, 1992 r., 85 tys. km, 1000 ccm, ciemnozielony meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, RO, zadbany, - 7.200 zł. Ra
wicz, tel. 065/545-28-86.0693/79-91-20
FIAT UNO SX, 1992 r„ 1500 ccm, granatowy, garażowany, el.
otw. szyby, centr. zamek, halogeny, katalizator, nowe opony zi
mowe, - 7.500 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-73-03
FIAT UNO, 1993 r., 54 tys. km, 1000 ccm, ciemnoniebieski,
kupiony w salonie, 5-biegowy, tylne szyby uchylane, garażowa
ny, zadbany, RO, oryg. przebieg, - 7.950 zł. Wiązów, tel.
071/393-10-55,0504/72-26-79

FIAT UNO, 1994 r., 110 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielony
metalic, 5-drzwiowy, alarm, kupiony w kraju, inst. gazowa, 10.800 zł lub. zamienię, możliwe raty. Paczków, tel.
077/431-78-00,0600/06-30-37
FIAT UNO, 1994 r., 78 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebieski
metalic, stan dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 9.600 zł lub za
mienię. Strzegom, tel. 074/844-27-58,0604/2943-83
FIAT UNO, 1994 r., 77 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski
metalic, 5-drzwowy, bez wypadku, garażowany, zadbany, stan
b. dobry, - 10.500 zł. Twardogóra, powiat oleśnicki, tel.
0607/21-59-12
FIAT UNO, 1994 r , 89 tys. km, 1000 ccm, benzyna, chabrowy,
kupiony w salonie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, nowe opony,
zadbany, - 9.800 zł, Wrocław, teł. 071/348-77-19,0692/87-29-77
FIAT UNO, 1994 r., 95 tys. km, 999 ccm, zielony metalic, książ
ka serwisowa, 5-drzwiowy, RO, blokada skrzyni biegów, nowe
opony, garażowany, zadbany, - 8.400 zł lub zamienię. Wrocław,
tel. 071/338-02-78,0603/04-75-27
FIAT UNO, 1994 r., 120 tys. km, 1000 ccm, benzyna, granato
wy, tylne szyby uchylane, centralny zamek, alarm, nowy aku
mulator, zadbany, stan b, dobry, - 7.900 zł. Wrocław, tel.
071/792-39-75,0696/03-7441
FIAT UNO, 1994/95 r., 70 tys. km, 1000 ccm, zielony metalic,
5-drzwiowy, RO, kupiony w salonie, bez wypadku, zadbany, stan
b. dobry, - 9.900 zł. Świebodzice, powiat świdnicki, tel.
074/854-72-33,0601/09-62-26
FIAT UNO, 1994/95 r., 87 tys. km, 1000 ccm, bordowy metalic,
II właśdciel, 5-drzwiowy, garażowany, zadbany, - 8.000 zł lub
zamienię. Wrodaw, tel. 071/338-02-78,0603/04-75-27
FIAT UNO, 1995 r., 65 tys. km, 1400 ccm, czarny, 4-drzwiowy,
immobilizer, konserwacja, stan b. dobry, - 10.200 zt. (Oodzko,
teł.074/867t74-98

FORD ESCORT, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. szyberdach, kołpaki, hak, prze
gląd ważny i OC, nowe tablice rej., zadbany, - 4.200 zł. Ż u ko 
wice śląskie; tel. 0605/18-79-57
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 176 tys. km, 1600 ccm, diesel,
czarny, centr. zamek, alarm ♦ pilot szyberdach, zadbany, hak,
stan techn. b. dobry, • 5.200 zł. Bolesławiec, tel. 076/732-22-80,
0605/35-72-10
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 1400 ccm, czerwony, I właśd
del, bez wypadku, stan idealny, 4-drzwiowy, - 4.500 zł. Kroto
szyn. tel. 062/721-14,77
FORD ESCORT XR3ł, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, g ro
Ulowy, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, szyberdach, spor
towy układ wydechowy, spoiler tyln^ stan b. dobry, • 4.200 zł.
Kunów, tel. 071/391-09-39
FORD ESCORT, 1987 r., 165 tys. km, 1900 ccm, benzyna, srebr
ny, inst. gazowa, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, auto
mat. zapinane pasy bezp.-, obrotomierz, wersja amerykańska, •
3.600 zł. Legnica, tel. 076/862-62-32

Czynne 9-17, soboty 9-14

FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, orygbalny szyberdach, stan bardzo dobry, 2 komplety opon,
nowy akumulator, • 6.400 zł. Lubin, td. 0696/9147-50
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel, biały, 4-osobowy,
blaszak, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 6.300 zl.
Jdcz-Laskowice, td. 071/318-6342,0692/98-58-92
FORD ESCORT, 1990 r., 1300 ccm, dlesd, niebieski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, zactoany, garażowany, bez wypadku,
sprowadzony w całośd, oznakowany, obrotomierz, szyberdach,
przegląd do listopada 2004 r., po remonde kapitalnym silnika,
stan b. dobry, • 5.900 zł. Paczków, tel. 077/431-76-78,
0506/34-73-04,0695/57-58-03
FORD ESCORT, 1990 r , 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 16V,
srebrny metalic, centr. zamek, szyberdach, 3-drzwiowy, wdurowa tapicerka, karta pojazdu, I właśddel w kraju, d . reg. re
flektory, zadbany, stan b. dobry, model przejściowy, - 8.000 zt
lub zamienię na droższy, do 14.500 zł. Pogorzela, powiat go
styński, td . 0693/49-66-23,0607/56-64-94
FORD ESCORT KOM8I, 1990 r., 1400 ccm. benzyna, biały,
3-drzwiowy, stan techn. dobry, ważny przegląd i OC, • 5.000 zł.
Wrodaw, td . 0504/94-66-36
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, bordowy metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. szyberdach, obrotomierz, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, alarm
+ pilot, spoier ze światłem .stop*, stan dobry,- 4.000 zł. Wro
cław, td . 0501/76-53-75
FORD ESCORT CLX, 1990/91 r., 133 tys km, 1400 ccm, gra
natowy, 5-drzwiowy, garażowany, centr. zamek, el. reg. reflek
tory, szyberdach. stan b. dobry, - 8.900 zł. Leszno, tel.
065/520-00-19
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski, nowy
model, wdurowa tapicerka, opony zimowe, bez korozji, reg. wys.
pasów i reflektorów, RO, zegarek, 3-dnwrfowy, garażowany, stan
b. dobry. - 7.200 zł. Ziębice, td. 074/81948-37,0695/70-15-05

FORD ESCORT. 1987 r, 1600 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy,
5-biegowy, szyberdach, RO, welurowa tapicerka, ważny prze
gląd i OC, zadbany, stan dobry, • 4.800 zł. Oleśnica, tel.
071/798-92-05,0503/13-97-84

FORD ESCORT, 1991 r , 1400 ccm, benzyna, niebieski, in st
gazowa, alum. felgi, RO, sprowadzony w całośd, 2-drzwiowy,
kpi. dokumentacja, zderzaki w kolorze nadwozia, • 9.300 zł.,
tel. 0602/33-53-18,0603/13-97-64

FORD ESCORT, 1987 r„ 1600 ccm, grafitowy metalic, zadbany,
spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia, - 4.700 zł. Pleszew, tel.
062/741-96-69,0608/15-86-55

FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwio
wy, szyberdach, d. reg. lusterka, d . reg. reflektory, przednia
szyba ogrzewana, zadbany, właśddd niepalący, - 8.400 zł. Bie
lawa, powiat dzierżoniowski, tel. 0696/45-98-14

FIAT UNO, 1998 r, 1000 ccm, Fire, czerwony, 5-drzwiowy, ku
piony w salonie, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, •
12.500 zł. Opole, tel. 0604/49-87-64

FIAT UNO, 1999 r., 58 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 5-drzvriowy, RO, kupiony w salonie, • 13.900 zł. Leszno, tel.
065/534-09-04,0605/23-86-37
FIAT UNO, 1999 r., 42 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, Fire, czerwo
ny, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, RO, stan b. dobry, • 15.200
zl lub zamienię na tańszy. Rawicz, tel. 0609/84-00-79
FIAT UNO, 1999/00 r., 54 tys. km, 1000 ccm, Fire, czerwony,
5-drzwiowy, kupiony w salonie, I właśdciel, bez wypadku, gara
żowany, centr. zamek, alarm, oryg. lakier, kpi. dokumentacja,
stan idealny, - 14.300 zł. Wrodaw, tel. 071/35146-57,
0691/94-83-91
FIAT UNO, 2000 r., 79 tys. km, 899 ccm, granatowy metalic,
5-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, RO+ głośniki, I właśdciel,
garażowany, serwisowany, bez wypadku, • 16 .200 zł. Brzeg, teł.
0505/05-92-98
FIAT UNO, 2000 r., 29 tys. km. 1000 ccm, Fire, srebrny metalic,
I właśddel, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany,
5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, immobili
zer, RO, stan b. dobry, -15.600 zł. Wałbrzych, tel. 0506/24-60-77
FIAT UNO, 2000r„ 60 tys. km, 1000 ccm, Fire, srebrny metalic,
kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry,
RO ♦ 4 głośniki, - 14.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel.
0606/85-51-37
FIAT UNO, 2001 r., 62 tys. km, 900 ccm, srebrny metalic, ku
piony w salonie, I właśddel, alarm + pilot, centr. zamek, kpi.
dokumentacja, 2 kpi. opon, dodatkowe światło .stop*, • 17.500
zł. Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, tel. 0604/18-26-52
FIAT UNO, 2001 r., 32 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, alarm + pilot, I właśddel, kupiony w salonie, serwi
sowany, • 18.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-54-12,
0698/49-93-18
FIAT UNO, 2002 r., 13 tys. km, 900 ccm, -Hnst. gazowa, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, • 18.500 zł. Brze
ziny k. Kalisza, teł. 0600/63-36-32
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FORD AEROSTAR, 1993 r.. 3000 ccm, benzyna, in st gaz.,
srebrny, po lakierowaniu, po tuningu, obniżony, klimatyzacja,
ABS, stan b. dobry, brak ważnego OC, -14.000 zł. Wrodaw, tel.
0605/53-50-65
FORD CONTOUR, 1996 r., 91 tys. km, 2000 ccm wersja amery
kańska, ABS, ARS, wspomaganie kier., tempomat, klimatyza
cja, automatic, wszystkie el. dodatki, stan b. dobry, atrakcyjny
wygląd, nowe opony letnie i zimowe, - 22.000 zł. Wrocław, tel.
071/357-31-76,0609/76-71-80
FORD ESCORT, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic,
instalacja gazowa, oryg. lakier, nowe sprzęgło, zadbane wnę
trze, ważny przegląd I OC, bez wypadku, stan b. dobry, - 3.600
zł lub zamienię ha inny, lub większy. Góra, tel. 065/544-12-35
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, czerwony, 5-biegowy, hak,
fotele kubełkowe, 3-drzwiowy, radio, kpi. dokumentaqa, w dągłej eksploatacji, • 1.350 zł. Kłodzko, tel. 074/867-93-22,
0600/21-51-66
FORD ESCORT, 1981 1300 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, S-dmńcnii, - 900 zł. Legnica, tel. 0691/94-3947
FORD ESCORT. 1981 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, stan dobry, - 2.400 zł. Poniec, tel. 0692/95-10-88
FORD ESCORT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, szary, 4-drzwiowy, po remoncie kapitalnym blacharki, ospoiłerowany, alum.
felgi, radio, ważny przegląd, nowy akumulator, brak OC, stan
techn. b. dobry, - 2.300 zł lub zamienię na Rata 126p. Złotory
ja, teh 076/878-67-52,0507/44-63-38

FIAT UNO, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, in st gaz., niebieski
metalic, immobilizer, stan dobry, - 8.700 zł. Oleśnica, tel.
071/798-06-72,0693/48-74-37

i FORD ESCORT, 1981/86 r., 1300 ccm; benzyna, brązowy me
talic, nie wymaga napraw, atrakcyjny wygląd, stan dobry - 2.100
zł lub zaminię na droższy, najchętniej kombi łub Mercedesa 123
D. Jelenia Góra, tel. 0501/54-50-81

FIAT UNO, 1995 r.. 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski
metalic, 5-drzwiowy, Mul-T-lock„stan dobry, - 9.500 zł. Szczyt
na. tel. 074/868-32-90

FORD ESCORT. 1982 r., 1300 ccm, benzyna, inst. gaz, zielony
metalic, - 2.700 zł. Świebodzice, tel: 074/666-96-98,
0693/36-82-87
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FORD ESCORT XR3i, 1986 r., 1600 ccm, i.e., czarny, szyber
dach, nowe amortyzatory i układ wydechowy, techn. sprawny
silnik, bez korozji, fotele Recaro, karta pojazdu, nowe filtry, olej,
• 4.250 zł. Wrodaw, tel. 0504/14-87-36
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FORD ESCORT CLX, 1991 r., 85 tys. km, niebieski metalic, centr.
zamek ♦ pilot, alarm, szyberdach, el. reg. reflektory, reingi da
chowe, zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, za
dbany, właśdciel niepalący, nie wymaga napraw, • 9.900 zł.
Wrodaw, td. 071/363-39-37

FIAT UNO, 1994 r„ 154 tys. km, 1000 ccm, benzyna, inst. gaz.,
bordowy metalic, 5-drzwiowy, 5-bieaowy, 2-letnia inst. gazowa,
stan b. dobry, • 8.800 zł.-Gryfów Śląski, tel. 075/781-12-09,
0600/43-6845
FIAT UNO, 1994 r., 107 tys. km, benzyna, czarny, 5-drzwiowy,
szyberdach, alum. felgi, po tuningu, atrakcyjny wygląd, stan b.
dobry, - 9.200 zł. Kamienna Góra, tel. 0502A31-81-84

FORD ESCORT XR3i, 1986 r., 1600 ccm, wtrysk, szary metalic,
stan b. dobry, szyberdach, zadbany, kubełkowe fotele, RO, ospo
ilerowany, kpi. kół zimowych, nowy akumulator, ważny przegląd
i OC, - 3.600 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel.
074/849-60-20

BOSCH. HITACHI i
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łożyska, pierścienie
" elektromagnesy
- uzwojenie
- szczotkotrzymacze
szczotki
- przekład, planetarne

FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, złoty metalic,
3-drzwiowy. 5-biegowy, inst gazowa, ekonomizer, garażowa
ny, nowy akumulator i ukł. wydechowy, RO, - 3.800 zł. Między
górze. powiat kłodzki, tel. 0505/10-53-23

FIAT UNO, 1998/99 r., 1400 ccm, benzyna, beżowy metale,
5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, centr. zamek,
alarm + pilot, immobilzer, I właścideł, stan dobry, - 12.900 zł.
Wrodaw, tel. 0601/40-10-08

FIAT UNO, 1991 r., 900 ccm, niebieski, 5-biegowy, kupiony w
kraju, alarm, ważny przegląd i OC, - 5.200 zł. Wrocław, teł.
0508/94-99-91

FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, diesel, jasnozielony meta
lic, 3-draMowy, 5-biegowy, alum. felgi, po małym tuningu nad
wozia, stan b. dobry, - 4.600 zł lub zamienię na Forda Escorta
Pick-up. Kowary, powiat jeleniogórski, tel. 075/76144-07

* wirniki

r moduły zapłonu
■60ndy Lambda
• czujniki halotronowe
■świeco żarowa
I przekaźniki Gwloc
SAMOCHODY DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE,
12/24V WÓZKI WIDŁOWE. MASZYNY
BUDOWLANE I ROLNICZE

FIAT UNO FIRE, 1997/98 r., 53 tys. km, 1000 ccm, benzyna,
atramentowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, plastikowe nadkola, rozkładana kana
pa tylna, 4 zagłówki, kupiony w salonie, i właśddel, stan b.
dobry, -10.900 zł. Głuszyca, tel. 0600/74-59-62

FIAT UNO, 1990 r., 1700 ccm, diesel, szary metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, kpi. dokumentacja, zadbany, - 6.500
zł. Środa Śląska, tel. 071/31741-28

FIAT UNO, 1991 r., 1000 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwrfowy, I
właściciel w kraju, sprowadzony w całości, • 6.500 zł. Leszno,
teł. 0600/81-53-84

FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, 109 KM, szary,
3-drzwiowy, szyberdach, po remoncie blacharki i blacharki w
2002 r., RO, zadbany, • 4.000 zł. Lubin, tel. 076/840-86-92,
0603/.16-91 -58

ELEKTRO NIKA'

FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, nowy ukł. hamulcowy i świece, garażowany,
ważny przegląd i OC, • 3.500 zł. Lewin Brzeski, tel.
077/412-8343

FIAT UNO, 1998/99 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy,
bez wypadku, stan dobiy, -10.500 zl. Syców, tel. 062/785-01-98

FIAT UNO, 1990/94 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, 5-biegowy,
3-drzwiowy, RO, przegląd i OC do 07.2004 r., • 5.900 zł. Uniejowice, powiat złotoryjski, tel. 0695/56-3242 .

FORD ESCORT, 1983/84 r., 70 tys. km, 1300 ccm, niebieski
metalic, ekonomizer, nowy przegląd, zadbany, garażowany,
nowy akumulator, bez korozfl, stan b. dobry, - 2.700 zł. Jawor,
teł. 076/870-37-13,0601/79-95-75

gów, tylne szyby uchylane, 3-drzwiowy, zacfcany, • 12.500 zł
lid) zamienię na tańszy, np. Fiat Cinquecento, Uno. Brzeg, tel.
077/41149-71,0501/36-37-18

FIAT UNO, 1990 r., 1000 ccm, benzyna, brązowy, - 5.000 zł.
. Doruchów, teł. 062/731 -66-65

FIAT UNO, 1990/91 r., 105 tys. km, 900 ccm, perłowobiały, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, tylne szyby uchylane, nieeksploatowany w kraju, bez korozji, bez wypadku, po przeglą
dzie do zarejestrowania, stan idealny, - 6.200 zł. Bolesławiec,
tel. 075/644-5544,0609/98-58-30

FORD ESCORT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, - 2.500 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Otok, tel. 075/644-91-56

UH984/SI.

B E N D IK S
ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI
DOSAMOCHODÓWZACHODNICH I JAPOŃSKICH

FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, grafltowy metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, welurowa tapicerka, el. otw. szyby,
centr. zamek, alarm ♦ pilot, zadbany, - 5.900 zł lub zamienię.
Żagań, tel. 068/477-3344,0502/07-34-37
FORD ESCORT, 1987/88 r„ 140 tys. km. 1400 ccm, benzyna,
biały, przegląd ważny, garażowany, alum. felgi, szyberdach, •
4.900 zł., powiat nyski, tel. 0695/69-77-69
FORD ESCORT, 1987/96 r„ 1400 ccm, benzyna, brązowy me
talic, • 5.500 zł. Prusice, tel. 071/312-50-28

FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, szary metalic, II
właśddd w kraju, karta pojazdu, nowe opony, ważne OC, RO,
welurowa tapicerka, sprowadzony w całośd, - 8.300 zł. Bole
sławiec, tel. 0509/08-14-23
FORD ESCORT, 1991 r., 110tys km, 1400ccm, benzyna, srebr
ny metalic, katalizator, el. reg. refiektory, wdurowa tapicerka.
RO, 3-drzwiowy, w kraju od 2. lat, stan b. dobry, nowe sprzęgło,
- 9.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/730-16-38,0508/54-39-95

Z A M K I , S T A C Y J K I SAMOGHODOW EOP011556
A W A R Y J N E O T W IE R A N IE S A M O C H O D Ó W
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FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, garażowany, • 6.300
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-28-64
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, przegląd do 02.2005 r., RO * głośniki, sportowy ukł. wyde
chowy, 5-biegowy, spoler z tylu, nowe hamulce i płyny, opony
zimowe i letnie, nowy akumulator (gwarancja), stan b. dobry, •
5.850 zł. Lewin Kłodzki, td . 074/869-80-72
FORD ESCORT, 1988 r., 1900 ccm, benzyna, żółty, ważny prze
gląd, szyberdach, szerokie zderzaki, po małym tuningu, - 2 .900
zł lub zamienię na Fiata 126p lub Poloneza. Wrocław, tel.
0693/20-35-52
FORD ESCORT, 1988/89 r., 1400 ccm, benzyna, biały, inst.
gazowa, 5-drzwriowy, dużo nowych cżęści, po wymianie filtrów i
deju, alarm, centr. zamek, szyberdach, bez korozji, - 6.600 zł
łub zamienię na inny, diesel, w tej cenie. WilamoMce, gm. Cie
płowody, tel. 074/810-50-60,0609/63-33-96
FORD ESCORT, 1988/96 r , 1300 ccm, benzyna, inst. gaz, zie
lony, po remonde silnika i blacharki, stan idealny, alum. felgi
14‘ , - 7.300 zł. Wałbrzych, tel. 0605/43-06-75
FORD ESCORT, 1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, grafito
wy metalic, 5-biegowyy, ekonomiczny, 3-drzwiowy, zderzaki i
lusterka w kolorze nadwozia, szyberdach, RO, zimowe opony
na gwarancji, aktualny przegląd i OC, po remonde zawiesze
nia, bez korozji, stan techniczny bardzo dobry, garażowany, •
5.900 zł. Kamienna Góra, tel. 0601/87-84-21
FORD ESCORT, 1989 r„ 125 tys. km, 1400 ccm, monowtrysk,
czarny, 3-drzwiowy, 5-błegowy, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, szyberdach, katalizator, na zachocfeiich tablicach, stan
b. dobry, - 2.500 zł., tel. 0604/86-69-01'
FORD ESCORT, 1989 r.. 230 tys. km, 1600 ccm, EFI. 90 KM,
niebieski metalic, srebrne dodatki, wyderaczka, alarm, zielone
szyby, szyberdach, felgi 14", sportowy ukł. wydechowy, po wy
mianie oleju, drążków kierowniczych, atrakcyjny wygląd, pilne,
• 5.600 zł. Bolesławiec, tel. 0691/80-76-14
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, centr.
zamek, szyberdach, alum. felgi, 5-cfrzwiowy, nowy akumulator,
obrotomierz, zadbany, - 7.500 zł. Niedźwiednik, powiat ząbko
wicki, tel. 0695/5548-81
FORD ESCORT, 1989 r , 1800 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, alarm + pilot, hak, RO, • 5.000 zł.
Paczków, td. 0603/78-78-86
FORD ESCORT, 1989 r., 130 tys. km. 1600 ccm. benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, nowy akumulator (gwarancja), zadbany, 5.600 zł. Świdnica, td . 0607/41-34-90
FORD ESCORT, 1989 r , 1400 ccm, benzyna, czarny, szyber
dach, alum. felgi. 5-biegowy, szerokie zderzaki, kpi. dokumen
tacja; stan b. dobry, • 5.500 zł. Zgorzelec, td. 0603/18-21-89
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, benzyna szyberdach, 5-bie
gowy, - 4.900 zł lub zamienię. Zgorzelec, td . 0693/37-24-88
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, bez
wypadku, 5-biegowy, nowe opony, plastikowe nadkola, RO,-zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ważny przegląd i OC, stan
b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-50-81,
0605/05-3542
FORD ESCORT, 1989/90 r„ 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
granatowy, po wymianie układu oddechowego, łożysk, przegu
bów, przegląd do 10.2004, posiada kartę pojazdu, start b. do
bry, zadbany, garażowany, - 6.000 zł. Strzegom, teł.
0601/07-38-88 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internede pod numerem • AC0774 http7Awkzautogielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1989/95 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, katalizator, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, tylna szyba ogrze
wana, el. reg. refiektory, dodatkowe światło .stop”, do popra
wek lakierniczych, stan b..dobry, • 5.100 zł. Wałbrzych, tel.
0606/73-9844

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, inst. gaz, biały,
centr. zamek, alarm * pilot RO, szyberdach, zderzaki w kolo
rze nadwozia, spoiler, stan dobry, • 9.500 zł. Brzeg Dolny, td.
071/319-80-74,0504/78-94-93
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, relingi dachowe, RO, szyberdach, welurowa ta
picerka, obrotomierz, kpi. dokumentacja, atrakcyjny wygląd, stan
b. dobry, - 10.400 zł. Jaworzyna SI., powiat świdnicki, tel.
0607/36-73-66
FORD ESCORT, 1991 r„ 130 tys. km, 1400 ccm, czerwony, alum.
felgi, szyberdach, sportowe zapeszenie, przydemniane szy
by, atrakcyjny wygląd, • 8.000 zł. Kafisz, tel. 062/762-35-87
FORD ESCORT. 1991 r., 143 tys. km, 1600 ccm. EFi 105 KM,
czerwony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, bez wypad
ku, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., ABS, hak, el.
reg. światła, welurowa tapicerka. RO Blaupunkt spoiler, - 8.600
zł. Kalisz, td. 0503/18-56-61
FORD ESCORT CABRłO, 1991 f , - 15.000 zł. Kłodzko, td.
0601/7548-79

Wrocław
ul. Gajowa 8-10
tel. 0-602 772 110,
(0 7 1 )3 7 3 3 9 43

godz. 9 - 1 7
-PROWADZIMY
SPRZEDAŻ
WYSYŁKOWĄ

FORD ESCORT CL, 1991 r., 1600 ccm, EFI, czarny, model spor
towy, - 7.000 zł. Lubin, tel. 0691/54-19-69
FORD ESCORT, 1991 r„ 1800 ccm, dlesd, biały, 5-drzwiowy,
5-biegowy, po wymianie wtrysków i świec, zderzaki w kolorze
nadwozia, alum. felgi, RO, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, 9.900 zł. Madejowice, powiat nyski, td. 0693/41-54-38
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, czerwony,
welurowa tapicerka, centr. zamek, ABS, • 9.800 zł. Nowogro
dziec,*td. 075/736-31-19,0507/17-29-67
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, EFi, czarny metalic, zadba
ny, centr. zamek, d . otw. szyby, szyberdach, RO, wdurowa ta
picerka, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 9.100 zł. Otmuchów, tel.
0604/98-10-16
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, inst gaz, czerwony, centr.
zamek, szyberdach, stan techn. b. dobry, - 9.800 zl. Prudnik,
tel. 077/437-61-30
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 117tys. km, 1400 ccm, wtrysk,
czerwony, rdingi dachowe, zidone szyby, d . reg. refiektory,
centr. zamek, nowe amortyzatory, sprowadzony w całośd, kar
ta pojazdu, -10.200 zł. Rogoźnica, tel. 074/855-91-71
FORD ESCORT, 1991 r., 118 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
wtrysk, morśki metalic, kpi. dokumentacja, I właśddd, 5-drzwio
wy, centr. zamek, alarm, szyberdach, karta pojazdu, obrotomierz,
stan idealny, - 11.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-12-94,
0608/63-57-20
FORD ESCORT ĆLX, 1991 r , 1600 ccm, benzyna, Inst. gaz.,
srebrny metalic, I właśddel, w kraju od 2 lat, bez wypadku,
5-drzwiowy, karta pojazdu, el. otw. szyby, centr. zamek, szyber
dach, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, alum. fdgi, RO,
garażowany, stan idealny, - 10.900 zł. Wałbrzych, tel.
0604/44-73-95
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 155 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, inst. gaz., srebrny metalic, centr. zamek, szyberdach,
alarm, roleta bagażnika, spdler, nakładki na zderzaki, alum.
felgi, stan b. dobry, po lakierowaniu, -11.500 zl. Wałbrzych, td.
074/842-54-55,0601/63-3240
FORD ESCORT EFI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz,
biały, zderzaki w kolorze nadwozia, białe kierunkowskazy,
3-drzwiowy, szyberdach, 2 kpi. opon, d . reg. lusterka i reflekto
ry, sportowy tłumik, spoiler na tylnej klapie, stan dobry, - 8.500
zł. Zagórze Ś ł„ td . 074/845-39-25
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
wtrysk, czerwony, szyberdach, RO Panasonic, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, bez korozji, alarm, centr. zamek, kpi. kół,
zadbany, garażowany, nowy akumulator, tarcza sprzęgła i li
stwa kierownicza, • 10.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel.
074/810-33-00,0695/634)34)5
FORD ESCORT, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, szary metalic,
nowe opony, RO, przegląd do 01.2005 r., • 8.800 zł. Złotoryja,
tel. 0606/24-75-17
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r., 125 tys. km, 1800 ccm,
diesel, niebieski, sprowadzony w całośd w 2002 r., RO Ford,
bez wypadku, oryg. lakier, el. reg. reflektory, reingi dachowe,
nowe opony, centr. zamek, wdurowa tapicerka, 5-biegowy, ga
rażowany, stan idealny, -10.400 zł. Strzdin, tel. 071/392-2144
do godz. 15,0604/4146-96
FORD ESCORT, 1991/92 r., 160Ó ccm, czerwony, 3-drzwiowy,
RO, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, spoier, garażo
wany, stan idealny, • 11.300 zł lub zamienię. Świdnica, tel.
0607/39-92-93
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1400 ccm. czerwony, 3-drzwiowy,
centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, szyberdach, garażowany,
stan idealny, - 11.300 zł lub zamienię. Świdnica, tel.
0601/57-86-65
FORD ESCORT, 1991/92 r , 1400 ccm. benzyna, biały, stan
dobry, - 7.200 zl. Wąsosz, powiat górowski, td . 0605/19-55-37
FORD ESCORT. 1991/92 r.. 150 tys. km, 1600 ccm alam +
pilot, d . otw. szyby, hak, RO, garażowany, - 9.200 zł. Wołów,
tel. 071/799-964)1,0698/61-12-91
FORD ESCORT, 1991/96 r., 1400 ccm, czerwony, garażowany,
5-drzwiowy. 5-biegowy, RO, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, 8.300 zl lub zamienię na inny, możliwa dopłata. Paczków, tel.
077/431-71-94,0604/47-25-69
FORD ESCORT Ghia. 1991/97 r., 1800 ccm, diesel, czerwony,
szyberdach. d . otw. szyby, centr. zamek, 5-drzwiowy, nowy aku
mulator, po wymianie łożysk i pasków, garażowany, - 9.000 zł
lub zamienię. Świdnica, tel. 074/850-79-39 po godz. 16,
0605/69-21-28
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r.. 1300 ccm, benzyna, inst gaz.,
biały, I właśdciel, zadbany, • 9.500 zł. Brzeg, td . 0608/83-74-99

FORD ESCORT, 1991 r., 155 tys. km. 1800 ccm, diesel, bordo
wy, 3-drzwiowy, RO, immobilizer, stan b. dobry, - 7.900 zł. Lesz
no, tel. 065/534-094)4,0605/23-86-37

FORD ESCORT, 1992 r.. 1800 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwio
wy, el. reg. lusterka, kubełkowe fotde, szyberdach, wspomaga
nie kier., ABS, atrakcyjny wygląd, - 8.300 zł. Głogów, tel.
0508/33-72-19

FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 1400 ccm, morski metalic,
5-drzwiowy, w kraju od 2001 r., el. otw. szyby, centr. zamek,
welurowa tapicerka, RO, I właśddd, przednia szyba ogrzewa
na, stan b. dobry, • 9.900 zł. Leszno, tel. 0603/68-79-16

FORD ESCORT KOMBI, 1992 r.. 1400 ccm, benzyna, in st gaz.,
szary metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach,
obrotomierz, hak, wdurowa tapicerka, -10.800 zł. Głogów, td.
0603/52-79-93

S A M O C H O D Y U Ż Y W A N E
S h u p —S p r z e d a ż —Z a m ia n a

www.germaz.pl

Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o.
Autoryzowany dealer
54-428 Wrocław, ul. Strzegomska 139
tel. 071/3S8 20 43, O 692 74 33 94
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FORD MONDEO GHIA COMBI
FORD ESCORT
FORD ESCORT COMBI
FORD FOCUS
FORD FOCUS
AUDI A 4
CITROEN XSARA PICASSO
DAEWOO LANOS
KIA SPORTAGE 4 WD
OPELASTRA II
OPEL CORSA
PEUGEOT 206 CC
PEUGEOT 406 COMBI
RENAULT LAGUNA
SKODA FELICIA PERFEKT
TOYOTA AVENSIS COMBI
TOYOTA CAMRY

2002
1997
1995
1999
2001
2000
2000
1998
1998
1998
1997
2001
1997
1995
1999
1999
1997

1800
1300
1800 D
1600
1800
1900TDI
1600
1600 16V
2000+gaz
1600
1400
2000
1800
1800
1600
1800
3000 V6

73.500zl
14.500zł
15.500 zł
31.500x1
42.000xł
65.000 zł
44.900 zł
15.900 xł
32.500 xł
29.900 zl
17.500x1
55.500 xł
26.500 zł
17.900 xł
19.900 xł
38.500 xł
39.500 zł
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FORD ESCORT, 1992 r., 1600 ccm. benzyna, inst. gaz., czer
wony, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, stan b. dobry, •
10.600 zł. Grabowno Małe, gm. Twarttogóra, tel. 071/315-79-15,
0505/01-47-43
FORD ESCORT, 1992 r., 70 tys. km, 1300 ccm, katalizator, bia
ły, inst gazowa na gwarancji, alum. felgi, szyberdach, el. otw.
szyby, spoiler, 3-drzwiowy, centr. zamek, atrakcyjny wygląd, stan
b. dobry, -11.500 zł. Jaźwina, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-80-78,
0606/70*20-89
FORD ESCORT, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebr
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, regulowana kierownica, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 8.700 zł. Jelenia Góra,
tel. 0505/61-82-49 .
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 185 tys. km, 1800 ccm, diesel
bez wypadku, w kraju od 2 lat, welurowa tapicerka, po wymia
nie amortyzatorów i pasków, zadbany, właściciel niepalący, stan
silnika b. dobry, -10.300 zł lub zamienię na tańszy. Kępno, tel.
0697/5^-35-98
FORD ESCORT, 1992 r , 1800 ccm, 16V, szary metałic, I wła
ściciel, 5-drzwiowy, hak, centr. zamek, • 10.000 zł. Leszno, tel.
0693/16-57-87
FORD ESCORT, 1992 r., 146 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, szyberdach, el. reg. reflektory, welurowa tapi
cerka, sprowadzony w całości, bez wypadku, stói dobry, - 8.000
zł. Lubin, tel. 076/841-52-32
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, diesel, bordowy,
kpi. dokumentacja, bez korozji, nowe opony, nowy akumulator,
stan techn. b. dobiy, - 11.700 zł. Lubin, tel. 076/849-10-77 po
godz. 14,0603/19-51-94
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, blo
kada skrzyni biegów, stan techn. b. dobry, - 9.500 zł. Lubin, tel.
0508/36-82-70
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel ABS, welurowa tapi
cerka, 2-drzwiowy, centr. zamek, dużo nowych części, -10.500
zł. Nielubia, powiat głogowski, tel. 076/831-42-66,
0602/50-32-10
FORD ESCORT, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, szaro-niebieski
metalic, I rej. w 1992 roku, centr. zamek + pilot, 5-drzwiowy,
zwoln. z opłaty skarbowej, - 8.200 zł. Ostrów Wlkp., tel.
0694/78-92-31
FORD ESCORT, 1992 r„ 172 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka,
udokum. pdthodzenie, - 8.900 zł. Prusice, tel. 071/312-63-31,
0604/36-35-85
FORD ESCORT, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, inst gaz.ł;czerwony, sprowadzony w całośd w 1999 r., centr. zamek w drzwiach
przednich, 3-mies. in st gazowa, zderzaki w kolorze nadwozia,
el. otw. szyby, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan idealny, 12.700 zł. Strzelin, tel. 0501/71-26-87

FORD ESCORT, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna. 16V,
niebieski metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie kier.,
szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, regulowana kie
rownica i fotele, garażowany, stan b. dobry, -. 11.900 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-71*10,0608/034943
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V, morski, inst. gazowa
na gwarancji, centr. zamek + pilot wspomaganie kier., 2 po
duszki pow., 5-drzwiowy, nowy model, szyberdach, reguł, kie
rownica, el. reg. reflektory, ABS, nowy akumulator (gwarancja),
• 13.800 zł. Prudnik, tel. 077/436-66-15,0606/49-60-66
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., czerwony, inst. gazowa, orygi
nalny lakier, nowe opony, • 13.200 zł lub zamienię, możliwe raty.
Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341,071/312-6341
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 159 tys. km, 1800 ccm, diesel,
biały, wspomaganie kier., centr. zamek, welurowa tapicerka,
Mul-T-Lock, zadbany, nowy akumulator, przyciemnione szyby,
ważny przegląd i OC do 10.2004 r., stan idealny, • 12.000 zł.
Rzepin, tel. 095/759-85-76,0692/81-73-99
FORD ESCORT, 1993 r , 156 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, kupiony w salonie w kraju, 5-drzwiowy, welurowa tapicer
ka, alarm * pilot RO, Mul-T-Lock, garażowany, atrakc. wygląd,
stan b. dobry, -12.800 zł lub zamienię na tańszy. Sobótka, tel.
0600/51-31-02
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SILNIKI - REMONTY, DIAGNOSTYKA
tel. 071/311-91-24,0-601/414-939
FORD ESCORT, 1993 r., 110 tys. km. 1800 ccm. 16V. DOHC.
benzyna, granatowy metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier.,
centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach,
oryg. alum. felgi Forda, nowy akumulator, opony zimowe i let
nie, welurowa tapicerka, kubefcowe fotele, stan b. dobry, -13.500
zł lub zamienię. Syców, powiat oleśnicki, tel. 062/78549-55,
0697/09-9941
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel, niebieski metalic.
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm ♦ pilot,
szyberdach, - 11.500 zł. Walim, tel. 074/845-7144,
0502/28-17-20

FORD ESCORT Ghia KOMBI. 1995 r., 125 tys. km. 1600 ccm. *
16V, Zetec, granatowy, el. otw. szyby, reg. lusterka i reflektory,
szyberdach, - 13.800 zł. Żmigród, tej. 071/385-22-71 do
godz. 17.0606/47-96-35
FORD ESCORT KOMBI Ghia, 1995/96 r., 100 tys. km, 1600
ccm, 16V, benzyna, zielony metalic, inst. gazowa, butla w miej
scu koła zapasowego, sprowadzony w całośd, wspomaganie
kier., centr. zamek, alarm + pilot el. otw. szyby i szyberdach,
ABS, 2 poduszki pow., RO z RDS, roleta bagażnika, alum. felgi,
hak, drewniane wykończenia, nowy akumulator, - 16.600 zł.
Lubin, tel. 0691/96-97-06
FORD ESCORT, 1995/96 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, nowy model, 5-drzwlowy, wspomaganie kier., centr. zamek,
poduszka pow., el. otw. szyby, ładna tapicerka, garażowany,
zadbany, -14.700 zł. Nowa Sól, tel. 0502/55-21-30
FORD ESCORT, 1995/96 r.. 114 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
inst gaz., granatowy metafic, kubełkowe fotele, białe zegary,
skórzana kierownica, spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia,
halogeny, 2 poduszki pow., Immobilizer, RO, alum. felgi 15, kpi.
kół zimowych, - 17.900 zł. Oleśnica, tel. 071/314-14-28 po
godz. 18,0695/41-87-74
FORD ESCORT Ghia, 1995/96 r„ 117 tys. km, 1600 ccm. 16V,
90 KM, granatowy metalic, I wlaśddei, bez wypadku, w kraju
od 2 lat, karta pojazdu, 2 poduszki pow., el. otw szyby i szyber
dach, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., centr. zamek, drew
niane wykończenia, welurowa tapicerka, 5-drzwlowy, RO, przed
nia szyba ogrzewana, skórzana kierownica, książka serwiso
wa, stan b. dobry • 16.900 zł. Wałbrzych, tel. 0609/114343
FORD ESCORT, 1995/96 r., 1300 ccm, niebieski metalic, ku
piony w salonie, bez wypadku, centr. zamek + pilot, poduszka
pow., welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, RO, - 15.600 zł. Wro
daw, tel. 071/373-05-71
FORD ESCORT CABRIO, 1996 r., 62 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, perłowośliwkowy, centr. zamek, alarm + pilot alum. felgi
16” , RO, 2 kpi. opon (zimowe i letnie) z felgami, stan b. dobry,
garażowany, • 17.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-00-80,
071/794-54-50
FORD ESCORT Ghia KOMBI, 1996 r., 120 tys. km, 1600 ccm,
16V, bordowy metalic, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie kier., zadbany, • 14.800 zł. Góra, tel. 065/543-10-08,
0609/75-08-23
FORD ESCORT, 1996 r., 108 tys. km, 1600 ccm, 16V Zetec,
zielony metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, 5-drzwiowy, •
16.900 z ł , w rozliczeniu może być inny. Jarocin, tel.
062/747-67-51,0604/1648-92
FORD ESCORT, 1996 r., 123 tys. km, 1300 ccm, kolor wiśniowy
metalic, kupiony w salonie, książka serwisowa, faktura zakupu,
II właściciel, poduszka powietrzna, alarm, centr. zamek, RO,
welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, bez wypadku, -15.800 zł lub
zamienię na busa. Kamienica, tel. 077/431-7347,
0600/48-31-54

FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, 16V, czarny, 5-drzwiowy,
centr. zamek, alarm, RO $ony, alum. felgi, po przeglądzie, bez
korozji, stan dobry, • 10.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/847-11-22

FORD ESCORT, 1993 r., 93 tys. km. 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, hak, 2 kpi. kół (opony
letnie i zimowe), alarm + plot, RO + głośniki, nowy akumulator
(gwarancja), bez wypadku, kupiony w salonie, II właśddeł, ga
rażowany, zadbany, stan b. dobry, - 13.400 zł. Wrodaw, lei.
071/34944-15

FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 1400 ccm. czerwony, centr.
zamek, szyberdach, RO stereo, welurowa tapicerka, relingi da
chowe, roleta bagażnika, stan idealny, alum. felgi, -12.800 zł.
Wałbrzych, tel. 074/847-79-04

FORD ESCORT, 1993 r.. 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, stan b. dobry, 5-drzwiowy. 5-biegowy, welurowa tapicerka,
szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, na zachodnich
tablicach -1.000 EUR. Żary, tel. 0604/28-83-88

FORD ESCORT, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm, dłeseł, zielony
metalic, wspomaganie, poduszka powietrzna. RO. centr. zamek,
welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, odony w całośd, el. otw. szy
by, ABS, kpi. dokumentacja, zadbany, -15.900 zł (możliwe raty)
lub zamienię na tańszy. Kępno, teł. 062/782-09-18,
0505/14-34-00

FORD ESCORT, 1992 r„ 195 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC,
czerwony, inst gazowa na gwarancji, alum. felgi, alarm, centr.
zamek, szyberdach, 3-drzwiowy, obniżony, sportowy ukł. wyde
chowy, po remoncie zawieszenia, po wymianie oleju, płynów i
świec,; - 11.000 zł. Wieruszów, teł. 0693/46-56-58

FORD ESCORT, 1993/94 r., 1800 ccm, diesel, biały, wspoma
ganie kier., poduszka pow., garażowany, zderzaki w kolorze
nadwozia, RO, hak, 3-drzwiowy, zadbany, - 9.700 zł. Brzeg, tel.
077/469-70-89,0600/90-08-53

FORD ESCORT, 1996 r., 147 tys. km. 1300 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, in st gazowa, 5-drzwiowy, alarm, zderzaki w
kolorze nadwozia, kupiony w salonie, II właśdciel, stan techn.
b. dobry, • 16.800 zł. Kłodzko, tel. 0605/99-61-20

FORD ESCORT CLX, 1993/94 r.. 1800 ccm, 16V. wiśniowy
metafic, alarm + pilot, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw.
szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, zderzaki i lusterka w
kolorze nadwozia, nowe opony, kpi. dokumentacja, I właśddeł

FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 172 tys. km, 1600 ccm, 16V,
fioletowy, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, 2 kpi.
kół (opony letnie i zimowe), relingi dachowe, • 18.000 zl. Lesz
no, tel. 065/529-5545

FORD ESCORT, 1992 r., 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, inst.
gaz., morski metalic, centr. zamek, alarm, od 2 lat w kraju, I
właściciel, welurowa tapicerka, szyberdach, zielone szyby, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, • 9.000 zł.
Wrocław, tel. 0600/39-71-84
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, grafito
wy, centr. zamek, alarm, stan b. dobry, -12.800 zł. Wrocław, tel.
071/799-84-00,0697/23-36-62
FORD ESCORT, 1992/93 r., 1400 ccm, wtrysk, kolor graftowy
metalic, katalizator, el. reg. reflektory, regulowana kierownica,
5-drzwiowy, 5-biegowy, otwierany dach, centr. zamek, alarm,
dzielona tylna kanapa, RO + głośniki, w kraju od 1.5 roku, bez
wypadku, -10.800 zł. Strzelin, tel. 0608/40-49-78
FORD ESCORT CLX, 1992/93 r„ 1800 ccm, Zetec, 16V, szary
metafic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek,
welurowa tapicerka, wspomaganie kier., atermiczne szyby, ob
rotomierz, sprowadzony w całości, II właściciel, stan b. dobry, •
10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-2045,0600/69-98-60
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FORD ESCORT C, 1993 r., 1300 ccm, bordowy
metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel,
serwisowany, 3-drzwiowy, blokada skrzyni bie
gów, hak holowniczy, stan idealny, • 12.900 zł kre
dyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
ww w.auto -p lu s .c o m .p l, ul. W rocław ska 23, tel.
074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039724
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V, 90 KM,
niebieski metalic, wspomaganie kier., centr. za
mek sterowany pilotem, oryg. RO + 4 głośniki,
alarm, szyberdach, welurowa tapicerka, • 12.900
z ł m ożliw y kredyt, zam iana. Kom is • „AUTO-MAX” , Wałbrzych, www.automaxkomis.gratka.pl, ul. W rocławska 2, te l. 074/846-96-00,
0502/25-55-10,0504/10-64-44 W01040364

FORD ESCORT, 1993 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, welurowa tapicerka, hak, blokada skrzyni bie
gów, kupiony w salonie, w kraju, nadwozie po tunlngu, stan b.
dobry, - 12.500 zł. Lwówek śląski, tel. 0602/71-63-53 (zdjęcia
do tej oferty można zobaczyć w internede pod numerem AG0703 http://wkz.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, w kraju od 2 lat, I właścidel, kpi. dokumentacja, książ
ka serwisowa, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, wspomaganie kjer.,
RO, welurowa tapicerka, nowszy model, stan b. dobiy, -12.700
zł. Opole, tel. 0504/95-2242
FORD ESCORT. 1993 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy metalic, welurowa tapicerka, centr. zamek, 2 poduszki pow.,
alum. felgi, szyberdach, RO Sony, sprowadzony w całośd, stan
b. dobry, - 11.600 zł. Sulechów, powiat zielonogórski, tel.
0600/93-34-76
FORD ESCORT, 1993 r„ 133 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 16V,
bordowy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, stan b.
dobry, - 9.900 zł. Zgorzelec, tel. 0502/92-67-81
FORD ESCORT. 1993 r., 185 tys. km, 1300 ccm, benzyna, inst
gaz, czerwony, nowy model, 5-drzwiowy, inst. gazowa z butlą
w miejscu koła zapasowego, hak holowniczy, RM, welurowa
tapicerka, ważny przegląd, el. reg. reflektory, bez wypadku,
kupiony w salonie, stan idealny, -12.800 zł. Gryfów Śląski, tel.
075/781-12-09,0600/43-6845
FORD ESCORT, 1993 r.. 126 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, nowy model, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, radio, spro
wadzony w 2001 r., karta pojazdu, I właśddeł, kpi. dokumenta
cja, bez korozji, dzielona tylna kanapa, katalizator, • 12.600 zł
lub zamienię z dopłatą. Jelenia Góra, tel. 0607/23-23-30
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel,
biały, wspomaganie kier., RM, el. reg. reflektory, welurowa tapi
cerka, dzielona tylna kanapa, relingi dachowe, roleta bagażni
ka, alarm + 2 piloty, regulowana kierownica, sprowadzony z
Niemiec w 2000 r., karta pojazdu, nowy akumulator, sprzęgło i
amortyzatory stan b. dobry • 13.600 zł. Karpniki, powiatjelenio. górski, tel. 075/713-8049,0507/5747-12
FORD ESCORT CLX, 1993 r„ 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, oryg. lakier i przebieg, sprowadzony w 2004 r.,
5-drzwiowy, 5-biegowy, ogrzew. szyby i luster., el. reg. luster, i
refl., szyberdach, zielone szyby, wspomag. kier., centr. zamek,
reg. kierown., alum. felgi + śruby, welur. tapic. -12.300 zł lub
zamienię na inny w cabrio z dopłatą. Kłodzko, tel. 0503/15-35-60
FORD ESCORT CL, 1993 r., 1300 ccm, czerwony, kupiony w
salonie w kraju, 5-drzwiowy, hak, dodatkowe światło .stop',
alarm, bez wypadku, -12.000 zł. Oława, tel. 071/313*89*39
FORD ESCORT, 1993 r.. 1800 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio*
wy, stan b. dobry, -11.200 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0506/06*95*55,
0605/7344-27
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FORD ESCORT, 1993/94 r., 1400 ccm, benzyna, inst gaz., bor
dowy, 3-drzwiowy, stan idealny, • 10.500 zł. Wrocław, tel.
0605/69-68-54,0603/40-64-61

FORD ESCORT, 1996 r., 1600 ccm, 16V, Zetec, srebrny,
5-drzwiowy, inst gazowa, poduszka pow., wspomaganie kier.,
centr. zamek, welurowa tapicerka, skórzana kierownica, immobilizer, el. otw. szyby, kpi. dokumentacja, • 16.900 zł. Ostrów
Wielopolski, tel. 0605/85*68*55

FORD ESCORT KOMBI, 1994 r.. 355 tys. km, 1800ccm, diesel,
biały, sprowadzony w całości z Niemiec, I właściciel w kraju,
kpi. dokumentacja, - 14.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
0604/20-17-71

FORD ESCORT, 1996 r , 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna kupio
ny w salonie, bez wypadku, centr. zamek, alarm, antynapad,
immobilizer, stan idealny, • 16.500 zł. Wałbrzych, tel.
0602/45-10-74,0501/62-80-22

FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, diesel, granatowy,
garażowany, szyberdach, centr. zamek, -12.800 zł lub zamie
nię na inny. Kątna. tel. 071/315-39-55,071/315-38-19

FORD ESCORT, 1996/97 r., 1400 ccm, benzyna, inst. gaz., nie
bieski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, klima
tyzacja, 2 poduszki pow., 5-drzwiowy, sprowadzony w całośd, 15.400 zł lub zamienię. Sulechów, powiat zielonogórski, tel.
0691/9648-04

w kraju, zadbany, inst gazowa, - 14.500 zł. Jelenia Góra, tel.
075/7614646,0501/10-83-58

FORD ESCORT SKŁADAK. 1994 r„ 60 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby,
alarm, stan b. dobry, - 7.000 zl. Malczyce, powiat średzki, tel.
0604/53-2641 po godz. 15
FORD ESCORT, 1994 r.. 96 tys. km, niebieski metalic, 3-drzMOwy, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, stan b.
dobry, • 11.300 zł. Oleśnica, tel. 0697/784742
FORD ESCORT, 1994 r., 124 tys. km, 1800 ccm. turbo D. nie
bieski metalic, stan b. dobry, wspomaganie kier., centr. zamek,
alarm, szyberdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, • 14.900 zł lub za
mienię. Strzegom, tel. 074/844-27-58,0604/2943-83
FORD ESCORT, 1994 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy
metalic, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 2
poduszki pow., wspomaganie kier., alarm, centr. zamek, szy
berdach, spoiler, welurowa tapicerka, skórzana kierownica, spro
wadzony z Niemiec w 2003 r., kpi. dokumentacja, - 12.000 zł.
Wrocław, tel. 071/329-00-70,0602/82-17-64
FORD ESCORT, 1994 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., RO, centr. za
mek, 2 poduszki pow., kpi. dokumentacja, I właśdciel, stan b.
dobry, -14.100 zł. Wschowa, tel. 065/540-15-00,0609/83-77-79
FORD ESCORT, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm. 16V, szary
metafic, stan b. dobry, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, centr.
zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., na
zachodnich tablicach • 1.100 EUR. Żary, tel. 0602/11 -40-63
FORD ESCORT Ghia, 1994/95 r., 160 tys. km, 1800 ccm, turbo
D, czarny metalic, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., centr.
zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, przednia
szyba ogrzewana, 5-drzwiowy, RO Sony z RDS, sprowadzony
w całośd, I właśddeł, stan techn. b. dobry, -14.200 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, teł. 0601/58-14-74
FORD ESCORT KOMBI, 1994/95 r.. 1800 ccm. TDi, czerwony,
2 poduszki pow., centr. zamek, wspomaganie kier., alarm, szy
berdach, alum. felgi, welurowa tapicerka, sprowadzony w cało
śd, stan b. dobry, • 13.700 zł lub zamienię. Paczków, tel.
077/431-62-38,0604/12-31-13
FORD ESCORT, 1994/95 r., 164 tys. km, 1600 ccm. 16V, biały,
wspomaganie kier., 2 poduszki pow., szyberdach, immobilizer,
RO Kenwood. zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, opony
zimowe, dzielona tylna kanapa, - 11.800 zł. Polkowice, tel.
076/749-39-75,0800/35-64-59

FORD ESCORT. 1995 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, grafito
wy, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, poduszka pow., - 15.800 zł. Wrodaw, tel. 071/799-85-00,
0697/23-36-62
FORD ESCORT KOMBI. 1995 r.. 82 tys. km, 1800 ccm, diesel,
biały, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 poduszki powietrzne,
relingi dachowe, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapi
cerka, zadbany, kpi. dokumentacja, - 16.500 zł. Wrodaw, tel.
0698/38-26-90

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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FORD ESCORT, 1998 r , 110 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, I właśddeł, ABS, 2 poduszki pow., el. otw. szyby i reg. lu
sterka, tylna szyba ogrzewana, • 19.800 zł. Brzeg, tel.
077/411-18-03,0691/81-5344

FORD FIESTA SKŁADAK, 1987/91 r., 1600 ccm, diesel, błękit
ny metalic, stan silnika fakrzyni biegów b. dobry, blacharki i
opon dobry, zadbane wnętrze, ważny przegląd i OC, • 3.600 zł.
Wtodaw, tel. 0506/63-07-73
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm stan b. dobry, garażowany,
właśdciel niepalący, - 3.500 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel.
0508/30-56-26

FORD ESCORT BOLERO2,1998 r„ 82tys. km, 1600 ccm, 16V,
Zetec, czerwony, poduszka pow., wspomaganie kier., weluro
wa tapicerka, kpi. kół letnich, zderzaki w kolorze nadwozia,
halogeny, I właśddeł, kupiony w salonie, stan idealny, -19.900
zł. Lubin, tel. 076/844-28-90,0691/73-78-05,0601/15-02-65

FORD FIESTA, 1988 r., 189 tys. km, 1600 ccm, diesel, wiśnio
wy, I właśdciel, w kraju od 8 miesięcy, karta pojazdu, bez wy
padku, szybe[dach, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, bez ko
rozji, zadbany, stan b. dobry, - 5.950 zł lub zamienię na Fiata
126p albo inne propozycje. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-28

FÓRD ESCORT KOMBI, 1998 r.. 70 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, wtrysk, granatowy, relingi dachowe, 60 KM, centr. zamek,
el. otw. szyby, sprowadzony w całośd, kpi. dokumentacja, I wrfaśddel w Polsce, stan b. dobry, zadbany • 21.500 zł lub zamie
nię na VW Transportera T4 albo Forda Transita osobowego,
może być uszkodzony. Lwówek Śląski, tel. 0694/1848-02

FORD FIESTA. 1989 r.. 120 tys. km. 1800 ccm. biały, stan b.
dobry, 3-drzwiowy, zabezp. przed kradzieżą - 6.500 zł. świdni- ■
ca, tel. 074/852-39-31,074/851-39-30
'

FORD ESCORT KOMBI Ghia, 1998 r., 129 tys. km, 1600 ccm,
16V, Zetec, zielony metalic, hak, ABS, 2 poduszki pow., relingi
dachowe, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, wykończenia w drew
nie, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, alarm, kupiony w
kraju, bez wypadku, stan b. dobry, - 22.500 zł. Nysa, tel.
0608/23-73-03,0694/89-8545

FORD FIESTA, 1989 r., 212 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielo
ny, 5-biegowy, 3-drzwiowy, obrotomierz, demne szyby, ważny
przegląd i OC, RO, zadbane wnętrze, nowy akumulator, właśddel niepalący, kołpaki, pokrowce, nowy model, - 8.900 zl. Trzeb
nica, tel. 0698/22-50-20
FORD FIESTA. 1989 r., 115 tys. km. 1100 ccm, benzyna, inst
gaz., biały, 5-biegowy, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), nowy
ukł. hamdcowy, nowy model, • 7.700 zł. Twardogóra, tel.
0697/4049-31, pow. oleśnicki

FORD ESCORT, 1998 r., 66 tys. km, 1300 cćm, wtrysk, fioleto
wy, 5-drzwiowy, klapa tylna, immobilizer, el. reg. reflektory, RO,
poduszka pow., kupiony w salonie w kraju, stan b. dobry, -19.800
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-86-80,0606/87-77-97
FORD ESCORT, 1998 r., 1800 ccm, TDI, srebrny metalic, wspo
maganie kier., 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby,
RO z CD, centr. zamek, alum. felgi, białe zegary, po tuningu, •
21.800 zł. Sulmierzyce, powiat krotoszyński, tel. 0600/82-2248
FORD ESCORT BOLERO 2,1998 r., 56 tys. km, 1300 ccm,
benzyna, wtrysk, bordowy metalic, kupiony w salonie, centr.
zamek, alarm + pilot, immobilizer, RO, zderzaki w kolorze nad
wozia, welurowa tapicerka, zadbany, II \tfaśddel, ekonomicz
ny, 5-drzwiowy, dodatkowe światło .stop*, atrakcyjny wygląd, •
18.500 zł. Wrodaw, tel. 0605/97-37-17
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 90 tys. km, 1800 ccm, zielony
metalic, klimatyzacja, el. wyposażenie, na zachodnich tablicach
• 2.600 EUR. Wrodaw, tel. 0604/48-51-33

M O ŻE BYĆ USZKO DZO NY

FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan do
bry, • 3.500 zł. Raszków, tel. 062/734-50-10 po godz. 19,
0506/10-26-25

FORD ESCORT, 1998 r., 55 tys. km, 1300 ccm, biały, bez wy
padku, centr. zamek, alarm + pilot, kpi. kół zimowych, stan ide
alny, -18.000 zł. Gliwice, tel. 0502/89-99-79

FORD FIESTA DCL, 1989/90 r., 120 tys. km. 1800 ccm, diesel,
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylna szyba ogrzewa
na z wycieraczką, nowy model, el. reg. reflektory, ciemne szyby
atermiczne, zegarek, listwy boczne, kołpaki, nadkola, I właśddel, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan silnika i blacharki b.
dobry, - 8.500 zł lub zamienię na uszkodzony, do remontu. Bie
lawa, tel. 074/645-36-87 wieczorem, 0607/71-18-73
FORD FIESTA, 1989/90 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, ka
talizator, I właśddeł, w kraju od 7 la t po przeglądzie technicz
nym, radio, rozkładana karfapa. welurowa tapicerka, el. reg.
reflektory, stan b. dobry, garażowany, - 6.900 zł. Żagań, tel.
068/478-14-30,0602/17-1443
FORD FIESTA, 1990 r., 144 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-biegowy. RO, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 8.500 zł.
Bierutów, powiat oleśnicki, tel. 0609/48-26-74

FORD ESCORT BOLERO 2 KOMBI, 1999 r., 123 tys. km, 1600
ccm, biały, inst. gazowa, wspomaganie kler., poduszka pow.,
centr. zamek, relingi dachowe, stan b. dobry, - 21.000 zł. Oła
wa, teł. 071/313-30-66 po godz. 18,0695/45-70-99

FORD FIESTA, 1990 r., diesel, czerwony, zderzaki i lusterka w
kolorze nadwozia, zerwany pasek rozrządu, - 7.800 zł. Gostyń,
tel. 0605/35-25-94

FORD ESCORT KOMBI. 2000 r., 100 tys. km, biały, inst. gazo
wa, oryg. radio, stan b. dobry, • 25.600 zł. Oława, tel.
071/303-20-74,0603/96-72-81

FORD FIESTA, 1990 r.. 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy. stan b. dobry, - 7.600 zł. Gubin, powiat krośnień
ski, tel. 0501/36-17-59

FORD ESCORT. 2000 r., 1800 ccm, turbo D, granatowy, 5-osobowy, homologacja na ciężarowy, wspomaganie kier., weluro
wa tapicerka, ei. otw. szyby, poduszka pow., ABS, relingi da
chowe, centr. zamek, zadbany, • 23.000 zł. Opole, tel.
077/441-59-70,0501/08-77-66

FORD FIESTA CLX, 1990 r., 1400 ccm, + inst. gazowa, morski
metalic, 1.5 roczna inst gazowa, 5-biegowy, 5-drzwiowy, bez
wypacftu, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, centr. zamek,
el. otw. szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, RO, stan ogól
ny b. dobry, - 7.950 zł (do negocjacji). Krotoszyn, tel.
0693/25-8240

FORD FIESTA, 1978 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, nowe amortyzatory, opony i łożyska, eko
nomiczny, • 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 0609/72-66-28
FORD FIESTA, 1979 r. dużo częśd zamiennych, stan dobry, •
I.900 zł. Twardodce, powiat złotoryjski, tel. 076/877-52-83
FORD FIESTA, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, zadba
ny, stan b. dobry, • 2.700 zł lub zamienię na Mercedesa 240-300
123. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0694/89-54-82,
0606/67-57-86
FORD FIESTA, 1983 r., 16 tys. km, 935 ccm, niebieski, po wy
mianie oleju i filtrów, przegląd ważny do 11.2004 r., OC do
II.2004 r., dodatkowe światło .stop', - 2.300 zł. Świdnica, tel.
0606/12-18-81
FORD FIESTA, 1983 r., 1000 ccm, niebieski, dodatkowe świa
tło .stop", tylna szyba ogrzewana, ważny przegląd i OC, kpi. kół
zimowych, - 2.300 zł. Świdnica, tel. 0606/12-18-81,
0505/03-25-98
FORD FIESTA, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, zadba
ny, 3-drzwiowy, kpi. dokunentacja, - 3.200 zł. Wałbrzych, tel.
074/665-97-75,0606/16-37-68
FORD FIESTA, 1984 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, zare
jestrowany, ważne OC i przegląd, szyberdach, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, bez korozji, sprawny silnik, - 4.200 zł. Złotoryja, tel.
0504/24-90-57

FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 134 tys. km, 1800 ccm. TD,
zielony metalic, klimatyzacja, centr. zamek+ pilot, alarm, wspo
maganie kier., el. reg. światła. RO oryg. + RDS, blokada skrzyni
biegów, welurowa tapicerka, roleta, relingi dachowe, hak, kpi.
dokumentacja, garażowany, - 22.500 zł. Brzeziny k. Kalisza,
teł. 062/769-83-30.0507/08-20-75
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, MPI, srebr
ny metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., el. otw.
szyby, szyberdach, oryg. RM, welurowa tapicerka, relingi da
chowe, roleta bagażnika, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni,
opłacony, przygotowany do rejestracji, stan idealny, • 22.500 zł.
Jelenia Góra, tel. 0607/23-23-30

FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz., grana
towy metalic, sportowe zawieszenie, obniżony, alum. felgi, spor
towy ukł. wydechowy, obrotomierz, białe zegary, sportowa kie
rownica MoMo, aluminiowe pedały, kubełkowe fotele (BiMarco), el. otw. szyby, centr. zamek, alarm + pilot, płaska klapa
tylna, niebieskie szyby, • 4.600 zł. Nysa, tel. 0691/79-12-76

FORD FIESTA, 1986 r.. 935 ccm, benzyna, czerwony, szyber
dach, 3-drzwiowy, stan dobry, • 3.200 zł. Jegłowa, powiat strzeliński, tel. 074/810-11-05

FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, srebrny metafic, 5-drzwiowy,
stan b. dobry, - 7.300 zł (do negocjacji). Krotoszyn, tel.
0502/6144-92
FORD FIESTA X R 2,1990 r., 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny, stan b. dobry, 3-drzwiowy, demne szyby, lusterka i zderzaki
w kolorze nadwozia, halogeny, obniżony, el. otw. szyby, szy
berdach, alum. felgi, spoilery, - 7.700 z ł, zamienię na inny, z
dopłatą do 4.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0607/38-67-14,
074/866-58-31
FORD FIESTA CLX, 1990/91 r., 1100 ccm, biały, 5-drzwiowy,
5-biegowy, obrotomierz, el. reg. reflektory, RO, welurowa tapi
cerka, dzielona tylna kanapa, stan idealny, - 8.700 zł. Kłodzko,
tel. 0604/87-53-33
FORD FIESTA, 1690/91 r., 98 tys. km. 1100 ccm, wtrysk, czar
ny, sprowadzony w całośd, el. reg. reflektory, dzielona tylna
kanapa, po przeglądzie technicznym, 5-drzwiowy, 5-biegowy,
stan b. dobry, - 8.900 zł. Strzegom, powiat świdnicki, tel.
074/649-27-15,0691/69-24-93
FORD FIESTA CLX, 1991 r., 61 tys. km, 1100 ccm, benzyna,
czarny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, w kraju
od 2 lat, welurowa tapicerka, obrotomierz, tylne szyby uchyla
ne, stan b. dobry, - 7.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-1443
FORD FIESTA, 1991 r., 1100ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, katalizator, RM, zadbany, - 7.300 zł. Gryfów ślą
ski, tel. 075/781-12-09,0600/43-6845
FORD FIESTA, 1991 r . 1800 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, I wlaśddei, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, 8.500 zł. Jaworzyna Śl., tel. 0607/36-73-66
FORD FIESTA, 1991 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 5-biegowy, sprowadzony w całośd, I właścidel w kraju, kpi. dokumen
tacja, RO, zadbany, ekonomizer, - *000 zł lub zamienię na tań
szy. Lubin, tel. 076/844-16-69 po godz. 15,0506/67-72-24
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, II właśddeł, w kraju od 2002 r., karta pojazdu, inst. gazowa,
właśdciel niepalący, sprowadzonyw całości, zadbany, • 8.000
zł. Nysa, tel. 0506/13-51-96 —
>

FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 140 tys. km, 1800 ccm, TDI,
błękitny, el. otw. szyby, 2 poduszki pow., wspomaganie kier.,
centr. zamek + pilot, szyberdach, stan dobry, • 20.000 zł. Lubo
mierz, tel. 075/783-37-78,0501/72-63-96
FORD ESCORT, 1997 r., 120 tys. km, 1300 ccm. benzyna, srebr
ny metalic, stan b. dobry, I wrtaśddeł, kupiony w salonie, kie
rowca niepalący, radio CD. komplet opon letnich, po wymianie
amortyzatorów tylnych, tarcz hamulcowych i klocków, • 17.500
zł. Opole, tel. 077/453-83-57 po godz. 19
FORD ESCORT, 1997 r., 90 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, welurowa tapicerka, kpi.
dokumentaqa, stan b. dobry, książka serwisowa, jeden użyt. kownik, -16.500 zł. Rawicz, tel. 065/5474444,0601/7048-82
FORD ESCORT; 1997 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic,
kupiony w salonie, bez wypadku, centr. zamek +-pik>t, wspoma
ganie kier., poduszka pow., - 19.800 zł. Sieradz, tel.
043/821-30-92.0501/22-28-34
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r„ 88 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, granatowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, • 16.000 zł. Zielona
Góra, tel. 068/452*27*03
FORD ESCORT, 1997/98 r., 1600 ccm, 16V Zetec, srebrny, ku
piony w salonie w Polsce, ABS, poduszka pow., system antypoślizgowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., 19.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-32-20,0603/93-60-35

O

FORD ESCORT, 1998 r., 96 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, 16V, biały, alarm, centr. zamek, wspo
maganie kier., AŚS, poduszka pow., * 17.800 zł.,
tel. 071/345-39-28, 0502/70-03-35, 0608/69-66-94
W01038754

O

FORD ESCORT BOLERO 2 KOMBI, 1998 r., 56 tys.
km, 1600 ccm, 16V, biały, 90 KM, kupiony w salo
nie w Polsce, I właściciel, serwisowany, podusz
ka pow., wspomaganie kier., immobilizer, halo
geny, stan idealny, • 21.900 zł kredyt, leasing, sa* mochód w rozliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” ,
Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocław
ska 23, te l. 074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039734

FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 150 tys. km, 1800 ccm, diesel,
biały, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., oznakowany,
Mul-T-Lock. hak, - 13.500 zł lub zamienię. Legnica, tel.
0501/29-98-65
FORD ESCORT, 1995 r., 141 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona kanapa tylna, RO, żalu
zje, odony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -14.500
zł. Wrodaw, tel. 0501/50-24-27

tel. 0-604 06 55 32. 071/390-23-20

FORD FIESTA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-biegowy, stan b. dobry, • 3.400 zł. Opole, tel. 077/456-96-19,
0503/36-5947

FORD ESCORT, 1995 r., 69 tys. km, 1753 ccm, diesel, grafito
wy, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier.,
stan b. dobry, -12.500 zł. Wrocław, tel. 0601/83-84-02
FORD ESCORT, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, 16V, granatowy,
2 poduszki pow., wspomaganie kier., szyberdach, el. otw. szy
by, centr. zamek, 5-drzwiowy, - 14.500 zł. Głubczyce, tel.
077/485-65-63,0608/83-03-74

KUPIĘ SAMOCHÓD MARKI FORD
OPP24759

O

FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 75 tys. km, 1600
ccm, 16V, perłowoniebieski, wspomaganie kier.,
centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, relingi
dachowe, felgi aluminiowe, RO, ABS, stan b. do
bry, welurowa tapicerka, zadbany, 2 poduszki
pow., w kraju od 2 tygodni, zarejestrowany, 20.900 z ł , możliwość kredytowania! Chojnów,
powiat legnicki, tel. 0507/12-66-78 W84006104
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FORD FIESTA; 199TT.,i67 tys. km,,1100 ccm, benzyna, czer
wony, inst gazowa, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, radio
z CD, zadbany, stan techn. b. dobry, -"8.500 zł. Nysa, tel.
0504/92-56-33
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, wiśniowy, 5-drzwio
wy, 5-biegoWy, oryg. lakier, zurzeducelnego, • 9.500 zł. Prusi
ce, tel. 071/312-53-41,0601/79-29-77
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-biegowy, nowe opony, - 8.500 zł lub zamienię, możiwe raty. Prusi
ce k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41.071/312-63-41
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, stan b. do
bry, nowe opony, 3-drzwiowy, na zachodnich tablicach, • 2.500
zł. Ścinawa, tel. 076/841-89-64
FORD FIESTA, 1991 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, inst.
gaz., grafitowy, stan b. dobry, - 8.800 zł. Wrocław, tel.
071/799-85-00,0697/23-36-62
FORD FIESTA, 1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały.
RO, rozkładane siedzenia, I właściciel w kraju, sprowadzony w
2001 r., krata, kpi. dokumentacja, ważny przegląd I OC, - 7.300
zł. Wrocław, teł. 0504/26-19-56
FORD FIESTA, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, niebieski meta
lic, stan b. dobry, welurowa tapicerka, szyberdach, 5-biegowy,
na zachodnich tablicach - 330 EUR. Żary, tel. 0604/28-83-88
FORD FIESTA, 1991/94 r., 132 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
biały, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, szyber
dach, garażowany, dodatkowe oddęde zapłonu, inst. gazowa,
zadbany, • 8.000 2ł lub zamienię na inny, do 12.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/793-31-69,0609/60-82-22

FORD FIESTA, 1996 r., 1100 ccm, benzyna, bordowy, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, stan silnika i blacharki dobiy, ważny przegląd i
OC, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 0605/18-27-75
FORD FIESTA, 1997 r., 120 tys. km, 1250 ccm, czarny metale,
ABS, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, immobilizer, wspoma
ganie/halogeny, zderzaki i lusterka lakierowane, spoilery, 3.
światło .stop', po wymianie pasków, białe zegary, poduszki pow.
(2 szt), 2 komplety opon, atrakcyjny wygląd, kpi. dokumentacja, -18.200 zł. Wrodaw. tel. 0605/22-85-80,0609/11 -11 -78
FORD FIESTA, 1997 r., 120 tys. km, 1300 ccm, niebieski,
3-drzwiowy; 5-biegowy, immobflizer, el. reg. reflektory, reguł. wys.
mocowania pasów, RO Ford, alarm, zderzaki w kolorze nadwo
zia, garażowany, stan b. dobry, • 16.000 zł. Krzelów, tel.
071/389-93-76,0606/87-51-61
FORD FIESTA, 1997 r., 168 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
5-drźWiowy, wspomaganie kier., tylna szyba ogrzewana, tylna
wycieraczka, RO, • 14.900 zł. Syców, tel. 0601/55-28-50,
062/786-91-24
FORD FIESTA Ghia, 1997/98 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel,
czarny metalic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reguł, luster
ka i fotel kier., wspomaganie kier., centralny zamek, Immobili
zer, klimatyzacja, spoiler tylny, pełna dokumentacja, podgrze
wana szyba przednia, • 18.900 zł. Góra, tel. 065/544-41-38,
0502/01-81-26

FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, garażowa
ny, zadbany, • 7.200 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0507/01-72-70
FORD FIESTA, 1992 r., 170 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, srebrny
metalic, 3-drzwiowy, el. ster. szyby i lusterka, centr. zamek, szy
berdach, bez wypadku, dzielona tylna kanapa, • 8.300 zł. So
bótka. tel. 071/346-16-00
FORD FIESTA, 1992 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, RO, szyberdach, garażowany, stan idealny, 10.900 zł lub zamienię. śvridnica, tel. 0601/57-86-65
FORD FIESTA. 1992 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, stan
b. dobry, • 8.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65,
0602/45-10-74
FORD FIESTA, 1992r., 1800ccm,diesel, granatowy, 5-drzwio
wy, RO, welurowe fotele, el. reg. reflektory, nowy akumulator, 2
kpi. kół (opony letnie i zimowe), karta pojazdu, sprowadzony w
całośd w 2002 r., stan b. dobry, - 10.000 zł. Wrocław, teł.
071/345-73-24,0601/43-35-22
FORD FIESTA, 1992/93 r , 67 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony. inst gazowa, automatic, 3-drzwiowy, RO, • 7.200 zł. Wro
daw, teł. 0602/81-30-91
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FORD FIESTA, 1993 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwiowy, • 10.900 zł. W ałbrzych, tel.
074/842-55-50,0601/88-19-24
W01040574

FORD FIESTA FUN, 1993 r „ 70 tys. km, 1100 ccm. benzyna,
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, sprowadzony w całośd, alarm z
pilotem, alum. felgi, koła zimowe, zderzaki w kolorze nadwozia,
szyberdach^ eł. reg. reflektory, RO+CD, stan b. dobry, • 9.800
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0609/65-19-56
FORD FIESTA XR2i, 1993 r., 90tys. km, 1800 ccm. 16V. benzy
na, niebieski, 140 KM, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwo
zia, centr. zamek, sportowy ukł. wydechowy, szyberdach, 12.000 zł. Międzylesie, powiat kłodzki, tel. 074/812-66-14
FORD FIESTA, 1993 r.,60 tys. km, 1100 ccm, granatowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, kupiony w Polsce w
1995 r.„ szyberdach, welurowa tąricerka, I właśddel, rozkł.
kanapa, białe kierunkowskazy, oryg. lakier, garażowany,
oszczędny, właśddel niepalą^, • 10.650 zł lub zamienię, moż
liwe raty. Wałbrzych, tel. 074/666-08-61,0503/12-09-16

FORD FIESTA, 1994 r., 111 tys. km, 1300 ccm, benzyna
3-drzwiowy, alarm, 2 poduszki pow., konserwacja, dzielona tyl
na kanapa, ^a śdd eł niepalący, zadbany, stan b. dobry, -11.000
zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-68-95,0504/20-18-76
FORD FIESTA, 1994 r., 111 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały,
RM, alarm * pilot, immobilizer, tylne szyby uchylane, I właśd
del w kraju, sprowadzony w całośd w 2001 r., karta pojazdu,
kpi. dokumentacja, bez wypadku, - 9.800 zł. Jelenia Góra, tel.
0607/23-23-30
FORD FIESTA, 1994 r., 118 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wtrysk,
perłowogranatowy, katalizator, 2 poduszki pow., wspomaganie
kier., welurowa tapicerka, alarm + pilot, RO oryginalny, dzielo
na tylna kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony w
całości, w łaścideł niepalący, - 10.800 zL Lubin, tel.
0505/14-11-04
FORD FIESTA, 1994/95 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, 2 poduszki pow., RO, welurowa tapi
cerka, w kraju od 2 lat, bez wypadku, -10.900 zł lub zamienię.
Bolesławiec, teł. 075/734-72-65,0609/54-76-90 .

FORD FIESTA, 1995 r., 1100 ccm, granatowy, stan b. dobry,
zadbany, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, RO, pasy z tyłu, welu
rowa tąricerka, inst gazowa, zegarek, zderzaki i lusterka w
kolorze nadwozia, • 10.700 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-03-50
FORD FIESTA, 1995/96 r., 95 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, welurowa tapicerka, poduszka pow., zderzaki i
lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, kpi. dokumentacja, •
13.200 zł. Lwówek Ślćpki, tel. 075/782-59-66 po godz. 21,
0691/35-07-37
FORD FIESTA, 1995/96 r, 1300 ccm, benzyna, bordowy, 2 po
duszki pow., 3-drzwiowy, serwo, sprowadzony w tym roku, stan
b. dobry, kpi. dokumentacja, - 14.300 zł. Zielona Góra, tel.
0603/78-58-09
FORD FIESTA, 1996 r., 87 tys. km, 1300 ccm, Endura, benzy
na, chabrowy, 3-drzwiowy, immobilizer, atermiczne szyby, el.
reg. reflektory, plastikowe nadkola, RO, zegar, 2 opony zimo
we, stan b. dobry, - 15.900 zł lub zamienię. Bielawa, powiat
dzierżoniowski, tel. 074/645-53-72
FORD FIESTA IV, 1996 r., 25 tys. km, 1245 ccm, 16V, Zetec,
srebrny metalic, książka serwisowa, wspomaganie kier. i inne
dodatki, - 15.500 zł. Bolesławiec, teł. 0609/53-87-55
FORD FIESTA, 1996 r., 69 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, RO. blokada kierownicy, 3-drzwiowy, zadbany, garażo
wany, stan b. dobry, -11.500 zt. Świdnica, teł. 074/853-02-29
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FORD FOCUS Ghia, 2000 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDI, perło
wogranatowy, klimatyzacja, ABS, RO + CD, el. otw. szyby i reg.
lusterka, welurowa tapicerka, centr. zamek + pilot, halogeny, 2
poduszki pow., wspomaganie kier., I właśddel, 5-drzwiowy, kpi.

FORD KA, 1997 r., 78 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwony,
RO, poduszka pow., kupiony w salonie w kraju, I właścideł, bez
wypadku, • 16.700 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel.
0602/244042
FORD KA, 1997 r., 85 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwień
meksykańska, poduszka j»w., 2 kompl. opon, immobilzer, alarm
♦ pilot, RO, tylne szyby uchylane, garażowany, stan b. dobry, 15.500 zł. Kluczbork, tel. 077/413-40-37 po godz. 16,
0606/76-60-82

FORD FIESTA, 1997/98 r., 68 tys. km, 1300 ccm, Endura, fioletowochabrowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, dzie
lona kanapa tylna, 4 zagłówki, RO Ford, 2 poduszki powietrz
ne, el. reg. fotel, nowy olej i filtry, nowe paski, I właśddel. w
kraju od 2 lat, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 16.600 zł. Kru
szyna, tel. 077/416-59-43,0501/58-12-14
FORD FIESTA, 1998 r., 83 tys, km, 1300 ccm, benzyna, biały,
el. reg. relektoiy, blokada skrzyni biegów, 4 zagłówki, dzielona
tylna kanapa, weluroWa tapicerka, bez wypadku, kupiony w sa
lonie, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, • 16.900 zł
lub zamienię. Brzeg, teł. 077/412-56-56
FORD FIESTA Ghia, 1998 r., 40 tys. km, 1250 ccm, benzyna,
czerwony. 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie kier., eł. otw.
szyby, centralny zamek, 2 poduszki pow., kupiony w salonie w
kraju, stan Idealny, • 21.900 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
076/818-62-74,0601/56-62-60
FORD FIESTA, 1998 r., 70 tys. km, 1250 ccm, Zetec, 16V, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, RO
Ford, bez wypadku, poduszka pow., alarm ♦ pilot, immobilizer,
stan idealny, - 17.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-43-20,
0606/82-01-22
FORD FIESTA, 1998 r., 1200 ccm, benzyna, srebrny metalic,
5-drzmowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. otw.
szyby, alarm, centralny zamek, 2 poduszki pow., zadbany, stan
b. dobry, -16.800 zł. Wrodaw. tel. 0605/18-27-75
FORD FIESTA. 1998/99 r , 1300 ccm, benzyna, niebieski, spro
wadzony w całośd, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow.,
wspomaganie kier., centr. zamek, RO, dzielona tylna kanapa,
welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 17.800 zł. Rawicz, tel.
0604/96?73-82
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FORD FIESTA, 1999 r., 1300 ccm, biały, kupiony
w salonie w Polsce, I właściciel, serwisowany,
5-drzwiowy, poduszka pow., ABS, centr. zamek,
immobilizer, alarm, wspomaganie kier., stan ide
alny, • 18.900 zł kredyt, leasing, samochód w roz
liczeniu, gotówka. „AUTO PLUS'’, Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50, 0695/60-30-22 W01039744

FORD FOCUS, 2000 r., 74 tys. km, 1800 ccm, turbo D, srebrny
metale, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, I właśddel, • 37.500
zł. Wat>rzych, tel. 074/664-90-60,0502/37-92-99
FORD FOCUS KOMBI. 2000/01 r.. 1800 ccm, TDI, srebrny me
tale, relingi dachowe, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier.,
centr. zamek, el. otw. szyby, kupiony w salonie, homologacja
na dężarowy, alarm, immobilzer, stan b. dobry, • 37.300 zł.
Ząbkowice śląskie, tel. 0602/88-89-68
FORO FOCUS, 2001 r., 38 tys. km. 2000 ccm, benzyna. 16V,
czarny metalic, I właśddel, 4 poduszki pow., klimatyzaqa, ABS,
wspomaganie I, regulowana kierownicy, centr. zamek, alarm +
pilot, el. otw. szyby, halogeny, alum. felgi 16”, RO, 5-drzwiowy,
stan b. dobry, • 40.700 zl. Syców, tel. 062/785-33-99,
0605/25-90-71
FORD FOCUS, 2001 r., 24 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny me
talic, klimatyzacja, 4 poduszki pow., centralny zamek * pilot,
alarm, el. otw. szyby, el. reguł, lusterka, przednia szyba ogrze
wana, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., regulowana kie
rownica, halogeny, sprowadzony z Niemiec, RM, immobilizer, •
41.000 zł. Wrodaw, tel. 071/36444-35 po godz. 17
FORD FOCUS Ghia, 2002 r., 16 tys. km, 1800 ccm, TDCI, srebr
ny, wspomaganie kier., ABS, 4 poduszki pow., 4 el. otw. szyby,
el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, klimatyzacja, RO z pilo
tem, welurowa tapicerka, reg. fotel kierowcy, halogeny, stan ide
alny, książka serwisowa, centralny zamek z pilotem, • 48.500
zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 076/818-62-22 po godz.18,
0604/34-62-88
FORD FOCUS, 2002 r., 26 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielony
metale, model z 6 (na gwarancji do 06.2004), kpi. kół zimo
wych, ABS, klimatyzacja, el. otw. 4 szyby, alum. felgi, 4 podusz
ki pow., kupiony w Polsce, I urfaśdciel, serwisowany, el. reg. i
podgrz. lusterka, 5-drzwiowy, RO + CD ze ster. w kierów., bez
wypadku, -47.000 zł (do negocjacji). Jarodn, tel. 0502/12-53-89
po godz. 16
FORD FOCUS, 2002 r., 32 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, alarm ♦ pilot, RO z CD, 38.500 zł lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel.
075/755-83-14,0693/1044-20
FORD FOCUS. 2002 r., 50 tys. km. 1800 ccm, TDI, srebrny
metale, 2 poduszki pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, ABS,
wspomaganie kier., centr. zamek, RO CD, 3-drzwiowy, • 41.500
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0502/2744-94

FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, morski
metalic, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., el. ster. szy
by, lusterka i szyberdach, immobilizer, I właśddel w kraju, kpi.
opon letnich, stan b. dobry, - 15.000 zł. Wrocław, tel.
071/341-05-66,0507/36-15-16

FORD KA, 1997 r., 1500 ccm, wtrysk, 16V, perłowofioletowy,
immobilizer, RO ♦ CD, wspomaganie kier., oznakowany, centr.
zamek, tylne boczne szyby uchylne, dzielona tylna kanapa,
zderzaki w kolorze nadwozia, poduszka pow., el. reg. reflekto
ry, atrakcyjny wygląd, • 16.400 zł lub zamienię. Paczków, tel.
077/431-77-52,0602/67-58-35

FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, 16V, niebieski,
relingi dachowe, hak holowniczy, Mimatyzacja, centr. zamek, 2
poduszki pow., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie
kier., welurowa tapicerka, podgrz. siedzenia, alum. felgi, spro
wadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, • 16.900 zł lub zamienię. Żary, tel. 0606/26-36-92

I

dokumentacja, alum. felgi, drewniane dodatki, • 36.900 zł lub
zamienię. Kalisz, tel. 0698/6343-77

FORD MONDEO, 1994 r., 200 tys. km, 1800 ccm, TD, zielony
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby i reg.
lusterka, el. reguł, fotel kierowcy, poduszka pow., ABS, alum.
felgi, nowe klocki hamulcowe, zadbany, -19.500 zł. Prochowi
ce, powiat legnicki, tel. 0601/33-21 -20

FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 173 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, in st gazowa, zderzak przedni ze spoilerem, dodat
kowe światło .stop’ , ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaga
nie kier., szyberdach, hak, inst gazowa na gwaranci, centr.
zamek, alarm * pilot, sprowadzony w całośd, • 13.200 zl. Wro
cław, teł. 0603/78-97-06

FORD MONDEO Ghia, 1994/95 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V,
turkusowy, instalacja gazowa, wspomaganie kier., centr. zamek,
RO, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, poduszka pow., 5-drzwio
wy, nowy model, stan b. dobry, • 18.500 zł łub zamienię na sa
mochód osobowy, vana, busa. Jarodn, tel. 0501/92-33-90

FORD KA, 1998 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, RO,
immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, klimaty
zacja, - 17.900 zł lub zamienię na inny., tel.
074/853-31-10 W01041764

FORD MONDEO SEDAN GUC, 1994/95 r., 119 tys. km, 1600
ccm, 16V, Zetec, niebieski metalic, bez wypadku, I właśddel,
kupiony w salonie w kraju, kpi. dokumentacja, RO, oryg. lakier,
wspomaganie kier., centr. zamek, poduszka pow., immobilizer,
Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, stan
techniczny idealny, • 17.100 zł. Kłodzko, tel. 074/86746-05,
0602/10-57-09

FORD KA, 2003 r., 1300 ccm, srebrny, ABS, klimatyzacja, RO,
alum. felgi, wspomaganie kier., 4 poduszki pow., - 27.600 zł lub
zamienię. Kwień, tel. 062/741-55-18,0602/45-59-10

O
FORD FIESTA, 1997/98 r., 52 tys. km, 1800 ccm, diesel, żółty,
3-drzwiowy, sprowadzony w całośd w 2003 r., RM, opony zimo
we, rozkł. siedzenia tylne, - 18.500 zł. Jelenia Góra, tel.
075/713-03-80

FORD MONDEO, 1994 r., 151 tys. km, 1800 ccm, TDI, zielony
metalic, sedan, I właśddel w kraju, poduszka pow., klmatyza
cja, w kraju od 2 lat, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie
kier., welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el.
reguł, fotele, regulowana kierownica, zadbany, stan b. dobry, 17.700 zł lub zamienię na tańszy. Lwówek Śląski, tel.
075/782-58-28

FORD KA, 1997 r., 130 tys. km, 1300 ccm, czerwono-srebmy,
katalizator, kupiony w salonie, I właśddel, serwisowany, po
duszka powietrzna, RO, centr. zamek, • 16.900 zł. Opole, tel.
0600/92-76-96

O

REGENERACJA- przekładni KEROWMCzrcH, wahaczy i zacisków hamulcowych

FORD MONDEO ST 200 SEDAN, V6 206 KM, fa
brycznie usportowiony, wzmocniona wersja z
oryginalnym tuningiem, zindywidualizowany wy
gląd, serwis ASO-FORD, kpi. dokumentacja
zakupowo-eksploatacyjna, 0-100 km/h 6,9 sek,
4x215/45 R17, bardzo zadbany, pełne wyposaże
nie linii Mondeo, 2000 r. fotele Recaro półskórzane, 4-poduszki pow., wspomaganie, kierów.,
regulacja, kierownicy, ABS, ASC, ASD • 56.000
zł, tel. 0605/33-94-33 W02005024
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FORD MONDEO KOMBI, 1994/95 r , 1800 ccm, TDI stan b.
dobry, zadbany, RO, ABS, relingi dachowe, roleta bagażnika,
el. otw. szyby, • 18.900 zł lub zamienię na inny. Oława, teł.
0508/50-61-26
FORD MONDEO KOMBI, 1994/95 r., 160 tys. km, 1800 ccm,
TD|, granatowy, stan b. dobry, bezwypadkowy, I właśddel, ABS,
2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie
kier., RO, relingi dachowe, roleta, el. otw. szyberdach, central
ny zamek, welurowa tapicerka, -16 .200 zł lub zamienię. Otmu
chów, tel. 077/439-05-35,0606/99-56-29
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FORD MONDEO, 1993 r., 185 tys. km, 1600 ccm, bordowy, ABS,
wspomaganie, reguł, kierownica, szyberdach, 2 poduszki pow.,
welurowa tapicerka, centr. zamek, stan sinika i blacharki b.
dobry, • 14.100 zł. Góra, tel. 0602/84-54-69
FORD MONDEO, 1993 r., 170 tys. km, 1600 ccm, demnozielony metalic, centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, et. ster.
szyby, szyberdach, lusterka i fotel kierowcy, welurowa tapicer
ka, nowa inst gazowa, alum. felgi, stan idealny -18.300 zł lub
zamienię na mniejszy. Jaźwina, tel: 0601/78-52-89,
071/393-80-72
FORD MONDEO Ghia. 1993 r„ 241 tys. km, 1800 ccm, 16V,
Zetec, perłowoszary, 2 poduszki pow.,ABS, wspomaganie kier.,
RO Ford, centr. zamek * alarm i pilot w kluczyku, klimatyzacja,
podgrz. fotele, 4 el. podnoszone szyby, el. reg. i podgrz. luster
ka, ogrzewana szyba przednia, tapicerka welurowa, halogeny,
podłokietnik, -16.500 zł. Opole, tel. 0605/57-15-17
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. ster. szyby, szyber
dach i lusterka, reguł, kierownica, welurowa tapicerka, -14.000
zł. Piotrowice, powiat średzki, teł. 071/397-02-37
FORD MONDEO CLX, 1993 r., 1800 ccm, TDi wspomaganie
kier., centr. zamek, klimatyzaqą, 5-drzwiowy, 5-biegowy, karta
pojazdu, • 14.900 zł. Pleszew, tel. 062/741-96-69,0608/15-86-55
FORD MONDEO, 1993 r., 2000 ccm, 16V, niebieski metalic. kli
matyzacja. poduszka pow., ABS, wspomaganie kier., wszystkie
el. dodatki, welurowa tapicerka, bez wypadku, serwisowany,
sprowadzony ze Szwajcarii, • 14.800 zł. Wrocław, tel.
0502/57-93-78
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FORD MONDEO KOMBI, 1994/95 r„ 147 tys. km, 1800 ccm,
TDI, biały, reingi dachowe, klmatyzacja, poduszka pow., eł. otw.
szyby, immobilizer, wspomaganie kier., regulowana kierowni
ca, welurowa tapicerka, 4 letnie koła, garażowany, kpi. doku
mentacja, atrakcyjny wygląd, w kraju od 2 lat, karta pojazdu, 18.700 zł. Otmuchów, tel. 077/431-51-96, 0604/56-2847,
0604/09-04-53
FORD MONDEO, 1994/95 r , 1800 ccm, wtrysk, granatowy me
talic, stan b. dobry, sprowadzony w całośd w 2001 r., kpi. doku
mentacja, instalacja gazowa, ABS, 2 poduszki pow., centr. za
mek, wspomaganie kier., alum. felgi, el. reg. lusterka, alarm,
regulowana kierownica, garażowany, -13.800 zl. Paczków, tel.
077/431-7346,0604/90-21-21
FORD MONDEO KOMBI. 1994/95 r., 1800 ccm, turbo D, biały,
klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier.,
welurowa tapicerka, hak, roleta, stan b. dobry, -15.500 zł. Po
lanica Zdrój, tel. 074/86845-51
FORD MONDEO, 1994/95 r„ 136 tys. km. 1800 ccm, 16V, ben
zyna, granatowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, centr.
zamek, RO + głośniki, el. otw. szyby i reg. lusterka, el. reg. re
flektory, tylna szyba ogrzewana, wspomaganie kier., reg. kie
rownica, -16.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/66541-04
FORD MONDEO, 1995 r., 169 tys. km. 1800 ccm, 16V, Zetec,
śliwkowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, el. ste
rowanie lusterka i szyberdach, serwo, immobilizer, RO Ford,
alum. felgi, welurowa tapicerka, roleta bagażnika, reingi da

ZAMKI-STACYJKI SAMOCHODOWE1
O T W IE R A N IE
FORD FIESTA, 1999 r., 85 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały,
wspomaganie kier., poduszka pow., 5-drzwiowy, RO, zderzaki
w kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, 19.500 zł. Lubin, tel. 0608/43.-87-83,076/847-99-32
FORD FIESTA, 2002 r., 1300 ccm, srebrny, 5-drzwiowy, bez
wypacflću, 6 poduszek pow., klimatyzacja, ABS, RO z CD, immobiizer, el. otw. szyby, alarm + pilot, centr. zamek, kupiony w
salonie, - 40.500 zł. Wrocław, teł. 0601/16-78-68

O

FORD FIESTA, 1995 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grana
towy metalic, nowe opony i akumulator, ałun. felgi 14", 2 po
duszki pow., SRS, RO +4 głośniki, wspomaganie kier., garażo
wany, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, 3-drzwiowy,
5-biegowy, po remonde blacharki, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, stan idealny, -12.500 zł lub zamienię na Opla Vectrę. Jedlina Zdrój. tel. 074/845-51-71,0697/14-22-49

FORD FIESTA, 1995 r., 1100 ccm, biały, stan b. dobry, -11.500
zł. Wrodaw. tel. 0601/70-50-71

FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 80 tys. km, 1800 ccm, TDI, czer
wony, centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie kier.,
welurowa tapicerka, RO, I właścideł, kpi. kół zimowych, hak,
reingi dachowe, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 36.000
zł. Dobroszyce, tel. 071^14-1442,0603/5145-33
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FORD FIESTA, 1994/95 r., 128 tys. km. 1100 ccm, zielony me
tale, zadbany, nowe zawieszenie, ukł. hamulcowy, skrzynia bie
gów, płyny, stan b. dobry, - 9.900 zł. Wrocław, teł. 0693/44-40-21

FORD FIESTA, 1995 r., 76 tys. km, 1300 ccm, panatowy meta
lic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, szyber
dach, wspomaganie kier., zderzaki w kolorze nadwozia, obro
tomierz, zadbany, - 13.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel.
0691/34-55-88

FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 69 tys. km, TDI, srebrny meta
lic, ABS, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, RO CD, 4 poduszki
pow., relingi dachowe, klimatyzacja, alum. felgi, - 37.000 zł.
Ząbkowice śląskie, tel. 074/81546-11,0607/65-07-66

O , FORD KA, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, zielony metalic, I rejestracja w 1998 r., kupio. ny w salonie, I w łaściciel, serwisowany, bez
wpadku, 2 poduszki pow., centr. zamek, RO, 17.900 zł gotówka, zamiana, kredyt lub leasing.
„LEKS CAR” , Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl,
ul. M ickiew icza 37, te l. 0601/85-15-55,
0604/40-47-11
W01041414
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FORD FIESTA, 1993/94 r., 126 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, nie
bieski, sprowadzony w całości, II właśddel, el. reg. reflektory,
2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), welurowa tapicerka, 3-drzmowy. 5-biegowy, stan b. dobry, - 9.600 zł lub zamienię, możliwe
raty. Legnickie Pole, tel. 076/854-72-87 po godz. 17,
0609/79-32-51
FORD FIESTA, 1993/94 r., 1800 ccm, diesel, ciemnozielony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., RO, szyberdach,
centr. zamek, dzielona tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana,
zderzaki w kolorze nadwozia, -12.000 zł. Miejska Górka, po
wiat rawicki, tel. 0600/33-22-15

FORD FOCUS Ghia SEDAN, 2000 r., 1600 ccm,
benzyna, granatowy metalic, I rejestracja w 2001
r., kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany,
bez wypadku, wspomaganie kier., centr. zamek,
el. otw. szyby, poduszka pow., • 35.500 zł gotów
ka, zamiana, kredyt lub leasing. „LEKS CAR” ,
Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewi
cza 37, te l. 0601/85-15-55, 0604/40-47-11
W01041114

AUTO ZAWIESZENIA

FORD FIESTA, 1992 r., 1000 ccm, niebieski, na zachodnich
tablicach, stan b. dobry • 400 EUR., tel. 0508/66-40-95
FORD FIESTA, 1992 r , 1300 ccm, wtrysk, niebieski metalic,
3-drzwiowy, sprowadzony w całośd w 2002 roku, 100% bez
wypadku, welurowa tapicerka, fotele kubełkowe, el. reg. świa
tła, ogrzewana tylna szyba, stan techn. b. dobry, kpi. dokumen
tacja, nowy przegląd do 03.2005 roku, • 7.900 zł. Kalisz, tel.
0507/77-23-51

O
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FORD FOCUS, 1998 r., 1800 ccm, 16V, turkuso
wy metalic, kupiony w salonie w Polsce, I wła
ścic ie l, serwisowany, 5-drzwiówy, poduszka
pow., ABS, wspomaganie kler., immobilizer, centr.
zamek, el. otw. szyby, fabryczny RO, halogeny,
stan idealny, - 34.900 zł kredyt, leasing, samo
chód w rozliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” ,
Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocław
ska 23, te l. 074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039754
FORD FOCUS, 1999 r., 106 tys. km, 1600 ccm,
100 KM, morski metalic, kupiony w salonie w
Polsce, bez wypadku, I właściciel, 5-drzwiowy,
poduszka pow., wspomaganie kier., centr.zamek,
el. otw. szyby, oryg. RO, halogeny, instalacja ga
zowa, welurowa tapicerka, dzielona tylna kana
pa, - 33.900 zł możliwy kredyt, zamiana. Komis •
„AUTO-MAX", W ałbrzych, www.autom axkom is .g ra tk a .p l, ul. W rocław ska 2, te l.
074/846-96-00, 0502/25-55-10, 0504/10-64-44
W01040424

FORD FOCUS, 1999 r., 37 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, el. ster. szyby i lusterka, klimatyzacja, ABS, CD, nadwozie
ocynkowane, - 37.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-71-72
FORD FOCUS, 1999 r., 105 tys. km, 1800 ccm, TDI, srebrny
metalic, 2 poduszki pow., centr. zamek + pilot, alarm,
Mul-T-Lock, klimatyzacja, el. otw. szyby, regulowana kierowni
ca, 5-drzwiowy, ABS, garażowany, zadbany, I właścideł w kra
ju, • 34.500 zł. Lubań, .tel. 075/646-39-38,0608/02-41-12
FORD FOCUS, 1999 r., 113 tys. km, 1800 ccm, TDI, zielony
metalic, wspomaganie kier., ABS, 5-drzwiowy, centr. zamek +
pilot, eł. otw. szyby, welurowa tapicerka, RO, stan idealny, •
31.200 zł. Rawicz, tel. 0609/74-56-47,0601/58-10-42
FORD FOCUS Ghia KOMBI, 1999 r., 95 tys. km, 1800 ccm,
TDI„ seledynowy metalic, ABS, 2 poduszki pow., immobilizer,
el. otw. szyby i reg. lusterka i fotel kierowcy, klimatyzacja, centr.
zamek, RO, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, drewnia
ne wykończenia, alarm, relingi dachowe, • 34.500 zł: Wieruszów,
teł. 0609/76-82-71

FORD FOCUS KOMBI, 2002/03 r„ 47 tys. km, 1800 ccm, TDI,
bordowy metalic, z salonu, bez wypadku, homologacja na dę
żarowy, pełne wyposażenie, stan idealny, odstąpię leasing, •
15.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-6047,0601/62-22-11
FORD GALAXY Ghia, 1995/96 r„ 130 tys. km, 2800 ccm, VR6,
bordowy metalic, szyberdach, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki
pow., podgrzewane fotele, inst. gazowa, stan b. dobry, • 29.500
zł. Wrodaw, tełr 0601/77-8740
FORD GALAXY, 1996 r., 250 tys. km. 1900 ccm, TDI, granato
wy, pełne wyposażenie, • 42.000 zł. Bolesławiec, tel.
0501/0545-19
FORD GALAXY, 1996 r., 107 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka
podgrzewane, 7-osobowy, wspomaganie kier., relingi, demne
szyby, -32.999 zł. Żagań, tel. 0604/63-07-18
FORD GALAXY, 1998 r, 130 tys. km, 1900 ccm, TDI, bordowy
metale, 7-osobowy, klimatyzacja, poduszki pow., alarm, cen
tralny zamek, stan idealny, - 49.900 zł. Lubin, tel. 0601/15-92-65,
0691/73-78-05,076/844-28-90
FORD GALAXY, 2000 r, 38 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, bez wypadku, I właściciel, garażowany, stan ideal
ny, pełne wyposażenie, - 68.000 zł. Opole, tel. 0507/12-27-92
FORD GRANADA, 1978 r., 2300 ccm, benzyna + gaz, morski
metale, 50% zniżki w ubezpieczalni, II właśddel, stan b. do
bry, dla kolekcjonera, • 2.200 zł (do negocjacji). Ostrów Wlkp.,
tel. 062/733-62-55,0600/51-19-30
FORD GRANADA KOMBI, 1980 r , 250 tys. km, 2300 ccm, se
ledynowy, inst. gazowa, w ciągłej eksploatacji, dużo częśd za
pasowych, stan silnika b. dobry, • 2.500 zł. Siechnice, tel.
071/311-3745,0507/10-92-29
FORD GRANADA, 1983 r., 2300 ccm, V6, zloty metalic, inst.
gazowa (nowy reduktor), el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el.
domykana klapa bagażnjka, szyberdach, centr. zamek, wspo
maganie kier., podgrzewane fotele, welurowa tapicerka, drew
niane wykończenia, chromowe nadkola, alum. felgi, aktualne
OC, • 5.000 zł. Bojanowo, powiat rawicki, tel. 0606/67-55-51
FORD GRANADA KOMBI, 1984/85 r., 132 tys. km, 2500 ccm.
diesel, czerwony, oiyg. lakier, bez wypadku, 5-biegowy, hak,
RO, stan idealny, aktualny przegląd i OC, silnik bez numerów, •
2.600 zł. Oława, tel. 0507/59-03-27

O

sl. 071/793 00 23

If iS T l

FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, czerwony, podusz
ka pow., oryg. RO, blokada skrzyni biegów, stan
b. dobry, • 16.400 z ł. W ałbrzych, tel.
074/842-55-50,0601/88-19-24
W01040684

FORD KA, 1997 r., 65 tys. km, 1300 ccm, granatowy, poduszka
pow., alarm + plot, centr. zamek, el. otw. szyby, zabezp. przed
kradzieżą przegląd do 2005 r., - 16.600 zł. Wrocław, tel.
071/796-66-33,0504/2545-06

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

071/3289337

FORD MONDEO. 1993 r„ 106 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny,
centr. zamek, wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, el.
ster. szyby i lusterka, welurowa tapicerka, dzielona tylna kana
pa, hak, zadbany, -14.000 zł. Wrodaw, tel. 071/349-11-33
FORD MONDEO Ghia, 1993 r., 173 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, inst. gaz., miedziany metalic, centr. zamek, wspomaganie
kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, ABS, haloge
ny, klimatyzaqa, el. regulowany fotel kierowcy, welurowa tapi
cerka, immobilizer, dodatkowy komplet opon z felgami alumi
niowymi, I właśddel w Polsce, bez korozji, - 14.800 zł. Żary,
tel. 0604/34-79-07
FORD MONDEO, 1993/94 r„ 155 tys. km, 1800 ccm, 16V, gra
natowy metalic, I rej. w 1994 r., wspomaganie kier., szyberdach,
centr. zamek, el. reg. refiektory, welurowa tapicerka, alarm +
pilot, RO, ABS, stan b. dobry, • 14.800 zł lub zamienię na tań
szy. Paczków, tel. 077/431-65-14,0694/3146-97

chowe, halogeny, kpi. dokumentacja, zadbany, -18.000 zt. Dzier
żoniów, tel. 074/830-80-70,0508/28-83-15
FORD MONDEO, 1995 r., 170 tys. km. 2000 ccm. benzyna,
cytrynowy, ABS, ASR, 2 poduszki powietrzne, el. regulowane
lusterka i fotele, klimatyzaqa, • 15.000 zł lub zamiana na busa.
Kędzierzyn-Koźle, teł. 0606/27-67-32
FORD MONDEO Ghia, 1995 r., 135 tys. km, 1600 ccm, 16V,
morski metalic, w kraju od tygodnia, oclony, I właścideł, serwi
sowany, klimatyzaqa, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, regulo
wana kierownica, wspomaganie kier., podgrzewane fotele, drew
niane wykończenia, alarm, 2 poduszki pow., ABS, przeeftia szy
ba ogrzewana, centr. zamek, reg. reflektory, zadbana tapicerka
-17.500 zł. Nysa. tel. 0600/07-86-55
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 1800 ccm, turbo
D, granatowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek,
wszystkie el. dodatki, -18.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0609/45-03-76

FORD MONDEO, 1994 r., 163 tys. km, 1600 ccm, czerwony,
centr. zamek + pilot, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki pow.,
RO, szyberdach, kpi. dokumentacja, • 15.300 zł. Sulechów,
powiat zielonogórski, tel. 0602/29-60-54

FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 140 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, 16V, grafitowy metalic, alarm, centr. zamek, wspomaga
nie kier., klimatyzacja, el. otw. szyby, szyberdach, 2 poduszki
pow., garażowany, • 19.000 zł. Polkowice, tel. 0603/08-86-19

FORD MONDEO hatchback, 1994 r., 168 tys. km, 1800 ccm,
16V, 115 KM, morski metalic, welurowa tapicerka, poduszka
pow., el. reg. fotel, reguł, kierownica, el. ster. szyby i lusterka,
klimatyzacja, alarm, centr. zamek, RO, zadbany, stan dobry, •
14.500 zł. Wilków, gm. Złotoryja, tel. 0605/54-78-63

FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., benzyna, granatowy metalic,
el. ster. szyby i lusterka i szyberdach, ABS, centr. zamek, gara
żowany, welurowa tapicerka, kpi. kół zimowych, - 15.000 zł.
Wrodaw, tel. 071/342-74-25,0693/72-91-08

FORD MONDEO KOMBI, 1994 r„ 1600 ccm, 16V, DOHC, zielo
ny metalic, alum. felgi, alarm, regulowana kierownica, ABS,
centr. zamek, -13.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-21-17,
0693/04-54-11
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, 16V, inst. gaz.,
czerwony, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. za
mek, welurowa tapicerka, relingi dachowe, roleta bagażnika,
alum. felgi, koła zimowe, radio, dzielona tylna kanapa, I właśd
ciel w kraju, sprowadzony w 2001 r., -15.300 zł. Jelenia Góra.
tel. 075/643-22-77,0607/23-23-30
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, TDI, czerwony,
kpi. dokumentacja. 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier.,
szyberdach, relingi dachowe, zderzaki w koorze nadwozia, szy
by atermiczne, - 18.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,
0506/92-69-20
FORD MONDEO, 1994 r„ 1600 ccm, wtrysk, czerwony, central
ny zamek, wspomaganie kier., alarm, poduszka pow., szyber
dach, RO, • 15.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0507/01 -72-70
FORD MONDEO, 1994 r., 170 tys. km, 1800 ccm, turbo D, czer
wony, pełne wyposażenie el. reg., ABS, wspomaganie kier., 2
poduszki pow., centralny zamek, szyberdach, hak, blokada za
płonu, garażowany, I właśddel w kraju od 1990 r., welurowa
tapicerka, • 17.400 zł. Lubin, tel. 076/746-01-23,0603/83-69-71
FORD MONDEO, 1994 r., 204 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 16V,
bordowy, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kierownicy, alarm
+ pilot, reg. fotel kierowcy, zadbany, atrakcyjny wygląd, RO,
immobilizer, • 17.000 zł. Lubin, tel. 0696/41-18-84

FORD MONDEO KOMBI Ghia, 1995 r., 195 tys. km, 1800 ccm,
Zetec, zielony metalic, pełne wyposażenie, welurowa tapicer
ka, I ^ a śdd el, kpi. dokumentacja, garażowany, RO z CD, za
bezpieczenia przed kradzieżą zadbany, 2 kpi. kół (opony let
nie i zimowe), alum. felgi, stan b. dobry, • 19.500 zł. Wrodaw,
tel. 071/353-92-67,0602/74-34-39
FORD MONDEO. 1995 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 136 PS, srebr
ny metalic, sprowadzony w całośd, wspomaganie kier., alarm,
centr. zamek, ABS, RO, welurowa tapicerka, stan b. dobry, 15.400 zł lub zamienię na tańszy. Wschowa, tel. 065/540-10-05,
0501/79-64-97
FORD MONDEO KOMBI, 1995/96 r., 160 tys. km, 1800 ccm,
TDI, czerwony, stan b. dobry, ABS, 2 poduszki pow., centralny
zamek, wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. lusterka, RO,
welurowa tapicerka, alum. felgi, relingi dachowe, roleta, zadba
ny, • 17.900 zł lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/439-05-35,
0604/0840-56
FORD MONDEO SEDAN. 1996 r., 136 tys. km. 1600 ccm, srebr
ny metale, sprowadzony w lutym 2004 r., wspomaganie kier.,
centr. zamek, ABS, klimatyzacja, RO, zadbany, nieeksploatowany w Polsce, • 19.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/46-34-26
FORD MONDEO, 1996 r., 135 tys. km, 1800 ccm, TDI, bordowy
metalic, ABS. klimatyzacja, centr. zamek z pilotem, ei. otw. szy
by i szyberdach, el. reg. reflektory i fotel, 2 kpi. kół (opony letnie
i zimowe), welurowa tapicerka, immobilizer, - 24.500 zł., teł.
0691/95-67-68
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r , 188 tys. km, 1800 ccm, turbo
D, biały, klimatyzacja, pełne wyposażenie oprócz skórzanej ta-
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picerki, sprowadzony w całości, I właścidel, kpi. dokumenta
cja, - 22.500 zł. Głogów, tel. 076/834-91-79

zacja. 4 poduszki pow., welurowa tapicerka, relingi dachowe,
roleta bagażnika, - 32.500 zł. Polkowice, tel. 0601/56-67-18

FORD MONDEO KOMBI, 1996 r„ 130 tys. km, 1600 ccm, Zetec, srebrny metalic, centr. zamek, poduszka pow., klimatyza
cja, el. reg/lusterka, welurowa tapicerka, ABS, wspomaganie i
reguł, kier., nowy akumulator i rozrząd, roleta bagażnika, relin
gi dachowe, • 14.500 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento.
Jelenia Góra, tel. 0609/55-15-73

FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 1800 ccm, TDI, biały, kli
matyzacja, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. zamek,
el. reg. lusterka, el. reguł, fotel kierowcy, RO, el. otw. szyby,
podgrz. siedzenia, w kraju od 2 lat, - 31.000 zł lub zamienię.
Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0609/54-76-90

FORD MONDEO KOMBI. 1996 r., 1800 ccm, TDI, kolor wrzoso
wy metalic, klimatyzacja, ABS, aium. felgi, centr. zamek, 2 po
duszki powietrzne, eł. otw. szyby, alarm, odbiór w Goerłitz, na
białych tablicach - 2.600 EUR. Jelenia Góra, tel. 0509/08-05-80
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 140 tys. km, 1800 ccm, turbo
D, granatowy, bez wypadku, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki
pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, szyberdach, reg. kierowni
ca, halogeny, welurowa tapicerka, RO, relingi dachowe, hak, 22.300 zł. Leszno, tel. 065/526-11-86,0607/16-35-54
FORD MONDEO GLX, 1996 r., 93 tys. km. 1800 ccm, 16V, kolor
wiśniowy metalic, bez wypadku, sprowadzonyjako mienie prze
siedleńcze, I wrfaśddel, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. luster
ka, welurowa tapicerka, dzielona kanapa tylna, 4 zagłówki, reg.
kierownica, zadbany, -18.800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-91-31,
0506/39-33-72
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, TDI, srebrny me
talic, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, • 24.000 zł. Ścinawa,
teł. 076/843-61-02,0609/64-41-86
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 130 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, insi gaz., granatowy metalic, kfimatyzacja, poduszka pow.,
el. otw. szyby, el. reguł, fotel kierowcy, drewniane dodatki, ABS,
komputer, serwisowany, - 18.500 zł.. Wałbrzych, tel.
0602/45-10-74,0501/62-80-22
FORD MONDEO KOMBI. 1996 r., 1800 ccm, tdi, biały, centr.
zamek, wspomaganie kier., ABS, kfimatyzacja, 2 poduszki pow.,
welurowa tapicerka, relin$ dachowe, roleta bagażnika, el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, zadbany, - 24.400 zł. Wrocław, tel.
0602/89-0846
FORD MONDEO KOMBI Ghia, 1996 r., 146 tys. km, 1800 ccm,
TDI, wiśniowy metalic, nowy model, ABS, klimatyzacja, 2 po
duszki pow., alum. felgi, centr. zamek + pilot, el. reg. lusterka,
el. otw. szyby, podświetlane klamki, drewiiane wykończenia,
podgrz siedzenia, welurowa tapicerka, RO, alarm, stan ideal
ny, • 26.000 zł. Zbąszyń, powiat nowotomyski, tel. 0691/75-87-64
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r„ 1800 ccm, TDI, czerwohy,
nowy model, relingi dachowe, roleta bagażnika, bogate wypo
sażenie, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, - 25.500
zł lub zamienię, możliwe raty. Prusice k. Trzebnicy,-tel.
071/312-53-41,071/312-63-41
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r„ 118 tys. km, turbo D, zie
lony, ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg.
reflektory, el. reg. lusterka i fotel kierowcy, alum. felgi, 2 koła
zimowe, alarm, immobilizer, blokada Dipol, nowe sprzęgło i
amortyzatory, RO Ford, relingi dachowe, - 24.500 zł. WTodaw,
tel. 071/789-96-07
FORD MONDEO KOMBI Ghia, 1997 r., 129 tys. km, 2000 ccm,
16V,, Zetec, srebrny metalic, klimatyzacja, inst. gazowa, el.
reg. lusterka i reguł. fotel kierowcy, ABS, immobilizer, wspoma
ganie kier., centr. zamek, alum. felgi, relingi dachowe, 2 po
duszki pow., el. otw. szyby, RO Sony, stan b. dobry, • 27.200 zł.
Domaszowice, powiat namysłowski, tel. 077/419-40-15,
0695/65-39-48
FORD MONDEO, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny
metalic, 2 poduszki pow., ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka,
szyberdach, el. reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicerka, centr.
zamek, pilot, RO, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, inst gazowa, butla gazu w miejscu koła zapasowego,
garażowany, - 28.900 zł. Kowary, tel. 0502/64-08-79
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 115 tys. km. 1800 ccm, TDI,
Endura, srebrny metalic. klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier.,
centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, RO, el. reguł,
fotel kierowcy, relingi dachowe, roleta bagażnika, kpi. dokumen
tacja, I właściciel, karta pojazdu, stan b. dobry, - 26.900 zł. Lesz
no, teł. 0603/68-79-16
FORD MONDEO, 1997 r., 139 tys. km, 1600 ccm, 16V, śliwko
wy, 5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, alarm, el.
reguł, fotel kierowcy, RO Ford oryginalny, serwo, centr. zamek,
bez wypacftu, serwisowany, I właściciel, stan idealny, • 24.700
zł. Oława, tel. 071/313-86-58,0604/70-38-66
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 140 tys. km. 1800 ccm, turbo
D, morski metalic, el. otw. szyby i reg. lusterka, el. reguł, fotel
kierowcy, centr. zamek, pilot, wspomaganie kier., ABS, haloge
ny, radio oryginalne, welurowa tapicerka, - 26.400 zł. Sulechów,
tel. 068/385-42-95
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FORD MONDEO SEDAN, 1997/98 r., 1600 ccm, 90
KM, srebrny metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, bez wypadku, serwisowany w ASO Ford, 2
poduszki pow., wspomaganie kier., ABS, centr.
zamek, alarm, immobilizer, halogeny, opony zimowe, • 26.900 zł możliwy kredyt, zamiana. Ko*
mis • „AUTO*MAX” , Wałbrzych, www.automaxkom is.g ra tka .p l, ul. W rocław ska 2, te l.
074/846-96-00, 0502/25-55-10, 0504/10-64-44
W01040324

FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 1600 ccm, benzyna, czar
ny metalic, klimatyzacja, ABS, szyberdach, el. reguł, fotel kie
rowcy i reflektory, centr. zamek, alarm + pilot, - 25.500 zł. Wro
cław, tel. 071/790-13-26

O

FORD MONDEO Ghia KOMBI, 1998 r., 2000 ccm,
16V, śliwkowy metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, I właściciel, serwisowany, ABS, ASR, 2 po
duszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby x 4, el.
reg. lusterka, centr. zamek, alarm, immobilizer,
komputer, wspomaganie kier., fabryczny RO, ha
logeny, relingi dachowe, • 32.900 z ł kredyt, le
asing, samochód w rozliczeniu, gotówka. „AUTO
PLUS” , Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul.
Wrocławska 23, tel. 074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039764

FORD MONDEO, 1998 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centralny zamek,
alum. felgi, - 28.500 zł. Opole, tel. 0609/10-81-81
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 95 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, śliwkowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspomaganie kier.,
centr. zamek, el. otw. szyby, relingi dachowe, roleta bagażnika,
regulowana kierownica, książka serwisowa, stan b. dobry, 29.300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-32-22

FORD ORION, 1986/87 r., 1300 ccm, benzyna, inst. gaz., bor
dowy, II właśddel, szyberdach, centr. zamek, kpi. dokumenta
cja, ekonomiczny, • 3.300 zł. Wałbrzych, tel. 0507/64-59-67

FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 140 tys. km, 1800 ccm,
TDI, biały, wspomagańie^klimatyzacja, ABS, welurowa tapicer
ka, pełne wyposażenie elektryczne, 2 poduszki powietrzne,
centr. zamek, halogeny, RO, roleta, refingi dachowe, bez wy
padku, książka serwisowa, zadbany, - 27.800 zł lub zamienię
na tańszy. Kępno, tel. 062/782-09-18,0505/14-34-00
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 135 tys. km, 1800 ccm,
16V, benzyna, czerwony, poduszka pow. kierowcy, ABS,
wspomaganie kier., centr. zamek, kupiony w salonie w Polsce,
- 27.000 zł. Nysa, tel. 077/435-34-35,0604/09-85-84
FORD MONDEO, 1998/99 r., 1800 ccm, TDI, srebrny metalic,
klimatyzacja, el. otw. szyby I reg. lusterka, szyberdach, hak,
ABS, relingi dachowe, 2 poduszki pow., oryg. radio, wspoma
ganie kier., centr. zamek, • 27.000 zł. Trzebieszowice, gm. Lą
dek Zdrój, tel. 074/868-98-82,0697/50-11-36
FORD MONDEO KOMBI, 1999 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy
metafic, ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. ster. szyby i
lusterka, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, homolo
gacja na ciężarowy, - 19.900 zł. Opole, tel. 077/438-80-90 do
godz. 17

FORD ORION, 1987 r., 1600 ccm, diesej, jliebieśki, bez korozji,
5-biegowy, stan b. dobry, - 4.900 zł. Opole, tel. 0506/06-34-24

FORD SCORPIO, 1991 r , 2000 ccm, DOHC, czarny, RO, ABS,
wspomaganie kier., kpi. opon zimowych, • 8.000 zł. Wrodaw,
tel. 0605/20-85-76

FORD ORION, 1989/93 r., 1800 ccm, diesel, biały, centr. za
mek, welurowa tapicerka, hak, el. otw. szyby, 5-biegowy,
4-drzwiowy, garażowany, - 4.800 zł. Zimna Woda, powiat lubiń
ski, tel. 076/841-86-24,0606/85-64-10

FORD SCORPIO, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
inst. gaz, beżowy, nowa Inst gazowa, szyberdach, zadbany,
centr. zamek, po przeglądzie, - 8.000 zł. Wrocław, tel.
071/785-05-37 wieczorem, 074/812-50-10 Boboszów

FORD ORION, 1990 r., 1800 ccm, diesel, granatowy metalic,
nowe opony, alarm, nowe zawieszenie przednie ł tylne zmortyzatory, welurowa tapicerka, szyberdach 2-stopniowy, pokrow
ce, po wymianie paska rozrządu, 5-biegowy, zadbany, stan b.
dobry, garażowany, - 8.600 zł lub zamienię na Inny. Nowa Mędnka, teł. 076/870-87-91

FORD SCORPIO SEDAN. 1992 r., 151 tys. km, 2900 ccm. V6,
granatowy, inst. gazowa, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg.
lusterka i fotele, po remonde silnika, klimatyzacja, ABS, ASR,
welurowa tapicerka, drewniane wykończenia, tempomat, Immo
bilizer, alarm, kpi. dokumentacja, • 12.900 zł. Brody, powiat żar
ski, tel. 0693/34-11-16

FORD ORjON Ghia, 1991 r , 80 tys. km, 1400 ccm, srebrny
metafic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, RM, alprm, centr.
zamek, el. ster. szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 8.600 zł lub
zamienię. Jelenia Góra, tel. 0603/6140-97

FORD SCORPIO, 1992 r., 2000 ccm, benzyna pełne wyposa
żenie, stan b. dobry, • 9.700 zł lub zamienię na irmy. Jelenia
Góra, tel: 0603/61-59-50,0692/09-80-19

FORD ORION Ghia, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, szary me
talic, centr. zamek, wspomaganie kier., RO, welurowa tapicer
ka, nowy model, - 8.200 zł. Leszno, tel. 065/534-09-04,
0605/23-86-37
FORD ORION, 1991 r.,128 tys. km, 1400 ccm, bordowy meta
lic, szyberdach, zderzała w kolorze nadwozia, RO, kpi. doku
mentacja, - 9.200-zł. Lwówek śl., tel. 075/782-33-99

FORD MONDEO, 1999 r., 113 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały,
sedan, klimatyzacja, centr. zamek, el. reg. lusterka, eł. otw. szy
by, RO. ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., • 29.500 zł.
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-84-69,0602/39-45-78

FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, zadbany, RO, kpi.
dokumentacja, sprowadzony w całości, zderzaki w kolorze nad
wozia, 4-drzwiowy, 5-biegowy, - 8.700 zł. Pleszew, tel.
062/741-96-69,0600/14-72-01

FORD MONDEO, 1999 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebie
ski, bez wypadku, kupiony w salonie, klimatyzacja, 2 poduszki
pow., alarm + pilot, immobilizer, I właściciel, książka serwiso
wa, stan idealny, • 28.600 zł. Świebodzice, tel. 074/854-43-20.
0606/82-01-22

FORD ORION, 1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordowy
metalic, 4-drzwiowy, RO, centr. zamek, szyberdach, obrotomierz,
welurowa tapicerka, - 9.100 zł. Syców, tel. 062/785-30-70,
0600/04-29-06

FORD MONDEO KOMBI, 1999 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 16V,
Zetec, biały, klimatyzacja, cenlr. zamek + pilot, ABS, el. otw.
szyby I reg. lusterka, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., el.
reg. fotel kierowcy, halogeny, czujnik cofania, ogrzewana szy
ba przednia, immobifizer, serwisowany, do sprowadzenia, 50
km od granicy (w Olszynie) - 3.450 EUR. Żagań. tel.
0506/08-54-62
FORD MONDEO KOMBI. 1999 r., 180 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, 16 V, Zetec, biały, klimatyzacja, centr. zamek-pilot, el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, ABS, automatic, czujnik cofania, wspo
maganie kier., regulacja fotela, reguł, kierownica, 2 poduszki
pow., przednia szyba ogrzewana, halogeny, serwisowany, stoi
w Olszynie • 3.400 EUR. Żagań, tel. 0506/08-54-62
FORD MONDEO KOMBI, 1999/00 r., 120 tys. km, 1800 ccm,
TDI, groszkowy metalic, stan b. dobry, ABS, 2 poduszki pow.,
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, podgrzewane fo
tele, alum. felgi 16”, ASR, w kraju 3 dni, oclony. Euro 2, - 34.500
zł lub zamienię. Otmuchów, teł. 077/439-05-35,0606/99-56-29

O

FORD ORION, 1993 r., 1600 ccm, 16V, srebrny metalic, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. otw. szyby, alarm, alum. fel
gi, welurowa tapicerka, • 10.700 zł. Lubin, tel. 076/844-28-90,
0691/73-78-05,0601/15-02-65

FORD PROBE GT, 1988 r., 2200 ccm, benzyna, in st gaz., czer
wony, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, alum. fel
gi, halogeny, stan dobry, • 6.500 zł. Uniejowice, tel.
076/87741-99,0603/71-83-93
FORD PROBE, 1989 r., 2200 ccm, turbo, biały, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, wspomaganie kier., tempomat, szy
berdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alum.
felgi, sportowy wygląd, stan dobry, • 9.500 zł lub zamienię na
inny. Leszno, tel. 0504/00-35-84
FORD SCORPIO, 1986 r., 2500 ccm, diesel ABS, wspomaga
nie kier., szyberdach. stan dobry, • 4.200 zł. Jelenia Góra, tel.
0693/24-38-96

FORD MONDEO Ghia KOMBI, 2001 r., 37 tys. km, 2000 ccm,
TDCI, srebrny metalic, w kraju od 8 miesięcy, bogate wyposa
żenie, - 56.000 zł. Leszno, teł. 0603/75-21-92
FORD MONDEO KOMBI, 2001 r.. 66 tys. km. 2000 ccm, TDCI,
srebrny, skórzana tapicerka w kolorze kremowym, kfimatronic,
reflektory ksenonowe, 8 poduszek pow., ABS, ASR, SRS, ABD,
kontrola trakcji, stan idealny, - 68.000 zł. Pilawa Górna, tel.
074/837-25-94,0501/39-90-82
FORD MONDEO TREND. 2001 r., 57 tys. km. 1800 ccm, 125
KM, srebrny metafic, bez wypadku, ABS, system kontroli trak
cji, 4 poduszki pow., klimatyzacja, RO, alum. felgi, halogeny,
5-drzwiowy, pełne wyposażenie el., fabryczna homołooada na
ciężarowy, stan idealny, kupiony w salonie w kraju, • 53.500 zł.
Świdnica, tel. 0601/87-11-68
FORD MONDEO, 2001 r., 1800 ccm, 16V, srebrny metalic, stan
b. dobry, - 57.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-71

FORD SCORPIO Ghia, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy
metallc, wspomaganie kier., el. reg. szyberdach, el. otw. szyby
i reg. lusterka, ABS, oryg. RO, el. reg. reflektory, pompowane
fotele przednie, komputer, centr. zamek, alarm, hak, po wymia
nie płynów I oleju, stan b. dobry, • 6.700 zł. Rudna, powiat lubiń
ski, tel. 076/84647-24,0606/87-68-72
FORD SCORPIO, 1987 r., 2500 ccm, diesel centr. zamek, szy
berdach, ABS, nowy akumulator, opony zimowe, reguł, fotel kie
rowcy i"kierownica, hak holowniczy, nie wymaga nakładu finan
sowego, • 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/05-84-03
FORD SCORPIO, 1987 r., 202 tys. km, 2000 ccm, + inst. gazo
wa, wiśniowy, wspomaganie kier., oryg. szyberdach, centr. za
mek, zimowe koła. 5-biegowy, przegląd do Xll/2004r., czysty,
zadbany, nie wymaga wkładu finansowego, stan b. dobry, - 8.000
zł (do negocjacji) lub zamienię. Kalisz, tel. 062/76643-22,
0505/12-84-22
FORD SCORPIO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, ABS, szyber
dach, wspomaganie kier., hak, RO, po remonde silnika, stan b.
dobry, • 7.100 zł. Oleśnica, tel. 0609/20-94-73

FORD MONDEO KOMBI Ghia, 2001/02 r., 16 tys. km, 1800 ccm.
Duratec, chabrowy metalic, pełne wyposażenie el., klimatronic,
ABS, 8 poduszek pow., alum. felgi, roleta bagażnika, relingi
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dachowe, alarm + pilot podgrzewane fotele, książka serwiso
wa, - 52.500 zł. Brzeg, tel. 0504/07-00-52
FORD MONDEO GHIA, 2002 r.. 42 tys. km, 2000 ccm, TDCI
130 KM, szary metalic, 130 KM, na gwarancji do 2006 r„ alum.
felgi, klimatronic, skórzana tapicera, ksenonowe reflektory,
ABS, TCS+ESP, poduszki+kurtyny pow., alarm, el. otw. szyby i
reg. lusterka, RO z CD, el. reg. fotel, ogrzew. szyby, kupiony w
salonie, kpi. kół zimowych, • 89.000 zł. Świdnica, tel.
0604/61-24-67 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internede pod numerem • AC0772 http://wkz.autogielda.com.pl)
FORD MONDEO, 2002 r., 75 tys. km, 2000 ccm. TDI, srebrny
metalic, ABS, IPS, radio, alaim, immobilizer, Mul-T-Lock, kli
matyzacja, el. otw. szyby, 4 poduszki pow., kupiony w salonie,
homologacja, stan techn. b. dobry, • 64.500 zł. Jelenia Góra,
tel. 0601/75-09-10
FORD MONDEO KOMBI, 2002 r., 43 tys. km, 2000 ccm, TDI,
srebrny metalic, 8 poduszek pow., ABS, klimatronic, pełne wy
posażenie oprócz skórzanej tapicerki, stan idealny, • 54.900 zł.
Rawicz, tel. 0696/13-95-29
FORD MONDEO, 2002 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, kli
matyzacja, 6 poduszek pow., ABS, wspomaganie kier., centr.
zamek, el. otw. szyby, reg. lusterka i fotele, kupiony w salonie w
kraju, I właśddel, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 52.000 zł.
Wrocław, tel. 0607/61-21-58
FORD MONDEO KOMBI, 2002/03 r., 15 tys. km, 2000 ccm,
TDDI, granatowy, idealny na dalekie wyjazdy, • 61.000 zł. Lesz
no, teł. 0603/75-21-92

FORD SCORPIO, 1987 r., 2500 ccm, diesel sprowadzony w
całości, centr. zamek, ABS, wspomaganie Ider., oryg. szyber
dach, el. otw. szyby, garażowany, zadbany, - 5.900 zł. Pacz
ków. tel. 077/431-7346,0604/90-21-21
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, inst. gaz., brązowy metalic, el. otw. szyby i reg. lusterka, kpi. kół zimowych,
ABS, wspomaganie kier., stan dobry, do małych poprawek bla
charsko-laki emi czych, -6.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-1341,
0602/29-16-84

FORD SCORPIO, 1989 r., 220 tys. km. 2000 ccm, benzyna
DOHC, srebrny, automatic, ABS, wspomaganie, centr. zamek,
szyberdach, hak, atrakcyjny wygląd, welurowa tapicerka, karo
seria w b. dobrym stanie, - 7.000 zł. Ząbkowice
tel.
0606/85-74-83

śi.,

FORD SCORPIO, 1989 r„ 2000 ccm, DOHC. - 6.300 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-30-74,0502/58-98-56

FORD ORION, 1984 r., 1600 ccm, cfiesel, biały, 5-biegowy, eko
nomiczny, po lakierowaniu, atrakcyjny wygląd, spoiler, stan b.
dobry, - 3.300 zł. Świdnica, tel. 0609/92-89-70

FORD SCORPIO GL, 1990 r., 2400 ccm el. ster. szyby I luster
ka, szyberdach, centr. zamek, tempomat, RO, ABS, alarm + pi
lot, I właśddel, - 6.800 zł. Brzeg, tel. 0508/04-48-30

FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 123 tys. km, 1600 ccm, 16V,
Zetec, niebieski metalic, ABS, RO, wspomaganie kier., centr.
zamek, el. otw. szyby, kupiony w salonie w Polsce, welurowa
tapicerka, alarm • 23.900 zł lub zamienię na tańszy. Legnica,
tel. 076/854-32-16,0602/69-32-53
FORD MONDEO, 1998 r., 2000 ccm, 16V, Ecotec, śliwkowy
metalic, kupiony w salonie, ABS, poduszka pow., klimatyzacja,
centr. zamek, relingi dachowe, RO, wspomaganie kier., - 26.000
zł. Legnica, tel. 076/854-02-84,0604/59-17-35

FORD ORION, 1984/94 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, kpi. dokumentacja, • 3.000 zł. Sieniawa Żarska, tel.
068/362-01-36,0603/16-54-14

FORD SCORPIO, 1990 r., 220 tys. km, 2000 ccm, OHC, srebr
ny metalic, inst. gazowa, welurowa tapicerka. bagażnik dacho
wy, hak, el. otw! szyby, centr. zamek, alum. felgi, ABS, stan bla
charki b. dobry, - 9.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0600/54-26-05

FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 160 tys. km, 1800 ccm, TDI
bez wypadku, koła letnie i zimowe, pełne wyposażenie, klima
tyzacja, 2 poduszki pow., eł. reg. i podgrzewane lusterka, ei.
otw. szyby, reg. fotele, stan idealny,.- 25.800 zł. Maszewo, tel.
068/39.1-41-53,0602/11-65-95

FORD ORION, 1986 r„ 180 tys. km, 1300 ccm, niebieski, za
dbany, garażowany, radio, RO, ważny przegląd i OC, stan b.
dobry, - 2.800 zł. Głogówek, tel. 077/437-30-91
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FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 240 tys. km, 2500 ccm, TDI,
granatowy, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, ga
rażowany, stan b. dobry, • 25.600 zł lub zamienię. Strzegom,
tel. 074/855-3444,0609/8544-54

O

FORD SCORPIO, 1997 r., 199 tys. km, 2300 ccm,
benzyna Instalacja gazowa, alarm, alum. felgi,
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, elek
troniczny wtrysk paliwa, immobilizer, klimatyza
cja, RO najnowszej generacji, wspomaganie Wer.,
ABS, podgrzewane fotele, komputer, • 26.000 zł.,
tel. 071/345-39-28, 0502/70-03-35, 0608/69-66-94
W01038804

FORD SCORPIO KOMBI. 1997 r.. 127 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, inst. gaz., srebrny, aium. felgi, wspomaganie kier., centr.
zamek, relingi dachowe, hak, drewniane wykończenia, oryg. RO,
pełne wyposażenie elektryczne, el. otw. szyberdach, • 26.500
zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 0501/3T-0246,0505/4742-03
FORD SCORPIO, 1997 r., 2300 ccm, benzyna, inst. gaz., srebr
ny, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., alum. felgi, relinp
dachowe. RO, wszystkie el. dodatki, • 26.500 z ł, możliwe raty
lub zamienię., tel. 0505/4742-03

FORD SCORPIO, 1990 r., 2900 ccm, Cosworth, benzyna, czar
ny, wnętrze model 1993, czarna skórzana tapicerka, el. regulo
wane siedzenia i otw. szyby, klimatyzacja, całkowide zmienio
ny wygląd zewnętrzny RS, ksenonowe reflektory, odczepiany
hak, inst. gazowa, automatic, - 18.000 zł. Nowa Sól, tel.
0506/40-83-88

FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, Inst^gaz*, czer
wony, zadbany, - 6.300 zł tub zamienię! Wałbrzych, tel.
0693/8646-92 £
FORD SIERRA, 1988 r., 250 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały,
po wymianie alternatora, rozrusznika, zawieszenia przedniego
i przekładni, nowy akumulator, pierścienie i uszczelniacze za
worów, opony zimowe i fetnie, • 4.800 zł. Wałbrzych, tel.
074/664-85-94
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,
OHC, E+gaz, biały, butla w miejscu kola zapasowego, 5-biego
wy, welurowa tapicerka, rado, sprowadzony wcałośd, kpi. do
kumentacja, bez wypacftu, po wymianie płynów i filtrów, prze
gląd ważny do 07.2004 r., OC do 12.2004 r., stan b. dobry, •
6.600 zł. Kłodzko, tel. 0600/21-51-66
FORD SIERRA, 1989/96 r., 1800 ccm, niebieski, instalacja ga
zowa, centr. zamek, alarm, RO, hak, 5-drzwiowy, stan b. dobry,
- 5.400 zł. Wrocław, tel. 0501/42-0442
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm. wtrysk,
bordowy metalic. inst gazowa, model z 1991 r., relingi dacho
we, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, • 8.600 zł., tel.
0605/54-60-98
FORD SIERRA SKŁADAK, 1990 r., 86 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, inst. gaz., demny metalic, 5-drzwiowy, mało eksploato
wany, garażowany, stan b. dobry, - 7.000 zł. Oborniki Siakie,
tel. 071/310-88-78,0691/28-8448
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, turbo D, biały, wspo
maganie kier., reg. kierownica, stan b. dobry, • 7.500 zł. Świdni
ca, tel. 0603/5349-28
FORD SIERRA Ghia, 1990 r., 2300 ccm, diesel, brązowy meta
lic, wspomaganie kier., centr. zamek, hak, szyberdach, ei. otw.
szyby, 5-biegowy, nowy akumulator, przegląj do 06.2004 r„ 6.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-69-84,0607/65-09-68
FORD SIERRA, 1990 r., 1800 ccm, turbo D, niebieski metalic,
centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, oznakowany, RO Kenwood, welurowa tapicerka, hak, nowy akumidator i opony na gwa
rancji, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 7.900 zł. Wrocław,
tel. 0601/61-14-91
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, grafitowy
metalic, RO, welurowa tapicerka, centr. zamek, el. sterowanie
reflektory, dzielona tylna kanapa, stan silnika i blacharki dobry,
ważne ubezpieczenie, - 7.900 zł. Lwówek Śląski, tel.
0507/10-95-80
FORD SIERRA KOMBI. 1991 r., 190 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski, relingi dachowe, hak, bagażnik rowerowy, welurowa tapi
ce ra szara, radio JVC, stan dobry + dodatkowe felgi i opony, •
6.000 zł. Obornik Śląski, teł. 071/310-34-81,0606/14-7044
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy metalic,
automatic, inst. gazowa na gwarancji, el. otw. szyby, szyber
dach, wspomaganie kier., stan b. dobry, • 7.800 zł. Trzebnica,
tel. 071/387-21-68,0602/86-25-51
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 180 tys. km, 1800 ccm, turbo
D, biały, stan techn. b. dobry, nowa turbina, sprowadzony w
całośd, roleta bagażnika, relingi dachowe, zadbane wnętrze, II
właśdciel, stan silnika b. dobry, - 7.300 zł. Wrocław, teł.
071/797-67-35,0507/09-64-11
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r„ 1800 ccm, TDI, czarny metalic,
wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, welurowa tapi
cerka, relingi dachowe, przegląd do 02.2005 r., stan b. dobry, 7.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-19-03,0502/74-00-63
FORD SIERRA KOMBI. 1991/92 r., 76 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, wtrysk, biały, 5-drzwiowy, relingi dachowe, blokada skrzyni
biegów, komputer, el. reg. reflektory, nowy ukł. wydechowy, I
właśdciel w kraju, nowe opony, stan techn. idealny, garażowa
ny, konserwacja, • 7.700 zł. Długołęka, tel. 071/3SM5-76^26
FORD SIERRACLX, 1991/92 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
benzyna, biały, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, szyberdach,
centr. zamek, obrotomierz, 5-biegowy, regulowana kierownica,
5-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 630 EUR.
WTodaw, tel. 071/311-2042,0600/03-67-33
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., granatowy, szyberdach, serwo,
centr. zamek, alum. felgi, na niemieckich tablicach - 650 EUR.
Prudnik, tel. 0697/53-38-15
*

FORD SCORPIO, 1997 r., 2300 ccm, benzyna, śliwkowy meta
lic, I rej. w 1998 roku, kupiony w salonie w Polsce, książka ser
wisowa, I właśddel, stan b. dobry, bogate wyposażenie, - 23.500
zł. Kalinowa k. Sieradza, tel. 0609/83-99-07

FORD SIERRA, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, DOHC, czarny
metafic, centr. zamek. el. reg. lusterka, szyberdach, hak, alum.
felgi, roleta bagażnika, ABS, na zachodnich tablicach, - 2.700
zł. Wrocław, teł. 0697/21-62-77

FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, opony
zimowe, blacharka do małych poprawek, radio, pokrowce, stan
dobry, - 2.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, w dobrym stanie.
Doboszowrice, powiat ząbkowicki, tel. 0693/69-35-15

FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC, srebrny metalic, in
stalacja gazowa, szyberdach, wspomaganie kier., welurowa
tapicerka, nowy akumulator i sprzęgło, stan b. dobry, - 8 .200 zł.
Wrodaw, tel. 0692/86-02-99

FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic,
5-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, - 2.700 zł., tel.
0605/54-60-98

FORD SIERRA SEDAN, 1992/93 r., 142 tys. km, 1600 ccm, bia
ły, kupiony w salonie, I wrtaśddel, bez wypadku, stan idealny, •
8.900 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-23,0605/57-64-56

FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, + inst. gazowa, ciemny
metalic, 3-drzwiowy, - 2.800 zł. Kożlątków k. Kalisza, tel.
0608/64-92-73

FORD SIERRA, 1993 r., 170 tys. km, benzyna, inst. gaz, czar
ny, stan idealny, butla w miejscu koła zapasowego zapasowym,
alum. felgi, • 11.400 zł. Leszno, tel. 065/529-47-11,
0695/4146-92

FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, zadba
ny, RO, szyberdach, stan b. dobry, - 3.200 zł. Lubsko, tel.
068/457-34-23,0503/59-22-13
FORD SIERRA, 1984 r., 80 tys. km, 1600 ccm. benzyna, inst.
gaz butla gazu w miejscu koła zapasowego, centr. zamek,
alarm, szyberdach, stan dobry, • 3.500 zł. Wrocław, tel.
071/349-1046
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, kolor stalowy meta
lic, szyberdach, hak, wspomaganie kier., stan dobry, • 3.100 zł.
Wrodaw, tel. 0605/53-50-65
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji,
stan techn. b. dobry, - 2.950 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-73
FORD SIERRA, 1985r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy,
stan dobry, • 2.400 zł. Wrocław, tel. 0609/19-7449

FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, wspoma
ganie kier., szyberdach, sprowadzony w całośd, zadbane wnę
trze, stan b. dobry, - 3.800 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel.
0697/29-20-86

FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny,
wszystkie el. dodatki, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, 27.000 zł. Kościan, teł. 0502/49-19-00

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 240 tys. km, 2500 ccm, turbo
D, granatowy, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki,
stan b. dobry, • 25.600 zł lub zamienię na tańszy, kombi albo
Inny. Strzegom, powiat świdnicki, tel. 074/649-33-44,
074/855-33-93,0609/8544-54

FORD SCORPIO, 1988/94 r., 2000 ccm. EFI, OHC. niebieski,
automatic, zadbany, ważne OC i przegląd, - 5.900 zł lub zamie
nię na inny, może być uszkodzony. Wtodaw, tel. 0691/76-39-10

FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 2500 ccm, diesel, beżowy,
szyberdach, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., centr. za
mek, podłokietnik, hak, • 9.000 zł lub zamienię na inny. Bolesła
wiec, teł. 075/736-3348.

FORD MONDEO Ghia KOMBI, 1998 r., 180 tys. km, 1800 ccm,
TDI, srebrny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw.
szyby i reg. lusterka, podgrz. siedzenia i lusterka, ABS, klimaty

Legnica, t8l. 0*507 017 270

garażowany, podgrz. fotele, - 22.500 zł lub zamienię na mniej
szy. Legnica, tel. 076/854-04-59,0501/58-87-27

FORD SIERRA, 1986 r , 90 tys. km, 2300 ccm, diesel, zielony
metalic, stan b. dobry, nowe opony i akumulator, • 4.000 zł.
Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, tel. 0600/69-56-71

FORD MONDEO, 2003 r., 2000 ccm. TDCI, 130 KM, srebrny,
ABS, wspomaganie kier., centralny zamek z pilotem, alum. fel
gi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, klimatronic, 4 podusz
ki pow., - 54.000 zł. Polkowice, tel. 0697/73-55-13

FORD ORION, 1986 r., 148 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
5-biegowy, rozkładana tylna kanapa, po wymianie paska roz
rządu, zarejestrowany, ważne OC, garażowany, stan dobry, cena
- 3.800 zł lub zamienię na Mercedesa 123 D albo inne propozy
cje. Lubin, teł. 076/846-21-74,0604/51-09-35

NAJWYZSZE CENY

FORD SCORPIO, 1988 r., 2400 ccm, benzyna, \riśniowy, auto
matic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, - 7.500
zł. Zagrodno, tel. 076/877-40-12

FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 160 tys. km, 1800 ccm. wtrysk,
zielony metalic, alum. felgi 15*, klimatyzacja, el. otw. szyby i
reg. lusterka, el. reg. fotel kierowcy, wspomaganie kier., regulo
wana kierownica w dwóch płaszczyznach. Kościan, tel.
065/512-02-87,0605/40-94-18

FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, centr. za
mek, el. otw. szyby, szyberdach, • 3.500 zł. Wrocław, tel.
0607/86-26-73

FORD SCORPIO II SEDAN. 1994/95 r., 212 tyś. km, 2000 ccm,
16V, 136 KM, pertowozielony, ABS, RO, hak, alarm, poduszka
pow., nowy model, nowa inst. gazowa, komputer, klimatronic,
drewniane wykończenia, el. dodatki, alum. felgi, wspomaganie
kier., centr. zamek, immobilizer, kpi. dokumentacja, zadbany.

FORD SIERRA, 1985/95 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa,
do małych poprawek blacharsko-lakiemiczych, • 2.000 zł. Go
styń, tel. 0603/59-68-37

FORD MONDEO KOMBI, 2002/03 r., 24 tys. km, 1800 ccm,
Duratec, granatowy metalic, 8 poduszek pow., ABS, ESP, relin
gi dachowe, podłokietnik, stan b. dobry, • 55.000 zł. Nowa Ruda,
teł. 0608/41-36-15,0502/38-44-95

FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, diesel, bordowy. - 3.000 zł.
Księginice, tel. 0607/4542-98

FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 272 tys. km.^OOO ccm, wtrysk,
DOHC, szary metalic, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot,
alarm, el. reg. lusterka, ABS, szyberdach, roleta bagażnika, relin
gi dachowe, welurowa tapicerka, butla gazu w miejscu koła za
pasowego, hak, termometr, dodatkowe światło .stop’, -13.500
zł. Oleśnica, tel. 071/398-15-39,0501/39-6446

FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, inst. gaz., grafi
towy,' zadbany, - 6.500 zł. Nysa, tel. 0698/80-55-50,
0693/42-73-51

FORD SCORPIO, 1990 r., 2000 ccm, EFI, DOHC, 16V, wiśnio
wy, 150 KM, ABS, el. ster. szyby i lusterka, el. podgrz. tylna i
przednia szyba, el. reguł, reflektory, szyberdach, alarm, centr.
zamek, RO, welurowa tapicerka, halogeny i inne dodatki, atrak
cyjny wygląd • 11.000 zł lub zamienię na dągnik Białoruś MTZ.
Wałbrzych, tel. 0601/75-59-73.074/880-51-85.

FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 230 tys. km, 1800 ccm, TDI,
biały, sprowadzony w całości, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki
pow., centr. zamek, alum. felgi + kpi. kół zimowych, - 29.000 zł.
Kamienna Góra, teł. 075/744-71-40,0609/76-08-43

FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 195 tys. km, 2000 ccm,
DOHC, śliwkowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny
zamek ♦ pilot, welurowa tapicerka, drewniane wykończenia,
klimatyzacja, alum. felgi, inst gazowa, RO Ford, ważny prze
gląd techn., nie wymaga napraw, stan b. dobry, • 12.800 zł.
Wschowa, tel. 0606/67-93-23,0609/83-77-91

S K U P A U li
FORD ORION, 1992 r., 1800 ccm, diesel, bordowy metalic, zde
rzaki w kolorze nadwozia, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa ta
picerka, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, - 9.000 zł. Zgorzelec,
tel. 0501/37-79-15

FORD ORION GL, 1993 r, 178 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perłowoczamy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, RO Ford ♦ głośniki, centr.
zamek, welurowa tapicerka, szyberdach, oznakowany, I właśd
del, kpi. dokumentacja, garażowany, zadbany, stan idealny, •
11.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-76,0601/34-32-70

FORD MONDEO Ghia, 2000 r., 2000 ccm, srebrny
metalic, I rejestracja w 2001 r., nowy model, ku
piony w salonie w Polsce, I właściciel, serwiso
wany, ABS, 6 poduszek pow., klimatronic, el. otw.
szyby x 4, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm,
immobilizer, komputer, wspomaganie kier., ROz
CD, halogeny, • 58.900 zł kredyt, leasing, samo
chód w rozliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wał
brzych, www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska
23, te l.
074/666-60-50,
0695/60-30-22
W01039774

sprowadzony w całośd, - 8.900 zł lub zamienię. Twardogóra,
powiat oleśnicki, teł. 071/315-01-33,0607/32-36-54

FORD SIERRA, 1986 r , 2000 ccm, benzyna, kolor • kość sło
niowa, inst gazowa, centr. zamek, 5-biegowy, po wymianie kloc
ków hamulcowych, zadbany, stan b. dobry, - 3.400 zł. Legnica,
tel. 0608/83-32-22
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, w ciągłej eksploatacji, tylny prawy błotnik do poprawek la-'
kierniczych, - 1.650 zł. Wrocław, tel. 071/790-08-27,
0693/23-72-13
FORD SIERRA. 1987 r.. 2300 ccm, diesel, • 3.400 zł lub zamie
nię. Ciepłowody, tel. 074/810-31-68
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, szary metalic, oryg. szyberdach, nowy akumulator (gwaran
cja), zadbany, inst. gazowa, • 5.200 zł lub zamienię na Polone
za Tiucka, lub inny dostawczy. Wrodaw, tel. 0602/12-12-61

FORD SIERRA, 1994 r., 2000 ccm, DOHC, srebrny metalic, inst
gazowa, 5-biegowy, el. otw. szyby, wspomaganie kier., weluro
wa tapicerka, zadbane wnętrze, stan dobry, zarejestrowany w
całośd, nie składak, - 6.800 zł. Wrodaw, tel. 0693/39-65-12
FORD TAUNUS, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, biały, RO, stan
dobry + części, • 1.300 zł lub zamienię. Wrocław, tel.
0605/42-86-22
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metafic,
po remoncie silnika, do poprawek blacharskich drzwi tylne lewe,
techn. sprawny, przegląd do marca 2004 r., 4-drzwiowy, 4-bićgowy, zadbany. - 1.290 zł lub zamienię na Fiata 126p, Fiata
126p Bis. Komorniki, powiat średzki, tel. 0607/61-6948
FORDTAURUS SEDAN, 1987 r., 2500 ccm. benzyna, inst gaz,
grafitowy metalic, 6-osobowy, klimatyzacja, skórzana tapicer
ka, el. reguł, fotel kierowcy, el. otw. szyby i reg. lusterka, - 3.800
zł. Opole, tel. 0604/49-87-64
FORD TAURUS SLX, 1988 r„ 156 tys. km, 3800 ccm, V6, gra
natowy metalic, inst. gazowa, I właściciel, sprowadzony w 1996
r. jako mienie przesiedleńcze, szeroka listwa, el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, centr. zamek kodowany, alarm, deska digital, kli
matronic, automatic, tempomat el. reguł, i pompowane fotele,
alum. felgi hak, po wymianie hamulców, pasków i oleju - 7.900
zł. Wrocław, tel. 071/322-70-54,0696/53-9249
FORD TAURUS, 1990 r., 25 tys. km, 3000 ccm, benzyna, inst
gaz, srebrny metalic, klimatyzacja, automatic, ABS, tempomat
, poduszka pow., 4 el.otw. szyby i reg. lusterka, RO, reg. kie
rownicy, centr. zamek, blokada mostu tylnego, 6-osobowy, kpi.
dokumentacja, welurowa tapicerka, właśddel niepalący, zadba
ny, - 9 .900 zł lub zamienię na inny jcombi albo mikrobus. Mię
dzyrzecz, tel. 095/742-21-72,0696/04-01-85
FORD TAURUS KOMBI, 1990 r., 120 tys. km, 3000 ccm, V6,
platynowy, poduszka pow., klimatyzacja, centr. zamek, el. reg.
lusterka, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, relingi
dachowe, stan b. dobry, - 11.900 zł. Zielona Góra, tel.
0601/56-89-50
FORD TAURUS. 1993/94 r.. 125 tys. km, 3000 ccm. benzyna,
V6, szary metalic, automatic, tempomat, 2 poduszki pow., kli
matyzacja, eł. otw. szyby, centr. zamek, nowe opony, jasna
welurowa tapicerka, stoi b. dobry, -14.000 zł lub zamienię na
inny. Wrodaw, tel. 071/783-04-95,0502/25-8546

FORD SIERRA SEDAN, 1987/88 r., 1800 ccm, niebieski meta
lic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, kpi. dokumentacja, szyberdach,
welurowa tapicerka, regulowany fotel i pasy bezpieczeństwa,
zadbany, atrakć. wygląd, stan b. dobry, • 6.500 zł lub zamienię.
Paczków, tel. 0698/23-60-77

FORD THUNDERBIRD, 1995 r., 140 tys. km, 3800 ccm, benzy
na, inst. gaz., turkusowy, wersja sportowa, wszystkie el. dodat
ki, el. reguł, foteli, klimatronic, ABS, wspomaganie kier., podusz
ka pow., alum. felgi, stan b. dobry, • 25.500 zł. Kluczbork, tel.
07.7/418-9347,0608/51 -35-97

FORD SIERRA, 1987/88 r., 184 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
biały, automatic, centr. zamek, RO, hak, spoiler, 5-drzwiowy,
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, nowe opony, amortyza
tory, wahacze i paski, sprowadzony w całośd na mienie prze
siedleńcze, - 5.300 zł lub zamienię na osobowy diesel z do
płatą do 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 0606/26-35-79

FORD WINDSTAR GL, 1994 r., 170 tys. km 3800 ccm, V6. ben
zyna, złoty metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, inst gazo
wa, wspomaganie kier., ABS, halogeny, alarm, komputer, RO,
automatic, centr. zamek, alum. felgi, zadbany, stan b. dobry, 25.000 zł lub zamienię na terenowy. Cielcza, powiat jarociński,
tel. 062/749-35-07,0691/84-50-95

FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2300 ccm, diesel alarm + pilot,
centr. zamek, alum. felgi, hak, stan dobry, - 6.500 zł lub zamie
nię na VW Sdrocco II. Jodłów, powiat kłodzki, tel. 074/813-69-50

O

FORD SCORPIO, 1991 r. 2000 ccm, benzyna, czerwony, stan
b. dobry, • 14.900 zł. Świebodzice, tel. 074/666-96-98,
0693/36-82-87

FORD SIERRA KOMBI, 1988 r„ 2000 ccm, benzyną, inst. gaz.,
czarny metalic, relingi dachowe, centr. zamek, alum. felgi, szy
berdach, nowe sprężyny, zadbany, stan dobry, • 5.800 zł. Kroto
szyn, tel. 062/72547-58

FORD SCORPIO, 1991 r., 2400 ccm, benzyną, inst. gaz, srebrny
metalic, alum. felgi, RO, centr. zamek, alarm + pilot, welurowa
tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kpi. dokumentaq'a.

FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, niebieski metalic,
oryg. lakier, bez wypadku, stan b. dobry, centr. zamek, szyber
dach, - 5.700 zł. Leszno, tel. 0605/92-72-06

FORD WINDSTAR, 1995 r., 3800 ccm , z ie lo n y
m etalic, 7-osobowy, re lin g i dachow e, centr. za
mek, klim atyzacja, oryg. RO, w elurow a ta p ice r
ka, stan b. dobry, e l. otw. szyby, wspom aganie
kier., - 26.900 zł. W ałbrzych, tel. 074/842-55-50,
0601/88-19-24
W01040734

FORD WINDSTAR, 1995 r., bordowy metalic, pełne wyposaże
nie, stan b. dobry. Jawor, tel. 0600/75-86-98
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HONDA ACCORD, 1996 r., 142 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebie
ski metalic, RO, ABS, SRS, el. otw. szyby, wspomaganie Ider.,
welurowa tapicerka, halogeny, drewniane wykończenia, Inst
gazowa, alarm, plot, • 29.500 zł. Wrocław, tel. 0602/12-65-70

FORD WłNDSTAR, 1995 t,1 2 0 tyś. km, 3800 ccm'; beriźyna,
Inst. gaz., ciemno zielonymetallc; klimatyzacja, automatic, peł
ne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, 7-osobowy, bez
wypadku, garażowany, • 28.500 zł. KlućżBWk,. tel.
077/414-86-43,0604/56-93-31
.
. .f \.

HONDA ACCORD, 1999 r., 105 tys. km, 1800 ccm, V-Tec, srebr
ny metalic, poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. ster. szyby i
lusterka, centr. zamek + pilot, alarm, RO Sony + zmieniacz CD,
nowe opony, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, bez wy
padku, stan idealny, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-12-09

FORD WINDSTAR, 1995 r., 110 tys. km, 3800 ccm. benzyna,
inst gaz., bordowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skórza
nej tapicerki. serwisowany, zadbany, - 28.500 zł. Świdnica, tel. '
074/856-95-17,0608/62-73*92

HONDA ACCORD, 1999/00 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciem
nogranatowy, inst. gazowa, klimatyzacja, ABS, wspomaganie
kier., 2 poduszki pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, alarm, RO
Sony, el. wysuwana antena, aium. felgi, bez wypadku, kupiony
w salonie, serwisowany, drewniane wykończenia, welurowa taplcerka, - 39.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-11-22

HONDA
O

„CARPA-HONDA” • serwis, części, samochody i
naprawy powypadkowe. Wrocław, ul. Stacyjna 1,
tel. 071/355-55-30 W01029184

HONDA ACCORD, 2000 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny
metalic, 4 x poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby,
el. reg. lusterka, centralny zamek, alarm, RM, halogeny, kupio
ny w salonie, bezwypadkowy, I właściciel, felgi ♦ kpi. kół zimo
wych, stan idealny, - 48.000 zł. Wrocław, tel. 0508/24-07-74
(zdjęda do tej oferty można zobaczyć w Internecie pod nume
rem - AR0337 http://wkz.autogielda.com.pl)
O

O

do aut japońskich
Wrocław ul. Nasypowa 24

O

tal. 793-00-85, serwis 793-00-87
AUTO CENTRUM SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH
• CZĘŚCI • serwis • naprawy główne I bieżące,
naprawy blacharsko-lakiernicze, remonty silni*
ków i skrzyń biegów, części zakupione w naszym
sklepie i montowane u nas • 10% rabatuISUPERPRO MOCJA amortyzatorów Kayaba, www.japans e rw is .p l. W rocław , ul. Nasypowa 24, te l.
0717793-00-87,071/793-00-85 sklep W81005174
AUTO-MARPO CZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH.
Szeroki wybór części nowych i używanych, re
alizacja zamówień indywidualnych, sprzedaż wy
syłkowa, nowe, tel. 071/324-28-74, używane, tel.
071/329-61 -02, w godz. 9-17.
W01028874

HONDA ACCORD, 2000 r., 100 tys. km, 1800 ccm ,
130 KM, srebrny m etalic, kupiony w salonie, I w ła 
śc ic ie l, el. otw . szyby, klim atyzacja, ABS, w sp o 
maganie kier., serwisowany, e l. reg. lusterka, 2
k o m p le ty o p o n , a lu m . fe lg i, • 42.000 z ł., te l.
0602/37-91-26,0609/82-81-61
W01039604
HONDA ACCORD, 2000/01 r., 2000 ccm , benzy
na, czarny, ku pio n y w salonie, I w ła ścicie l, ser
w iso w a ny, bez w yp a d ku , pełne w yposa że nie,

dech, bez wypadku, stan idealny, - 11.800 zł. Jarocin, tel.
0502/31-7141
HONDA CMC, 1991 r., 140 tys. km, 1500 ccm, benzyna alum.
felgi, wspomagań Wkier., 3-drzwiowy, po remonde blacharki i
lakierowaniu, - 8.000 zł. Kalisz, tel. 0502/11-37-28
HONDA C M C SEDAN, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 16V,
czerwony, nowe opony, pełne wyposażenie el., welurowa tapi
cerka, Mul-T-Lock, szyberdach, wspomaganie kier., stan b. do
bry, • 9.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74,0501/62-80-22
HONDA C M C COUPE, 1994 r., 172 tys. km, 1500 ccm, 16V,
czerwony, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, wspomaganie kier.,
centr. zamek, alarm, obniżony, alum. felgi, nowe zawieszenie i
inne, -14.800 zł. Głogów, tel. 0691/57-79-71
HONDA CM C, 1994 r., 1300 ccm, 16V, czerwony, immobilizer,
wspomaganie, nowe opony, demne szyby, 3-drzwiowy, • 13.300
zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 0604/7240-44
HONDA CM C, 1995 r., 135 tys. km, 1500 ccm, czerwony, kli
matyzacja, el. otw. szyby., el. otw. szyberdach, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, radio, opony latnie I zimowe, kpi.
dokumentacja, stan b. dobry, - 17.800 zł. Opole, tel.
0608/5747-77
.
N
HONDA CMC, 1995 r., 1400 ccm, 16V, czerwony, centr. za
mek, wspomaganie kier., nowy model, 5-drzwiowy, kupiony w
salonie w Polsce, - 21.000 zł lub zamienię na droższy. Między
bórz, tel. 062/785-61-63,0608/70-91-53 po godz. 16
HONDA CMC. 1996 r., 132 tys. km, 1400 ccm, 16V, wtrysk,
bordowy metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, el. otw. szyby,
centr: zamek, wspomaganie, serwisowany w ASO, książka ser
wisowa, faktura zakupu, zadbany, radio, - 20.500 zł lub zamie
nię. Żagań, tel. 0603/87-31-28

O

skórzana tapicerka, 4 poduszki pow., ABS, k li
m atronic, wspom aganie kier., centr. zamek, el.
otw . szyby, el. reg. lusterka, alarm, im m obilizer,
alum . fe lg i, RO Bose, • 57.900 zł gotów ka, z a m ia -.
na, kredyt lu b leasing. „LE K S CAR” , W ałbrzych,
w w w .ieksca r.g ratka .pl, u l. M ickiew icza 37, te l.
0601/85-15-55,0604/40-47-11
W01041314
HONDA ACCORD, 2001 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zie
lony metalic, pełne wyposażenie, • 57.900 zł. Wrocław, teł.
071/799-85-00,0697/23-36-62
HONDA CIVIC SKŁADAK, 1989/96 r., 1500 ccm instalacja ga
zowa, do poprawek, przegląd do marca 2005 r , - 3.900 zł lub
zamiehię. Wrocław, tel. 050j /56-71-36
HONDA CIVIC, 1990 r., 1600 ccm, 16V, benzyna, czerwony
metalic, sprowadzony w całośd, RO Pioneer * głośniki, ABS,
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, zadbany, po wymianie pasków,

HONDA

łh* Ccimrul lk*«ń ■

HONDA CIVIC, 1997 r., 101 tys. km, 1400 ccm, 16V,
bordowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, I
właściciel, serwisowany, welurowa tapicerka,
immobilizer, 2 poduszki pow., wspomaganie kier.,
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,
alarm, Mul-T-Lock, RO, stan idealny, - 27.900 zł
kredyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotów
ka. „AUTO PLUS” , W ałbrzych, www.auto -p lu s .c o m .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039784

HONDA CM C. 1997 r„ 160 tys. km, 1400 ccm, 16V, riemnozielony metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby i reg. luster
ka, ^entr. zamek + pilot alum. felgi, blokada skrzyni biegów,
kupiony w salonie, II właśdciel, stan b. dobiy, • 22.500 zł. Wło
daw, tel. 0506/19-54-00
HONDA CIVIC. 1997 r., 93 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 16V,
demnozielony metalic, z salonu;klimatyzacja, 3-drzwiowy, ser
wisowany, wspomaganie kier., centr. zamek, reg. kierownica,
eł. otw. szyby i reg. lusterka, welurowa tapicerka, alarm, RO,
alum. felgi, garażowany, stan b. dobry, • 23.800 zł. Wrodaw, tel.
071/354-23-03

O
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HONDA ACCORD, 1987 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
niebieski metalic, el. reguł. lusteifca, el. otw. szyberdach, za
dbany, - 3.300 zł. Wrodaw, tel. 0601/85-10-36
HONDA ACCORD, 1987/88 r„ 135 tys. km, 2000 ccm, kolor
złoty metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, pełne wyposa
żenie elektryczne, obrotomierz, RO, alum. felgi 15 cali, stan b.
dobry, - 6.700 zł. Paczków, tel. 077/431-64-23,0507/85-81-41
HONDA ACCORD, 1988 r„ 2000 ccm. benzyna, 16V, 134KM,
zielony metalic, wspomaganie kier., el. szyberdach, el. ster.
szyby, RO Sony' nowy ukł. wydechowy, zadski hamulcowe, po
wymianie olejów, paska rozrządu, szeroki rozstaw osi, stan b.
dobry, - 7.300 zł. Lubin, tel. 076/846-72-18,0608/81-63-36
HONDAACCORD, 1991 r„ 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, sedan, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie
kier., el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, automatic, ei. reguł,
fotele, - 11.200 zł. Dziadowa Kłoda, powiat oleśnicki, tel.
062/785-94-95,0604/27-78-61
HONDA ACCORD, 1992 r„ 2000 ccm, 16V, szary metalic,
wszystkie el. dodatki, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek,
immobilizer, hak, -11.900 zł lub zamienię na inny, w tej cenie.
Prudnik, tel. 0601/71-34-75

olejów, bez wypadku, lekki tuning (tapicerka, ukł. wydechowy,
drążek skrzyni biegów), - 9.000 zł. Lubin, tel. 076/846-72-18,
0608/81-63-36
HONDA CMC, 1990 r., 1500 ccm, 16V + gaz, srebrny, wspo
maganie kier., centr. zamek, alarm, alum. felgi, sprowadzony w
całośd, automatic, • 8.800 zł. Ostrów Wlkp., teł. 0509/05-37-23

HONDA C M C IS KOMBI AERODECK, 1998 r.,
1400 ccm, 16V, śliwkowy metalic, kupiony w sa
lonie w Polsce, I właściciel, serwisowany, immobllizer, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr.
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm,
Mul-T-Lock, relingi dachowe, roleta bagażnika,
stan b. dobry, • 29.900 zł kredyt, leasing, samo
chód w rozliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wał
brzych, wwwjuto-plus.com.pl, ul. Wrocławska
23,
te l.
074/666-60-50,
0695/60-30-22
W01039794

HONDA CMC. 1998 r., 109 tys. km, 1400 ccm, 90 KM kupiony
w salonie, bez wypadku, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., alarm,
immoblizer, centr. zamek, el. reg. reflektory, el. otw. szyby i
reg. lusterka, reguł, kierownica, RO z CD, serwisowany, welu
rowa tapicerka, zadbany. • 28.000 zł. Opole, tel. 0608/83-90-03
HONDA CMC, 1998 r., 1400 ccm, zielony metalic, ABS, 2 po
duszki pow., • 26.000 zł. Wrodaw, tel. 0698/34-00-44

HONDA CM C SEDAN, 2003 r., 29 tys. km, 1600 ccm, Vtec,
110 KM, demnografitowy, bez wypadku, 2x klimatyzacja, po
duszka pow., wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, RO na
CD, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stan idealny, antynapad, 2
kpi. opon, jasne wnętrze, kupiony w salonie w kraju, na gwa
rancji, • 54.500 zł. Świdnica, tel. 0601/87-11-68
HONDA CONCERT0^1990 r„ 150 tys. km, 1500cćm, 16V, zie
lony metalic, wspomaganie kier., szyberdach, zadbane wnętrze,
bez wypadku, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-2645
HONDA CONCERTO, 1990/91 r„ 152 tys. km, 1500 ccm, 16V,
inst. gaz., czerwony, alarm, obrotomierz, wspomaganie kier.,
hak holowniczy, I właścidel, kpi. dokumentacja, zadbany, 10.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0508/26-99-93
HONDA CONCERTO, 1991/92 r., 155 tys. km, srebrny metalic.
RO, -10.000 zl. Kraków, tel. 012/647-24-89
HONDA CONCERTO, 1992 r., 150 tys. km, 1500 ccm, 90 KM,
niebieski metalic, centr. zamek, zachodnie tablice, stan ideal
ny. • 3.500 zł. Gliwice, tel. 0605/62-83-38
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HONDA CONCERTO, 1994 r., 1500 ccm, wtrysk, granatowy
klimatyzacja, automatic, alum. felgi, welurowa tapicerka, RO
wspomaganie kier., • 9.900 zł., teł. 0505/50-50-22
HONDA CRX, 1986 r., 1500 ccm, turbo benzyna, czerwony, alum
felgi, el. reg. szyberdach, stan b. dobry, - 6.200 zł. Opole, tel
0506/06-34-24
HONDA CRX, 1986 r., 200 tys. km, 1500 ccm, 12V, 110 KM
czarny, 5-biegowy, nowa szyta przednia, kpi. dokumentacja
ciemne szyby, • 3.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/769-36-28
HONDA CRX, 1988/89 r., 175 tys. km. 1600 ccm. 16V VTI, per
łowoczamy, dużo nowych częśd. stan b. dobry, - 9.250 zł. Zię
bice, powiat ząbkowicki, tel. 0607/96-97-17
HONDA INTEGRA. 1986 r„ 1500 ccm, 12V, srebrny metalic
stan dobry, - 2.800 zł. Wrodaw, tel. 0507/84-15-70
HONDA LEGEND. 1992 r.. 170 tys. km, 3200 ccm. benzyna,
zielony, wszystkie el. dodatki, sportowy ukł. wydechowy, -19.500
Zł. Strzegom, powiat świdnicki, tel. 0692/79-5048
HONDA PRELUDE, 1988/89 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V, błękitny
metalic, 150 KM, wszystkie el. dodatki, szyberdach, wspoma
ganie kier., obniżone zawieszenie, kube&owe fotele, inst. ga
zowa na gwarancji, do małych poprawek blacharsko-lakiemi
czych, - 8.000 zł lub zamienię na Hondę Civic. Bystrzyca Klodz
ka. tel. 074/811-80-66,0694/21-80-31
HONDA PRELUDE, 1991 r., 172 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
16V pełne wyposażenie el., szyberdach. aium. felgi * kpi. kół
zimowych, spoiler, sprowadzony w całości, stan b. dobry,
10.900 zł. Świdnica, tel. 074/85442-64,0502/6245-03

HONDA

HYUNDAI EXCEL, 1988 r., 1500 ccm, niebieski metalic, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, • 2.700 zł. Dzierżoniów, tel.
0502/65-70*71

HYUNDAI LANTRA, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, inst. gaz., jasnobordowy metalic, el. ster. szyby, reflektory i antena, centr.
zamek, wspomaganie kier., RO z CD, spoilery, aium. felgi, hak,
stan idealny, na zachodnich tablicach • 970 EUR. Kłodzko, tel.
0506/23-10-07
HYUNDAI LANTRA KOMBI. 19981., 85 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 130 KM, zielony metalic, nowy model, wspomaganie kier.,
centr. zamek, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby i reg. lusterka,
alarm, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, - 24.500
zł. Wrodaw, tel. 0501/40-95-54,0602/37-91-26
HYUNDAI PONY SEDAN, 1987 r., 157 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, czerwony, zarejestrowany, OC, bezwypadkowy, oryg. la
kier, 4-drzwiowy, po remonde silnika, sprowadzony w całośd,
zadbany, garażowany, stan dobry, możliwość montażu inst
gazowej (koszt. 700 zł), - 3.300 zł. Wrodaw, tel. 0505/47-55-99,
0607/55-39-93
HYUNDAI PONY, 1990 r. 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 6.000 zł.
Nowa Sól, tei. 0508/27-52-69
HYUNDAI PONY, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy me
talic, kupiony w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, • 7.400 zł.,
tel. 0695/57-26-73
HYUNDAI PONY GLS, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz.,
srebrny metalic, welurowa tapicerka, alarm, garażowany, za
dbany, - 7.800 zł lub zamienię na większy. Dobkowice, gm. Ko
bierzyce, tei. 071/311-83-94
HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r„ 173 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, czerwony, 4-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, RO, hak, kpi. kół zimowych, nowa inst gazowa, nowy
akumulator, po wymianie oleju, filtrów, zawieszenia, zadbany,
wlaśddei niepalący, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry - 9.100 zł
lub zamienię. Świebodzice, powiat świdnicki, tel. 0602/12-17-29
HYUNDAI PONY, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, inst.
gazowa, 4-drzwiowy, 5-biegowy, RM, stan silnika i blacharki
dobry, ważny przegląd i OC, • 6.900 zł. Wrocław, tel.
0605/18-27-75

HYUNDAI PONY, 1992/93 r., 87 tys. km, 1500 ccm, benzyna,
niebieski, I właścidel, kupiony w salonie, garażowany, HAK,
Mul-T-Lock, RO, stan b. dobry, - 7.600 zł. Chomów, powiat le
gnicki, tel. 076/818-87-61
HYUNDAI PONY, 1993 r., 110 tys. km, biały, pełne wyposaże
nie ei., wspomaganie kier., bez wypadku, stan idealny, I właści
ciel, -11.500 zł lub zamienię, możliwe raty. Prusice k. Trzebni
cy. teł. 071/312-5341.071/312-6341
HYUNDAI PONY SEDAN, 1994 r., 127 tys. km, 1300 ccm, nie
bieski metaiic, I właśdciel w kraju, stan b. dobry, atrakcyjny
wygląJ, - 8.900 zł. Wrodaw, tel. 0601/77-82-90
HYUNDAI PONY, 1994 r„ 126 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, kfimatyzacja, wszystkie el. dodatki, na zachodnich tablicach
- 900 EUR. Lwówek Śląski, tei. 0698/50-26-66
HYUNDAI PONY, 1994/95 r., 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna,
niebieski metafic, hatchback, 5-drzwiowy, klimatyzacja, centr.
zamek, wspomaganie kier., stan b. dobry, - 9.500 zł. Zielona
Góra, tel. 0601/76-65-97,0601/91-25-8t
HYUNDAI S-COUPE, 1993/95 r., 150 tys. km. 1500 ccm, ben
zyna. inst gaz., czerwony, el. otw. szyby i reg. lusterka, el. reg.
reflektory, regulowana kierownica, stan b. dobry, - 13.000 zł.
Lubin. tel. 0602/81-1447
HYUNDAI SANTAMO. 1999 r.,48 tys. km, 2000 ccm. benzyna,
ciemnozielony, homologacja na dęźWowy, klimatyzacja, wszyst
kie el. dodatki, stao b. dobry, - 33.000 zł. Dzierżoniów, tel.
0600/75-0945
HYUNDAI SONATA GLS, 1992 r, 1800 ccm. benzyna, inst gaz.,
grafitowy metalic, reguł, kierownica, wspomaganie kier., centr.
zamek, garażowany, ważny przegląd i OC, RO ♦ 4 głośniki,
atrakcyjny wygląd, el. otw. szyby i szyberdach, • 8.500 zl. Le
gnica, tel. 0691/95-56-90
HYUNDAI SONATA, 1998 r., 2000 ccm, 16V I rej. w 2001 r„
kupiony w salonie w kraju, I właśddeł, serwisowany, nowy mo
del, pełne wyposażenie, - 3-1.400 zl. Lubin, tel. 0601/15-92-65,
0691/73-78-05,076/844-28-90

HONDA PRELUDE, 1992 r., 2000 ccm, 16V, srebrny m ettic
wszystkie el. dodatki, - 16.000 zł lub zamienię na diesla, np
VW Golfa III. Jelenia Góra, tel. 0600/32-11-57,0604/22-31-36

HONDA PRELUDE, 1993 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielo
ny metalic, inst. gazowa, el. otw. szyby i reg. lusterka, szyber
dach, kubełkowe fotele, wspomaganie kier., alum. felgi 16* f
kpi. opon zimowych z felgami 15*. atrakcyjny wygląd, - 21.500
zł., tel. 0608/31-15-93

OPO4O0W

HONDA PRELUDE, 1995 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, alarm + pilot, szyberdach, el. ster. szyby i lusterka, alum.
felgi, garażowany, - 19.500 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
0604/91-26-63

The Power o f Dreams

JAGUAR
JAGUAR SOVEREIGN, 1988 r., 3600 ccm, benzyna, inst. gaz.,
złóty metalic, pełne wyposażenie, nawigacja satelitarna, 2 alar
my, alum. felgi, 2 kompi. kół, stan idealny, - 23.300 zł. Jarocin,
tel. 0608/79-79^80
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 175 tys. km, 4000 ccm. zielo
ny, pełne wyposażenie, garażowany, zadbany, stan b. dobry,
kpi. dokumentacja celna, - 23.500 zł. Wrocław, tel.
0608/25-02-11
JAGUAR XJR, 1995 r., 130 tys. km, 4000 ccm, wtrysk, 320 KM,
perłowokasztanowy, pełne wyposażenie, 4-drzwiowy, skórzana
tapicerka koloru jasnego, sprowadzony z Niemiec w 2001 r„
zdjęda do wglądu, stan b. dobry, książka serwisowa, • 57.000
zł. Rawicz, tel. 065/5474444.0601/7048-82

HYUNDAI
O

KIA

AUTO-MARPO CZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH.
Szeroki wybór części nowych i używanych, re
alizacja zamówień indywidualnych, sprzedaż wy
syłkowa, nowe, tel. 071/324-28-74, używane, tel.
071/329-61-02, w godz. 9-17. W01028884

AUTO CENTRUM SAMOCHODÓW KOREAŃ
SKICH I JAPOŃSKICH • części KIA CARNIVAL,
K2700 • wszystkie inne marki i modele. Części
zakupione w naszym sklepie i montowane u nas
-10% rabatu! SUPERPROMOCJA amortyzatorów
Kayaba.www.japanserwis.pl. Wrocław, ul. Nasy
powa 24, tel. 071/793-00-85 W81005214

HYUNDAI ACCENT COMPACT. 1997 r„ 104 tys. km, 1300 ccm,
12V, bordowy, klimatyzacja, immobilizer, RO, - 18.200 zł lub
zamienię. Leszno, tel. 0607/20-02-90

H
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32.000 zł. Oleśnica, teł.

HYUNDAI PONY SEDAN, 1992 r., 1500 ccm, benzyna kupiony
w salonie, 4-drzwiowy, welurowa tapicerka, RO, - 7.900 zł. Wał
brzych. tel. 074/847-10-37,0609/03-67-16

HONDA CMC. 1998/99 r, 87 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 16V,
srebrny metalic, kupiony w salonie w kraju, 3-drzwiowy, klima
tyzacja, 2 poduszki pow., peine wyposażenie el., welurowa ta
picerka, wspomaganie kier., podłokietnik, 2 kpi. kół, RO z CD, •
28.000 zł. Wrodaw, tel. 0507/11-82-73

HONDA CIVIC SEDAN, 1991 r., 182 tys. km. 1500 ccm. 16V,
czerwony, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby,el. reg.
lusterka, centr. zamek, reguł, kierownica, nowy rozrząd I wy

P

iWrodaw - Karłowic*, ul. Klaczki 31:

!S3$"KOREĄŃ5Kie tel./fax 071/325-33-71. 326-08-04:

HONDAACCORD, 1995 r., 163 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
grafitowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki,
kupiony w salonie, stan b. dobry, - 26.000 zł. Kraków, tel.
0603/07-01-22
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HONDA CMC, 2002 r., 36 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny, ABS, II właśddeł, klimatyzacja, el. ster. szyby i lusterka,
5-drzwiowy, RO, - 38.000 zł. Paczków, powiat nyski, tel.
0608/67-52-22

HONDA CMC, 1998 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, alum. felgi, na zachod
nich tablicach - 2.850 EUR. Zielona Góra, tel. 0692/90-30-83

HONDAACCORD iS, 1994/95 r., 170 tys. km, 2000 ccm, grafi
towy metalic, pełne wyposażenie el. reg., ABS, alum. felgi 16*
Borbet obniżony, stan idealny, bez wypadku, kupiony w salo
nie, - 25.500 zł. Jerzmanki, powiat zgorzelecki, tel.
075/778-11-93

HONDAACCORD, 1996 r , 2000 ccm, wtrysk, srebrny metalic,
kupiony w salonie, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., el. ster.
szyby, lusterka i szyberdach, aium. felgi, tempomat, serwiso
wany, - 29.900 zł. Opole, tel. 077/438-80-90 do godz. 17

HONDA CMC, 2001/02 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny
metalic, nowy model, kupiony w salonie, I właśddeł, klimatyza
cja, ABS, TCS, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., ho
mologacja na dężarowy, na gwarancji, 2 kpi. opon, - 42.900 zł.
Legnica, tel. 0604/43-14-74

HONDA CIYIC, 1991 r , 1600 ccm. 16V, V-TEC, benzyna, czer
wony, inst. gazowa, 2-drzwiowy, ei. otw. szyby i szyberdach, el.
reg. lusterka, el. reg. reflektory, alum. felgi, - 10.500 zł. Wro
daw, tel. 071/34943-54,0602/49-78-68

HONDAACCORD, 1994 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
granatowy metalic, inst. gazowa, centr. zamek, immobilizer, blo
kada skrzyni biegów, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka i szyberdach, wspomaganie kier., żaluzja tylnej szyby,
stan b. dobry, - 22.300 zł. Wrodaw, tel. 0505/86-96-78

HONDAACCORD LS, 1996 r„ 112 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, srebrny metalic, ABS, SRS, el. otw. szyby i szyber
dach, el. reg. lusterka i wys. antena, centr.-zamek, immobilizer,
stan b. dobry, - 25.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-67-08,
0696/46-26-53

HONDA CMC, 2001 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski metalic,
5-drzwiowy, ABS, RM, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspoma
ganie kier., centralny zamek, el. otw. szyby, kupiony w salonie,
homologacja na dężarowy, • 38.900 zł lub zamienię, możliwe
raty. Ząbkowice śląskie, tel. 0506/18-32-52

HONDA PRELUDE, 1992 r., 170 tys. km, 2300 ccm, benzyna
czerwony, ABS, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki
szyberdach, klimatyzacja, centr. zamek, alarm ♦ pilot, RO t gło
śniki aium. felgi 17", atrakcyjny wygląd, - 17.800 zł lub zamie
nię. Świebodzin, tel. 068/476-96-93,0501/52-62-57

HONDAACCORD. 1993/94 r., 187 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, 16V, czarny metalic, wszystkie el. dodatki, szyberdach,
wspomaganie kier., ABS, inst. gaz. z komputerem, demne szy
by, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, stan b. dobry, •
21.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0606/98-14-11

HONDA ACCORD, 1995/96 r., 50 tys. km, 1800 ccm, wtrysk,
zielony metalic, pełne wyposażenie el., ABS, -19.900 zł. Ostrze
szów, tel. 0501/40-28-99

HYUNDAI EXCEL SEDAN, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, kolor
srebrny, 4-drzwfowy, 5-biegowy, klimatyzacja, szyberdach, stan
silnika i blacharki dobry, ważne OC, - 2.300 zł. Wrodaw, tel.
0805/18-27-75

HONDA CMC, 1998 r., 120 tys. km, 1400 ccm, śliwkowy meta
lic, 2 poduszki pow., centr. zamek + pilot, alarm, ei. otw. szyby,
wspomaganie kier., kupiony w salonie, 5-drzwiowy, - 26.000 zł.
Kościan, tel. 065/512-97-77,0603/60-19-66

HONDA ACCORD AERODECK, 1993 r„ 2000 ccm, benzyna,
zielony metalic, inst gazowa, ABS, el. otw. szyby, szyberdach,
wspomaganie kier., • 15.500 zł. Legnica, tel. 076/721-86-39,
0604/61-82-30

HONDAACCORD; 1995 r., 162 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. reg. szyberdach i
podgrzewane lusterka, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, vrfaśdriel niepalący, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0698/63-30-22

HONDA CMC, 2000 r., 72 tys. km, 1400 ccm. 16V, pertowoczarny, kupionyw salonie, klimatyzacja, ABS, EBD, 2 poduszki
pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, blokada skrzyni biegów, RO
z CD, alarm + pilot, centr. zamek, 5-drzwiowy, welurowa tapi
cerka, • 38.000 zł. Lubin, tel. 0601/87-96-91

HONDA CIVIC, 1991 r., 163 tys. km, 16V, czerwony, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, białe kierunkowskazy
przednie, 3. światło .stop*, zadbane wnętrze, niepalący właśddel, - 9.700 zł. Legnica, tel. 0600/31-66-94

HONDAACCORD, 1992 r., 150tys. km, 2200 ccm, czarny me
talic, instalacja gazowa, klimatyzacja, tempomat, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, RO, podgrzewane fotele, alarm, centr. za
mek, immobilizer, welurowa tapicerka, alum. felgi, stan idealny,
-16.500 zł. Strzelin, tel. 071/796-2743,0604/62-55-12

HONDAACCORD COUPE, 1995 r., 2000 ccm. wiśniowy meta
lic. inst gazowa, wszystkie el. dodatki, skórzana tapicerka, alum.
felgi, 2 poduszki pow., inst. gazowa, demne szyby, - 21.500 zł.
Wtodaw, tel. 0603/21-80-09

poduszka powietrzna, zadbany,
071/398-54-32,0604/51-75-71

HONDA CMC, 1997 r., 121 tys. km, 1400 ccm, 16V, 90 KM,
zielony, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. ster. szyby i
lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, tuning Hondy, 3
spoilery, hamulce tarczowe przód i tył, opony letnie ♦ alum. fel
gi 15*, opony zimowe stalowe 14*, wspomaganie, - 28.000 zł.
Głogów, tel. 0606/91-57-77

HONDA CMC, 1997/98 r., 1400 ccm, 16V, wiśniowy metalic,
kupiony w salonie w kraju, wspomaganie kier., 2 poduszki pow.,
el. otw. szyby i reg. lusterka, centr. zamek, Mul-T-Lock, alarm ♦
pilot, bez wypadku, 5-drzwiowy, - 25.500 zł. Brzeg, tel.
077/416-03-83,0694/95-55-95
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HONDA CMC SEDAN, 1999/00 r., 77 tys. km, 1400 ccm, 16V,
piaskowy metalic, z salonu, bez wypadku, 2 poduszki pow., kli
matyzacja, ABS, e l otw. szyby.i reg. lusterka, centr. zamek,
wspomaganie kier., alarm Prestige, welurowa tapicerka, stan
idealny, • 34.500 zł. Piława Górna, tel. 0605/30-76-59
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e-mall: hofxja@dld.pl
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SAMOCHODY KOM
ISOW
E
PEUGEOT EXPERT
PEUGEOT 306
SKODA PICK UP
NISSAN PRIMERA
FIAT CINOUECENTO
HONDAACCORD4D
OPEL ASTRA
HONDAACCORD5D

1995 r.p.
1997 r.p.
1997 rp.
1997 r.p.
1995 r.p.
1999 r.p.
1999 r.p.
2000 r.p.

poj. 1,9D,
poj. 1,6
poj. 1.3
poj. 1,6
poj. 700
poj. 1,8
poj. 1,6
poj. 1.8

231,000
100,000
144,000
80,000

przeb.
przeb.
przeb.
przeb.

155,000 przeb.
35,000 przeb.
85,000 przeb.

HYUNDAI ATOS, 1999/00 r., 60 tys. km, 1000 ccm, benzyna,
morski metalic, kupiony w salonie, i wlaśddei, bez wypadku,
serwisowany, wspomaganie kier., RO, alarm + pilot, stan ideal
ny, -19.900 zł. Legnica, tel. 0601/50-97-44
HYUNDAI ĆOUPE, 1996 r.. 104 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
16V, wiśniowy metalic, 140 KM, ABS, klimatyzacja, alum. felgi,
centr. zamek, wszystkie el. dodatki, 2 poduszki pow., wspoma
ganie kier., atrakcyjny wygląd, - 24.400 zł lub zamienię. Polko
wice, tel. 076/845-00-62,0602/18-64-16
HYUNDAI COUPE, 1998 r., 2000 ccm. 16V, czerwony, kupiony
w salonie, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka.

cena
cena
cena
cena
cena
cena
cena
cena

19,000,23,000,10,50025,000,7000,43,000,35,000,45,000,-

spis treści - patrz strona 61 ( rozkładowa), www.autogielda.com.pl
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AUTO-MARPO £ZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH.
Szeroki wybór części nowych i używanych, re
alizacja zamówień indywidualnych, sprzedaż wy
syłkowa, nowe, tel. 071/324-28-74, używane, tel.
071/329-61-02, w godz. 9-17. W01028894

KIA CARNIVAL, 2000 r., 78 tys. km, 2900 ccm, TDI, srebrny
metaiic, ł właśddeł, kupiony w salonie, bez wypadku, klimaty
zacja, ABS, welurowa tapicerka, el. otw. szyby i reg. lusterka,
ciemne szyby, garażowany, • 51.900 zł. Wałbrzych, tel.
0604/49-36-05
KIA CLARUS, 1997/98 r„ 92 tys. km, 1800 ccm, benzyna I wła
śddeł, kupiony w salonie, klimatyzacja, el. otw. szyby, wspo-

Wrocław, al. Zaporoska 37a l | P | k | D f l l l te l- 071/784-59-15
www.autoiapan.pl
l l Ł l i " l l i i
784-59-16
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( kTa) KIA MOTORS

Autoryzowany Dealer Wrobud Sp. z o.o
54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 7
t«l 071/353-59-97, tel./fax 353-58-26

MAZDA 626,1983 r., 1600 ccm, biały, stan dobry, • 1.600 zł.
Wrocław, tel. 0692/71-38-03

MERCEDES 140,1992 r., 180 tys. km, 5000 ccm, czarny, pełne
wyposażenie, - 55.000 zł. Szprotawa, teł. 0693/70-00-84

MAZDA 626,1984 r., 1500 ccm, benzyna, inst gaz., srebrny
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, ważny przegląd i OC, stan
dobry, - 3.300 zł. Wałbrzych, tel. 0696/30-6543

MERCEDES 140 S-KLASSE, 1992 r., 233 tys. km, 6000 ccm,
V12, perłowoczamy metallc, I rej. 10.1993 r., pełne wyposaże
nie, czarna skórzana tapicerka, oryginalny, opony zimowe iJetnie, wersja Long, • 49.900 z ł , możliwe raty przez komis lub
zamienię. Żagań, tel. 0603/87-31-28

MAZDA 626 SEDAN, 1985 r., 2000 ccm, diesel, srebrny meta
lic, po remoncie, stan dobry, regulowana kierownica i fotel, dzie
lona kanapa, - 4.100 zł. Wrocław, tel. 0693/77-76-27
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, • 3.500
zł. Prusice, tel. 071/312-64-33,0603/42-83-91
MAZDA 626,1986/87 r.,2000 ccm, diesel, granatowy, 5-biego
wy, hak, welurowa tapicerka, regulowana kierownica, po remon
cie silnika, stan dobry, - 4.000 zł lub zamienię na Poloneza, z
inst. gazową - do 2.500 zł. Otmuchów, powiat nyski, tel.
0602/77-66-54

CARIWAL 2 .9 C IDi ó d 8560 0 zł*

MAZDA 626,1987 r., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel, srebrny
metalic, - 3.900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-15-39,0501/39-6446

KIA SHUMA II 1.6

SORENTO 2 .5 CRDi o d 1 1 6 8 0 0 zł'

w s p o m a g a n ie ,2 X A IR BAQ, ABS,
cen tralny za fn e k, e l. lu sterka,
el. szyby przód I tył, la k ie r m e ta lik
Prom ocja n a m o d e l z ro c zn ik a 2 0 0 3 .
C e n a ty lk o 47000 zł (z upustem)

MAZDA 626,1987 r . / 170 tys. km, 2000 ccm, szary metalic,
sprowadzony z USA, stan średni, brak przeglądu I OC, do wy
miany tłumik, • 2.300 zł. Ozorzyce, powiat wrocławski, tel.
0504/07-5546
MAZDA 626 SEDAN, 1988 r., 20 tys. km. 2000 ccm, benzyna,
niebieski metalic, 5-biegowy, wspomaganie kier., kpi. kół let
nich, I rejestracja w 1996 r., stan dobry, - 5.500 zł. Świebodzice,
tel. 074/850-88-66,0691/68-12-88
MAZDA 626, 1989 r., 185 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony
metalic, I właściciel, kupiony w Peweksie, kpi. dokumentacja,
'RO, stan b. dobry, - 9.800 zł., tel. 0600/07-16-23

RIO 1.3 o
a n

007ł

MAZDA 626,1989 r , 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, RO, faktura zakupu,
kpi. dokumentacja, stanb. dobry, - 19.800 zł. Kamienica, po
wiat nyski, tel. 0606/9644-25

K2500 2.5TD od
42400zł*
‘ AUTO Z HOM., CENA NETTO
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maganie kier., centr. zamek, alarm+pilot, stan b. dobry, - 26.500
zł. Świdnica, tel. 0504/05-19-88
KIA CLARUS SEDAN. 2001 r., 47 tys. km. 1800 ccm, 24V, sele
dynowy metalic, ABS, wspomaganie kier., poduszka pow., centr.
zamek, wszystkie el. dodatki, welirowa tapicerka, stan Idealny,
na zachodnich tablicach • 3.750 EUR. Wrocław, tel.
0698/80-85-56
KIA PRIDE KOMBI, 2000 r., 92 tys. km, 1300 ccm, biały, homo
logacja na ciężarowy, kupiony w salonie, serwisowany, I wła
ściciel, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, relingi
dachowe, roleta bagażnika, - 16.900 zł. Leszno, tel.
065/534-09-04,0605/23-86-37
KIA SEPHIA, 1994 r., 1600 ccm, zielony metalic, sedan, alum.
felgi, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaga
nie kier., zadbany, -11.900 zł. Legnica, tel. 0605/59-66-54
KIA SEPHIA, 1998/99 r., 150 tys. km, 1500 ccm, 16V, DOHC,
zielony metallc, inst. gazowa na gwarancji, wspomaganie kier.,
4 el. otw. szyby i reg. lusterka, el. reg. reflektory, 4-drzwiowy,
alarm, immobilizer, centr. zamek, poduszka pow., 2 kpi. kół (opo
ny letnie i zimowe), kupiony w salonie w kraju, reg. kierownica,
- 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-65-63,0609/04-47-20

LANCIA DEDRA, 1991/92 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz.,
perłowoczamy, centr. zamek, el. otw! szyby, szyberdach i lu
sterka, wspomaganie kier., pocflokietnik, - 9.000 zł. Lubin, tel.
076/840-06-87
LANCIA DEDRA, 1992 r., 127tys. km, 2000 ccm, benzyna, Inst
gaz., szary metalic, turbo integralne, 168 KM, centr. zamek I
alarm + pilot, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, wspo
maganie kier., drewniane wykończenia, RO, 5-biegowy, zadba
ny, • 11.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-54-17 po godz 16

te l. 071/344-14-72

_______ W ysyłam y części I________
LADA 2107 WAZ, 1989 r., 106 tys. km, 1500 ccm, biały, po wymianie progów, nowy rozrusznik, 4 koła letnie * części, stan
dobry, - 2.100 zł. Kopaszyn, powiat trzebnicki, tel.
071/312-6449,0601/7549-22
LADA 1200 S, 1989 r , 84 tys. km, 1200 ccm, biały, I właściciel,
garażowany, oryg. lakier, nowe opony, przegląd do 2005 r., stan
techn. b. dobry, - 2.200 zł. Wałbrzych, teł. 074/844-27-80
LADA 2107,1989 r., niebieski, I właściciel, garażowany, bez
przeglądu, stan b. dobry, -1200 zł. Wrocław, tel. 071/336-05-65,
0508/82-11-50
LADA SAMARA, 1990 r., 1300 ccm, biały, stan b. dobry, bez
korozji, welurowe wnętrze, RO, - .3.950 zł. Paczków, tel.
0608/16-67-51
LADA SAMARA, 1990 r.. 1300 ccm, benzyna, inst. gaz., beżo
wy, 5-drzwiowy, oryg. lakier, z urzędu celnego, stan b. dobry, I
właściciel, - 5.800 zł. Prusice, tel. 071/312-5341,0601/79-29-77

MITSUBISHI

LANCIA KAPPA. 1996 r., 2000 ccm wspomaganie, centr. za
mek z pilotem, alum. felgi, alarm, 2 poduszki pow., klimatronic,
welurowa tapicerka, • 24.500 zł., tel. 0606/78-66-06

l^OPONY NOWE ■ PROMOCJA//

O

AUTO-MARPO CZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH.
Szeroki wybór części nowych i używanych, re
alizacja zamówień indywidualnych, sprzedaż wy
syłkowa, nowe, tel. 071/324-28-74, używane, tel.
071/329-61-02, w godz. 9-17. W01028904

MAZDA
O

O

SERWIS AUT JAPOŃSKICH

MAZDA 626,1990 r, 2000 ccm, kolor grafitowy metallc, insta
lacja gazowa, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek + pilot, szyberdach, alarm, welwowa tapi
cerka, bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, - 9.800 zł. Lubiąż,
tel. 071/389-75-97,0606/6642-15

LEXUS

LADA 2107,1986 r., 1300 ccm, benzyna po remoncie blachar
ki, stan dobry, • 1.300 zł. Lubaczów, woj. podkarpackie, tel.
0602/43-0547

Wrocław, ul. Kotlarska 35

mazoa

Wrocław-Klecina, ul. Buraczana 10
telJfax 071/336-09-87,333-74-89 1
0-601-756-748.0-604-96-17-98 I

LADA 2107.,1986 r., 1300 ccm, beżowy, inst. gazowa, nowy
akumulator, ukł. hamulcowy, sprzęgło, gażnik i aparat zapłonu,
przegląd do 11.2004 r., • 2.000 zł. Dzierżoniów, tel.
0692/79-34-08

LA D A - S A M A R A §
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LANCIA DEDRA INTEGRALE, 1995 r., 200 tys. km, 2000 ccm,
benzyna, inst. gaz, granatowy metalic, napęd 4x4, poduszka
pow., klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby i regulowane
lustarka, centralny zamek, immobilizer, • 16.500 zł. Jelenia Góra,
tel. 075/64140-51.075/641-9443

LADA

LADA 2104 KOMBI, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, zareje
strowany. stan techn. b. dobry, - 1700 zł. Wrocław, tel.
071/350-03-87

'

- n o w e c z ę ś c i i a k c e s o r ia

KIA SHUMA, 1999 r., 73 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, I
właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, zadbany, RO Pa
nasonic, centr. Zamek, immobilizer, wspomaganie kier., el. reg.
reflektory, -19.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-61-34

LADA, 1981 r., 120 tys. km, 1500 ccm. benzyna, żółty, stan
dobry, -1.200 zł. Osiek, tel. 076/849-11-64 po godz 20

€m

LANCIA DEDRA, 1992 r., 2000 ccm, ciemnoniebieski, klimaty
zacja, ABS, el. otw. szyby, alum. felgi, antena, drewniane wy
kończenia, centr. zamek, pilot, na zachodnich tablicach • 800
EUR. Lubin, tel. 076/842-60-18

KIA SEPHIA SEDAN, 2000/01 r.,41 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, inst. gaz., niebiesłci, pełne wyposażenie eł., bez wypacflcu, 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602M3-10-74
KIA SHUMA, 1999 r., 90 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielony
metalic, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie kierownicy,
centr. zamek, alarm, RO, inst. gazowa, I właściciel, kupiony w
salonie, stan b. dobry, • 23.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-46-47,
0505/08-3142

MAZDA 626,1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwony,
5-drzwiowy, wspomaganie i reg. kierownicy, ei. otw. szyby, centr.
zamek, alarm, alum. felgi, nowe opony, kubełkowe fotele, stan
techn. b. dobry, - 8.200 zł lub zamienię na nowszy. Zawidów,
teł. 075/778-8549,0506/11-34-94
y

AUTO CENTRUM SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH
• CZĘŚCI - serwis • naprawy główne i bieżące,
naprawy blacharsko-lakiernicze, remonty silni
ków i skrzyń biegów, części zakupione w naszym
sklepie i montowane u nas • 10% rabatu! SUPERPROMOCJA amortyzatorów Kayaba, www.japans e rw is .p l. W rocław , ul. Nasypowa 24, tel.
071/793-00-87,071/793-00-85 sklep W81005184
AUTO-MARPO CZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH.
Szeroki wybór części nowych i używanych, .re
alizacja zamówień indywidualnych, sprzedaż wy
syłkowa, nowe, tel. 071/324-28-74, używane, tel.
071/329-61-02, w godz. 9-17. W01028914

MAZDA 121,1991 r., 1300 ccm, benzyna, wtrysk, grafitowy
metalic, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, rozsuwany dach, stan
b. dobry, - 5.700 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-12-94,
0608/63-57-20
MAZDA 121,1991 r., 120 tys. km, 1100 ccm, biały, stant). do
bry, 5-biegowy, na zachodnich tablicach - 290 EUR. Żary, tel.
0602/1140-63
MAZDA 121,1991 r., 1300 ccm, 16V, granatowy, 4-drzwiowy,
5-biegowy, RO, nowe opony, alarm, stan b. dobry, - 8.400 zł.
Złotoryja, tel. 076/878-79-13,0691/35-81-90
MAZDA 121 SEDAN. 1991/92 r„ 143 tys. km, 1100 ccm, 16V,
granatowy, bez wypadku, immobilizer, alarm + pilot, 4-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, bez korozji, stan techn. b. dobry, •
11.400 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/844-16-41,
0601/61-70-17
MAZDA 323,1979 r., 1479 ccm, niebieski, stan dobry, ekono
miczny, tylne zawieszenie, - 1.750 zł. Legnica, tel.
076/722-91-69
MAZDA 323, 1980 r., 1000 ccm, benzyna, kolor srebrny,
3-drzwiowy, 4-biegowy, stan silnika i blacharki dobry, ważne OC,
-1.500 zł. Wrocław, tel. 0605/18-27-75

MAZDA 626 COUPE, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, jasnoniebie
ski metalic, zadbany, bogate wyposażenie, klimatyzacja, ABS,
el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie kier., kubełkowe fote
le, sportowa kierownica I tłumik, ałun. felgi 15*, • 8.800 zł lub
zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,0691/88-0845
MAZDA 626 SEDAN, 1991 r., 213 tys. km, 2200 ccm, pełny
wtrysk, srebrno-złoty metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier.,
ABS, centr. zamek, ei. ster. szyby i lusterka, el. otw. szyber
dach, alarm + pilot, welurowa tapicerka, zadbany, - 9.900 zł.
Prochowice, powiat legnicki, tel. 0601/33-21-20
MAZDA 626,1991/92 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grana
towy, inst. gazowa (zbiornik w miejscu koła zapasowego), RO,
nowe opony, wspomaganie kier., el. otw. szyby (4) i szyberdach,
blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, • 12.300 zł lub
zamienię. Rawicz, tel. 0693/27-95-14
MAZDA 626,1992/93 r., 149 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, odony w całości, bez wypadku, immobilizer, alarm
+ pilot, centr. zamek, pełne wyposażenie ei., ABS, wspomaga
nie kier., RO, zadbany, stan b. dobry, • 16.300 zł lub zamienię.
Strzegom, teł. 074/844-1641,0601/61-70-17
MAZDA 626,1993 r., 185 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny
metalic, sedan, wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobili
zer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, el. otwie
rany dach, RO Kenwood, 2 komplety kół, alum. felgi 15*, gara
żowany, ubezpieczenie OC do 07.2004 r., stan b. dobry, po
wymianie rozrządu, • 17.100 zł. Namysłów, tel. 0602/86-90-50
MAZDA 626 CRONOS, 1993 r.. 2500 ccm, V 6, jasny metalic,
bogate wyposażenie elektryczne, ABS, poduszka pow., tempo
mat, klimatyzacja, alum. felgi, soczewkowe reflektory, inst. ga
zowa na gwarancji, RO, • 18.500 zi. Wrocław, tel. 0504/21-50-27
MAZDA 626,1993 r., 127 tys. km pełne wyposażenie oprócz
skórzanej tapicerki i klimatyzacji, stan b. dobry, - 16.700 zi.
Wrocław, tel. 071/792-69-70,0602/2944-35
MAZDA 626 CRONOS, 1995 r., 98 tys. km, 2500 ccm, niebiesko-zielony, lakier metalic, klimatyzacja, tempomat, el. otw. szy
by, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, immobilizer, kpi. opon
letnich, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-80-53,0602/12-21-68
MAZDA 626,1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, benzyna, inst.
gaz., srebrny metalic, wszystlde el. dodatki, ABS, centr. zamek,
alarm ♦ pilot, tempomat, alum. felgi, do małych poprawek la
kierniczych, -15.500 zł. Wrocław, tel. 0691/96-84-56
£
MAZDA 929 SEDAN, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, inst gaz.,
niebieski metalic, el. reg. szyby i kierownica, RO i głośniki, 3.200 zł. Lubiąż, tel. 071/38978-38,0604/3043-89
MAZDA MX-3,1996 r.. 108 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony
metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg.
lusterka, alum: felgi, immobilizer, stan b. dobry - 20.000 zł. Le
gnica, tel. 0601/72-33-19
MAZDA MX-5 CABRIO. 2000 r.. 75 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, stan idealny, dodatkowy bagażnik, 2 komplety
opon, po tuningu zewnętrznym i wewnętrznym, - 46.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/37-38-51

LADA SAMARA, 1991 r., biały, 5-drzwiowy, - 3.600 zł. Chocia
nów, tel. 076/818-31-37

MAZDA 323,1983 r, 1300 ccm, inst. gaz. zarejestrowany, 2.200 zł lub zamienię na przyczepę lawetę., tel. 075/71346-61,
0605/59-7747

LADA SAMARA, 1991 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, inst. gazowa, nowy gażnik, po wymianie oleju I pły
nów, pg remoncie ukł. hamulcowy, - 3.500 zł. Wolsztyn, tel.
0694/33-19-78

MAZDA MX-6,1992 r., 2500 ccm, V6, niebieski, instalacja ga
zowa, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, klimatyza
cja, ABS, tempomat, immobilizer, RO JVC + CD, stan b. dobry,
• 20.500 zł. Wrocław, tel. 0504/26-96-79

MAZDA 323,1983 r., 1300 ccm, benzyna, perłowoniebieski,
4-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, szyberdach, stan b. dobry, 4.300 zł. Wałbrzych, tel. 0694/51-7441

O

LADA SAMARA, 1995 r., 118 tys. km, 1500 ccm, benzyna, inst.
gaz., biały, 5-drzwiowy, nowe opony przednie + 2 opony zimo
we, - 7.300 zł. Wtocław, tel 0602/12-18-74

LANCIA
LANCIA A112 BS, 1984 r., 965 ccm, benzyna, czarny, szyber
dach, dodatkowe światło .stop*, przegląd do 07.2004 r., OC,
halogeny, atrakcyjny wygląd, - 2.600 zł. Pieszyce, tel.
074/836-60-98,0691/69-07-24
LANCIA DEDRA, 1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, biały, centr.
zamek, regulowana kierownica, el. otw. szyby, RO, stan dobry,
-10.200 zł. Kępno, tel.0695/5945-29.
LANCIA DEDRA, 1990 r.,467 tys. łon, 1800 ccm, benzyna, grafitowy-metalic, el. otw. sżybyj reg. lusterka, szyberdach, alarm,
centr. zamek, ABS, wspomaganie kier., stan Idealny, • 11.200
zł. Wałbrzych, tel. 0503/0242-53
LANCIA DEDRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, ciemny metalic,
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kler., RO, regulowa
na kierownica, stan b. dobry, • 11.400 zł. Bralin, powiat kępiń
ski, tel. 0609/19-67-76
LANCIA DEDRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic,
karta pojazdu, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier.,
regulowana kierownica, drewniane dodatki, RO. zarejestrowa
ny, stan b. dobry. - 9.000 zł lub zamienię. Ostrzeszów, tel.
0691/89-28-83

MAZDA 323,1984 r., 115 tys. km, 1300 ccm, czerwony, ciemne
szyby, stan dobry, - 2.200 zł. Wąłbrzych, tel. 0691/57-41-34
MAZDA 323,1985 r., 1500 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry,
pokrowce, RO, nowe amortyzatory, 5-biegowy, nie wymaga na
praw, ważne OC, - 1.500 zł. Chmielno, powiat lwówecki, tel.
0693/20-86-03

MERCEDES

MAZDA 323,1988 r., 1700 ccm, cfiesel, biały, 3-drzwiowy, na
zachodnich tablicach, -1.600 zł., tel. 0505/50-50-22
MAZDA 323 hatchback, 1990 r , biały, - 9.500 zł. Wołów, tel.
0694/11-62-79

O

ABSOLUTNIE AUTA MARKI MERCEDES KUPIĘ
124,140,160,180, 190, 210, A, C, E, S-Klasse.
Sprinter, Vito, 207,210,309,310, MB 100, całe lub
uszkodzone również całkowicie rozbite, spalone,
pokradzieżowe - każdy rodzaj uszkodzeń! Nawią
żę współpracę z leasingami, pomocami drogowy*
mi warsztatami, parkingami celem zakupu aut - wy
sokie. prowizje! Gotówka od, ręki!, e-mail: skupaut@wp.pl lub SMS, tel. 0601/70-76-45 całą dobę,
0601/78-82-84 W81004394

O

MERCEDES 124,190, 210,140, VITO KAŻDEGO
MERCEDESA zdecydowanie kupię, cały lub
uszkodzony, spalony, gotówka od ręki/transport
g ra tis , zawsze aktualne. W rocław , tel.
0605/62-00-14,0602/77-11-77
W81004604

MAZDA 323,1993 r., 167 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, czer
wony, 4-drzwowy, centr. zamek, wspomaganie kier., RO, hak,
inst. gazowa, - 12.200 zł. Jarocin, teł. 062/749-62-88,
0502/54-74-94
MAZDA 323 F, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz., srebrny
metalic, - 11.500 zł. Pieszyce, powiat dzierżoniowski. tel.
0606/39-62-99,0608/39-62-94
MAZDA 323 F, 1996 r., 1500 ccm, benzyna 2 poduszki pow.,
klimatyzacja, - 10.900 zł. Świebodzice, tel. 074/666-96-96,
0693/36-82-87
MAZDA 323 F. 2000 r.. 39 tys. km. 1500 ccm, 16V, niebieski
metalic. rado, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, reg. kie
rownica, poduszka pow., serwisowany, kpi. dokumentacja, z
salonu, nowy model, stan idealny • 36.500 zł lub zamienię na
tańszy. Jarocin, tel. 0501/92-33-90
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MERCEDES 140 W S-KLASSE, 1993 r., 208 tys. km, 3200 ccm,
benzyna, Inst. gaz., bordowy metalic, alarm ♦ pilot, alum. felgi,
klimatronic, 2 poduszki pow., sekwencyjna instalacja gazowa,
el. reg. lusterka, 6kładane i podgrzewane, welurowa tapicerka,
skrzynia biegów manualna, - 48.000 zł. Szczawno Zdrój, tel.
074/843-57-58,0607/63-00-18
MERCEDES 140 S-KLASSE, 1993 r„ 4200 ccm, benzyna, czar
ny, pełne wyposażenie, • 55.000 zł. Szczepanów, powiat średzki, tel. 0603)06-15-23
MERCEDES 140 S-KLASSE, 1993 r., 244 tys. km, 3500 ccm,
turbo D, srebrny metalic, garażowany, drewniane wykończenia,
wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, ogrz Webasto, alum. felgi,
skórzana tapicerka, szyberdach, automatic; stan b. dobry, 60.900 zł lub zamienię na tańszy, diesel. Tyniec Mały, tel.
071/311-88-84,0603/30-99-73
MERCEDES 140 A-KLASSE, 1998 r., 53 tys. km, 1400 ccm,
czerwony, centr. zamek, 4 poduszki pow., el. otw. szyby i reg.
lusterka, ABS, ASR, ESP, sprowadzony z Niemiec, w kraju od 2
tygodni, - 34.800 zł. Leszno, tel. 0605/63-30-38
MERCEDES 140 A-KLASSE, 1999 r.. '53 tys-. km, 1400 ccm,
srebrny, klimatyzacja, ABS, ASR, ESP, BAS, 4 poduszki pow.,
centralny zamek z pilotem, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 38.000 zfc Oleśnica, tel. 0607/12-1243
MERCEDES 160 A-KLASSE, 1999 r., 103 tys. km, 1600 ccm,
16V, niebieski metalic, alarm, alum. fefgi, centr. zamek, el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, ABS, ASR, 4 poduszki pow., ESP, wspo
maganie kier., CD, kupiony w salonie, bez wypadku, po tuningu
optycznym, ciemne szyby, niebieskie lampy, b. atrakcyjny wy
gląd, serwisowany, spoilery, kpi. dokumentacja - 44.900 zł lub
zamienię na Mercedesa. E-Klasse albo vana„ chętnie z silni
kiem diesla, tel. 0601/77-61-54
MERCEDES 160 A-KLASSE, 1999 r., 160 tys. km, 1600 ccm,
benzyną ciemnozielony metalic, klimatyzacja, ABS, ABD, 2
poduszki pow., el. otw. szyby, alum. felgi, kpi. opon zimowych,
homologacja na ciężarowy, - 41.000 zł., tel. 0608/61-27-99,
0604/40-2444
MERCEDES 170 A-KLASSE, 2002 r., 39 tys. km, 1700 ccm,
CDI, demnografitowy, bez wypadku, gwarancja, ABS, ASR, EPC,
BAS, ESP, 4 poduszki pow., klimatyzacja, RO na CD, podłokiet
nik, pełne wyposażenie el., stan idealny, kupiony w salonie w
kraju, • 61.500 zł. Świdnica, tel. 0601/87-11-68
MERCEDES 180 C-KLASSE 202,1994 r., 170 tys. km, 1800
ccm, grafitowy metalic, szyberdach, centr. zamek, poduszka
pow., alarm + pilot ABS, • 30.000 zł., tel. 0601/37-91-18 po
godz 17
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1995 r., 2000 ccm, diesel, biały, I
właśddel, bez wypadku, karta pojazdu, wspomaganie kier., el.
reg. lusterka, poduszka pow., centr. zamek, blokada skrzyni bie
gów, el. reg. reflektory, ABS, ASR, ABD, podłokietnik, el. otw.
szyberdach. nowe opony, kpi. dokumentacja, stan idealny. 32.800 zł lub zamienię, możliwe raty przez komis. Paczków,
powiat nyski. tel. 077/431-60-09.0606/50-19-62

MERCEDES 190,1985 r., 256 tys. km, 2000 ccm, diesel, perłowobordowy, wspomaganie kier., centr. zamek, RO, el. reg. lu
sterka i reflektory, atrakcyjny wygląd, sprowadzony w całośd,
bez wypadku, kpi. dokumentacja, b. zadbany, stan b. dobry, 13.700 zi lub zamienię na Audi coupe, Audi 90, Opla Calibrę.
Polanica Zdrój, tel. 0601/62-89-58
MERCEDES 190,1985 r., 2000 ccm, diesehurspomaganie kier.,
szyberdach, stan b. dobry, - 8.900 zł. Wołów, tel. 071/389-75-97.
0606/6642-15
MERCEDES 190 D. 1985/86 r., 225 tys. km, 200Óccm, diesel,
periowowiśniowy, sprowadzony w całośd, II właśdciel, udokum.
pochodzenie, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., el. reg.
lusterka, RO, bez wypadku, garażowany, stan idealny, -11.200
zł lub zamienię. Legnica, tel. 0693/45-35-25
MERCEDES 190,1985/86 r., 2000 cćm, benzyna, biały, wspo
maganie kier., centr. zamek, alarm * pilot, alum. felgi, RO +
głośniki, szyberdach, • 7.500 zł. Oleśnica, tel. 0605/62-00-63
MERCEDES 190 D, 1985/86 r., 2000 ccm, diesel zadbany, wspo
maganie kier., centr. zamek, el. otw. szyberdach, alarm + pilot,
RO, podłokietnik, drewniane elementy wnętrza, kpi. dokumen
tacja, nowe opony zimowe, przegląd do lutego 2005 r„ stan b.
dobry+ opony letnie, -11.200 zł. Złoty Stok, teł. 074/817-50-82,
0600/94-24-15
MERCEDES 190 E, 1986 r., grafitowy metalic, ABS, alarm +
pilot centr. zamek, hak, • 10.200 zł. Brzeg, tel. 0600/96^27-93
MERCEDES 190 D, 1986 r., 180 tys. km, 2000 ccm, brązowy,
wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, -12.500 zł lub
zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-00,0600/06-30-37
MERCEDES 190 D, 1986 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, zło
ty metalic, RO, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach,
w kraju od 2 lat, stan b. dobry, zadbany, bez wypadku, -14.500
zł lub zamienię na Mercedesa busa, w cenie do 5.000 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-63-23,0692/94-68-21
j
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, benzyna, inst. gaz., gra
natowy metalic, alum. felgi, zadbany, stan i?\dobry, -12.500 zł.
Strzelin, tel. 071/796-18-10
MERCEDES 190 D, 1986 r , 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, bor
dowy metalic, I vrfaśtitiel, w kraju od 6 mieś., bez wypadku,
oryginalny lakier i przebieg, wspomaganie kier., centr. zamek,
RO, el. reg. reflektory, karta pojazdu, zadbany, opony zimowe,
stan b. dobry -14.000 zł lub zamienię na inny. Ząbkowice ślą
skie, tel. 0609/61-00-08
MERCEDES 190 E, 1986 r., 192 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
inst. gaz., bordowy, butla z gazem w miejscu koła zapasowego,
szyberdach,'centr. zamek, wspomaganie kier., -12.200 zł lub
zamienię na tańszy lub busa. Żary, tel. 0501/13-25-35,
0505/3847-62
MERCEDES 190,1986/94 r., 2000 ccm, benzyna, inst. gaz,
grafitowy, automatic, aluminiowe felgi, ciemne szyby, szyber
dach, stan dobry, -10.800 zł. Rączyce, tel. 062/733-2843
MERCEDES 190 E, 1986/96 r., 2000 ccm, benzyna, 150 KM,
czarny, ABS, wspomaganie kier., 5-biegowy, el. otw. szyby przed
nie i szyberdach, podłokietnik, alarm + pilot, obniżony, ważny
przegląd, el. reg. lusterka. - 9.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel.
0508/61-90-14
MERCEDES 190 D, 1987 r., 195 tys. km, czarny, centr. zamek ♦
alarm i pilot, wspomaganie kier., el. reguł, lusterjp, sprowadzo
ny w całości, kpi. dokumentacja, • 13.800 zł. Brzeg, tel.
'0504/22-6649
MERCEDES 190,1987 r., beżowy, wspomaganie kier., ABS,
centr. zamek, podłokietnik, aluminiowe fel(j, RO, hak, atrakcyj
ny wygląd, • 11.000 zł. Świdnica, tel. 0607/63*99-31

MERCEDES 180 C-KLASSE, 1995 r„ granatowy, klimatyzacja,
centr. zamek, blokada skrzyni biegów, stan idealny, - 35.000 zł
lub zamienię na Mercedesa Vito. Ząbkowice śląskie, tel.
074/815-75-10,0603/8744-13

MERCEDES 190,1987 r., 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, czar
ny metalic, hak. za głó ^i, alarm, centr. zamek, ważny przegląd
i OC, -14.500 zł. Lwówek Ś l^ki, tel. 075/782-59-66 po godz. 21,
0691/35-07^7

MERCEDES 180 C-KLASSE, 1996 r.. bordowy metalic, klimaty
zacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, zimowe
opony, - 34.000 zł. Szprotawa, tel. 068/378-13-73,
0501/04-67-37

MERCEDES 190,1987 r., 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielo
ny, stan b. dobry, wspomaganie kier., centr. zamek, -13.700 zł.
Wrodaw, tel. 071/799-85-00,0697/23-36-62

MERCEDES 190 E, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, Inst. gaz., pla
tynowy metalic, odony w całości, szyberdach, ABS, wspoma
ganie kier., centr. zamek, obrotomierz, hak, automatic, spoiler,
bez korozji, zadbany, ciemne szyby, • 9.700 zł lub zamienię.
Strzegom, tel. 074/844-1641,0601/61-70-17
MERCEDES 190 E, 1983 r., 190 tys. km. 2000 ccm, benzyna,
wtrysk, brązowy metalic, katalizator, sprowadzony w 2000 r.,
karta pojazdu, oryg. lakier, bez wypadku, centr. zamek, alarm,
radio, wspomaganie, szyberdach, hak, zadbany, • 8.800 zł lub
zamienię. Żagań, tel. 0603/87-31-28
MERCEDES 190,1984 r.. 2000 ccm, benzyna, biały, wspoma
ganie kier., RM, blokada skrzyni biegów, stan silnika i blacharki,
dobry, ważny przegląd i OC, - 8.500 zł. Wrocław, teł0605/18-27-75
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, diesel, szary mettic,
wspomaganie kier., RO, alum. felgi, centr. zamek, 5-biegowy,
kpi. kół zimowych, pierwsza rejestracja w 1988 r., - 9.800 ii.
Dobroszyce, powiat oleśnicki, tel. 071/314-86-44,0605/26-57-63
MERCEDES 190 E, 1984/85 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, inst. gaz., biały, odony w całości, bez wypadku, obniżony,
ciemne szyby, szerokie listwy, szyberdach, alarm + pilot, centr.
zamek, stan idealny, zadbany. • 12.300 zł lub zamienię. Strze
gom, tel. 074/844-1641,0601/61-70-17
MERCEDES 190 D, 1985 r., 250 tys. km, 2000 ccm, diesel, srebr
ny metalic, centr. zamek zamykany pilotem alarmu, RO, dach
otwerany, hak holowniczy, sprowadzony w całości, 2 lata w kra
ju, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, -12.500 zł. Zgorze
lec. tel. 075/648-87-50 po 18,0603/08-21-72
MERCEDES 190 E, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, inst. gaz, zło
ty metalic, wspomaganie kier., eł. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, nowe opony, aktualny przegląd, po wymianie oleju, filtrów i
klocków hamulcowych, nowy ukł. wydechowy, ekonomizer, ga
rażowany, zadbany, stan b. dobry, • 13.600 zł lub zamienię.
Dzierżoniów, tel. 0503/46-79-18 .

MERCEDES 190 E, 1988 r., 2000 ccm, biały, inst gazowa, ospoilerowany, alum. felgi, bogate wyposażenie, atrakcyjny wygląd,
• 11.500 zł. Legnica, tel. 076/850-61-58
MERCEDES 190 D, 1988 r., 265 tys. km, 2000 ccm, diesel, zło
ty metalic, automatic, stan b. dobry, - 17.000 zł. Jugów, tel.
074/872-53-34,0604/31-59-25
MERCEDES 190,1988 r., 240 tys. km, 2000 ccm, benzyna, inst
gaz, granatowy, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier.,
el. otw. szyby. RO + głośniki, kpi. dokumentacja^ 12.000 zi.
Krotoszyn, tel. 062/725-72-75,062/725-31-96 po godz. 18
MERCEDES 190,1988 r , 2000 ccm, benzyna, inst, gaz. centr.
zamek, wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. lusterka, RO,
nowe opony, • 11.000 zi lub zamienię. Odolanów, powiat ostrow
ski, teł. 0608/35-15-38
MERCEDES 190,1988 r., 202 tys. km, 2000 ccm. diesel; jasno
szary metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach,
bez wypadku, w kraju od tygodnia, zarejestrowany, zacftany, 17.400 zł. Polanica Zdrój, tel. 0608/01-07-17
MERCEDES 190 E, 1988 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,
biały, 122, PS, roczna instalacja gazowa, automatic, bez wy
padku. 2 lata w kraju, welurowa tapicerka, szyberdach, wspo
maganie kier., centr. zamek, RO Grundig, kpi. dokumentacja,
karta pojazdu, stan idealny, • 12.900 zł. Strzelin, tel.
071/392-10-69,0602/44-78-77
MERCEDES 190 E, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centr.
zamek, wspomaganie kier., el. ster. szyty i lusterka, zderzaki i
lusterka w kolorze nadwozia, halogeny, -12.900 zł. Syców, tel.
0607/26-03-77.0603/86-83-58
MERCEDES 190,1988 r., 2300 ccm, benzyna, biały, stan b.
dobry, podgrz. siedzenia, ABS, el. reg. lusterka, opony zimowe,
-11.500 zł. Świebodzice, tel. 0604/34-23-02
MERCEDES 190 D. 1988 r., 2000 ccm, diesel, szary metalic,
centr. zamek, wspomaganie kier., alarm + pilot, nowe opony,
sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 14.200 zł lub zamienię.
Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0600/94-24-15
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MAZDA 323,1986 r.. 170 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony,
stan b. dobry, RO, 5-drzwiowy, - 5.300 zł. Złotoryja, tel.
0607/87-1244

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

MAZDA XEDOS 9,1994 r., 2500 ccm, V6, grana
towy, el. otw. szyby przednie i tylne, centr. za
mek, klimatyzacja, ABS, Immobilizer, RO z CD,
welurowa tapicerka, pełne wyposażenie elek
try c z n e , regulacja fo te la kie row cy., te l.
062/737-40-17,0600/77-61-37
W01031594

MERCEDES 140 S-KLASSE, 1993 r., 214 tys. km, 3200 ccm,
srebrny metalic, RO, automatic, szyberdach, ABS, inst. gazo
wa, wspomaganie kier., centr. zamek+pilot, alum. felgi 18*, el.
otw. szyby i reg. lusterka, autoalarm, klimatyzacja, poduszka
pow., skóizana tapicerka, ksenonowe reflektory, wydech Remus, • 54.000 zł. Zary, tel. 0504/56-13-83 (zdjęcia do tej oferty
można zobaczyć w Internecie pod numerem - AG0704
http://wkz.autogielda.com.pl)

MERCEDES 190 D, 1985 r., 308 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy, ładny wygląd, stan dobry, nowy akumulator, hak holow
niczy, RO Panasonic, garażowany, wspomaganie kier., I wła
śdciel, - 9.300 zł. Lubin, tel. 0506/53-31-21

typ
rok produkcji
cena
inne
2001
44 OOO.- brutto możliwa zamiana
VW Golf IV
MB SLK 200 Kompres. 2001 118 000,- brutto
1999
49 OOO.- brutto
oełne wyposażenie
MB A Klassa
2001 112 OOO.- brutto Elegance
Klasa C 2-20 CDI.
Eleeance
2002 135 000,- brutto
Klasa C 220 CDI
Kombi, homologacja
Klasa C 2.7 T CDI
2003 168 000.- netto
Eleeance
CLK320
1999 115.000,- brutto
1999 128 700,- brutto
CLK2.3
61 OOO.- brutto Cabriolet
Klasa P. 320
1997
Kombi, homologacja
2001 118 000,- netto
Klasa F. 270 T CDI
pod zabudowę. Euro 3
2001 105 OOO,- netto
Ateeo815
Zdjęcia i dokładny opis na www.wrobel.mercedes-benz.pl

Wrocław, ul. Klecińska 155
TeL (071) 358 58 43,0692 441 823,

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl
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MERCEDES 190 E, 1988/94 r., 200 tys. km, 2000 ccm, granato
wy metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., szyberdach, el.
reg. lusterka, alum. felgi, lotka, - 13.200 zł. Polkowice, tel.
076/749-63-61,0604/46-63-57

oznakowany, pokrowce, szyberdach, RO, el. reg. lusterka, kpi.
dokumentacja, nowe amortyzatory, - 13.200 zł. Wrocław, tel.
071/349-41-93,0696/42-92-68

MERCEDES 190,1969 r, 2000 ccm, benzyna, inst. gaz. el. Otw.
szyby, szyberdach, -12.500 zł. Leszno, tel. 0508/50-19-50

MERCEDES 200,1987 r., 300 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały,
ABS, el. otw. szyby I reg. lusterka, automatic, -14.000 zł. Wro
cław, tel. 0692/47-79-61

MERCEDES 190 AMG. 1989/91 r., 191 tys. km, 2600 ccm, ben
zyna, czarny metalic, 180 KM, alum. felgi, + kpi. kół zimowych,
ciemne szyby, ABS, ASD, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el.
reg. lusterka, szeroka listwa, obrotomierz, po remoncie zawie
szenia, stan b. dobry, • 14.500 zł. Wrocław, tel. 0600/85-60-31

MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 2000 ccm, wiśniowy metalic,
wygląd .okularnika’ , skóropodobna tapicerka, drewniane dodat
ki, wspomaganie, el. ster. szyberdach i lusterka, centr. zamek ♦
pilot, aluminiowe felgi, - 18.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel.
0604/61-23-09

MERCEDES 190 SPORTUNE SKŁADAK, 1989/95 r„ 222 tys.
km, 2300 ccm, benzyna, wiśniowy metalic, szeroka listwa, drew
niane wykończenia, kierownica Momo, el. otw. szyberdach,
centr. zamek, zabezp. przed kradzieżą, stan b. dobry, mak) eks
ploatowany, 5-biegowy, alum. felgi 16*, kpi. dokumentacja, 13.700 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0604/27-78-23

MERCEDES 200 124 E, 1988 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, granatowy, centr. zamek, alarm + pilot, hak, 2 kpi. kół (opo
ny letnie i zimowe), szerokie listwy, szyberdach, poduszka pow.,
stan techn. b. dobry, garażowany, • 16.400 zł. Bolesławiec, teł.
075/644-92-35

MERCEDES 190,1990 r., czarny, szeroka listwa, obniżony, skó
rzane fotele kubełkowe, ABS, wspomaganie, atrakcyjny wygląd,
stan b. dobry, • 143.000 zł. Nowy Tomyśl, teł. 0601/80-32-76 po
godz. 18
MERCEDES 190,1990 r., 215 tys. km, 2000 ccm, ♦ inst gazo
wa, czerwony, ABS, el. dodatki, szyberdach, alarm, centr. za
mek + pilot, alum. felgi, -17.500 zł lub zamienię Citroena Berłingo. Peugeota Partnera. Latowice, tel. 062/739-60-54.
0604/58-41-09
MERCEDES 190 E, 1990 r., 165 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
szary metalic, ABS, szyberdach, hak. centr. zamek, wspoma
ganie kier., zadbany, - 16.000 zł łub zamienię na VW Golfa,
Suzuki Vitarę. Lubin. tel. 076/846-78-25,0608/16-37-63
MERCEDES 190 E, 1990 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
inst. gaz., biały, szeroka listwa, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. reg. lusterka, stan idealny, • 15.500 zł. Oborniki Ślą
skie. tel. 071/310-12-20,0501/59-19-24
MERCEDES 190 D, 1991 r., 290 tys. km, 2000 ccm, diesel, be
żowy metalic, szerokie listwy, wspomaganie kier., szyberdach,
centr. zamek, garażowany, stan silnika b. dobry, - 17.000 zł.
Koskowice, tel. 076/866-45-79

MERCEDES 200 124 E, 1988 r., czarny metalic, inst. gazowa,
alum. felgi, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, gara
żowany, hak, RO, szyberdach, wspomaganie kier., stan dobry, 17.500 zł. Dąbrowa Górnicza, tel. 032/264-15-13,0692/91-98-23
MERCEDES 200 124,1988 r., 2000 ccm, + inst. gazowa, nie
bieski, - 16.500 zł lub zamienię na mniejszy (Vw Golf, diesel
lub inny). Zacharzew, tel. 062/593-06-87
MERCEDES 200 124 D KOMBI, 1990 r., 270 tys. km. 2000 ccm,
diesól, zielony metale, bez wypadku, 7-osobowy, kpi. dokumen
tacja, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 26.000 zł. Kępno, tel.
0693/71-77-01
MERCEDES 200 124,1990/91 r., 200 tys. km, 2000 ccm, SDI,
kanarkowy, kpi. dokumentacja, ABS, wspomaganie kier., centr.
zamek, eł. reg. reflektory, hak odpinany, atrakcyjny wygląd, stan
b. dobry, • 18.500 zł lub zamienię., tel. 0502/53-53-11
MERCEDES 200123 D, 1991/92 r., 2000 ccm, diesel wspoma
ganie kler., szyberdach, pokrowce, nowe amortyzatory i opony,
hak, bez wypadku, zadbany, • 4.400 zł. Paczków, tel.
0694/80-84-66
MERCEDES 200 124 D, 1992/97 r., 330 tys. km, 2000 ccm,
diesel, zielony metalic, - 17.000 zł lub zamienię na motocykl.
Nysa, tel. 077/433-79-09,0602/44-51-25

MERCEDES 210 W E-KLASSE, 1997 r., 340 tys. km, 3200 ccm,
zielony metale, klimatyzacja, wspomaganie kier., ABS, el. otw.
szyby i reg. lusterka, alarm, 4 poduszki pow., wersja Elegance,
kupiony w salonie w kraju, serwisowany, • 63.000 zł. Wrocław,
tel. 071/358-58-43 w godz. 8-18,0692/44-18-23
MERCEDES 210 W E-KLASSE AVANTGARDE, 1998/99 r., 103
tys. km, 2200 ccm, CDI, srebrny metalic, nowy model, klimatyzada, skórzana tapicerka, 6 poduszek pow., kurtyny boczne,
ABS, ASR, ESP, ksenonowe refiektory, el. otw. szyby, el. reg.
lusterka, alum. felgi, centr. zamek, RO, blokada skrzyni biegów,
immobilizer, kierunkowskazy w lusterkach, - 83.000 zł. Kępno,
tel. 0501/64-66-44
MERCEDES 210 W E-KLASSE, 2001 r., 155 tys. km, 2700 ccm,
CDI, srebrny metalic, ABS, ESP, EDW, centr. zamek, klimatyza
cja, pełne wyposażenie eł., automatic, 6 poduszek pow., wspo
maganie kier., alum. felgi, wielofunkcyjna kierownica, homolo
gacja, kupiony w kraju, serwisowany, -144.000 zł. Wrodaw, teł.
071/358-5843 w godz. 8-18,0692/44-18-23
MERCEDES 211 W E-KLASSE. 2002 r., 2400 ccm, benzyna,
granatowy metalic, stan b. dobry, • 110.000 zł. Wrodaw, tel.
0693/30-30-30
MERCEDES 211W E-KLASSE, 2003 r., 35 tys. km, 2700 ccm,
CDI, srebrny metalic, automatic, pełne wyposażenie el., wspo
maganie kier., ABS, ASR, tempomat, 6 poduszek pow., bas,
parktronic, system Comand, klimatyzacja, bi-ksenonowe reflek
tory, podgrzewane fotele, kupiony w salonie w kraju, serwiso
wany, homologacja na dężarowy, • 205.000 zł. Wtodaw, teł.
071/358-58-43 w godz. 8-18,0692/44-18-23
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W-w, uL Grota-Roweckiego 129
tel. 337-14-50,0605-594-506

MERCEDES 190,1991 r.. 187 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. lu
sterka, podgrz. siedzenia. RO, drewniane wykończenia i kie
rownica, -15.100 zł. Wrocław, teł. 0501/82-29-29

MERCEDES 200 124 D, 1992/97 r., 202 tys. km, biały, ABS;
klimatyzacja, centr. zamek, alarm + pilot, oznakowany,
Mul-T-Lock, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, - 25.500 zł.
Wrocław, tel. 071/322-32-94

MERCEDES 190,1991/92 r.. 2000 ccm, grafitowy metalic, wspo
maganie kier., szerokie listwy, ABS, centr. zamek, alarm t pilot
el. reg. refiektory. el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, RO, drew
niane wykończenia, 4 zagłówki, garażowany, zadbany, stan ide
alny, - 16.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-69-57,
0600/77-53-16

MERCEDES 220 123 D, 1980 r., 50 tys. km, 2200 ccm, diesel,
zielony, garażowany, po kapitalnym remoncie silnika, wspoma
ganie kierownicy, • 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-15-63,
0600/39-2340

MERCEDES 200 124 D, 1993 r., 206 tys. km. 2000 ccm, diesel
centr. zamek. 5-biegowy, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka,
poduszka pow., ABS, alarm + 2 piloty, drewniane dodatki, sze
roka listwa, garażowany, udokumentowane pochodzenie, stan
b. dobry, • 23.800 zł., tel. 0603/89-18-30

MERCEDES 220,1993 r , 240 tys. km, 2200 ccm, 16V; srebrny,
automatic, ABS, centr. zamek, klimatyzacja, wspomaganie kier.,
alum. felgi, centr. zamek, spoileryAMG, poduszka pow., -27.000
zł. Wrodaw. tel. 071/361-86-98,0697/2740-37

MERCEDES 190,1991/92 r., 145 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,
czarny metalic, nowa inst. gazowa, stai b. dobry, bez wypadku,
książka serwisowa, ABS; centr. zamek, szyberdach, wspoma
ganie kier., szeroka listwa, • 19.800 z ł, możliwe raty, w rozli
czeniu może być tańszy samochód. Wrocław, tel. 0607/96-65-11
MERCEDES 190,1992 r., 229 tys. km, J800 ccm, benzyna, śliw
kowy metalic, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, alarm, sze
rokie listwy, RO Becker, tapicerka w kratkę, drewniane wykoń
czenia, -15.900 zł. Nysa, teł. 0606/72-81-03
MERCEDES 190 E, 1992 r., 199 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
granatowy, centr. zamek, alarm+ pilot, wspomaganie kier., ABS,
szerokie listwy, el. otw. szyby, drewniana kierownica, alum. fel
gi 16*, ciemne szyby, atrakcyjny wygląd - 16.600 zł. Zaręba,
gm. Siekierczyn, powiat lubański, tel. 075/724-80-21,
0604/17-94-98
MERCEDES 190 D, 1992/93 r., 207 tys. km, 2500 ccm, turbo D,
, wrzosowy metalic. zadbany, klimatyzacja, ABS, poduszka pow.,
wspomaganie kier., centr. zamek, telefon, el. otw. szyby, ei. reg.
lusterka, RO Becker, atermiczne szyby, blokada skrzyni biegów,
stan b. dobry, - 24 .500 zł lub zamienię na VW Transportera T4,
Mercedes. Fiata Ducato. Paczków, tel. 077/431-76-85,
0604/21-61-98
MERCEDES 190,1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm. benzyna, zie
lony metalic, ABS, szyberdach, skórzana tapicerka, el. otw. szy
by, alarm, I właściciel w kraju, inst. gazowa, spoiler, -15.300 zł.
Głogów, tel. 0603/76-75-32
MERCEDES 190 A-KLASSE, 1999 r., 120 tys. km, niebieski,
automatic, kupiony w salonie, serwisowany, kpi. dokumentacja,
el. otw. szyby, klimatyzacja, ABS, welurowa tapicerka, bez wy
padku, garażowany, zadbany, kpi. opon zimowych, el. reg. lu
sterka, - 42.500 zł. Głuchołazy, powiat nyski, teł. 0603/38-38-48
MERCEDES 200 115 D, 1975 r., 2000 ccm, diesel, niebieski,
techn. sprawny, ważny przegląd i OC, hak, w ciągłej eksploata
cji, stan dobry, -1.800 zł. Lubań, tel. 0600/54-07-11
MERCEDES 200115 D, 1976 r., 2000 ccm, biały, wspomaganie
kier., hak, stan błacharkr dobry, po remoncie podwozia, stan
silnika idealny, nowe tablice rejestracyjne, ważne OC + części,
- 2.100 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/31-02-59
MERCĘDES 200123 D, 1977 r., 29 tys. km, 2000 ccm, diesel,
demnopopielaty, atrakcyjny wygląd, kwadratowe reflektory,
podłokietnik, RO, po remoncie kapitalnym, aktualny przegląd,
hak, szyberdach, • 4.500 zł. Stara Rzeka, gm. Grębocice, tel.
076/831-57-54,0505/08-45-93
MERCEDES 200123 D, 1979/80 r., 2000 ccm, diesel, grafitowy
metalic, do małego remontu, zarejestrowany, ważny przegląd i
OC, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-22-47 wieczorem
MERCEDES 200123 D, 1980 r„ 180 tys. km. 2000 ccm, diesel,
zielony, stan b. dobry, • 5.400 zł lub zamienię. Strzegom, tel.
074/844-27-58,0604/29-43-83
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., zielony, I rej. w 1981 r., stan
techn. b. dobry, stan blacharki dobry, - 3.300 zł. Wrocław, tel.
0601/71-59-58
MERCEDES 200 123 D, 1980/81 r. oryg. lakier, wspomaganie
kier., zapłon w stacyjce, kpi. kół zimowych, stan dobry, -4.200
zł. Krobia, tel. 065/571-22-83,0605/35-25-94
MERCEDES 200123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel, kolor ceglasty, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, nowe opony, nowy
akumulator, bez wypadku, oryg. lakier, l właściciel, kpi. doku
mentacja, - 4.600 zł. Bierutów, powiat oleśnicki, tel.
0607/04-21-31
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel, kremowy,
hak, drewniane wykończenia, oryg. szyberdach, przegląd i OC
do 12.2004 r., wspomaganie kier., w ciągłej eksploatacji, stan
techn. b. dobry, - 2.950 zł. Bolesławiec, tel. 0607/54-81 -67
MERCEDES 200 123,1981 r„ 2000 ccm, czarny, - 2.900 zł.
Wrocław, tel. 0502/74-03-37
MERCEDES 200123 D. 1982 r., 300 tys. km, 2000 ccm, diesel,
brązowy metalic, nowy akumulator, nowe amortyzatory, tarcza
sprzęgła, wtryski, ważny przegląd i OC, - 6.500 zł lub zamienię
na Poloneza z inst. gaz. lub inny w tej cenie. Bożków, tel.
074/871-47-11,0507/21-21-32
MERCEDES 200123 D SKŁADAK, 1983/90 r„ diesel, zielony,
wspomaganie kier., hak holowniczy, drewniane dodatki, alum.
fd p . stan dobry, ważny przegląd do 2005 r., - 4.700 zł. Ośno
Lubuskie, powiat słubicki, tel. 0507/93-85-56
MERCEDES 200 124 D. 1985 r„ 2000 ccm, diesel, brązowy
metalic, szeroka listwa, wspomaganie kier., szyberdach, hak,
wnętrze od E-klasse, nowe amortyzatory, klocki hamulcowe
przednie i filtr powietrza, przegląd do 10.2005 r., stan techn. b.
dobry. Kraszowice, tel. 075/734-43-18,0507/12-74-36
MERCEDES 200124 D, 1986 r., 250 tys. km, 2000 ccm, diesel,
biały,' 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, • 16.500
zł. Bolesławiec, teł. 075/644-63-56,0608/10-15-97
MERCEDES 200 124 D, 1986 r., 2000 ccm, diesel, bordowy,
sprowadzony w całości, szerokie listwy, centr. zamek, szyber
dach, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, blokada skrzyni
biegów, oznakowany, zabezp. przed kradzieżą, ważny przegląd
i OC, stan techn. b. dobry, - 14.990 zł. Bolesławiec, tel.
0506/96-13-20
MERCEDES200 124 D, 1986 r„ 208 tys. km, 2000 ccm, diesel,
złoty metalic, garażowany, zadbany, serwisowany, bez wypad
ku, kpi. dokumentacja, jasna tapicerka, - 20.000 zł. Ostrów
Wlkp., tel. 0504/12-28-32
MERCEDES 200124 D, 1986 r., 290 tys. km, 2000.ccm, diesel,
.biały, stan idealny, szerokie listwy, alum. felgi, alarm + pilot,
centr. zamek, el. reg. lusterka, odcięcie zapłonu, ciemne szyby,
-19.500 zł. Wałbrzych, tel. 0697/75-93-24
.MERCEDES 200 124 D, 1986/87 r., 212 tys. km, 2000 ccm,
diesel, śliwkowy metale, szeroka listwa, automatic, wspoma
ganie kier., chrowowane wykończenia, 4 zagłówki, 2 podłokiet
niki, kołpaki, hak, drewniane wykończenia, alarm, Mul-T-Lock,
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MERCEDES 200 124 D, 1993 r., 2000 ccm, diesel, grafitowy
metalic, el. reg. lusterka, szyberdach, podtokietniki, ABS, alum.
felgi, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), stan b. dobry, - 30.000
zł. Krotoszyn, tel. 0602/15-32-52
MERCEDES 200124 D, 1994 r., 300 tys. km, 2000 ccm, diesel,
granatowy, el. ster. szyby i lusterka, ABS, poduszka pow., ra
dio, stan b. dobry, • 29.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/91-08-13
MERCEDES 200124 D, 1994/95 r., srebrny metalic, poduszka
pow., ABS, wspomaganie kier., szyberdach, zadbany, - 27.500
zł. Wrocław, tel. 071/352-59-97,0603/55-45-11
MERCEDES 200 E 124,1995 r., 210 tys. km, 2000 ccm, zielo
ny, wspomaganie, centr. zamek, el. ster. szyby i lusterka, po
duszka pow., alarm, RO, ABS, CT, klimatyzacja, - 58.800 zł.
Wrocław, tel. 071/323-45-62,0600/23-24-70
MERCEDES 200 CLK, 1998 r., 2000 ccm, benzyna ASR, 4 po
duszki pow., centr. zamek, alarm, RO, el. otw. szyby i reg. lu
sterka, ABS, el. reg. zagłówki, • 67.000 zł. Leszno, tel.
0508/50-19-50
MERCEDES 200 C-KLASSE T, 1998/99 r., 129 tys. km, CDI,
srebrny, kombi, pełne wyposażenie, 4 poduszki pow., garażo
wany, sprowadzony na mienie przesiedleńcze, stan techn. b .'
dobry, - 54.900 zł. Wrocław, tel. 0605/37-96-14
MERCEDES 200 C-KLASSE KOMBI, 2000 r., 40 tys. km, 2000
ccm, CDI, demnografitowy metalic, 4 poduszki pow., klimaty
zacja, ESP, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek ♦ pilot, dewasto, alum. feigi 5 rami enne, el. otw. szyby I reg. lusterka, pełne
wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, - 73.000 zł. Sieradz,
teł. 0601/82-69-42,0606/30-62-32
MERCEDES 200 SLK, 2001 r., 15 tys. km, 2000 ccm. Kompre
sor, srebrny metalic, ABS, ESP, bas, 4 poduszki pow., wspoma
ganie kier., klimatyzacja, alum. felgi, el. otw. szyby I reg. luster
ka, RO, podgrzewane fotele, automatic, szyberdach el. otw.,
kupiony w salonie w kraju, serwisowany, -118.000 zł. Wrodaw,
tel. 071/358-58-43 w godz. 8-18,0692/44-18-23
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MERCEDES 202 C-KLASSE, 1994 r., 169 tys. km,
2000 ccm, benzyna, czerwony, alarm, alum. fel
gi, centr. zamek, el. reg. lusterka, immobilizer, RO,
szyberdach, wspomaganie kier., ABS, poduszka
pow ., • 31.600 z ł., te l. 071/345-39-28,
0502/70-03-35, 0608/69-66-94 W01038774

MERCEDES 210 W E-KLASSE, 1995 r, 171 tys. km, 2000 ccm,
perłowogranatowy, .okularnik*, sekwencyjny wtrysk gazu, dwustrefowa klimatyzacja, automatic, 2 poduszki pow., 4 el. ster.
szyby i lusterka, wspomaganie, ABS, SRS, TC, RO +10 głośni
ków, telefon, ksenonowe refiektory, halogeny, I rej. w 1996 r.,
książka serwisowa, - 51.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/27-20-35
MERCEDES 210 W E-KLASSE. 1995 r„ 360 tys. km. 2300 ccm.
piaskowy, używany jako taksówka, w kraju od 5 lat, po remon
de silnika, pełna wyposażenie, - 59.000 zł. Złotoryja, tel.
0606/81-65-93
MERCEDES 210 W E-KLASSE, 1995 r., 212 tys. km, 3200 ccm,
benzyna, granatowy metalic, hak holowniczy, alum. felgi, kse
nonowe reflektory, skórzana tapicerka, klimatronic, halogeny,
alarm, 4 poduszki pow., el. ster. szyby (4) i lusterka, centr. za
mek, wspomaganie kier., ABS, ASR, nawigacja sat., I właści
ciel, kpi. dokumentacja, zadbany, • 52.900 zł lub zamienię. Je
lenia Góra, tel. 0691/34-55-88
MERCEDES 210 W E-KLASSE ELEGANCE, 1995/96 r„ 3000
ccm, diesel, 24V, zielony metale, pełne wyposażenie oprócz

MERCEDES 220 E-KLASSE COUPE, 1994 r., 153 tys. km, 16V,
granatowy, pełne wyposażenie, granatowa skórzana tapicerka,
drewniane wykończenia, klimatyzacja, tempomat 2 poduszki
pow., ASD, ABS, automatic, el. reg. i pompowane siedzenia, el.
otw. szyby I reg. lusteika, alum. felgi, w kraju od 2 lat, sprowa
dzony z Księstwa Monako, stan idealny, cena - 44.000 zł. Bole
sławiec, tel. 0606/25-37-26
MERCEDES 220 C-KLASSE. 1994 r., 187 tys. km, 2200 ccm,
diesel, czarny, wspomaganie kler., centr. zamek, ABS, blokada
skrzyni biegów, kpi. dokumentacja, I właśddel w kraju, el. otw.
szyby, kpi. kół zimowych i letnich, drewniane wykończenia, RO
Sony, - 34.000 zł. Lubin. tel. 076/845-18-20.0600/27-87-74
MERCEDES 220 C-KLASSE. 1994 r., 2200 ccm, diesęl, perło
wy, II właściciel, bez wypadku, poduszka pow., wspomaganie
kier., el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, ABS, el. reg.
reflektory, centr. zamek, alarm ♦ pilot, dum. felgi, RO, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, • 29.000 zł lub zamienie, możliwe
raty przez komis. Paczktar, powiat nyski, tel. 077/431-60-09,
0606/50-19-62
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1994/95 r , 2200 ccm, diesel, bia
ły, ABS, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, el. otw. szyby*
domykanie, el. reg. lusterka (podgrzewane), dum. felgi+kompłet kół zimowych, hak, - 37.000 zł. Wrodaw, teł. 071/352-12-00,
0605/56-50-84 (zdjęda do td oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • AR0338 http://wkz.autogielda.com.pl)
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1995 r., 110 tys. km, 2200 ccm.
czerwony, ABS, szyberdach. el. ster. szyby i lusterka, el. reguł,
fotel kierowcy, alum. felgi, poduszka pow., RO, • 35.500 zł łub
zamienię. Bolesławiec, tel. 0609/13-03-80
MERCEDES 220 KOMBI C-KLASSE, 1996 r , 200 tys. km, 2200
ccm, diesel, bordowy metalic, SRS, EDC, ABS, el. reg. lusterka,
el. otw. szyberdach, centr. zamek + pilot, alarm, wspomaganie
kier., 2 poduszki pow., • 45.000 zł. Kośdelna Wieś k. Kalisza,
tel. 062/761-66-90,0602/63-23-76
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1999 r., 130 tys. km, CDI, czarny,
RO, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, alum. felgi,
el. otw. szyby i reg. lusterka, klimatyzacja. 4 poduszki pow.. •
56.000 zł. Zgorzelec, tel. 0695/19-00-99

MERCEDES 210 W E-KLASSE, 1997 r, 115 tys. km, 2400 ccm,
benzyna, fioletowy metalic, automatic, ABS, ASR, 4 poduszki
pow., wspomaganie kier., alarm, klimatyzacja, 4 el. otw. szyby,
centralny zanlek, okno dachowe, alarm, alum. felgi, • 70.000 zł.
Legnica, tel. 076/722-92-92

MERCEDES 240 123 D, 1980 r., biały, po remoncie siinlca, za
wieszenia i częściowo blacharki, dwa komplety kół, alum. felgi,
• 5.700 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-09-27,0607/50-59-93
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 360 tys. km, 2400 ccm, kolor
kości słoniowej, stan silnika b. dobry, stan ogólny dobry. hak.
przegląd do 07.2004 r., III właśdciel, nie wymaga napraw, - 4.700
zł. Zielona Góra, tel. 0508/26-75-07
MERCEDES 240,1981 r., 2400 ccm, diesel wspomaganie kier.,
hak, bez korozji, zadbany, stan b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię
na uszkodzony. Grodków, tel. 077/415-25-46,0506/89-94-87
MERCEDES 240123 D, 1981 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel,
srebrny metalic, alum. felgi, centr. zamek, oryg. lakier i prze
bieg, stan idealny, • 12.500 zł. Syców, powiat deśnicki, tel.
0606/73-6741
MERCEDES 240 123 D, 1983 r., 50 tys. km, 2400 ccm, diesel,
zielony metafic, hak, wspomaganie kier., RO, kwadratowe re
flektory, bez korodi, alum. felgi, stan b. dobry, - 7.500 zł. Kęp
no, tel. 0602/33-53-18
MERCEDES 240 C-KLASSE, 1999 r.. 150 tys. km, 2400 ccm.
szary metafic, wersja Esprtt, klimatyzacja, wspomaganie kier.,
ABS, ESP, el. otw. szyby i reg. lusterka, alarm, reflektory kse
nonowe, dum. fdgi, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, 63.000 zl. Wrocław, tel. 071/358-58 4 3 w godz. 8-18,
0692/44-18-23
MERCEDES 250 123 E. 1979 r., 200 tys. km. 2500 ccm, benzy
na, inst. gaz., biały, przedłużona imuzyna, idealny do przewo
zów okolicznościowych, demne szyby, barek, drewniane wy
kończenia, automatic, stan b. dobry, - 15.000 zł. Opole, tel.
077/456-72-95
MERCEDES 250123 E. 1985 r., 200 tys. km. 2500 ccm. benzy
na, inst. gaz., czerwony, stan dobry, centr. zaimek, nowe opony,
bez korozji, - 4.200 zł. Wrodaw, tel. 0693/7740-01
MERCEDES 250 124 D, 1986 r., diesel, srebrny metalic. prze
robiony na E-Klasse, 5-biegowy, wszystkie el. dodatki, szeroka
listwa, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot, • 20.000
zł. Zgorzelec, td. 075/771-564)2,0607/03-24-87

MERCEDES 250 124 D, 1987 r„ 2500 ccm, desd, zielony me
tafic, automatic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, 4 zagłówki, tapicerka z materiału. RO, stan b. dobry. •
16.200 zł lub zamienię. Nysa, td. 0608/23-73-03,0600/77-53-97
MERCEDES 250 124 D. 1987/88 r.. 2500 ccm, diesd, granato
wy metalic, stan b. dobry, ABS, ASD, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, szyberdach, alarm, welurowa tapicerka, 4 żarów
ki, zadbany, 5-biegowy, atrakcyjny wygląd, • 16.900 zł lub za
mienię. Otmuchów, td . 0606/99^56-29,0604/08-40-56
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MERCEDES 230 123 E, 1981 r., 2300 ccm, benzyna, inst. gaz.,
zielony, silnik ż 1986 r., stan blacharki dobry, stan podzespołów
b. dobry, przegląd i OC do 01.2005 r., szyberdach, - 4.800 zł.
Jawor, tel. 076/729-10-76,0698/64-37-39

MERCEDES 250 124 D, 1988 r., 2500 ccm, diesd, śliwkowy,
centr. zamek, darm * piot, klimatyzacja, d . ster. szyby i luster
ka, podgrz. dedzenia, dum. felgi, RO, -18.400 zł. Syców, tel.
0607/26-03-77,0603/86-83-58

MERCEDES 230-124,1988 r., 2300 ccm, + inst. gazowa ABS.
centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, koła zimowe,
szeroka listwa, stan b. dobry, - 18.000 zł lub zamienię na Vw
Gola III, Mercedesa Smarta. Kalisz, tel. 0503/56-9848
MERCEDES 230 124 E, 1988/89 r., 2300 ccm, benzyna, złoty
metale, wspomaganie kier., relingi dachowe, hak, el. otw. szy
by, el. reg. zagłówki, el. reg. lusterka, centr. zamek, szeroka
listwa, drewiiane wykończenia, alarm, Mul-T-Lock, reguł, fote
le, RO, spoiler, szerokie opony, el. reg. reflektory, nowe filtry i
olej, -13.900 zł. Wrodaw. tel. 071/34941-93.0696/42-92-68
MERCEDES 230 124 E, 1990 r., 195 tys. km, biały, zadbany,
czysty, el. otw. szyby przednie, el. reg. lusterka, centr. zamek +
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MERCEDES 260 124 E, 1988 r., 2600 ccm. benzyna, inst. gaz.
centr. zamek, darm ♦ pilot wspomaganie kier., el. reg. luster
ka, hak, RO, stan b. dobry, • 15.900 zl lub zamienię. Ostrów
Wlkp., tel. 0605/7446-12
MERCEDES 260 124,1988 r., 2600 ccm, benzyna, inst. gaz.,
granatowy metdic. przyciemniane szyby, szeroka listwa, drew
niana kierownica, centr. zamek * plot. ABS,ASD, zadbany, drew
niane wykończenia, -16.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-74-95 wie
czorem, 0501/16-60-72
MERCEDES 260 124 D, 1990 r., 27 tys. km, 2600 ccm, benzy
na, inst. gaz., zidony metalic, wspomaganie kier., ABS, centr.
zamek * pilot, klimatronic, wdurowa tapicerka na zamówienie,
el. ster. szyby, lusterka, zadbany, -19.000 zł. Ostrów Wlkp., td.
0691/32-30-25
MERCEDES 260 124 E. 1991 r., 152 tys. km. 2600 ccm. benzy
na. inst gaz., ciemnogranatowy, ABS, wspomaganie kier., au
tomatic, darm, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, d . otw.
szyby, podgrzewane fotde, szyberdach, podłokietnik, d . opusz
czane zagłówki, alum. felgi, kpi. kół zimowych * łańcuchy, kpi.
dokumentacja, sprowadzony w całośd, - 23.500 zł. Milicz, tel.
071/384-22-54,0509/05-27-62
MERCEDES 280123 D. 1977 r., bidy, kpi. dokumentacja, -1.300
zł lub zamienię na Poloneza z inst. gazową. Strzelce, tel.
074/8504247
MERCEDES 280 C-KLASSE. 1993 r„ 182 tys. km. 2800 ccm,
benzyna, inst. gaz., srebrny, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2
poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, drew
niane dodatki, RO, stan b. dobry, - 38.500 zł. Nysa, tel.
0606/70-65-97
MERCEDES 300 123 D, 1977 r., 3000 ccm, desd, srebrny, ra
dio, hak holowniczy, szyberdach, zadbany, stan dobry, - 4.500
zł. Jelenia Góra, td . 0507/11-29-52
MERCEDES 300 123 D. 1977 r., 3000 ccm, desd, zidony me
talic, po remonde blacharki i ukł. hamulcowego, przyciemnia
ne szyby, atrakcyjny wygląd, - 5.400 zł lub zamienię. Syców,
tel. 0508/3045-34
MERCEDES 300 123,1978 r., 3000 ccm. desel, - 2.200 zł lub
zamienię. Ciepłowody, tel. 074/810-31-68

MERCEDES 300 123,1979 r., 3000 ccm. desd, zidony, wspo
maganie kier., alum. felgi, RM, przegląd ważny i OC, zadbany,
zderzaki i tapicerka od 124, stan dobry, - 4.900 zł. Sieniawka,
gm. Łagiewniki, td. 071/393-81-13.0601/53-33-27

MERCEDES 250 124,1988 r., 280 tys. km, 2500 ccm, cfiesd.
biały, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, ABS, blo
kada skrzyni biegów, stan b. dobry, -18.500 zł lub zamienię na
osobowy, mniejszy. Pdanica Zdrój, td . 074/868-31-98

MERCEDES 230 124 E, 1986/95 r., 2300 ccm, benzyna, zielo
ny, 1.5-roczna inst. gazowa, skórzana tapicerka, automatic, eł.
otw. szyby (4), klimatyzacja, wspomaganie kier., ABS, demne
szyby, dużo nowych częśd, przegląd do 2.2005 r., kpi. doku
mentacja, odony w całośd, drewniane dodatki, kierowca nie
palący , zadbany, stan b. dobry • 14.900 zł. Wrodaw, tel.
071/328-89-38 po godz. 18,0505/66-27-78

MERCEDES 260 124 E, 1986 r., 2600 ccm, grafitowy metafic.
wspomaganie kier., dum. fdgi, ABS, el. otw. szyberdach, hak,
bide kierunkowskazy, ciemne lampy, drewniane wykończenia i
kierownica, stan b. dobry, -11.800 zł. Lubin, tel. 076/842-62-02,
0507/37-34-68

MERCEDES 250 124 D, KOMBI, 1987 r., 350 tys. km, 2500 ccm,
diesel, zielony metalic, alum. felgi, d . otw. szyby, hak, automa
tic, d . reg. szyberdach, skórzana tapicerka, centr. zamek, wspo
maganie kier., ABS, RO. - 17.500 zl lub zamienię. Opde. tel.
0608/22-93-38

MERCEDES 230 123 KOMBI, 1980 r., 2300 ccm, benzyna, ko
lor srebrny metalic, Instalacja gazowa, relingi dachowe, nowe
opony, w dągłej eksploatacji, stan dobry, - 4.900 zł. Paczków,
tel. 0693/23-92-61

MERCEDES 230124,1986 r., 230 tys. km, 2300 ccm, benzyna,
inst gaz., biały, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., szyber
dach, centr. zamek, el. reguł, lusterka, -15.300 zł lub zamienię,
w tej cenie. Gostyń, teł. 0607/86-17-32 '

MERCEDES 260124 E, 1986 r., 2600 ccm, benzyna, inst. gaz.,
czarny, d. otw. szyby, drewniane wykończenia, szyberdach, 13.000 zł lub zamienię. Bogatynia, powiat zgorzelecki, td .
0602/70-18-25

MERCEDES 300 123 D, 1978 r.. 3000 ccm, desd. żółty. kpi.
dokumentacja. I właściciel w kraju, bez wypadku, czarna tapi
cerka, reflektory z 1982 r., wspomaganie kier., podokietnik.
aktualny przegląd i OC, w dągłej eksploatacji, - 5.400 zl lub
zamienię. Mificz, tel. 0603/41-23-20,0696/08-32-53

MERCEDES 250124, KOMBI, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały,
wspomaganie kier., centr. zamek, hak, zagłówki, dum. fdgi,
roleta bagażnika, - 17.500 zł. Kępno, tel. 062/781-56-44,
0605/22-04-65

MERCEDES 230123,1982 r., 2300 ccm, zielony metalic, alu
miniowe felgi, nowy przegląd, stan dobry, • 4.200 zł. Wrodaw,
tel. 0508/10-55-02

MERCEDES 250 124 KOMBI, 1995/96 r., 2500 ccm, 20V, die
sd, szary metalic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby i szyberdach,
el. reg. lusterka, alum. fdgi, RO, 5-biegowy, w kraju od 2 lat,
centr. zamek, wspomaganie kier., stan b. dobry, - 39.900 zł lub
zamienię. Boledawiec, tel. 075/734-72-65,0609/54-76-90

MERCEDES 250124 D, 1986/87 r., 2500 ccm, cfiesd automa
tic, d. otw. szyberdach, RO ♦ CD, centr. zamek + pilot, jasne
wnętrze, w kraju od 6 miesięcy, stan b. dobry, -16.900 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-67-56,0502/69-6840

MERCEDES 230 123 E, 1979 r., 2300 ccm. benzyna, inst. gaz.,
kolor kośd słoniowej, hak, wspomaganie kier., dum. felgi, wy
mienione łożyska, ukł. hamulcowy, stan b. dobry, • 5.000 zł lub
zamienię na Audi, Opla lub inny. Jawor, teł. 0501/85-63-80

MERCEDES 230123,1982 r., 286 tys. km, 2300 ccm, benzyna,
inst gaz., demnobordowy, wspomaganie kier., szyberdach el.,
centr. zamek, oryg. lakier, 4 zagłówki, automatic, inst. gazowa
założona 18.05.2002 r., b. zadbane wnętrze, przegląd ważny
do 03.2005 r., OC do 02.2005 r., stan idealny, -11.000 zł. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/81745-73,0601/61-18-51

MERCEDES 210 W E-KLASSE, 1997 r., 164 tys. km, diesel pełne
wyposażenie ei., klimatyzacją, stan idealny, - 65.000 zł lub za
mienię na Audi A4, diesla, 1997 r. lub młodszy. Kobierzyce, teł.
071/311-13-22,0602/80-48-27

MERCEDES 240123 D, 1979 r„ 2400 ccm, diesel, żółty, stan b.
dobry, - 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 0608/4541-08

MERCEDES 25012£D, 1988 r., 260tys. km, 2500 ccm, niebie
ski metafic, hak hd&wniczy, alum. felgi, ABS. obrotomierz, darm,
immobilizer, el. reg. lusterko prawe, tylne zagłówki, el. otw. szy
berdach, centr. zamek, wspomaganie kier., ważny przegląd, kpi.
dokumentacja, zadbany, • 18.900 zł lub zamienię. Jdenia Góra,
tel. 0601/25-90-21

MERCEDES 210 W E-KLASSE, 1996 r., 200 tys. km, 2900 ccm,
turbo D, srebrny metalic, klimatyzacja, poduszka pow., el. reg.
lusterka i otw. szyby, ABS, ASR, - 56.000 zł. Kępno, tel.
0601/45-09-43

MERCEDES 210 W E-KLASSE, 1996 r., 130 tys. km, 2300 ccm,
szmaragdowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyber
dach. ABS, 2 poduszki pow., I właśddel, centr. zamek, alarm ♦
pilot, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), Stan b. dobry, • 53.000
zł. Paprotnia, tel. 0605/35-20-20

MERCEDES 240123 D, 1978 r„ 400 tys. km, 2400 ccm, diesel,
zielony, po wymianie oleju i filtrów, wspomaganie kier., alumi
niowe felgi, hak, zadbany, - 5.500 zł. Krotoszyn, tel.
0602/26-36-51,062/725-78-19

MERCEDES 220 CDI, 2002 r., 33 tys. km, 2200 ccm, diesel,
czarny metalic, automatic, pełne wyposażenie el., wspomaga
nie kier., ABS, ASR, 6 poduszek pow., skórzana tapicerka, kli
matyzacja automatyczna, immobilizer, alarm, testowy, serwiso
wany, -135.000 zł. Wrocław, tel. 071/358-5843 w godz. 8-18,
0692/44-18-23

MERCEDES 230123 E, 1981 r., brązowy, sprawny, • 1.990 zł.
Wrocław, teł. 0600/83-58-54

MERCEDES 210 W E-KLASSE, 1996 r., 160 tys. km, 2300 ccm.
16V, zielony metalic, stan techn. b. dobry, .okularnik*, bogate
wyposażenie, serwisowany w Polsce, zadbany, - 59.000 zł lub
zamienię na tańszy. Nowa Sól, tel. 068/458-82-83,
0602/22-35-84

MERCEDES 230124 E, 1991 r., 255 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, inst. gaz., zloty metale, wspomaganie kier., ABS, szyber
dach otw. el., alarm, alum. felgi, drewniane dodatki, garażowa
ny, stan idealny, - 22.900 zł. Świdnica, tel. 074/853-60-18

A U T O R Y Z O W A N Y S E R W IS
W-w. ul Rakowa 52. tel. 071/326 21 65

skórzanej tapicerki, 4 poduszki pow., atrakcyjny wygląd, • 59.000
zł. Biała. teł. 077/420-18-72,0694/39-14-52

MERCEDES 210 W E-KLASSE AVANTGARDE, 1996 r., 200 tys.
km, 4200 ccm, benzyna, granatowy metalic, .okularnik’ , spro
wadzony z Niemiec, pełne wyposażenie oprócz nawigacji, ga
rażowany, nieeksploatowany w kraju, stan idealny, - 72.000 zl.
Lubin, tel. 076/844-55-50,0606/98-56-21

MERCEDES 230 124 TE KOMBI, 1990 r, 200 tys. km. 2300
ccm, benzyna, jasnobeżowy, szeroka listwa, przód nowego typu,
centr. zamek, alarm, RO, ABS, stan idealny, • 23.000 zł. Wro
cław, teł. 0505/54-09-14

MERCEDES 220 CDI, 2001 r., 187 tys. km, 2200 ccm, diesel,
atramentowy metale, automatic, tempomat pełne wyposaże
nie el., wspomaganie kier., ABS, ASR, 6 poduszek pow., skó
rzana tapicerka, klimatyzacja automatyczna, immobilizer, alarm,
kupiony w salonie w kraju, serwisowany, -112.000 zł. Wrodaw,
tel. 071/358-5843 w godz 8-18,0692/44-18-23

K U P IĘ K A Ż D E A U T O U S Z K O D Z O N E ś
LUB CAŁE, ZŁOTORYJA, tel. 0693 452 202 \

MERCEDES 210 W E-KLASSE, 1996 r„ 199 tys. km, 3000 ccm,
diesel, szmaragdowy, pełne wyposażenie oprócz skórzanej ta
picerki, - 60.000 zł. Lubin, tel. 0695/54-67-88

pilot, alarm, immobilizer, alum. felgi, inst gazowa na gwarancji,
-16.400 zł. Legnica, tel. 0692/38-64-32

O 601 748 306, www.gastal.wrodaw.pl

MERCEDES 250 124 D, 1990 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel,
bordowy metdic, 4 zagłówki, el. ster. szyby i lusterka, szyber
dach, 5-biegowy, ABS, welurowa tapicerka, stan b. dobry, 24.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/644-56-42,
0603/65-03-72
MERCEDES 250 124 D, 1990 r., 2500 ccm. diesel, kolor grafi
towy, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, stan b. dobry, 22.500 zł. Wrocław, tel. 071/339-84-00, 071/787-82-06,
0504/25-11-23
MERCEDES 250124 E. 1991 r., 2500 ccm, desd, granatowy,
jasna welurowa tapicerka, szyberdach, immobilzer, Mul-T-Lock,
drewniane wykończenia, centr. zamek, ABS, RO, garażowany,
stan b. dobry, • 27.000 zł. Lubin, tel. 0509/04-34-54
MERCEDES 250 124 D, 1992 r., 152 tys. km, 2500 ccm. diesel,
szary metdic, stylizowany na E-Klasse, ABS, szyberdach, 5-bie
gowy, 4 zagłówki, drewniane wykończenia, termometr, RO Sony,
alum. felgi, hak, kierunkowskazy boczne, I rej. w Polsce 01.2001
r.. zadbany, - 31.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-16,
0609/43-82-70
MERCEDES 250124 D. 1992 r.. 235 tys. km, 2500 ccm, diesel,
czarny metdic, szyberdach) d . otw. szyby i reg. lusterka, ABS,
centr. zamek, dum. fdgi, • 26.500 zł lub zamienię. Bolesławiec,
tel. 0609/13-03-80
MERCEDES 250 124 D, 1993 r., 208 tys. km, 2500 ccm, turbo
D, grafitowy metdic. klimatyzacja, ABS, centr. zamek, d . otw.
szyby, poduszka pow., 4 zagłówki, podłokietnik, 2 kpi. kół, 35.000 zł. Grodków, powiat brzeski, tel. 077/415-40-03
MERCEDES 250 124 D, 1994 r., beżowy, wdurowa tapicerka,
hak, - 27.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-83-19,0604/22-88-44
MERCEDES 250 124 D, 1994/95 r., 250 tys. km, 2500 ccm,
diesel, 20Y, srebrny, 2 poduszki pow., klimatyzacja, wszystkie
el. dodatki, ksenonowe reflektory, bide lampy tylne, stan ideal
ny, • 43.000 zł lub zamienię. Boledawiec, teł. 0601/75-18-14
MERCEDES 250 CD ELEGANCE, 1994/95 r., 162 tys. km, 2500
ccm, 20V, diesd, bordowy metafic, stan idealny, bezwypadko
wy, 2 poduszki pow., klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, automatic, chro
mowane elementy, dum. feigi, klucz na podczerwień, RO.z RDS,
w kraju od 2002 r., I właśdciel, darm, - 39.900 zł lub zamienię.
Otmuchów, tel. 077/439-05-35,0604/0840-56

MERCEDES 300 D, 1979 r., 40 tys. km, 3000 ccm, diesel, nie
bieski, po remonde kapitalnym silnika, RO, d um felgi, nowy
przegląd, stan dobry, -4.000 zł lub zamienię na BMW 735i, 635i,
stan obojętny. Sulechów, powiat zielonogórski, tel.
0607/76-6947
MERCEDES 300 123 D, 1980/81 r., 3000 ccm, desd, zidony,
po wymianie przedniego i tylnego zawieszenia, po remoncie
blacharki, atrakcyjny wygląd, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe),
alum. felgi, ważny przegląd do 04.01.2005 r„ dużo częśd, 5.500 zł. Ożary, gm. Kamieraec Ząbkowicki, tel. 074/817-80-75,
0698/6146-02
MERCEDES 300 123 D; 1981 r„ 300 tys. km, 3000 ccm, diesel,
ciemnozielony, dum. felgi 15’ , drewniane dodatki, zadbany, 7.200 zł. Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, td. 074/844-05-28
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., 600 tys. km, 3000 ccm, diesel,
wiśniowy, stan średni, progi do wymiany, centr. zamek, nowy
układ wydechowy, rejestracja do 03.2005 r., w ciągłej eksplo
atacji - 2.500 zl. Szprotawa, powiat żagański, tel. 0603/74-90-08
MERCEDES 300 123 D, 1981 r.. 280 tys. km. 3000 ccm, diesel,
zielony metalic, szyberdach d ., wspomaganie kier., techn.
sprawny, po remonde sinika, nowa nagrzewnica, bez korozji,
hak, • 5.500 zł. Wrodaw. td . 0602/59-87-92
MERCEDES 300 123,1982 r., desd, srebrny, automatic, stan
sibiika b. dobry, • 5.100 zł. Krotoszyn, td . 0603/46-05-58
MERCEDES 300123 D, 1983 r., brązowy metalic. szyberdach,
hak, d . reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, stan b.
dobry. • 8.500 zł. Legnica, td . 076/721-69-19
MERCEDES 300 123 D, 1983 r„ 3000 ccm. diesd. srebrny
metdic, po remonde blacharki, dum. fdgi, wspomaganie kier.,
centr. zamek, - 6.200 zł lub zamienię. Strzegom, tel.
074/855-68-21
MERCEDES 300124 E, 1986 r„ 270 tys. km. 3000 ccm. benzy
na, inst gaz., pistacjowy metdic, automatic, centrahiy zamek,
el. otw. szyby, wspomaganie kier., stan techniczny b. dobry,
sprowadzony w całośd, nowe amortyzatory, stabilizatory, dużo
nowych częśd 15.000 zł lub zamienię na irmy, może być uszko
dzony, do 10.000 zł. Nysa. td . 0695/64-36-50
MERCEDES 300 124 D, 1986 r., 280 tys. km. 3000 ccm, diesel,
szary metalic. nowy akumulator i amortyzatory oraz końcówki,
sworznie, alarm z pilotem, RO z CD, stan b. dobry, -15.700 zł.
Lubin, tel. 0608/45-33-89
MERCEDES 300 SL, 1987 r.. 3000 ccm. niebieski metdic. pdne wyposażenie, automatic, dum. felgi, stan dobry, -15.500 zł.
Mardnowice, powiat świdnicki, tel. 074/858-52-60,
0603/34-19-26
MERCEDES 300 124 D, 1987 r.. 3000 ccm. diesel, biały, karta
pojazdu, rok w kraju, szyberdach, ogrzew. Webasto, serwiso
wany, I właśddd, bez wypadku, stan b. dobry, - 20.500 zł. Nysa.
tel. 077/433-96-71.0606/504 6 4 0
MERCEDES 300 124 E, 1987 r., 320 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, inst gaz., czarny, automatic, tempomat skórzana tapicer
ka, szeroka listwa, komputer, szyberdach, d . otw. szyby, centr.
zamek, bez wypadku, -16.500 zł. świdraca, tel. 0694/32-27-52
MERCEDES 300 124 D, 1987 r„ 3000 ccm, desd, bidy, wspo
magane kier., centralny zamek, dum. felgi, szyberdach, welu
rowa tapicerka, el. zagłówki, zadbany, stan techn. b. dobry, po
wszdkich wymianach, • 17.500 zł. Wrodaw, td . 0502/50-66-11
MERCEDES 300124 E, 1988 r., 3000 ccm, benzyna, in st gaz.,
grafitowy metafic, szerokie listwy, klimatyzacja, pełne wyposa
żenie elektryczne, skórzana tapicerka, stan dobry, -15.500 zł.
Głogów, tel. 0603/09-0442
MERCEDES 300 124 E, 1988 r., 185 tys. km, szary metdic,
sprowadzony w całośd, inst gazowa, wszystkie el. dodatki,
alum. felgi, darm, immobilizer, ABS, kpi. dokumentacja, stan b.
dobry, -16.000 zł. Lubin, tel. 076/7494)6-19,0609/55-2444
MERCEDES 300 124 KOMBI, 1989 r.. 330 tys. km, 3000 ccm,
antracytowy metdic. wspomaganie, ABS, d. otw. szyberdach,
roleta bagażnika, d . dodągana tylna klapa, el. otw. szyby, świa
tła i lusterko, centralny zamek, podłokietnik, reingi dachowe,
sprowadzony w 2002 r.. książka pojazdu - 27.000 zł lub zamie
nię na Peugota 306 desla. Wrocław, td. 0697/2843-78
MERCEDES 300124 D, 1990/91 r., 3000 ccm, tubo D, morski
metalic, kpi. dokumentacja, ABS, darm * pilot drewniane do
datki, szyberdach, automatic, - 24.000 zl lub zamienię. Bdesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04
MERCEDES 300 124 D SKŁADAK, 1992 r., 215 tys. km, 3000
ccm, diesel, niebieski, stan techn. b. dobry, -14.600 zł. Gostyń,
tel. 065/572-27-66,0504/26-02-85
MERCEDES 300124 D, 1992 r„ 209 tys. km, 3000 ccm, diesel,
srebrny metdic, automatic, klimatyzacja, d . dodatki, alum. fel
gi, ABS, szyberdach, koła zimowe, - 27.500 zł. Ostrów Wlep.,
tel. 0693/88-31-01
MERCEDES 300 124 D, 1993 r., 250 tys. km, grafitowy, przero
biony na E-Klasse, automatic, ABS, poduszka pow., RO, eL reg.
lusterka, el. otw. szyby i szyberdach. - 33.800 zł. Lubin. tel.
0604/62-84-83

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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MERCEDES 300 124 Ej 1994 r., 177 tys. km, 3000 ccm, turbo
D, czarny metalic, ABS, 2 poduszki pow., tempomat, klimatyza
cja, skórzana tapicerka, 4 zagłówki, automatic, podłokietnik,
pełne wyposażenie elektryczne, stan b. dobry, - 44.500 zł. Mi
licz. tal. 071/384-13-03,0508/24-10-82
MERCEDES 300 D, 1994 r., 177 tys. km. 3000 ccm, dieśei 24V,
zielony metallc, automatic, szyberdach otw. el., el. otw. szyby,
eł. reg. lusterka, el. zagłówki, alum. felgi 16' O.Z., 2 x podło
kietnik, klucz na podczerwień, ABS, wspomaganie kier., RO Pio
neer, atrakcyjny wygląd, kpi. dokumentacja, stan Idealny, 46.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/311-17-90,
0609/87-9545
MERCEDES 300 E 124,1994/95 r., 241 tys. km, 3000 ccm, tur
bo D. 147 KM, srebrny metalic, pełne wyposażenie, podwójna
klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, ASD, RO Becker, immobilizer
na podczerwień, automatic, książka pojazdu, • 4-3.000 zł lub
zamienię. Sobótka, tel. 071/316-29-85,0505/13-86-80
MERCEDES 300 E 124,1995 r., 210 tys. km, 3000 ccm, diesel,
24V, złoty metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby
i szyberdach, el. reguł, fotele, RO z CD, automatic, alum. felgi,
alarm + pilot, immobilizer, • 42.000 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 0607/06-07-14

O

MERCEDES 320 S-KLASSE, 1999 r., 3200 ccm,
perłowoczamy, 225 KM, kupiony w salonie w
Polsce, I właściciel, serwisowany, pełne wypo
sażenie oprócz skórzanej tapicerki, GPS, TV, tem
pomat, 10 poduszek pow., klimatronic, reflekto
ry ksenonowe, tiptronic, halogeny, alum. felgi,
automatic, -169.000 z ł kredyt, leasing, samochód
w rozliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wał
brzych, www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska
23, te l.
074/666-60-50,
0695/60-30-22
W01039804

MERCEDES 420126 SEL, 1985 r., 226 tys. km, benzyna, inst.
gaz., biały, wersja Lang, automatic, ABS, el. otw. szyby i szy
berdach, ogrzewanie Webasto, welurowa tapicerka, alarm, kli
matyzacja bez turbiny, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/318-04-04
po godz. 19.30
MERCEDES 500 126,1984 r, 5000 ccm, granatowy, bogate
wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, -16.800 zł lub zamie
nię na Toyotę Camry. Ostrów Wlkp., tel. 0602/33-03-16
MERCEDES 500 126 SE, 1986 r.. szary metalic, pełne wyposa
żenie, zadbany, szara skórzana tapicerka, • 24.900 zł. Wtodaw,
teł. 0600/83-58-54
MERCEDES 500 S-KLASSE LONG, 1999 r., 83 tys. km, 5000
ccm, czarny metalic, beżowa skórzana tapicierka, pełne wypo
sażenie, • 185.000 i i lub zamienię. Kalisz, tel. 0504/15-60-90
MERCEDES 560126 SEC COUPE, 1986 r., 5600 ccm, czarny,
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka powietrzna, el.
reg. fotele, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ASR, zadbany, 35.000 zł. Wrocław, tel. 0604/51-75-71

MITSUBISHI
O

AUTO CENTRUM SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH
• CZĘŚCI - serwis - naprawy główne i bieżące,
naprawy blacharsko-lakiernicze, remonty silni
ków i skrzyń biegów, części zakupione w naszym
sklepie i montowane u nas -10% rabatu! SUPERPROMOCJA amortyzatorów Kayaba, www.japans e rw is.p l. W rocław , ul. Nasypowa 24, te l.
071/793-00-87,071/793-00-85 sklep W81005194
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MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, inst gaz., biały, nowe amortyzatory, welurowa tapicerka,
ekonomiczny, RO-+CD Panasonic, po przeglądzie, ważne OC, •
3.500 zł. Wi-ocław, tel. 0605/53-50-65
MITSUBISHI GALANT, 1988 r.. 2400 ccm, brązowy metalic,
alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, ABS,
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, inst. gazowa roczna,
przegląd do 8.10.2004 r., RO z CD, zadbany, - 4.900 zł. Oława,
tel. 0608/39-21-24
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 1800 ccm', niebieski metalic,
wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot, stan b. dobry, •
9.200 zł lub zamienię na Opla lub VW, z dopłatą. Oleśnica, tel.
071/399-35-04,0698/40-6040

MITSUBISHI GALANT, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, bogata
opcja z el. szybami i lusterkami, alarm-*-central, autko w pełni
sprawne w b. dobrym stanie, - 11.500 zł. Gniezno, tel.
061/426-57-86
MITSUBISHI GALANT GLSi, 1992 r . 180 tys. km. 1997 ccm.
benzyna, wtrysk, bordowy metalic, bardzo zadbany, alarm, cen
tralny zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reguł, i podgrzewane
lusterka, 2 podłokietniki, ABS, dzielona tylna kanapa, regulacja
fotela i kierownicy, kpi. dokumentacja, - 9-700 zł. Ząbkowice
Śląskie, tel. 074/641-04-33,0608/82-.13-93
MITSUBISHI GALANT GLSi, 1993 r., 143 tys. km, 1800 ccm,
16V, grafitowy metalic, 122 PS, bez wypadku, 5-drzwiowy, I rej.
1995 r , kpi. dokumentacja, inst. gazowa oryginalna, alum. fel
gi, RO Grundig, szyberdach, halogeny, hak, wspomaganie kier.,
centr. zamek, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, nadwo
zie ocynkowane, - 17.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-69,
0602/44-78-77
MITSUBISHI GALANT, 1994 r., 135 tys. km,2000 ccm, benzy
na, biały, el. otw. szyby i reg. lusterka, klimatyzacja, szyber
dach, alum. felgi, ABS, wspomaganie kier., nowa inst. gazowa,
alarm + dodatkowe zabezpieczenie, - 20.700 zł. Jawor, tel.
076/870-67-88,0603/80-26-87
MITSUBISHI GALANT, 1994 r.. 143 tys. km, 2000 ccm, V6,24V,
zielony metalic, nowy model, wspomaganie kier., klimatronic,
centr. zamek, termometr zewnętrzny, 4 el. otw. szyby, el. reg.
reflektory, regulowana kierownica, poduszka pow., dzielona tyl
na kanapa I rozkładana, 4 zagłówki, ABS, ASR, podłokietnlc,
5-biegowy, zadbany, -17.200 zł. Kamienna, powiat namysłow
ski. tel. 0602/33-69-85.0606/51-90-68

MITSUBISHI GALANT GLS SEDAN, 1994/95 r.. 150 tys. km,
2000 ccm, TDI. srebrny metalic, nowy model, ABS, ASR, po
duszka pow., 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach,
wspomaganie kier., alum. felgi, centralny zamek, welurowa ta
picerka, alarm, RO, halogeny, zacfoany, I właściciel, -17.900 zł
lub zamienię na. Otmuchów, tel. 077/439-05-35,0604/0840-56
MITSUBISHI LANCER, 1981 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny
metale, stan dobry, bez korozji, automatic, ważny przegląd, 1.500 zł. Wtodaw, tel. 0605/53-50-65

MITSUBISHI CARISMA SEDAN, 1998 r„ 95 tys. km, 1600 ccm,
16V, zielony metalic, 4 poduszki pow., klimatyzacja, wspoma
ganie kier., centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,
welurowa tapicerka, RO na 10 płyt CD, kpi. dokumentacja, stan
b. dobry, • 27.500 ii. Kośmidry, tel. 0606/47-13-14, pow. iublniecki
MITSUBISHI CARISMA GLS, 1998 r., 117 tys. km, 1900 ccm,
TDI ABS, klimatronic, centr. zamek+pilot, el. otw. szyby i reg.
lusterka, reflektory i antena, 4 poduszki pow., 2 alarmy, nowe
opony, RO+CD, garażowany, stan b. dobry, • 29.000 zł. Wro
cław, tel. 0600/28-31-58
MITSUBISHI CARISMA. 1998 r., 108 tys. km, 1800 ccm, GDI,
ciemnozielony metalic, 5-drzwiowy, automatic, pełne wyposa
żenie oprócz skórzanej tapicerki, stan b. dobry, • 31.400 zł. Ja
wor, tel. 0604/2746-86

MITSUBISHI LANCER, 1995 r.. 190 tys. km, 1600 ccm, 16V,
115 KM. E+gaz, wiśniowy metale, pełne wyposażenie el., wspo
maganie kier., alarm, stan b. dobry, • 12.900 zł lub zamienię na
tańszy. Jugów, gm. Nowa Ruda, tel. 074/873-32-22
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1987/96 r., 213 tys. km, 1800
ccm, ciemny metale, instalacja gazowa, 7-osobowy, RO, hak,
automatic, centr. zamek, ciemna welurowa tapicerka, aktualny
przegląd i OC, stan dobry, • 7.200 zł lub zamienię na inny, może
być do poprawek. Wrocław, tel. 0608/86-00-81
MITSUBISHI SPACE WAGON DCL, 1990/91 r.. 2000 ccm, ben
zyna, wiśniowy, 7-osobowy, centr. zamek, wspomaganie kier.,
el. otw. szyby i reg. lusterka, welurowa tapicerka, 2-letnia inst.
gazowa, stan b. dobry, - 9.500 zł. Zielona Góra, tel.
0600/37-35-83

NISSAN
O

ABSOLUTNIE AKTUALNE AUTA ATRAKCYJNIE
KUPIĘ NISSANA, KUPIĘ NISSANA, KUPIĘ NIS
SANA, KUPIĘ NISSANA, KUPIĘ NISSANA. Kupu
jemy auta całe, po wypadku, do remontu, po 1988
r. i inne marki również, płacimy najwięcej., tel.
0605/35-26-21,0607/39-92-93
W01024714

do aut japońskich
Wrocław ul. Nasypowa 24
tel. 793-00-85, serwis 793-00-87
O

MITSUBISHI COLT, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 5-biegowy, ważny przegląd i OC, stan dobry, • 5.600 Ti.
Wrocław, teł. 071/350-31-99.0501/95-01-86

MITSUBISHI COLT, 1993 r„ 190tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 12V,
czarny metalic, katalizator, 75 KM, ekonomiczny, wspomaga
nie kier., -10.500 zł. Głogów, tel. 076/834-57-91
MITSUBISHI COLT, 1997 r., 1300 ccm, 16V, pertowoatramentowy, alum. felgi, klimatyzacja, immobilizer, alarm, centr. zamek,
2 poduszki pow., el. reg. i podgrzewane lusterka, el. reg. reflek
tory, nowy model, zadbany, stan b. dobry, -17.300 zł. Bystrzyca
Kłodzka, tel. 074/811-27-29,0600/38-30-24
MITSUBISHI GALANT, 1986 r. wspomaganie kier., centralny
zamek z pilotem, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 3.600 zł.
Głogów, tel. 0501/61-19-14

NISSAN ALMERA, 1997r.. 103 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebie
ski metalic, 4-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, RO, el. otw.
szyby przednie, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., centralny
zamek, alarm, • 23.000 zł , możliwe raty. Legnica, tel.
0604/12-25-21,076/722-92-92
NISSAN ALMERA, 1997 r, 101 tys. km, 1400 ccm, 16V, wiśnio
wy metallc, stan b. dobry, garażowany, bez wypadku, centr.
zamek* alarm, RO, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), in si ga
zowa, • 23.500 z ł, możliwe raty. Wałbrzych, tel. 074/665-20-29,
0501/25-28-80

O

NISSAN ALMERA, 1999 r., 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier.,
centr. zamek, el. otw . szyby, alarm, 2 poduszki
pow., ABS, RO, welurowa tapicerka, kupiony w
salonie, I właściciel, alum. felgi, bez wypadku,
stan b. dobry, • 32.900 z ł. W ałbrzych, te l.
074/842-55-50, 0601/88-19-24 W01040494

NISSAN ALMERA, 1999 r., 95 tys. km. 1400 ccm, 16V, zielony
metalic, ABS, wspomaganie kier., poduszka pow., centr. zamek,
alarm, zestaw głośnomówiący, 5-drzwowy, kupiony w Polsce w
salonie, I właścidel, bez wypadku, - 24.300 zł. Sieradz, tel.
0605/55-20-25

O

NISSAN ALMERA, 2000 r., 44 tys. km, 1500 ccm,
16V, bordowy metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, I właściciel, serwisowany, 5-drzwiowy, im
mobilizer, 2 poduszki pow., alarm, wspomaganie
kier., ABS, stan idealny, • 36.900 zł kredyt, leasing,
sam ochód w ro zliczeniu , gotów ka. „AUTO
PLUS” , Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul.
Wrocławska 23, tel. 074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039814

NISSAN ALMERA. 2000 r.. 1400 ccm, 16V, biały, 3-drzwiowy,
kupiony w salonie, I właśddel, poduszka pow., wspomaganie
kier., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, RO, homologacja na
dężarowy, • 27.900 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 0601/57-86-65

O

NISSAN ALMERA SEDAN, 2001 r., 39 tys. km,
1500 ccm, 16V, oliwkowy metalic, kupiony w sa
lonie w Polsce, I właściciel, serwisowany, immo
bilizer, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspoma
ganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm,
stan idealny, - 45.900 zł kredyt, leasing, samo
chód w rozliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” ,
Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, te l. 074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039834
_

NISSAN ALMERA, 2001 r., 73 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 16V,
ciemnozielony metale, inst. gazowa, klimatyzacja, el. otw. szy
by, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi,
immoblizer, welurowa tapicerka, kupiony w salonie, kpi. doku
mentacja, szyby UV, stan b. dobry, - 37.000 zł. Oleśnica, tel.
0606/11-75-05

0

NISSAN ALMERA, 2002 r., 47 tys. km, 1500 ccm,
16V, wiśniowy metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, I właściciel, serwisowany, 5-drzwiowy, im
mobilizer, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspo
maganie kier., ABS, el. otw. szyby, centr. zamek,
fabryczny RO, blokada skrzyni biegów, stan ide
alny, • 45.900 zł kredyt, leasing, samochód w roz
liczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50, 0695/60-30-22 W01039824

NISSAN ALMERA, 2002 r., 19 tys. km, 1800 ccm, 16V, demnosrebrny metale, I właśddel, kpi. dokumentacja, klimatyzacja,
4 poduszki pow., wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, el. otw.
szyby, el. reg. lusteiika, alum. felgi, białe zegary, niklowane do
datki, RO na CD, oryg. listwy progowe, garażowany, skórzana
kierownica, stan idealny, immobilizer, serwisowany • 48.500 zł
lii) zamienię. Bołechów, tel. 071/313-44-29

NISSAN BLUEBIRD, 1980 r., 1800 ccm, biały, 2-drzwiowy, skó
rzana tapicerka, • 1.400 zi. Wałbrzych, tel. 0604/79-12-22
NISSAN BLUEBIRD, 1985 r.,2000 ccm, TD, biały, wspomaga
nie kier., centr. zamek, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, • 5.500
zł. Kalisz, tel. 0603/71-33-96,0697/31-39-82
NISSAN CHERRY GL, 1983 r., 1261 ccm, niebieski metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, sprawny silnik, ważny przegląd i OC,
bez korozji, oryg. lakier, nowe opony, dzielona kanapa, -1.550
zł. Legnica, tel. 0693/38-8141
NISSAN CHERRY SKŁADAK. 1985 r.. 259 tys. km. 1261 ccm.
benzyna, niebieski, obrotomierz, 5-drzwiowy, 5-biegowy, tylna
szyba ogrzewana, ważny przegiął i OC, dzielona tylna kana
pa, regulowana kierownica, zimowe opony, RO ♦ głośniki, ga
rażowany, w ciągłej eksploatacji, • 2.200 zł lub zamienię. Niemstów, tel. 076/841-89-23

MrTSUBISHI COLT SKŁADAK, 1982/92 r., 1300 ccm, benzyna,
niebieski, I rej. w latach 1982/85, 3-drzwiowy, przegląd do
12.2004 r., opłacony, w ciągłej eksploatacji, stan techn. i bla
charki dobry, -1.200 zł. Wtodaw, tel. 0692/02-89-95

MITSUBISHI COLT, 1991/92 r„ 1300 ccm, benzyna, czerwony
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach,
stan b. dobry, - 7.100 zł. Nysa, tel. 077/435-26-77 po południu,
0507/73-55-60

NISSAN ALMERA, 1997 r., 99 tys. km, 1400 ccm,
16V, benzyna, złoty metalic, alarm, centr. zamek,
el. reg. lusterka, immobilizer, wspomaganie kier.,
przyciem nione szyby, - 17.500 zł., te l.
071/345-39-28, 0502/70-03-35, 0608/69-66-94
W01038904

NISSAN ALMERA, 2002 r., 18 tys. km. 1800 ccm. 16V, szary
metale. I właśddel, kpi. dokumentacja, serwisowany, klimaty
zacja, poduszka pow., ABS, alarm + pilot, centr. zamek, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, białe zegary, alum.
felgi, niklowane dodatki, garażowany, stan idealny, • 48.500 zł
lub zamienię. Legnica, teł. 076/721-^8-95,0601/26-07-97

MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 82 tys. km. 1900 ccm. GDI.
granatowy metalic, ABS, 4 poduszki pow., klimatronic, eł. otw.
szyby i reg. lusterka, podgrzewane fotele, alaim, blokada skrzyni
biegów, nowe opony i amortyzatory, komputer, RO, alum. felgi,
- 36.300 zł. Polkowice, tel. 076/846-32-21

MITSUBISHI CARISMA GDI, 1999 r., 150 tys. km. 1800 ccm.
benzyna, bordowy metalic, klimatyzacja. ABS, wspomaganie
kier., 4 poduszki pow., RO z CD, el. otw. szyby i reg. lusterka,
serwisowany, kpi. dokumentacja, opony letnie i zimowe, pod
grzewane fotele, zestaw głośnomówiący, - 29.000 zł. Wrocław,
tel. 0501/14-69-94

O

MITSUBISHI LANCER, 1988/89 r., 1500 ccm, wtrysk, kolor wi
śniowy metale, zadbany, welurowa tapicerka, 4-drzwfowy, 5-biegowy, garażowany, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypad
ku, stan b. dobry, - 5.200 zł. Otmuchów, tel. 0692/43-97-81

MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 96 tys. km, 1900 ccm, TDI,
srebrny metalic, klimatyzacja, ABD, el. otw. szyby, wspomaga
nie kierownicy, RO, 2 poduszki pow., alarm, centr. zamek, immobifizer, garażowany, stan b. dobry, • 37.000 zł. Jawor, tel.
076/729-04-20,0606/14-22-16

MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 88 tys. km, 1600 ccm, kolor
srebrny, katalizator, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier.,
klimatyzacja, centralny zamek, el. otw. szyby, kupiony w kraju,
stan b. dobry, - 24.500 z ł . możliwe raty. Wrocław, tel.
071/793-13-91,0604/06-15-52

NISSAN MICRA, 1999 r., 87 tys. km, 1000 ccm. 16V. żółty,
4-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju. I vtfaśddel, poduszka
pow., wspomaganie kier., alarm, otwierany dach, - 21.500 z ł,
możliwe raty. Legnica, tel. 0604/12-25-21,076/722-92-92

MITSUBISHI LANCER, 1982 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, 5-biegowy, bez korozji, zadbany, stan techn. b.
dobry, - 1.900 zł. Jasień, powiat żarski, tel. 068/371-01-25,
0606/30-65-53

JAPOŃSKICH - KOREAŃSKICH

MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 1900 ccm, TDI, czarny, centr.
zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby I szyberdach, alarm,
- 26.500 zł. Wrocław, tel. 0501/31-0246

NISSAN 300 ZX, 1989 r., 183 tys. km, 3000 ccm, V 6.169 kW,
benzyna, srebrny metalic, inst. gazowa na gwarancji, tempo
mat, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., centr.
zamek, skórzana tapicerka, alum. felgi, zdejmowany dach, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, • 12.800 zł. Legnica, tel.
0502/17-59-29

M its u b is h i g a la n t g ls i, 1994 r.. 159 tys. km. 2000 ccm.
16V, 136 KM, bordowy metalic, bez wypadku, I właściciel, kpi.
dokumentacja, 2x klimatyzacja, el. otw. szyberdach, ABS, SRS,
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, nowy model, welurowa tapicer
ka, garażowany, halogeny, RO, wspomaganie kier., 5-drzwio
wy, stan techn. idealny, immobilizer, - 21.900 zł. Kłodzko, tel.
074/86746-05,0602/10-57-09

CZĘŚCI P O

AUTO-MARPO CZYŚCI DO AUT JAPOŃSKICH.
Szeroki wybór części nowych i używanych, re
alizacja zamówień indywidualnych, sprzedaż wy
syłkowa, nowe, tel. 071/324-28-74, używane, tel.
071/329-61-02, w godz. 9-17.
W 01028924

serwisowany, kupiony w salonie, I właścidel, -16.700 zł. Wro
cław, tel. 0602/67-76-87

MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 213 tys. km, 1800 ccm, tubo D/
granatowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, wspomaganie kier.
i szyberdach, welurowa tapicerka, hak, regulowana kierownica,
centr. zamek, • 10.000 zł. Wędrzyn, tel. 095/755-67-16

Wrocław, ul. Krasińskiego 32
W rocław, ul. Poswięcka 55
tel. 071/342-15-07
tel./fax 071/325-60-88
tel./fax 071/341-83-63
<aynn« pn-pt ł-17, tob. ł-14_______ 0506-066-460 opo4Q41i
O

NISSAN 200 SX, 1992 r., 104 tys. km, 1800 ccm, 16V, turbo,
perłowowiśniowy, bez wypadku, pełne wyposażenie, klimaty
zacja, ABS, alum. felgi, I vrtaśddel w kraju, garażowany, spro
wadzony w całośd, stan b. dobry, • 17.000 zł. Chojnów, powiat
legnicki, tel. 076/819-63-60,0605/65r61-99

O

AUTO CENTRUM SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH
• CZĘŚCI - serwis - naprawy główne i bieżące,
naprawy blacharsko-lakiernicze, remonty silni
ków i skrzyń biegów, części zakupione w naszym
sklepie i montowane u nas -10% rabatu! SUPERPROMOCJA amortyzatorów Kayaba, www.japans e rw is .p l. W rocław , ul. Nasypowa 24, te l.
071/793-00-87,071/793-00-85 sklep W81005204
AUTO-MARPO CZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH.
Szeroki wybór części nowych i używanych, re
alizacja zamówień indywidualnych, sprzedaż wy
syłkowa, nowe, tel. 071/324-28-74, używane, tel.
071/329-61-02, w godz. 9-17. W01028934 .

NISSAN 100 NX. 1992/95 r.,170 tys. km, 2000 ccm. 16V, czer
wony, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, reguł, kierownica,
dach Targa, alum. felgi, RO + głośniki, stan b. dobry, -12.000
zł. Włoszakowice, powiat leszczyński, tel. 0693/50-88-60
NISSAN 200 SX, 1990 r., 168 tys. km. 1800 ccm, czerwony,
stan b. dobry, wspomaganie kier., el. ster. szyby i lusterka, im
mobilizer, centr. zamek, obniżone zawieszenie • 10.500 zł, moż
liwość zamiany na tańszy (BMW, Opel, VW). Kargowa, powiat
zielonogórski, tel. 0508/49-92-91

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

22

NISSAN LAUREL C31,1982 r., 51 tys. km, 2800 ccm, diesel,
perłowoczamy, automatic, skórzana tapicerka, alum. felgi (zimowfe i letnie), wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, demne szyby, dużo chromu, wersja amerykańska, atrakcyjny wyr
gląd, RO na MP3, gwarancja i serwis 2 lata, -10.800 zł. Legni
ca, tel. 0503/62-33-38
NISSAN LAUREL SEDAN, 1983 r., 2800 ccm, diesel, złoty me
tale, 4-drzwiowy. centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby
1 reg. lusterka, stan ogólny dobry, silnika idealny, - 1.950 zł.
Krotoszyn, tel. 0692/22-69-85
NISSAN MAXIMA, 1991 r., 3000 ccm, 6V, 24V, szary metalic,
klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, garażowany, kpi. dokumen
tacja, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 14.800 zł.
Jaworzyna Śl., powiat świdnicki, tel. 0607/36-73-66
NISSAN MICRA, 1995 r., 90 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 16V,
morski, szyberdach, regulowana kierownica, RO, zderzaki w
kolorze nadwozia, książka serwisowa, stan b. dobry, -12.700
zł. Chojnów, tel. 076/818-65-04,0606/89-64-05
NISSAN MICRA, 1995 r., 169tys. km, 1000 ccm, 16V, niebieski
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, centr.
zamek + pilot, alarm, -16.000 zł. Wschowa, tel. 0609/6544-05
NISSAN MICRA, 1996/97 r., 80 tys. km, 1300 ccm, 16V, zielony
metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, I właścidel,
poduszka pow., wspomaganie kier., alarm, • 18.500 z ł, możli
we raty. Legnica, tel. 0604/12-25-21,076/722-92-92
NISSAN MICRA, 1997 r., 114 tys. km, 1000 ccm, morski meta
lic, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, reg. kierownica,
el. reg. reflektory, kpi. kół zimowych, nowy akumulator (gwa
rancja), nowe przeguby i ukł. hamulcowy, garażowany, -15.990
zł lub zamienię na Skodę Octavia. Brzeg, tel. 077/416-73-82
NISSAN MICRA, 1997 r., 80 tys. km, 1300 ccm, 16V, bordowy
metale, 3-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie kierownicy,
reg. kieronica, centr. zamek, alarm + pilot, RO, garażowany.

O

NISSAN MICRA, 1998 r.. 103 tys. km, 1000 ccm. niebieski, ku
piony w kraju, stan b. dobry, • 16.900 zł. Opole, tel.
0600/92-76-96

NISSAN MICRA. 1999/00 r.. 1000 ccm, 16V, czerwony. RO.
alarm, halogeny, centr. zamek, poduszka powietrzna, 5-drzwio
wy, kupjony w salonie w kraju, I właścidel, serwisowany, bez
wypadku, - 21.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/244042
NISSAN MICRA, 2000 r., 67 tys. km, 1200 ccm, 16V, srebrny
metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., centr. zamek, klmatyzacja, homologacja na dężarowy, kupiony w salonie, - 21.500 zł.
Leszno, tel. 065/573-13-63,0501/44-92-60
NISSAN MICRA, 2000 r.. 1000 ccm, 16V, kolor burgundowy
metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, zadba
ny, właśddel niepalący, poduszka pow., immobilizer, - 20.900
zł. Świdnica, tel. 074/856-99-22,0600/49-69-22
NISSAN MICRA, 2002 r„ 12 tys. km, 1000 ccm, 16V, srebrny
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., 4 poduszki pow., ABS,
klimatyzacja, centr. zamek + pilot, RO oryginalny, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, wszystkie el. dodatki, - 25.300 zł.
Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61,0503/94-39-31

NISSAN PRIMERA, 1999 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, ben
zyna, srebrny metalic, klmatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., wspo
maganie kier., el. otw. szyby I reg. lusterka, immobilizer, alarm,
termometr zewnętrzny, welurowa tapicerka, kupiony w salonie,
serwisowany, stan b. dobry, - 31.800 zł. Lubin, tel. 0603/89-79-94
NISSAN PRIMERA P-11,2000/01 r., 88 tys. km, 1600 ccm, 16V,
czerwony, klimatronic, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie
kier., centralny zamek + pilot, el. reguł, lusterka, el. otw. szyby,
alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, podłokietnik, kupiony
w salonie, kupiony w kraju, I właśddel, serwisowany, stan b.
dobry, - 38.500 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel.
0502/53-82-08

O

NISSAN MICRA, 2003 r., 11 tys. km, 1200 ccm, 16V, błękitnoniebieski, wspomaganie kier., 4 poduszki pow., klimatyzacja,
centr. zamek+ pilot, RO+ CD, el. otw. szyby, stan idealny, atrak
cyjny wygląd, - 38.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-77-01,
0504/11-1746
NISSAN PRAIRE, 1989/90 r., 2000 ccm, benzyna, brązowo-złoty
metalic, 5-drzwiowy, RO, stan techn. dobry, - 8.600 zł lub za
mienię. Wykroty, powiat bolesławiecki, tel. 075/736-0349
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1992 r., 216 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, 16V, biały, relingi dachowe, wspomaganie kier., el.
reg. lusterka, RO, el. reg. reflektory, • 10.800 zł. Głogów, tel.
076/834-6842

NISSAN PRIMERA, 1999 r„ 82 tys. km, 1600 ccm,
16V, niebieski metalic, ł rejestracja w 2000 r., ku
piony w salonie w Polsce, I właściciel, serwiso
wany, welurowa tapicerka, immobilizer, klimatro
nic, 4 poduszki pow., alarm, wspomaganie kier.,
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, fabryczny RO, halogeny, • 39.900 z ł kredyt,
leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
www.auto -p lu s .com .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039854

NISSAN PRIMERA, 2001 r., 49 tys. km, 1600 ccm,
jasnozielony metalic, homologacja na ciężarowy,
faktura VAT, alarm, centr. zamek, wspomaganie
kier., ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, immo
bilizer, klimatyzacja elektryczna, RO, 2 poduszki
pow., książka serwisowa, na gw arancji do
05.2004 r„ • 47.000 zł brutto., tel. 071/345-39-28,
0502/70-03-35,0608/69-66-94 W01038884

NISSAN PRIMERA, 2001 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
grafitowy, klimatronic, podgrz. siedzenia. I właśddel, książka
Serwisowa, - 46.000 zł. Wtocław, tel. 0501/68-73-18

KUPIĘ KAŻDE AUTO USZKODZONE
W r o c ła w , t e l. 0 6 0 9 6 7 3 6 7S
NISSAN PRIMERA KOM8I, 1992 r., 256 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, grafitowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek,
el. ster. lusterka i reflektory, reguł, kierownica, dzielona tylna
kanapa, zadbany, • 11.500 zł. Gromadka, tel. 076/817-20-62,
0606/9744-53

NISSAN PRIMERA KOMBI, 2001 r., 12 tys. km, 2000 ccm,
wtrysk, srebrny metalic, klimatyzacja, alum. felgi, poduszki pow.,
pełne wyposażenie el., na zachodnich tablicach • 6.500 EUR.
Wrodaw, tel. 0501/40-28-94

NISSAN PRIMERA, 2002 r.,44 tys. km, 2000 ccm,turbo D, srebr
ny metallc, model przejśdowy, klimatronic, ABS, wspomaganie
kier., welurowa tapicerka, centr. zamek, alarm + pilot, 4 poduszki
pow., et. otw. szyby, el. reg. lusterka, eł. reg. reflektory, stan
idealny, - 48.000 zł lub zamienię na tańszy. Kraszewice, powiat
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1994 r., 186 tys. km, 2000 ccm,
ostrzeszowski, tel. 062/731-20-57, 0691/77-77-93,
benzyna, inst. gaz., bordowy, el. otw. szyby i szyberdach, alarm
0603/84-2345
+ pilot, centr. zamek, el. reg. lusterka i reflektory, RO, • 14.000
zł. Kostomłoty, teł. 071/317-08-07,0606/85-33-25
NISSAN PRIMERA, 2002 r., 2000 ccm, benzyna, 140 KM, 30
tys.
km, kolor perłowoczamy metalic, hatchback, skórzana ta
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 2000 ccm, bordowy metalic. se
picerka + welur, sekwencyjna skrzynia biegów, klimatronic, 4
dan, centr. zamek, wspomaganie kier, welurowa tapicerka, ABS,
poduszki
pow., ABS, reflektory ksenonowe, alum. felgi 16', spro
klimatyzaqa, alarm + plot, inst. gazowa na gwarancji, hak, ga
wadzony ze Szwącarii, bez wypadku, I właśddel, kpi. doku
rażowany, I właśddel w kraju, stan techn. b. dobry, -15.700 zł.
mentacja, serwisowany, - 65.000 zł. Wrodaw, tel. 071/349-24Kępno, tel. 0697/50-67-63
16,0507/75-30-16
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
NISSAN PRIMERA ACENTA, 2003 r., 13 tys. km, 1800 ccm,
ciemnozielony, klimatyzacja, alarm, wspomaganie kier., centr.
16V, złoty metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, i wła
zamek, rado, koła letnie, -19.000 zł. Kościan, teł. 0503/0046-58
ścidel, ABS, EBD, BA, klimatyzacja automat, 6 poduszek pow.,
RO z CD, komputer pokładowy, 4 el. otw. szyby, podgrzewane i
O NISSAN PRIMERA SEDAN, 1997 r., 1600 ccm, 16V,
el. reg. lusterka, kamera wstecznego biegu, reflektory kseno
chabrowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, I
nowe, halogeny, czujnik deszczu - 71.000 z ł , możliwe raty.
Legnica, tel. 0604/12-25-21,076/722-92-92
właściciel, serwisowany, immobilizer, klimatro
NISSAN SERENA, 1992/93r„ 180 tys. km, 2000 ccm, 16V, bor
nic, 2 poduszki pow., alarm, wspomaganie kier.,
dowy metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., RO, alum. fel
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
gi, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka^2). relingi da
mek, fabryczny RO, stan idealny, • 28.900 zł kre
chowe, immoblizer, alarm + pilot, centr. zamek, klimatyzacja,
dyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
ciemne szyby, hak, oclony w całośd, przegląd do 1.2005 r., kpi.
dokumentacja , stan b. dobry • 18.300 zł. Oława, tel.
„AUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
www.au071/313-2643 wieczorem, 0600/26-55-86
to -p lu s .com .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
NISSAN SERENA, 1994 r., 2000 ccm, diesel, szary metalic,
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039844
wspomaganie kier., - 14.900 zł lub zamienię. Legnica, tel.
NISSAN PRIMERA, 1997 r„ 180 tys. km, 1600 ccm, zielony
0507/01-72-70
metalic, kupiony w salonie, książka serwisowa, klimatyzacja,
NISSAN SUNNY DATSUN, 1982 r., 152 tys. km, 1600 ccm, nie
ABS, poduszka pow., wspomaganie i reguł, kierownicy, centr.
bieski metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyby niebieskie ater
zamek, alarm, immobilizer, RO, el. otw. szyby, alum. felgi, zi
miczne, podokietnik, tylna szyba ogrzewana, welurowa tapi
mowe opony, - 24.000 zł. Kośdan, tel. 0601/77-97-22
cerka, alum. felgi, zegarek, obrotomierz, ekonomizer, pasy bezwładnośdowe, szerokie zderzaki, Istwy boczne, ważny prze
gląd i OC, stan techn. b. dobry; - 3.600 zł lub zamienię na uszko
dzony, do poprawek. Dzierżoniów, tel. 074/830-00-54 wieczo
SKLEP CZĘŚCI
opo°3828
rem, 0601/61-94-76
—
DO AUT JAPOŃSKICH
NISSAN SUNNY, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, po remonde blacharki, szyba przednia do wymiany, - 2.700
ELEMENTY KAROSERII
zł. Lubin, teł. 0608/83-77-36
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
n
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, tylne szyby uchylane, ważny prze
gląd i OC, sprawny, • 2.300 zł. Chojnów, tel. 0503/03-02-60
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony,
Legnica, ul. Nowodworska 11
5-drzwiowy, ważny przegląd i OC, stan dobry, - 2.300 zł. Choj
tel. 076/850-60-06,076/852-33-43
nów, powiat legnicki, tel. 0506/13-23-85
1
0-601 77 51 89,0-601 76 01 32
NISSAN SUNNY SKŁADAK, 1985/91 r., 1500 ccm, niebieski,
3-drzwiowy, po remonde silnika, hak holowniczy, tylne szyby
uchylane, jasna tapicerka, ważny przegiął i OC, zadbany, stan
NISSAN PRIMERA, 1997/98 r., 2000 ccm, TD, zielony metalic,
techn. b. dobry, - 3.600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-66-30,
ABS, poduszka pow, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, - 28.000
0501/08-98-70
zł. Kalisz, teł. 0602/45-52-58
NISSAN SUNNY, 1986 r., 1700 ccm, niebieski metalic, łowiony
NISSAN PRIMERA, 1998 r., 95 tys. km, 2000 ccm, turbo D, czar
w salonie, II właśddel oryg. lakier, bez wypadku, 4-drzwiowy,
ny metalic, wszystkie el. dodatki, szyberdach, ABS, centr. za
5-biegowy, - 4.100 zł. Świdnica, tel. 0607/63-99-31
mek, immoblizer, klimatyzacja, stan b. dobry, • 30.900 zi. Ja
NISSAN SUNNY SEDAN, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm. czer
wor, tel. 0604/2746-86
wony. stan idealny, bez wypadku, oryg. lakier, lis t gazowa (mie
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1998 r., 102 tys. km, 2000 ccm. tur
sięczna. na gwaranci), - 6.200 zł. Trzebnica, teł. 071/387-21-14,
bo D. srebrny metalic, relingi dachowe, roleta bagażnika, ABS,
0608/25-50-24
hak holowniczy, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. ster. szyby
NISSAN SUNNY, 1987 r , 1600 ccm, srebrny metalic, spoilery,
(4) i lusterka, obrotomierz, alarm, centr. zamek, wspomaganie obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, • 4.800 zł
kier., welurowa tapicerka, sprowadzony w 2003 r., kpi. doku
lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Dobroszyce, po
mentacja, zadbany, • 36.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel.
wiat oleśnicki, tel. 071/314-8644,0607/65-7849
0508/26-99-93
NISSAN SUNNY, 1987/88 r., 1600 ccm, benzyna, szary meta
lic, kpi. dokumentacja, alum. felgi, RO z CD, oryginalnie ospoNISSAN PRIMERA, 1998 r., 119 tys. km, 2000 ccm, turbo D,
ilerowany, - 5.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel.
srebrny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, po
075/732-67-68,0606/74-86-04
duszka pow., wspomaganie, RO, stan b. dobry, - 29.000 zł. Le
gnica, tel. 0501/55-62-85
NISSAN SUNNY COUPE. 1989 r.. 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, zadbany, sportowy wygląd, kubełkowe fotele, techn. spraw
NISSAN PRIMERA, 1998 r., 2000 ccm, turbo D, beżowy meta
ny, • 5.600 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Zło
lic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki pow., ei.
toryja, teł. 076/878-29-13,0691/88-0845
otw. szyby, centr. zamek, alarm, szyberdach, welurowa tapicer
NISSAN SUNNY SEDAN. 1990/91 r., 130 tys. km, 1400 ccm,
ka, garażowany, stan idealny, - 32.800 zł lub zamienię na tań
wtrysk, granatowy, bez wypadku, 4-drzwiowy, 5-biegowy, RO,
szy. Świdnica, tel. 0601/67-21-85
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, I właśddel, stan
NISSAN PRIMERA, 1998 r.. 63 tys. km. 2000 ccm, 16V, 136
b. dobry, - 9.200 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31,
KM, niebieski metalic, klimatyzacja, 4 poduszki pow., ABS,
0604/36-35-65
wszystkie el. dodatki, centr. zamek, alarm + plot, wspomaga
NISSAN SUNNY, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, 16V, szary meta
nie kier., dzielona tylna kanapa, podłokietnik, immobilizer, drew
lic, wspomaganie kier., dzielona tylna kanapa, reguł, kierowni
niane wykończenia, stan b. dobry, - 32.500 zł. Trzebnica, tel.
ca, • 9.500 zł. Jasień, powiat żarski, tel. 0503/52-80-62
0507/84-31-24
NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r.. 120 tys. km, 2000 ccm, die
NISSAN PRIMERA, 1998 r.. 98 tys. km, 2000 ccm, turbo D, szary
sel, srebrny, sprowadzony w całośd, bez wypadku, pełne wy
metalic, ABS, 2 poduszki pow., centr. zamek, wspomaganie kier.,
posażenie el., wspomaganie kier., alarm, welurowa tapicerka,
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, instalacja telefonicz
RO, stan b. dobry, • 10.900 zł. Wałbrzych, teł. 0602/45-10-74,
na, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja,
0501/62-80-22
5-drzwiowy, • 32.700 zł. Wrodaw. tel. 0604/36-89-38
NISSAN SUNNY KOMBI. 1992 r.. 2000 ccm, diesel, grafitowy,
NISSAN PRIMERA GT. 1999 r , 94 tys. km, 2000 ccm, czerwo
wspomaganie kier., el. reg. reflektory, stan b. dobry, -10.800 zł.
ny, komputer, el. otw. szyby, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki pow.,
Jasień, tel. 068/372-94-93
alum. felgi, półskórzana tapicerka, sportowe zawieszenie, ospoNISSAN SUNNY KOMBI, 1992 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, 16V,
ilerowany, centr. zamek, b. atrakcyjny wygląd, - 37.000 zł. Lu
benzyna, srebrny metalic, wspomaganie kier., immobilizer, el.
bin, tel. 0508/36-06-11
reg. reflektory, relingi dachowe, po remonde zawieszenia przed
niego, zadbane wnętrze, garażowany, bez wypadku, • 9 .900 zł.
O NISSAN PRIMERA, 1999 r., 82 tys. km, 1600 ccm,
Wrodaw, tel. 0609/19-06-08
16V, niebieski metalic, I rej. w 2000 r., kupiony w
NISSAN SUNNY E-14,1993 r., 150 tys. km. 2000 ccm, diesel,
salonie w Polsce, I właściciel, serwisowany, we
czerwony, wspomaganie kier.jąlarm + pilot, centr. zamek, od
cięcie
zapłonu, garażowany. - 12.800 zł. Grodków, tel.
lurowa tapicerka, immobilizer, klimatronic, 4 po
077/415-38-08
duszki pow., alarm, wspomaganie kier., ABS, el.
NISSAN SUNNY, 1994 r., 1400 ccm. 16V, szary metalic.
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, oryg.
3-drzwiowy, centr. zamek, RO, wspomaganie kier., el. otw. szy
RO, halogeny, stan idealny, • 39.900 zł kredyt, le
by, stan b. dobry, • 14.900 zł. Kępno, tel. 0697/50-72-87
NISSAN PRIMERA. 1994 r., 143 tys. km, 1600 ccm, perłowowi
śniowy, stan b. dobry. - 15.000 zł. Zielona Góra, tel.
0502/35-2649

n
N

asing, samochód w rozliczeniu, gotówka. „AUTO
PLUS” , Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul.
Wrocławska 23, tel. 074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039854

NISSAN SUNNY, 1995 r., 140 tys. km. 1400ccm, 16V, niebieski
metale, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyberdach, wspo
maganie kier., RO, stan b. dobry, - 13.000 zł. Ostrzeszów, tel.
0691/89-28-83

v spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl
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OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r, 180 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, biały, relingi dachowe, roleta, fotele kubełkowe, RO, alarm,
wspomaganie, centr. zamek, kpi. dokumentacja, stan b. dobry,
-12.500 zł. Kamienica, powiat nyski, tel. 0606/9644-25

OLTCIT
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 75 tys. km, 1100 ccm, ciemno
niebieski, II vtfaśddel, zadbany, nowy akumulator, po przeglą
dzie, • 1.760 zł. Kalisz, tel. 062/784-23-93,0609/82-43-80

OPEL
O

O

ABSOLUTNIE AKTUALNE AUTA ATRAKCYJNIE
KUPIĘ OPLA, KUPIĘ OPLA, KUPIĘ OPLA, KUPIĘ
OPLA, KUPIĘ OPLA. Kupujemy auta całe, po
wypadku, do remontu, po 1988 r. i inne marki rów*
nież, płacim y najwięcej., te l. 0605/35-26-21,
0607/39-92-93 W01024724
OPEL wszystkie modele, sprzedaż, skup części
blacharskich i mechanicznych, silniki, skrzynie
biegów, zawieszenia, takie naprawa, możliwa wy
s yłka ., te l. 0501/45-56-82, 0692/99-84-98
W01032984

ELEKTRYKA ^ * ^ ° ro30438
MECHANIKA

OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, wiśniowy, wspo
maganie kier., • 11.000 zł (do negocjacji). Kępno, tel.
0609/76-26-48,0693/76-73-70
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski metaiic, instalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek,
welurowa tapicerka, fotele kubełkowe, relingi dachowe, odony
w całośd, kpi. dokumentacja, zadbany, • 11.500 zł (możliwe raty).
Kępno, tel, 062/782-09-18,0505/14-34-00
OPEL ASTRA, 1992 r., 1800 ccm, granatowy metalic, 5-drzwlowy, sprowadzony w całośd, ABS, wspomaganie kier., centr.
zamek, szyberdach, kpi. dokumentacja, - 13.400 zł. Leszno,
tel. 065/520-74-90,0696/90-86-62
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, biały, na
zachodnich tablicach - 750 EUR. Lubań, tel. 0507/74-62-72
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, bordowy, stan
b. dobry, • 12.300 zł. Lubin. tel. 076/831-81-53

OPEL AGILA, 2002 r., 25 tys. km, 1000 ccm, srebrny metalic,
zderzaki w kolorze złotym, poduszka pow., el. reg. lusterka, ra
dio + 4 głośniki, relingi dachowe, stan b. dobiy, • 30.000 zł., tel.
0600/03-30-86
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, inst gaz., poma
rańczowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, hak, stan dobry, •
2.800 zł., tel. 0504/04-00-52

OPEL ASTRA, 1992 r , 285 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), wspomaga
nie kier., RO, • 10.800 zł. Syców, tel. 062/785-50-39
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1700 ccm, diesel sprowadzony
w całości, I właścidel. karta pojazdu, w kraju od 2 lat, kpi. doku
mentacja. -10.900 zł. Trzebnica, tel. 0606/36-38-68

OPEL ASCONA, 1986 r., 1600 ccm, desel, złoty metalic, szy
berdach, odony w całośd, stan techn. b. dobry, - 2.850 zł.
Lubiąż, powiat wołowski, tel. 0606/66-42-15
OPEL ASCONA, 1986 r., 1600 ccm, diesel, bordowy metalic,
szyberdach, hak, nowe zawieszenie, przegląd do 02.2005 r.,
welurowa tapicerka, stan b. dobry, ekonomiczny, • 3.700 zł.
Lubin, tel. 076/844-96-97,0501/05-58-15
OPEL ASCONA, 1988 r., 1600 ccm, diesel, platynowy metalic,
stan silnika i blacharki bardzo dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy,
hak, aium. felgi, RO, • 6.500 zł lub zamienię. Legnica, tel.
0508/29-15-40
OPEL ASCONA, 1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, bez wypadku, 5-biegowy, stan b. dobry, I wła
śddeł, z urzędu celnego, - 6.500 zł. Prusice, tel. 071/312-5341,
0601/79-29-77
OPEL ASTRA KOMBI, 1991 r., 139 tys. km, 1400 ccm, benzyn
na, inst. gaz., granatowy metalic, szyberdach, centr. zamek, RO,
butla w miejscu koła zapasowego, bez korozji i zarysowań la
kieru, stan b. dobry, -10.000 zł. Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, tel. 0607/06-23-23
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 150 tys. km, 1600 ccm, B + inst ga
zowa, niebieski metalic, szyberdach, wspomaganie kier., centr.
zamek, alarm, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, właści
del niepalący, w kraju od 2002 roku, w całośd, karta pojazdu, 11.700 zł. Pleszew, tel. 0504/77-07-61
OPEL ASTRA, 1992 r., 230 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic,
-12.000 zł. Głubczyce, tel. 077/485-94-92,0604/35-30-76
OPEL ASTRA, 1992 r., 131 tys. km, 1800 ccm, niebieski, atrak
cyjny wygląd, obniżony,, ospoilerowany, felgi aluminiowe 1 5\
sportowe zawieszenie, szyby przyciemnione na niebiesko, centr.
zamek + pilot, el. otw. szyby i automatyczne domykanie szyb,
wspomaganie kier., białe zegary, • 13.000 zł, Mieroszów, po
wiat wałbrzyski, tei. 0605/94-10-82
OPEL ASTRA, 1992 r., 170 tys. km, biały, od roku w kraju, zare
jestrowany, 3-drzwiowy, karta'pojazdu, RO, po kapitalnym re
moncie, kpi. dokumentacja, - 14.000 zł. Siecieborzyce, tel.
068/376-88-83
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, RO, wspomaganie, roleta, relingi dachowe, fotele ku
bełkowe, alarm, centr. zamek, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, -11.800 zł., tel. 0600/07-16-23
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 190 tys. km,160Q ccm, benzy
na, czerwony, wspomaganie kier., centr. zamek, RO Blaupunkt,
nowe opony, roleta bagażnika, - 10.900 zł. Głogów, tel.
076/83145-90,0605/96-02-75
OPEL ASTRA, 1992 r , 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk + gaz,
bordowy metalic, 5-drzwiowy, roczna in st gazowa w miejscu
koła zapasowego, 2 lata w kraju, karta pojazdu, kpi. dokumen
tacja, I właściciel, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lu
sterka, welurowa tapicerka, RO, stanb. dobry, zadbany, • 13.200
zł. Gołańcz, tel. 067/284-66-83,0604/70-53-21
OPEL ASTRA, 1992 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, ABS, 5-drzwiowy, białe zegary, welurowa tapicerka, garażo
wany, zadbany, I właśddeł w kraju (niepalący), • 12.500 zł. Góra,
tel. 0505/48-74-86
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OPEL ASTRA, 1993/94 r., 103 tys. km,. 1400 ccm, niebieski,
3-drzwiowy, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, oryg. RO z eł.

OPEL ASTRA, 1994 r.. 220 tys. km, 1700 ccm, turbo D (Isuzu),
niebieski metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, II wła
śddeł, sprowadzony w całości, immobilizer, stan b dobry, atrak
cyjny wygląd, -16.200 zł. Bolesławiec, tel. 0607/10-22-63
OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r.. 180 tys. km, 1700 ccm, TDI,
fioletowy metalic, ABS, poduszka pow., centr. zamek, alarm ♦
pilot, alum. felgi, kubefcowe fotele, szyberdach, • 17.500 zł. Góra,
tel. 065/543-4445,0607/85-98-75
OPEL ASTRA, 1994 r., 1400 ccm. czerwony, 5-drzwiowy. immobifizer, RO, centr. zamek, • 13.800 zł lub zamienię. Jarodn,
tel. 0605/56-02-89
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, fioletowy
metalic, sprowadzony w całośd, I właśddeł, karta pojazdu,
poduszka pow., wspomaganie kier., centr. zamek, relinp da
chowe, roleta bagażnika, stan idealny, -14.800 zł. Milicz, tel.
071/383-06-54

— -----------

OPEL ASTRA GLS. 1993.r., 124 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
inst. gaz., perłowoniebieski metalic, 5-drzwiowy. welurowa ta
picerka, dzielona tylna kanapa, szyberdach, butla z gazem w
miejscu koła zapasowego, centr. zamek, hak, wspomaganie
kier., RO Blaupunkt + 6 głośników, dodatkowe światło .stop*,
5-biegowy, kołpaki, garażowany, sprowadzony w całości, •
14.500 zł. Góra, tel. 065/54349-28
OPEL ASTRA, 1993 r., 160 tys. km, granatowy metalic, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, sprowadzony w całośd. -11.800
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0506/13-17-13
OPEL ASTRA, 1993 r., 168 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały,
wspomaganie kier., centr. zamek/bez wypadku, stan idealny, 13.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/851-23-82
OPEL ASTRA, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, biały, szyber
dach, centr. zamek, alarm, kupiony w salonie, bez wypadku, •
13.700 zł. Leszno, tel. 065/520-50-98
OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, czerwony, 3-dFzwiowy, alum.
felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, oryg. RO w desce rozdz.,
oclony w całośd, szyberdach, stan b. dobry. -12.900 zł. Lubin,
tel. 076/844-28-90,0601/15-92-65,0502/58-37-79

OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r„ 112 tys. km, 1400 ccm, MPI82
KM, szary metafic, kupiony w salonie, faktura zakupu, serwiso
wany, książka serwisowa, bez wypadku, centr. zamek, alarm +
2 piloty, RO z RDS-em, dzielona tylna kanapa, zadbany, stan
idealny, -16.900 zł lub zamienię na inny, do 10.000 zł. Strzelin,
tel. 0693/35-06-36
OPEL ASTRA, 1995 r., 1600 ccm, granatowy metalic, wspoma
ganie kier., 2 poduszki powietrzne, immobilizer, centr. zamek +
pilot, alarm, hak, szyberdach, halogeny, sprowadzony w cało
śd, w kraju od 2 lat, I właśdciel, kpi. dokumentacja, RO, wełu-

OPEL ASTRA, 1996 r., 160 tys. km, 1700 ccm, turbo D, zielony
metaiic, 3-drzwiowy, I właśddeł w kraju, garażowany, opony
zimowe i letnie, szyberdach, 2 poduszki pow., centr. zamek,
alarm, RO, stan dobry, - 16.000 zł. środa śląska, tel.
071/396-78-77,0601/87-33-81

O

OPELASTRA SEDAN, 1996/97 r., 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, kupiony w salonie, I właściciel,
serwisowany, bez wypadku, instalacja gazowa,
RO, alarm, immobilizer, centr. zamek, -18.900 zł
gotówka, zamiana, kredyt lub leasing. „LEKS
CAR” , Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mic
kiewicza 37, tel. 0601/85-15-55, 0604/40-47-11
W01041244

OPELASTRA SEDAN, 1996/97 r., 120 tys. km, 1400 ccm, bor
dowy metalic, poduszka pow. u kierowcy, Mul-T-Lock, RO, fak
tura zakupu, -16.300 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/831 -19-79,
0502/2744-94
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 70 tys. km, 1700 ccm, TDI,
biały, bez wypadku, w kraju od 2 dni, ABS, 2 poduszki pow.,
relingi dachowe, książka serwisowa, • 18.500 zł. Żarów, tel.
0605/08-06-76
OPEL ASTRA SEDAN, 1997 r., 69 tys. km, 1400 ccm, wtrysk,
srebrny metalic, RO, centr. zamek, immobifizer, el. otw. szyby,
alarm, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, bez wypadku, 21.300 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42
OPEL ASTRA, 1997 r.. 102 tys. km, 1400 ccm, benzyna, inst.
gaz., czarwony, alum. felgi, kupiony w salonie, • 18.700 zł liA>
zamienię. Radomsko, tel. 044/683-83-77,0508/49-59-89
OPEL ASTRA, 1997 r., 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, poduszka pow., immobilizer, alarm, kpi. kół zimo
wych, blokada skrzyni biegów, RO, kupiony w salonie, -15.200
zł. Chojnów, tel. 076/818-62-27
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 123 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, ciemnozielony metafic, ABS, 2 poduszki pow., kfimaty
zacja, welurowa tapicerka, el. ster. szyby i lusterka (podgrz.),
RO z RDS, relingi dachowe, roleta bagażnika, w kraju od 1999
r., właśdciel niepalący, - 20.000 zł. Jelenia Góra, tel.
075/755*28-80
OPEL ASTRA CLASSIC, 1997 r.. 100 tys. km, 1400 ccm, 16V.
Ecotec, kolor szampana, metalic, kupiony w salonie, I właści
ciel, bezwypadkowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier.,
centralny zamek, RO, termometr zewn., poduszka pow.,
Mul-T-Lock, immobilizer, serwisowany, ekonomiczny, stan b.
dobry, -18.700 z ł, możliwe raty lub zamiana. Kamienna Góra,
tel. 0501/87-15-93

OPEL ASTRA, 1997 r., 1600 ccm, 16V pełne wyposażenie, 19.600 zł. Nysa. teł. 0506/13-52-60

| # 1 1 n I E J USZKODZONY, ZNISZCZONY, SPALONY
H U r l C
PŁACĘ NAJWIĘCEJ, Tel. 0-506 576 817

OPEL ASTRA, 1992/96 r., 150 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, RO, alarm, - 11.900 zł. Leśzno, tei.
065/534-09-04,0605/23-86-37

OPEL ASTRA CDX, 1995 r.. 138 tys. km, 1700 ccm, DTI, grana
towy metalic, 2 poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, wspomaga
nie, el. reg. i podgrzewane lusterka, szyberdach, welurowa ta
picerka, 5-drztfowry, RO Panasonic z RDS-em, 4 zagłówki, dzie
lona tylna kanapa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, spro
wadzony w całośd, -17.400 zł lub zamienię na inny, może być
uszkodzony. Rawicz, tel. 0603/68-79-10

OPO20996

OPEL ASTRA KOMBI. 1994 r., 170 tys. km, 1700 ccm, diesel,
biały, wspomaganie, poduszka pow., ABS. roleta bagażnika,
szyberdach, hak, RO, stan b. dobry, -13.900 zł. Sulechów, tei.
0604/59-98-75, pow. zielonogórski

OPEL ASTRA, 1992/93 r., 180 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały.
3-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, centr. zamek, alarm
+ pilot, I wlaśddei, w kraju od 2 lat, sprowadzony w całośd, I
rej. 022003 r., zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 12.800
zł. Wschowa, tel. 065/540-13-01,0508/31-83-10

OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 140 tys. km, 1700 ccm, turbo D,
bordowy metaiic, relingi dachowe, toleta bagażnika, wspoma
ganie kier., centr. zamek, poduszka pow., na zachodnich tabli
cach, • 7.500 zł. Rawicz, tel. 0696/24-62-02

OPEL ASTRA, 1996 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, atra
mentowy metalic, inst. gazowa, 5-drzwiowy, wspomaganie kier.,
centr. zamek, 2 poduszki pow., RO + 4 głośniki, alum. felgi,
szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, garażowa
ny, stan b. dobry, - 18.500 zł. Syców, tel. 062/785-30-93 po
godz. 16,0608/6840-53

"SPŁACĘ KREDYT”, Wrocław, tel. 071/367-11-11.0-607612158

OPEL ASTRA, 1992/93 r., 86 tys. km, 1400 ccm. katalizator,
grafitowy metaiic, i właśddeł, 5-drzwiowy, alum. felgi, weluro
wa tapicerka, RO, sprowadzony w całośd, karta pojazdu, kpi.
dokumentaqa, zadbany, garażowany, właśddeł niepalący, stan
idealny, -12.990 zł. Legnickie Pole, teł. 0605/63-20-87

OPEL ASTRA, 1992/93 r,, 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
inst. gaz., czerwony, relingi dachowe, szyberdach, wspomaga
nie kier., fotele kubełkowe, halogeny, roleta bagażnika, alarm,
centr. zamek w kluczyku, obrotomierz, kpi. dokumentacja, 13.500 zł. Twardogóra, powiat oleśnicki, tel. 0601/29-89-39

W-w, ul. G. Roweckiego 91
tel. 071/364 88 98

OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 104 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, w kraju od miesiąca, 2 poduszki pow., zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, wspomaganie kier., kfima
tyzacja, ABS, centr. zamek, halogeny, relingi dachowe, szyber
dach, RO + głośniki, dzielona tylna kanapa, roleta bagażnika,
alum. felgi, stan idealny, - 19.300 zł lub zamienię. Strzegom,
tel. 074/855-2(444,0609/8544-54

SK U P SA M O C H O D O W Z A G O TO W K Ę

OPEL ASTRA, 1993/95 r., 1600 ccm, benzyna, inst gaz., czer
wony, wspomaganie kier., szyberdach, 5-drzwiowy, zderzaki i
lusterka w kolorze nadwozia, alum. felgi, kubełkowe fotele, we
lurowa tapicerka, obrotomierz, RO Blaupunkt, stan idealny, 13.500 zł. Wieruszów, tel. 062/784-05-53 ■

OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 1700 ccm, diesel przegląd
do 11.2004 r., stan dobry, - 13.000 zł. Stobrawa, tel.
077/469-26-75,0600/634 640

KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
USZKODZEŃ ELEKTRONICZNYCH
MECHANIKA OP024825
INSTALACJE GAZOWE
BIACHARSTWO - LAKIERNICTWO

OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 136 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, poduszka pow., centr. zamek, alarm, blokada skrzyni
biegów, roleta bagażnika, RO, relingi dachowe, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, zwoln. z opłaty skarbowej, kupiony
w salonie w Polsce, -16.600 zl. Ostrzeszów, tel. 062/736-58-99,
0501/31-93-34

OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 95 tys. km, 1600 ccm. benzyna,
wiśniowy, relingi dachowe, szyberdach, alum. felgi, zadbany, I
właściciel, RO, 5 kół zimowych, • 18.500 zł. Lubin, tel.
0693/38-79-59.0606/93-8847

OPEL ASTRA, 1992/93 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
turkusowy, stan b. dobry, centr. zamek, szyberdach, wspoma
ganie kier., welurowa tapicerka, RO, - 11.500 zł. Bolesławiec,
tel. 0501/05-02-55.

:
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HAPUWAKUCZNER

OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 123 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., podusz
ka pow., stan b. dobry, • 14.800 zł. Rawicz, teL 065/5464047

wysuwaną anteną, kpi. dokumentacja, przegląd ważny do
07.2004 r.. 2 kpi. opon, kierowca niepalący, stan b. dobry, 12.900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-35-94 po godz. 17

OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 1400 ccm, srebrny metalic,
centr. zamek, szyberdach, RO z wyświetlaczem, karta pojazdu,
kpi. dokumentacja, po wymianie oleju, el. reg. reflektory, stan
b. dobry, • 13.200 zł. Rawicz, tel. 065/546-3443 wieczorem

t i k

OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, błękitny metalic,
kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, radio, dzielona tylna kanapa,
garażowany, stan b. dobry, -12.700 zł. Ząbkowice ś l^ k le , tel.
0606/23-79-96

OPEL ASTRA, 1992 r., 148 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, radio, el. reg.
reflektory, kpi. dokumentacja, - 9.800 zł lub zamienię. Żagań,
tel. 0603/75-57-29

OPEL ASTRA, 1992/93 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, niebie
ski metalic, inst. gazowa, sprowadzony w całości, wspomaga
nie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, szy
berdach, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, immobilizer, RO, stan
b. dobry, -14.900 zł. Rawicz, tel. 0600/36-79-15

l

OPEL ASTRA, 1995 r , 28 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku,
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 2 poduszki pow.,
stan idealny, • 16.200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-11-83,
0696/06-33-73

OPEL ASTRA, 1993/94 r., 130 tys. km, 1400 ccm, kolor grafito
wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, el. reg.
antena, centr. zamek, regulowane pasy bezpieczeństwa i fote
le, dzielona kanapa tylna, alarm ♦ pilot immobilizer, RO, po
remonde zawieszenia, nowy olej i filtry, nowe paski, i właści
del, stan idealny, - 13.450 zł. Kruszyna, tel. 077/416-5943,
0501/58-12-14

OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 f., 170 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier.,
RO, welurowa tapicerka, sprowadzony w całośd, tez korozji,
stan techn. b. dobry, centr. zamek, - 12.800 zł. Paczków, tel.
077/435-10-00,0604/63-3341

U

OPEL ASTRA hatchback, 1993 r., 115 tys. km, 1590 ccm. ben
zyna, niebieski, 5-drzwiowy, stan b. dobry, kpi. dokumentacja,
centralny zamek, 2 kpi. opon, RO, welurowa tapicerka, • 14.100
zł lub zamienię na nowszy, z inst. gazową. Wrocław, tel.
0694/99-76-13

OPEL ASTRA GSl, 1992 r., 158 tys. km, 2000 ccm, 16V, inst.
gaz., grafitowy, ABS, ETC, alum. fel$ + komplet opon zimo
wych, • 15.500 zł. Wtodaw, tel. 0606/19-50-76

OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski
metalic, garażowany, instalacja gazowa, w kraju od 2 lat, karta
pojazdu, welurowa tapicerka, szyberdach, wspomaganie kier.,
centr. zamek, relingi dachowe, reg. pasy (przód i tył), dzielona
tylna kanapa, roleta, zadbany, stan idealny, -12.600 zł. Lipniki,
tel. 077/431-25-12,0693/61-30-81

flPFI

OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 1400 ccm, biały, szyberdach,
instalacja gazowa z komputerem, alarm + pilot, roleta bagażni
ka, oryginalny radioodtwarzacz, bez wypadku, sprowadzony w
całości, I właśddeł w kraju, dwa komplety kół, stan b. dobry, •
14.000 zł. Wrocław, tel. 0501/03-79-99. 0601/43-67-90,
071/790-15-67

OPEL ASTRA GT, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
grafitowy metaiic, od mies. w kraju, wspomaganie kierownicy,
centr. zamek, immobilizer, welurowa tapicerka, el. reg. reflekto
ry, halogeny, RO ♦ 6 głośników, właśddeł niepalący, stan ide
alny. -12.900 zł. Wtocław, tel. 0506/49-91-51,0506/75-61-20

OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, in st gaz, niebie
ski, 3-drzwiowy, alum. felgi, RO, el. reg. reflektory, stan b. do
bry, • 10.800 zł. Zgorzelec, tel. 0605/0344-50

OPEL ASCONA 1986 r., 1600 ccm, diesel, brązowy metalic,
5-drzwiowy, • 1.800 zł. Legnica, tel. 0691/94-39-47

OPEL ASTRA SEDAN. 1993 r., 118 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, wiśniowy, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, RO, centr.
zamek, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -14.300 zł. Piecowłce, tel. 071/399-07-27

OPEL ASTRA, 1992 r.. 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały,
hatchback, dzielona kanapa, RO Blaupunkt alarm, wspomaga
nie kier., szyberdach, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, 11.800 zł lub zamienię na inny z dopłatą. Wrocław, tel.
071/341-76-23,0601/64-34-25

OPEL ASCONA SEDAN, 1983 r.. 134 tys. km, 1300 ccm, OHC,
niebieski, po remonde silnika, stan blacharki dobry, RO, kołpa
ki, tylna blenda, po remonde hamulców, nowe sprzęgło, • 1.800
zł lub zamienię na inny. Wtodaw, tel. 0601/80-11-26

OPEL ASCONA, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, biały, hatch
back, in st gazowa, 5-biegowy, hak, RO, nowe kable i świece,
stan techn. dobry, przegląd i OC do 05.2004 r., - 3.700 zł. Wro
daw, tel. 071/787-29-16,0505/18-01-29

OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 1700 ccm, TD, bia
ły, 2 poduszki pow., relingi dachowe, klimatyzacja, sprowadzo
ny w całości, w kraju od 2 lat, • 17.500 zł. Lubin, tel.
076/7494 242,0694/67-9541

OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wiśniowy, w kraju od 3 lat, bez wypadku, kpi. dokumentacja,
zadbany, szyberdach, roleta bagażnika, wspomaganie kier., RO,
dużo nowych częśd, - 12.200 zł lub zamienię na tańszy. Wał
brzych, tei. 074/8434948 po godz 20,0606/62-64-24

OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, RM, zadbane wnętrze, stan s iln ia i bla
charki dobry, ważny przegląd i OC, - 9.000 zł. Wrocław, tel.
0605/18-27-75

OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, diesel stan idealny, • 3.750
zł lub zamienię na Fiata 126p. Zielona Góra, tel. 068/327-30-15,
0605/48-48-98

OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwlowy, wspo
maganie kier., centr. zamek, welurowa tapicerka, sprowadzony
w całośd, karta pojazdu, stan b. dobry, - 12.500 zł. Paczków,
tel. 077/431-72-76,0509/19-38-23

OPEL ASTRA, 1993 r., 94 tys. km;1400 ccm, wtrysk, kolor srebr
ny metalic, sprowadzony w całośd, bez wypadku, książka ser
wisowa, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy,
5-biegowy, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, welurowa tapi
cerka, podłokietnik, nowe opony, RO Sony, właśddeł niepalą
cy, garażowany, -12.900 zł. Ziębice, tel. 0600/32-01-62

OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, Inst. gaz., zielo
ny metalic, stan dobry, do małych poprawek blacharsko-lakiemiczych, ważny przegląd i OC, - 2.600 zł. Wałbrzych,
tel. 0604/79-12-22

OPEL ASCONA SEDAN, 1985 r., 183 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, inst. gaz., szary metalic, wzmocniony silnik, wspomaga
nie 1der., szyberdach, alarm, spoiler przedni GT, obrotomierz,
halogeny, nowe pokrowce, RO Sony z windą + 4 głośniki, po
remonde kapitalnym w 2003 r., stan b. dobry, - 4.300 zł. Ka
mienna Góra, tel. 0600/03-17-15

OPEL ASTRA GLS, 1995 r., 89 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, I właściciel, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, RO, el. reg. re
flektory, welurowa tapicerka, nowe opony, nowy akumulator, stan
b. dobry, -14.800 zł. Legnica, tel. 076/852-5946,0609/80-60-84

OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 1700 ccm, diesel, granatowy, po
remoncie kapitalnym silnika, • 14.600 zł. Wałbrzych, tel.
0602/45-10-74

OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, automa
tic, - 2.200 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-14-49,
0503/59-62-89

OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan b.
dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, RO Opel z panelem, - 3.400 zł.
Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13

OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 140 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, turkusowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, stan idealny, - 14.700 zł lub zamienię, możliwe raty.
Paczków, tel. Ó77/431-78-00,0600/06-30-37

OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, granatowy
metalic, nowe opony, stan b. dobry, • 13.500 zł lub zamienię,
możliwe raty. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
071/312-63-41

OPEL ASTRA. 1992 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, inst.
gaz., czerwony, stan b. dobry, wspomaganie kier., centr. zamek,
3-drzwiowy, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 071/799-85-00,
0697/23-36-62

OPEL ASCONA, 1984/85 r., 1600 ccm, czerwony, 5-biegowy,
oryg. lakier, I właścidel, zadbany, garażowany, stan idealny, •
4.450 zł. Paczków, tel. 0694/33-96-44

OPEL ASTRA, 1993 r., 190 tys. km, 1600 ccm, + inst. gazowa,
biały, wspomaganie kier., inst. gazowa na gwarancji, • 12.600
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0502/61-36-73

OPEL ASTRA, 1993 r., 1700 ccm; diesel, biały, centr. zamek,
radio fabryczne, nowe opony, - 13.600 zł. Świdnica, tel.
074/853-58-14

O P E L

OPEL AGILA, 2001/02 r, 32 tys. km, 1200 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, el. otw. szyby i reg. lusterka, immobilizer, halo
geny, klimatyzacja, listwy, relingi dachowe, oznakowany, serwi
sowany, garażowany, blokada skrzyni biegów, 2 kpi. kół (opony
letnie i zimowe), stan idealny, • 28.500 zł. Świdnica, tel.
074/852-18-79,0691/56-17-00

OPEL ASTRA GLS. 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, Ecotec, wi
śniowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, podusz
ka pow., wspomaganie kier., RO z panelem, alarm, immobili
zer, welurowa tapicerka, halogeny w zderzaku, zadbany, stan
b. dobry, -17.900 zł. Legnica, tel. 076/866-07-68,0604/11-83-34

OPEL ASTRA, 1992 r., 160 tys. km, 1400 ccm, arafitowy, centr.
zamek, el. otw. szyby, alarm, zadbany, -13.000 zł. Oława, tel.
071/303-27-68,0502/504 94 9

OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy metalic.
wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, szyberdach, weluro
wa tapicerka, el. reg. lusterka, 5-drzwiowy, inst. gazowa z butlą
w miejscu koła zapasowego, - 12.400 zł lub zamienię. Sule
chów, powiat zielonogórski, tel. 0691/9648-04

Wrocław, ul. Przemków*ka 12, tal. 373-78-93

OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, inst.
gazowa na gwarancji; • 14.000 zł. Olszanka, tel. 077/412-96-23,
0600/06-84-51

OPEL ASTRA, 1993 r., 165 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy metalic, immobilizer, hak, szyberdach, 2 kompl. opon, dużo
nowych części, bez korozji, - 13.500 zł. Skarbimierz, tei.
077/411-36-60

OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1400 ccm. benzyna, granatowy
metalic, sprowadzony w 2002 r,, książka serwisowa, stan b.
dobry, - 11.800 zł lub zamienię na tańszy. Rawicz, tel.
065/545-1642,0692/27-75-44
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OPEL ASTRA, 1995 r., 105 tys.łcm, 1400 ccm, 82 KM, wiśnio
wy, centr. zamek, alarm, bez wypadku, 4-drzwiowy, kupiony w
Polsce, • 15.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-82-71

OPEL ASTRA. 1992 r.. 180 tys. km. 1700 ccm, TDI, perłowoniebieski, RO + 4 głośniki, wspomaganie kier., centr. zamek,
szyberdach, alarm, ei. reg. reflektory, kpi. dokumentacja, za
dbany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, w
kraju od 1998 r., • 12.400 zł. Oława, tel. 0693/13-26-06

s p ec jaliza cja

komputerowa diagnostyka układówelektronicznych
przeglądy pogwarancyjne
naprawy głów ne I bieżące
naprawa I obsługa klim atyzacji

OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, czarny metalic,
3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., RO ♦ głośniki, el.
reg.-reflektory, • 12.700 zł. Nowa Sól, tel. 0604/53-30-95

opw osa

OPEL ASTRA, 1994 r.. 163 tys. km. 1700 ccm, TDI. Isuzu, 82
KM, morski metalic, bezwypadkowy, I właśddeł, wspomaganie
kier., szyberdach, alum. felgi, RO Opel, hak, obrotomierz, zi
mowe koła, 3-drzwiowy, wymieniony rozrząd, filtry Itp., ekono
miczny, -15.900 zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31
OPEL ASTRA SEDAN, 1994 r., 129 tys. km, 1400 ccm, wtrysk,
bordowy metalic, 82 KM, centr. zamek, RO, blokada skrzyni bie
gów, alarm, immobilizer, dzielona kanapa tylna, kupiony w sa
lonie, książka serwisowa, bez wypadku, stan Idealny, • 14.900
zł. Strzeln, teł. 071/392-38-76,0601/34-32-70
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz.,
grafitowy metalic, aium. felgi + koła zimowe, pełne wyposaże
nie oprócz skórzanej tapicerki, bez wypadku, • 13.500 zł. Trzeb
nica, tel. 0606/36-38-68
OPEL ASTRA CLASSIC, 1994 r.. 100tys. km. 1600 ccm, perłowoczamy, 4 el. otw. szyby, wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka, kubełkowe fotele, - 15.500 zł. Wałbrzych, tel.
0508/13-91-99
OPEL ASTRA, 1995 r., 12 tys. km, biały, wspomaganie kierow
nicy, stan dobry, • 13.800 zł. Człuchów, tel. 0602/52-60-32, woj.
pomorski
OPEL ASTRA, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm. biały, 2 podusz
ki pow., RO + wzmacniacz + głośniki Magnat, właścidel niepa
lący, stan b. dobry. -14.600 zł. Jarodn, tel. 0605/78-22-24
OPELASTRA KOMBI, 1995r., 123 tys. km, 1600ccm, czerwo
ny, inst. gazowa, 2 poduszki pow., centr. zamek, szyberdach,
roleta bagażnika, relingi dachowe, halogeny, wspomaganie,
garażowany, I właścidel, stan b. dobry, -17.900 zł..Wąsosz, tel.
065/543-72-65,0691/9840-50
OPEL ASTRA, 1995 r., 120 tys. km, 1700 ccm, turbo D, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg.
reflektory, immobilizer, RO, wspomaganie kier., poduszka pow.,
udokum. pochodzenie, garażowany, właściciel niepalący, 15.900 Zł. Chrząstawa Mała, powiat wrocławski, tel.
071/318-96-58,0605/25-90-89
OPEL ASTRA, 1995 r., 152 tys. km, 170Ó ccm, turbo D nowy
akumulator (gwarancja), 2 poduszki pow., hak, immobilizer, RO,
5-drzwiowy, - 17:200 zł. Kępno, tel. 062/78243-40,
0603/41-63-80
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rowa tapicerka, zadbany, stan idealny, -14.500 zł lub zamienię.
Środa Śląska, tel. 0693/1646-94,0693/1646-98
OPEL ASTRA KOMBI. 1995 r.. 130 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, czarny metaiic, wspomaganie kier., centralny zamek, im
mobilizer, RO, szyberdach, 2 poduszki pow., welurowa tapicer
ka, nowe opony, el. reg. refiektory, roleta bagażnika, stan techn.
b. dobry, -15.900 zł. Wrodaw. tel. 0502/50-66-11
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 147 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, inst gazowa, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., alarm,
RM, centralny zamek, 2 poduszki pow., zadbane wnętrze, stan
b. dobry, -14.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/18-27-75

O

OPEL ASTRA, 1995/96 r., 129 tys. km, 1700 ccm,
turbo D, czerwony, garażowany, poduszka pow.,
wspomaganie kier., RO, komplet opon zimowych,
stan b. dob ry, • 20.000 z ł. Lubań, te l.
075/722-59-75,0603/64-33-51
W03002304

OPELASTRA I KOMBI, 1995/96 r„ 148 tys. km. 1700 ccm, TDI,
ciemnozielony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek + pi
lo t alarm, ABS, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, relingi dacho
we, roleta bagażnika, halogeny, kubefcowe fotele, obrotomierz,
oryg. RO, termometr zewn., II właśddeł, zadbany, bez korozji,
stan idealny,: 19.000 zł. Kępno, tel. 062/781-72-44 po godz 20,
0608/65-76-75
OPEL ASTRA KOMBI, 1995/96 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V,
Ecotec, biały, zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, el. otw.
szyby, poduszka pow.. centr. zamek, ABS, wspomaganie kier.,
garażowany, techn. sprawny, • 16.700 zł. Wałbrzych, tel.
074/665-82-00,0601/95-27-95

O

OPELASTRA, 1996 r., 108 tys. km, 1600 ccm, gra
fitowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach,
centr. zamek, alarm + pilot, 2 poduszki pow., ha
logeny, 5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, oryg. RO, 2 komplety opon, I właści
ciel, - 19.500 zł. Świdnica, tel. 0602/12-68-55
W01040714

OPEL ASTRA. 1997 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy,
poduszka pow., centr. zamek, kupiony w salonie, • 15.800 zł lub
zamienię. Oleśnica, tel. 0503/11 -47-37
OPEL ASTRA, 1997 r., 103 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, poduszka pow., zadbany. -18.000 zł. Podgórzyn,
powiat jeleniogórski, tei. 075/762-12-19
OPEL ASTRA. 1997 r.. 83 tys. km. 1400 ccm, 16V, Ecotec. gra
natowy, wspomaganie kier., ABS, poduszka pow., immobilizer,
el. otw. szyby, RO. blokada skrzyni biegów, alarm, centr. za
mek, kierowca niepalący, II właśddeł, • 22.500 zł. Rydzyna, tel.
065/538-79-32
OPEL ASTRA SEDAN, 1997 r., 61 tys. km. 1400 ccm, benzyna,
szary metalic, 4-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, po
duszka pow., centr. zamek, alarm, RO, garażowany, zadbany, •
20.000 z l Wołczyn, tel. 077/418-85-61
OPEL ASTRA, 1997 r., 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, Mul-T-Lock,
szyberdach, welurowa tapicerka, demne szyby, stan b. dobry, 17.000 zł. Wtocław, tel. 0507/04-99-89
OPEL ASTRA, 1997 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, poduszka pow., stan idealny, • 22.900 zł. Wro
cław, tel. 071/799-84-00,0697/23-36-62
OPELASTRA KOMBI, 1997/98 r., 107 tys. km, 1700 ccm. TDS,
perłowy, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. zamek, ABS,
relingi dachowe, roleta bagażnika, stan b. dobry, książka serwi
sowa, • 20.700 zł. Legnica, tel. 076/722-99-09,0600/82-81-35
OPEL ASTRA, 1997/98 r., 70 tys. km, 1600 ccm, Pb/ + gaz,
biały, kupiony w Polsce, inst gazowa, 4 zagłówki, poduszki pow.,
el. reg. światła, centr. zamek, 5-drzwiowy, bez wypadku, stan
idealny, RO, -19.600 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel.
074/845-11-15.0609/04-37-93
OPEL ASTRA. 1997/98 r., 84 tys. km. 1400 ććm, grafitowy me
talic, I właściciel, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku,
poduszka pow., centr. zamek, alarm, RO, oznakowany, kpi. do
kumentacja, garażowany, stan idealny, • 18.900 zł. Wrocław,
tel. 071/35146-57,0691/94-83-91

O

OPELASTRA CLASSIC, 1998 r., 84 tys. km, 1600
ccm, czerwony, kupiony w salonie w Polsce, I wła
ściciel, serwisowany, poduszka pow., immobili
zer, stan idealny, • 21.900 zł kredyt, leasing, sa
mochód w rozliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” ,
Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocław
ska 23, te l. 074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039864

O

OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 1400 ccm, 16V,
biały, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel,
serwisowany, 2 poduszki pow., immobilizer,
wspomaganie kier., Mul-T-Lock, relingi dachowe,
roleta bagażnika, instalacja gazowa, stan ideal
ny, - 32.900 zł kredyt, leasing, samochód w rozli
czeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039894

O

OPEL ASTRA II COMFORT, 1998 f., 88 tys. km,
1600 ccm, srebrny metafic, 5-drzwiowy, wspoma
ganie kier,, im m obilizer, pełne wyposażenie
elektr., ABS, 4 poduszki pow., halogeny, alarm,
opony zimowe i letnie, kpi. dokumentacja, stan
idealny, • 29.500 zł. Nysa, tel. 0606/62-49-36
W01027634

OPEL ASTRA, 1996 r., biały, poduszka pow., stan b. dobry, •
14.900 zł. Świebodzice, tel. 074/666-96-98,0693/36-82-87
OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r., 143 tys. km, 1400can, MPI,
srebrny metalic, inst gazowa roczna, l właścidel, kupiony w
salonie, ABŚ, centr. zamek + alarm, poduszką pów., blokada
Skrzyni biegów, • 18.000 zł. Wrocław, tęl. 0608/35-35-50
OPEL ASTRA, 1996 r„ 127 tys. km. 1400 ccm. benzyna. 82
KM-, SE, wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, halogeny, przyciemnia
ne szyby, poduszka pow. kierowcy, alarm + pilot, blokada antywłamaniowa, ABS, hak holowniczy. Euro, RO. bagażnft na
rowery, immobilizer, serwisowany. I właśddeł, użytkownft niepalący • 19.500 zł. Głogów, tel. 076/834-8842
OPEL ASTRA, 1996 r„ 94 tys. km, 1400 ccm poduszka pow.,
alum. felgi 5-ramienne, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia,
4 zagłówki, relingi dachowe, roleta, RO z RDS, zadbany, • 16.100
zł. Jelcz-Laskowice. tel. 0609/37-j^OTOPEL ASTRA SEDAN, 1996 r , 1400 ccm, benzyna, MPI, 82
KM poduszka pow., centr. zamek, alarm, blokada skrzyni bie
gów, kupiony w salonie, stan b. dobry, -17.100 zł lub zamienię.
Kłodzko, tel. 074/847-.10-37, .0508/16-74-14'
.
OPEL ASTRA, 1996 r. 1600 ccm, benzyna, niebieski-metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., kfimatyzacja, 16.500 zł. Krotoszyn, tel. 0603/87-95-45
OPEL ASTRA, 1996 r , 160 ccm, benzyna, inst. gaz., grafitowy
metalic, ABS, klimatyzacja, szyberdach, 2 poduszki pow., centr.
zamek, -17.800 zł. Krotoszyn, tel. 0506/52-24-36
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r„ 1600 ccm. Ecotec. czerwony,
wspomaganie kier., relingi dachowe, roleta, kube~łkowe fotele.
stan b. dobry, - 16.900 zł lub zamienię. Legnica, tel.
0507/01-72-70
.
- -C "OPEL ASTRA, 1996 r., 144 tys. km. 1700 ccm, diesej.grafitowy
metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., szyberdach,
3-drzwiowy, sportowy ukł. wydechowy, obniżony, demne szy
by, stan b. dobry, w kraju od 2 tygodni, zarejestrowany, -17.500
zł. Leszno, tel. 0501/55-59-23
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 16V peł
ne wyposażenie, - 21.000 zł. Opole, tel. 0601/26-50-15

OPEL ASTRA SEDAN, 1998 r., 65 tys. km, 1400 ccm, wtrysk,
czerwony, RO, centr zamek, immobiGzer, kupiony w salonie w
kraju, I właściciel, bez wypadku, serwisowany, - 22.900 zł lub
zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/244042
OPEL ASTRA CLASSIC, 1998 r., 96 tys. km. 1400 ccm. wtrysk,
granatowy metalic, kupiony w salonie, i właściciel, bezwypad
kowy, oryg. lakier i przebieg, kpi. dokumentacja, 4-drzwiowy,
5-biegowy, poduszka pow., centralny zamek z pilotem, alarm,
termometr, Mul-T-Lock, immobilizer, serwisowany, ekonomicz
ny, stan idealny, • 20.700 z ł , możliwe raty lub zamiana. Ka
mienna Góra, tel. 0501/87-15-93 .
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OPELASTRA KOMBI, 1998r.. 83tys.km, 1400 ccm. 16V,Ecotec, czerwony, kupiony w salonie, bez wypadku, wspomaganie
kier., ABS, poduszka pow., centr. zamek, relingi dachowe, role
ta bagażnika, Mul-T-Lock, immobilizer, oznakowany, 2 kpi. kół
(opony letnie i zimowe), garażowany, stan b. dobry, - 23.600 zł
lub zamienię. Legnica, tel. 076/721-38-95,0601/26-07-97
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r., 61 tys. km. 1600 ccm. czarny
metalic, I właściciel, klimatyzacja, wspomaganie kier., ABS, 4
poduszki pow., centr. zamek, halogeny, białe zegary, welurowa
tapicerka, relingi dachowe, roleta bagażnika, skórzana kierow
nica, RO, immobilizer, garażowany, stan b. dobry, - 31.500 zł
lub zamienię. Legnica, teł. 076/721-38-95,0601/26-07-97
OPEL ASTRA SEDAN. 1998 r„ 137 tys. km, 1400 ccm kupiony
w salonie, I właściciel, serwisowany, alarm, centr. zamek, RO,
poduszka pow., oznakowany, bez wypadku, stan techn. b. do
bry, • 17.900 zł. Legnica, tel. 0501/29-98-65
OPEL ASTRA, 1998 r., 96 tys. km. 1400 ccm, 16V, 90 KM, bor
dowy metalic, I właściciel, serwisowany, • 20.000 zł. Świdnica,
teł. 074/852-99-28,0694/49-63-80
OPEL ASTRA II, 1998 r., 1700 ccm, DTL, granatowy, ABS, ha
logeny, 4 poduszki pow., wspomaganie kier., el. otw. szyby, el.
reg. i podgrz. lusterka, ROz RDS, klimatyzacja, centr. zamek, 30.500 zł. świętoszów, powiat bolesławiecki, tel. 0609/06-21-14
OPEL ASTRA CLASSIC, 1998 r„ 90 tys. km, 1400 ccm, 16V,
benzyna, atramentowy metalic, I właściciel, kupiony w salonie
w kraju, kpi. dokumentacja, alarm, poduszka pow., centr. za
mek + pilot, immobilizer, blokada skrzyni biegów, oryginalny RO,
kpi. kół zimowych, garażowany, bez wypadku, stan idealny, •
21.900 zł. Wałbrzych, tel. 0601/15-57-27
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r.. 97 tys. km, 1800 ccm, 16V, 115
KM, granatowy metalic, ABS. TC, wspomaganie kier., 2 poduszki
pow., centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby i szyberdach,
eł. reg. lusterka, RO, immobilizer, radio ze sterowaniem przy
kierownicy, relingi dachowe, termometr, hak, wzmocnione żawieszenie, kpi. dokumentacja, - 28.900 zł. Wieruszów, tel.
0697/31-48-11
OPELASTRA KOMBI, 1998 r., 2000 ccm, turbo D klimatyzacja,
RO z CD, el. otw. szyby, alum. felgi, bez wypadku, • 38.500 zł.
Wrocław, tel. 071/336-99-00
OPEL ASTRA CLASSIC, 1998 r., 74 tys. km. 1400 ccm, benzy
na, bordowy metalic, poduszka pow., centr. zamek, I właściciel,
kupiony w salonie, bez wypadku, - 23.200 zł. Wrocław, tel.
071/799-84-00,0697/23-36-62
OPEL ASTRA SEDAN, 1998 r., 95 tys. km, 1400 ccm. benzyna,
zielony metalic, 4-drzwiowy, kupiony w kraju, bez wypadku, I
właściciel, serwisowany, poduszka pow., centr. zamek, alarm,
termometr zewnętrzny, • 19.600 rt. Wrocław, tel. 0501/18-36-26
OPELASTRA II KOMBI, 1998r, 177 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, niebieski, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., el. otw. szy

OPEL ASTRA CLASSIC KOMBI. 1999 r.. 123 tys. km. 1400 ccm.
biały, immobilizer, alarm ♦ pilot, blokada skrzyni biegów, relingi
dachowe, 2 poduszki pow., kupiony w salonie, stan b. dobry, 21.900 zł., tel. 0504/15-9842
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 95 tys. km, 2000 ccm. DTI, gra
natowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer,
podgrz. lusterka, RO Z CD, dzielone tylne siedzenia, bez wy
padku, garażowany, 2 poduszki pów., stan idealny, - 36.000 zł.
Bolesławiec, tel. 0609/47-76-33
OPEL ASTRA, 1999 r., 86 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
kupiony w salonie, bez wypadku, oryg. lakier, 2 poduszki pow.,
zestaw głośnomówiący, RO, stan b. dobry, - 19.900 zł lub za
mienię na Inny. Brzeg, tel. 077/41149-71,0501/36-37-18
OPEL ASTRA II, 1999 r, 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, Ecotec,
srebrny metalic, w kraju od roku, I właściciel, nowy model,
3-drzwiowy, klimatyzacja, 4 poduszki pow., ABS, SRS, wspo
maganie kier., centralny zamek z pilotem, el. otw. szyby, el. reg.
lusterka, welurowa tapicerka, RO, alum. felgi, serwisowany, stan
b. dobry, • 25.900 z ł, możliwe raty lub zamiana. Kamienna Góra,
teł. 0501/87-15-93
OPEL ASTRA II, SEDAN, COMFORT, 1999 r., 90 tys. km, 1600
ccm, 100 KM, zielony metalic, z salonu, i właściciel, serwiso
wany w Oplu, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., stan ideal
ny, - 32.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-38-50,0601/56-29-10

OPEL ASTRA, 1998 r., 102 tys. km, 1400 ccm, benzyna, inst
gaz., biały, 4-drzwiowy, centr. zamek, termometr, RO CD+ zmie
niacz, bez wypadku, stan b. dobry, • 17.900 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 0601/78-23-21

O

OPEL ASTRA II KOMBI, 1998/99 r., 150 tys. km,
1400 ccm, 16V, czarny metalic, kupiony w salo
nie, serwisowany, książka przeglądów, bez wy
padku, garażowany, homologacja na ciężarowy,
faktura VAT, RO Blaupunkt, relingi dachowe, 2
komplety opon, bezpośrednio od I właściciela,~28.500 zł. Żemiki Wrocławskie, tel. 0601/79-72-19
W01041464

OPELASTRA II, 1998/99 r„ 2000 ccm, DTL, 16V, Ecotec. zielo
ny, klimatyzacja, poduszka pow., halogeny, el. reg. lusterka, el.
otw. szyby, immobilizer, centr. zamek, przyciemnione szyby, koła
zimowe 15”, II właściciel, soczewkowe reflektory, wspomaga
nie, - 32.000 zł..Lubin, teł. 0506/03-49-70
OPELASTRA II, 1998/99 r., 142 tys. km. 1600 ccm, 16V, zielo
ny metafic, kupiony w salonie, serwisowany, wspomaganie, ABS,
klimatyzacja, 2 poduszki pow., centr. zamek + pilot, alarm, ei.
otw. szyby, 5-drzwiowy. el. reg. lusterka, regulowana kierowni
ca, halogeny, podłokietnik, welurowa tapicerka, stan technicz
ny idealny, • 28.900 zł. Miejska Górka, powiat rawicki, tel.
0603/774947
OPEL ASTRA CLASSIC SEDAN, 1998/99 r., 69 tys. km, 1600
ccm, czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, poduszka pow.,
immobilizer, RO Philips, dzielona kanapa, serwisowany, zadba
ny, stan idealny, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-17-31
OPEL ASTRA IICOMFORT, 1998/99 r., 53 tys. km, 1600 ccm,
16V, czerwony, kupiony w salonie w kraju, tylna szyba ogrze
wana, bez wypadku, wspomaganie kier., ABS, el. otw. szyby,
halogeny, centr. zamek + pilot, 3-drzwiowy, poduszka pow., ory
ginalny RO, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-82-70,
0696/43-02-15
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998/99 r., 103 tys. km, 2000 ccm,
diesel, srebrny metalic, centr. zamek, alarm ♦ pilot, klimatyza
cja, blokada skrzyni biegów, alum. felgi + koła zimowe, 4 po
duszki pow., ABS, halogeny, roleta bagażnika, RO, bez wypad
ku, stan b. dobry, - 31.900 zł. Złotoryja, tel. 076/87840-57,
0604/46-88-71
OPEL ASTRA SEDAN. 1999 r., 84 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
srebrny metalic, kupiony w Polsce u dealera, pierwszy właści
ciel,2 poduszki powietrzne, centr. zamek, reg. wys. fotela, wspo
maganie kierownicy, serwisowany, zadbany, • 22.700 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-08-64,071/791-79-94

O

O

O

O

OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 1400 ccm fabrycz
na homologacja, kupiony w Polsce, poduszka
pow. dla kierowcy i pasażera, centr. zamek, stan
techn. b. dobry • 16.500 z ł netto, cena do nego
cjacji, Opel Corsa 1.2, 1997 r., 3-drzwiowy, ku
piony w Polsce, czerwony, poduszka pow. kie
rowcy • 16.800 zł możliwość zamiany, zakupu na
raty -od 20% wpłaty procedury, uproszczone,
przyjmujemy, samochody w rozliczeniu, Wrocław,
tel. 071/325-38-30 W81005704
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 1400 ccm, 16V,
czerwony, kupiony w salonie w Polsce, I właści
ciel, serwisowany, 2 poduszki pow., immobilizer,
relingi dachowe, roleta bagażnika, stan idealny,
• 22.900 z ł z VAT-em, kredyt, leasing, samochód
w rozliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wał
brzych, www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska
23,
te l.
074/666-60-50,
0695/60-30-22
W01039874
OPELASTRAIIHATCHBACK COMFORT, 1999 r.,
1600 ccm, 16V, srebrny metalic, I rejestracja w
2000 r., kupiony w salonie w Polsce, I właściciel,
serwisowany, 2 poduszki pow., im m obilizer,
wspomaganie kier., ABS, eł. otw. szyby, el. reg.
lusterka, centr. zamek, alarm, fabryczna klima
tyzacja, halogeny, stan idealny, - 37.900 zł kre
dyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
www.auto -p lu s .c o m .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039884
OPEL ASTRA SEDAN, 1999 r., 72 tys. km, 1400
ccm, 60 KM, granatowy metalic, kupiony w salo
nie w Polsce, bez wypadku, I właściciel, serwi
sowany, 2 poduszki pow., wspomaganie kier.,
centr. zamek, RO, dzielonatylna kanapa, • 22.900
z ł m ożliw y kredyt, zam iana. Kom is • „AU TO-MAX” , Wałbrzych, www.automaxkomis.gratka.pl, ul. W rocławska 2, te l. 074/846-96-00,
0502/25-55-10,0504/10-64-44 W01040434

O

OPELASTRA, 2000 r., 1400 ccm, granatowy me*
talie, instalacja gazowa, 2 poduszki pow., RO, I
właściciel, fabryczna homologacja, - 21.900 zł
b ru tto . W ałbrzych, te l. 074/842-55-50,
0601/88-19-24 W01040784
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r., 54 tys. km, 1600
ccm, granatowy, kupiony w salonie w Polsce, I
właściciel, serwisowany, 4 poduszki pow., immo
bilizer, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, kli
matyzacja, relingi dachowe, roleta bagażnika,
stan idealny, - 38.900 zł kredyt, leasing, samo
chód w rozliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” ,
Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocław
ska 23, te l. 074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039904

OPEL ASTRA CLASSIC, 2000 r., 1400 ccm, benzyna 2 podusz
ki pow., 5-drzwiowy, 5-biegowy, immobilizer, alarm ♦ pilot, dzie
lona tylna kanapa, oryginały RO, welurowa tapicerka, el. reg.
reflektory, kupiony w salonie, zadbany, garażowany, -18.400
zł. Dzierżoniów, tel. 0603/13-0640

OPEL ASTRA SEDAN CLASSIC. 1999 r„ 64 tys. km. 1400 ccm.
szampański metalic, model z 10,2 poduszki pow., immobilizer,
RO, książka pojazdu, właściciel. - 24.000 zł. Kotlin, tel.
0605/07-72-28, pow. jaworski

OPELASTRA CLASSIC, 2000 r., 87tys. km, 1400ccm, wtrysk,
inst gaz., atramentowy metalic, 4-drzwiowy, 2 poduszki pow.,
wspomaganie kier., centr. zamek, alarm t pilot, RO, blokada
skrzyni biegów, I właściciel, kupiony w salonie, • 25.900 zł. Ja
rocin, tel. 062/749-62-88.0502/54-74-94

OPEL ASTRA, 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm, Ecotec, czerwo
ny, 3-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki pow., alarm +
pilot, wszystkie el. dodatki, - 22.500 zł. Legnica, tel.
0602/7448-90

OPEL ASTRA CLASSIC, 2000 r., 33 tys. km, 900 ccm, zielony
metafic, poduszka pow., RO, alarm, I właściciel, kupiony w sa
lonie, • 24.800 zł. Legnica, tel. 076/862-62-32

OPEL ASTRA II, 1999 r., 88 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, wspomaganie kier., ABS, 2-poduszki pów., napinacze pasów, RO z CD, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot,
blokada, el. reg. reflektory, el. reguł, fotel kierowcy, dzielona
tylna kanapa, garażowany, stan b. dobry, • 26.600 zł. Legnica,
tel. 076/722-97-92
OPEL ASTRA II SEDAN, 1999 r., 105 tys. km, 1400 ccm, 16V,
srebrny metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., 2 poduszki
pow., Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, RO Sony, kupiony w salo
nie, bezwypadkowy, stan idealny, - 32.500 z ł, możliwe raty przez
komis. Lubin, tel. 076/844-28-90,0601/15-92-65.0691/73-78-05
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999 r„ 87 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
kolor perłowoczamy, katalizator, wersja limitowana na 100 lat
Opla, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki pow., alum. felgi, el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., zderzaki w kolorze
nadwozia, relingi dachowe, roleta, stan Idealny, zadbany, 32.900 źł. Nysa, tel. 077/433-55-90,0501/65-1845

OPEL ASTRA II, 2000 r., 95 tys. km, 2000 ccm, DTI, granatowy
metalic, wersja sportowa, klimatronic, 4 poduszki pow, pełne
wyposażenie elektryczne, alarm, ABS, radio, - 35.000 zł. Lesz
no, tel. 065/520-06-54
OPEL ASTRA CLASSIC, 2000 r., 1400 ccm, granatowy, kupio
ny w salonie, centr. zamek, alarm, stan b. dobry, - 23.500 zł.
Łagiewniki, tel. 071/393-97-54,0693/33-56-06
OPEL ASTRA II, 2000 r., 62 tys. km, 1700 ccm, DTI, granatowy,
centr. zamek, el. otw. szyby, - 32.000 zł. Międzybórz, tel.
062/785-62-78,0603/64-60-83
OPEL ASTRA KOMBI, 2000 r., 90 tys. km, 1700 ccm. DTI, biały,
2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. za
mek, RO, relingi dachowe, immobilizer, • 34.950 zł. Namysłów,
tel. 077/41049-16,0503/92-25=10

OPEL ASTRA KOMBI. 2001 r.. 42 tys. km. 1700 ccm, dTi, srebr
ny metalic, 4 poduszki pow., centr. zamek, wspomaganie kier.,
RO ż CD, immobilizer, relingi dachowe, - 38.000 zł. Wałbrzych,
tel; 0602/50-33-20

OPEL CALIBRA, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic,
wspomaganie, alum. felgi 15*. instalacjagazowa na gwarancji 16.900 zł lub zamienię najtańszy dó 10.000 zł (Renault Clio,
Peugeot 106, QpflM<adett), Bolesławiec, tel. 075/731-12-01

OPEL ASTRA, 2001 r., 140 tys. km, 1700 ccm, turbo D/grana
towy, homologacja na ciężarowy, alarm, centr. zamek, wspo
maganie, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, immobilizer, I
właściciel, kupiony w salonie, klimatyzacja, bez wypadku,'2
poduszki powietrzne, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 0602/37-91-26,
0603/50-14-60

OPEL CALIBRA, 1993/94 r., 127 tys. km, 2000 ccm, ciemnoperłowozielony, klimatyzacja, wspomaganie kier., pełne wypo
sażenie el., ABS, centr. zamek, 2x alarm, welurowa tapicerka,
fotele kubełkowe, RM, soczewkowe reflektory, białe zegary,
spoilery, sportowe zawieszenie i kierownica, ciemne szyby, dzie
lona tylna kanapa, -15.900 zł. Kłodzko, tel. 0507/05-19-25

OPEL ASTRA II, 2001/02 r., 30 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
błękitny, ABS. wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot,
klimatyzacja, RO z CD, 4 poduszki pow., 5-drzwiowy, wszystkie
el. dodatki, stan idealny, - 37.500 zł. Bolesławiec, tel.
0602/72-53-98

OPEL.CALIBRA, 1993/97 r., 197 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
czerwony, ospoilerowany, el. otw. szyby, centr. zamek, atrak
cyjny wygląd, -15.800 zł. Złotoryja, teł. 0608/38-96-54

OPEL ASTRA II, 2001/02 r., 49 tys. km, 2000 ccm, TDI, srebrny
metalic, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. ster. szyby i luster
ka, komputer, alum. felgi, 5-drzwiowy, drewniane wykończenia,
halogeny, -41.200 zł. Bralin, tel. 062/781-26-68 po godz. 18
OPEL ASTRA II, 2001/02 r„ 30 tys. km, 1800 ccm, 16V, 125
KM, seledynowy metalic, I właściciel, książka serwisowa, kli
matyzacja, 4 poduszki pów., alum. felgi, RO z CD, centr. zamek
+ pilot, ABS, ASD, serwo, alarm, stan idealny, - 37.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/99-92-13
OPEL ASTRA II, 2002 r., 45 tys. km, 2000 ccm, DTi, srebrny
metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, • 42.500
zł. Turek, tel. 063/288-37-81,0608/18-34-01
OPEL ASTRA II, 2002 r„ 26 tys. km, 2000 ccm, DTI, 16V, turbo
D, srebrny metalic, 100 KM, 5-drzwiowy, ABS, klimatronic, 4
poduszki pow., serwisowany, stan b. dobry, komplet kół zimo
wych, -48.000 zł. Wrocław, tel. 0692/0044-20
OPEL ASTRA II KOMBI, 2003 r., 13 tys. km, 1800 ccm, 16V,
perłowoczamy, bogate wyposażenie, I właścideł, 4 miesiące w
kraju, - 45.000 zł. Żary, tel. 0503/65-58-28

OPEL CALIBRA, 1990/91 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,
czerwony, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, eł. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, szyberdach, komputer, alum. felgi, regu
lowana kierownica, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, -14.000
zł lub zamienię. Kargowa, powiat zielonogórski, tel.
0604/87-66-25
OPEL CALIBRA, 1990/91 r., 180 tys. km, 2000 ccm, OHC, czer
wony, inst. gazowa, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. reg.
lusterka, wspomaganie kier., ABS, alum. felgi, RO z CD, welu
rowa tapicerka, bez wypadku, dzielona tylna kanapa, sprowa
dzony w całości, zadbany, - 14.200 zł. Rawicz, tel.
0608/60-15-37

OPEL ASTRA II, 2000 r., 89 tys. km, 2000 ccm, dTi, granatowy,
ABS, wspomaganie kier., RO, poduszki pow., el. otw. szyby i
reg. lusterka, welurowa tapicerka, do sprowadzenia, homoiogacja na ciężarowy, • 25.000 zł. Wabrzych, tel. 0501/36-65-87

OPEL CALIBRA, 1991 r., 222 tys. km, czerwony, ABS, inst
gazowa, alarm, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szy
berdach, el. reg. i podgrz. lusterka, kpi. dokumentacja, -12.500
zł. Nowa Sól, tel. 068/387-54-17,0606/2944-35

OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 82 tys. km, 1400 ccm. benzy
na 60 KM, biały, 2 poduszki pow., immobflizer, alarm, kpi. doku
mentacja, książki serwisowe, garażowany, zadbany, • 18.400 zł
lub zamienię. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-91-95,0501/29-88-89

OPEL ASTRA SEDAN. 2000 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, zie
lony metafic, 100 KM, I właściciel, kupiony w salonie, serwiso
wany, bez wypadku, ABS, 2 poduszki powietrzne, centr. zamek,
halogeny, hak, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0608/01 -85-67

OPEL ASTRACLASSIC SEDAN, 1999 r„ 89 tys. km. 1600 ccm,
16V, Ecotec, niebieski metalic, wspomaganie kier., centr. za
mek, poduszka pow., ABS, RO, książka serwisowa, kupiony w
salonie, stan idealny, - 22.900 zł. Rawicz, tel. 0501/09-88-57,
0696/13-95-29

OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r., 159 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, klimatyzacja, ABS, ei. otw. szyby, el. regui. lu
sterka, RM, sterowanie w kierownicy, 2 poduszki pow., reg. fo
tel kierowcy, inst. gazowa, - 32.000 zł. Wrocław, tel.
071/34148-98,0605/29-03-35

OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, DOriC, grafitowy
metalic, wspomaganie kier., ABS, inst. gazowa na gwarancji,
centr. zamek, immobilizer, alarm, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alum. felgi 15', ospoilerowany, atrakcyjny wygląd, garażo
wany, w kraju od 2001 r., - 17.000 zł. Bolesławiec, tel.
075/73247-34

CORSE. ASTRfc. KAUfcl IA I Inne auta
Mogą być uszkodzono

OPEL ASTRA SEDAN, 1999 r., 83 tys. km, 1600 ccm, bordowy
metafic, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku,
książka serwisowa, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, 2
poduszki pow., RO, serwisowany, halogeny, zderzaki i lusterka
w kolorze nadwozia, zadbany, garażowany, stan b. dobry, 21.900 zł. Wałbrzych, tel. 0609/114343
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999 r., 125 tys. km. 1800 ccm. 16V
benzyna, 115 KM, zielony metalic, I vtfaśddel, kupiony w salo
nie, w Polsce, fabrycaia homologacja na ciężarowy, 5-osobowy, ABS, centr. zamek, alarm, aium. felgi, welurowa tapicerka,
el. otw. szyby, RO, podgrzewane lusterka, drewniane wykoń
czenia, stan b. dobry, wersja Elegance, - 27.500 zł ♦ opłaty.
Wałbrzych, tel. 074*665-20-9^ 0605/16-60-15
OPEL ASTRA 1,1999 r., 30 tys. km, 1400 ccm, granatowy me
talic, 5-drzwiowy, immobilizer, alarm, blokada skrzyni biegów,
kupiony w Polsce (w salonie), kpi. dokumentacja, książka ser
wisowa, - 22.200 z ł, możliwe raty. Wąsosz, tel. 0607/40-20-17,
pow. górowski
OPEL ASTRA II, 1999 r., 115 tys. km, 1600 ccm, czarny,
3-drzwiowy, bez wypadku, 4 poduszki powietrzne, klimatyza
cja, el. otw. szyby, ABS, el. reg. lusterka, alum. felgi, stan b.
dobry, - 31.700 zł. Wrocław, tel. 0504/13-80-30
OPEL ASTRA, 1999 r., 91 tys. km, 1400 ccm, srebrny, I właści
ciel. centr. zamek, wspomaganie kier., reguł, fotel kierowcy,
zderzaki i klamki w kolorze nadwozia, - 22.400 zł. Wrocław, tel.
0601/22-85-34
OPELASTRA II KOMBI, 1999 r., 104 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny, pełne wyposażenie, • 31.800 zł. Wrocław, tel.
071/799-85-00,0697/23-36-62
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r„ 123 tys. km. 1400 ccm. benzy
na. biały, alarm, Mul-T-Lock, wspomaganie kier., immobilizer,
kupiony w salonie w kraju, bezwypadkowy, 2 poduszki pow.,
zimowe opony, stan b. dobry, - 22.900 zł. Wrocław, tel.
0609/19-06-08
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 1400 ccm, zielony metalic,
wspomaganie kier., 2 poduszki pow., el. otw. szyby, kupiony w
salonie, stan b. dobry, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 0508/50-64-85
OPEL ASTRA II, 1999 r„ 35 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny
metalic, ABS, 2 poduszki pow., el. reg. lusterka, eł. otw. szyby,
immobilizer, alarm, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, RO
+ głośniki, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, I wła
ściciel, stan b. dobry, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 0501/73-46-29
OPEL ASTRTFKOmBI, 1999 r., 84 tys. km, 1400 ccm bez wy
padku, kupietywsalonie, I właściciel, relingi dachowe, roleta,
2 poduszki powietrzne, Immobilizer, eł. reg. reflektory, homologacja, dzielona kanapa tytna, stan b. dobry, • 18.900 zł lub za
mienię. Złoty Stok, tel. 074/817-50-01,0502/42-93-94
OPEL ASTRAMKOMBI, 1999 r„ 105 tys. km, 1400 ccm, 16V,
wtrysk, srebmymetalic, kupiony w salonie, centr. zamek, wspo
maganie, 2 poduszki pow., ABS, I właściciel, relingi dachowe,
roleta bagażnika, radio, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie,
• 29.900 zł lub zamienię. Żagań, tel. 0603/87-31-2o
OPEL ASTRArt099i , 86 tys. km, 1400 ccm, kattlzator, złoty
metafic, I właściciel, kupiony w salonie, inst. gazowa, serwiso
wany, stan idealny, • 23.400 zł lub zamienię. Żary, tel.
0602/49-26-30

O

OPEL ASTRA II KOMBI ELEGANCE, 1999/00 r.,
97 tys. km, 1800 ccm, 16V, Ecotec, srebrny me
talic, kupiony w salonie, I właściciel, bezwypad
kowy, fabr. homologacja, klimatyzacja, 4 podusz
ki pow., el. otw. szyby, wspomaganie kier., alum.
felgi, ABS, SRS, TCS, RO, drewniane dodatki,
welurowa tapicerka, alarm, komputer, relingi da
chowe, roleta, serwis., - 34.900 z ł , faktura VAT,
możliwe raty lub zamiana. Kamienna Góra, tel.
0606/23-66-76 W84005634

OPEL ASTRA II KOMBI, 1999/00 r., 129 tys. km, 1400 ccm,
benzyna, Ecotecjjerłowosrebmy, I rejestracja w 2000 r., 4 po
duszki pow^ABSJ wspomaganie kier., alarm t pilot, immobili
zer, centr. zamek, RM Blaupunkt, relingi dachowe, roleta ba
gażnika. I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, kpi. do
kumentacja. kpi. kluczyków, garażowany, - 28.800 zł. Jelenia
Góra. teł. 0601/88-00-15.
OPEL ASTRA. 1999/00 r.. 8 tys. km. 1600 ccm, 16V, zielony
metafic, I właściciel, klimatyzacja, kupiony w salonie, wspoma
ganie kier., el. otw. szyby, 4 poduszki pow., RO, bez wypadku,
stan idealny, - 31.200 zł. Kępno, tel. 0603/39-31-25
OPEL ASTRA KOMBIJ999/00 r., 89 tys. km, 1700 ccm, TDI,
srebrny metafic, w kraju od 3 dni, bez wypadku, 4 poduszki pow.,
wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, relingi dachowe, RO,
roleta bagażnika, alum. felgi, - 31.400 zł. Rawicz, tel.
0605/22-90^19

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, czeiwony, ABS, el. otw.
szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, alarm, alum.

NADCHODZI MAJ 2004
K o rzystn e sa m o ch o d y od

od 200 do 6450 EURO
od ? ? ? ? d o 2001 ro ku

Do wyboru ponad 100 samochodów
różnych marek i modeli

Sprzedajemy również używane części zamienne.
Mówimy po polsku, niemiecku i angielsku.
J. polski - tel. 0049/162/733-67-16
J. niemiecki i angielski - tel. 0049/358/586-23-68
Godz. otwarcia: pon. - pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-16.00

A0T0P0WER1 L0BAU
L a u b a n e r S tr. 4 1 /B 6 , 0 2 - 7 0 8 L ó b a u
ty lk o 2 5 k m o d Z g o r z e lc a
OPEL ASTRA KOMBI, 2000 r., 1400 ccm. benzyna, biały, ku
piony w salonie, poduszka pow., stan b. dobry, homologacja na
ciężarowy, • 22.800 zł lub zamienię, możliwe raty. Ząbkowice
Śląskie, teł. 0506/18-32-53
OPEL ASTRA II, 2000/01 r., 623 tys..km, 1800 ccm, benzyna,
16V, grafitowy metalic, 125 KM, klimatyzacja. 4 poduszki pow.,
skórzana tapicerka, ABS, ASR, drewniane wykończenia, RO z
CD ze sterowaniem przy kierownicy, pełne wyposażenie eł.,
centr. zamek, podgrz siedzenia, regulowana kierownica, •
38.700 zł lub zamienię na tańszy. Oleśnica, tel. 071/314-62-07
OPEL ASTRA II, 2000/01 r., 1400 ccm, benzyna, błękitny meta
lic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, ku
piony w salonie, poduszka pow., stan b. dobry, - 32.500 zł. Ząb
kowice śląskie, tel. 0506/18-32-53
OPELASTRA II, 2001 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny, 3-drzwiowy, ABS, ESP, wspomaganie kier., centr. zamek,
klimatyzacja, el. ster. szyby i lusterka, RO, 4 poduszki pow.,
podgrzewane siedzenia, • 37.500 zł. Ostrzeszów, tel.
062/730-33-66
OPEL ASTRA II, 2001 r., 2000 ccm, benzyna, 16V„ 136 PS,
granatowy, klimatyzacja, ABS. EPS. 4 poduszki pow., szyber
dach, RO z CD, tempomat, komputer, alum. felgi, welurowa ta
picerka, Mul-T-Lock, immobilizer, - 38.500 zł. Legnica, tel.
076/854-02-84,0604/59-17-35
OPEL ASTRA COMFORT, 2001 r., 100 tys. km, 2000 ccm. 16V,
TDI, 100 KM, perłowoczamy, ABS, klimatyzacja, Mul-T-Lock,
immobilizer, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek +
2 piloty, 4 poduszki pow., welurowa tapicerka, RO Pioneer,
3-drzwiowy, sprowadzony w 2002 r., skrzynia biegów tiptronik,
wersja amerykańska, • 39.300 zł lub zamienię. Polkowice, tel.
0604/30-80-30
OPEL ASTRA II, 2001 r., 36 tys. km, 1700 ccm, DTI, srebrny
metalic, 5-drzwiowy, w kraju 2 tygodnie, zarejestrowany, karta
pojazdu, klimatyzacja, 4 poduszki pow., ABS, wspomaganie,
centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, stan idealny, - 41.900
zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19
OPEL. ASTRĄ II ELEGANCE, 2001 r., 67 tys. km, 1700 ccm,
DTI, srebrny metafic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, welurowa
tapicerka, RO z CD sterowany przy kierownicy, alum. felgi 15.,
halogeny, drewniane wykończenia, • 39.800 zł. Szlichtyngowa,
teł. 065/549-25-11

OPEL CALIBRA, 1994 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewane, szyber
dach, kfimatyzacja, skórzana tapicerka, alum. felgi, sportowy
ukł. wydechowy, sportowe dodatki, kpi. felg z oponami zimowy
mi, radio + 6 głośników, -14.000 zł. Bolków, tel. 0696/44-80-64,
0608/67-38-33, pow. jaworski
OPEL CALIBRA, 1994 r., 2500 ccm, benzyna, srebrny metalic,
pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, • 18.500 zł. Kępno, tel.
062/781-51-26,0602/30-96-38
OPEL CALIBRA, 1994 r„ 2000 ccm, szary metalic, model z 12,
wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyberdach, alum.
felgi, białe zegary, ekonomizer, el. otw. szyby i reg. światła, spor
towy ukł. wydechowy, karta pojazdu, 2 lata w kraju, • 16.500 zł.
Ostrów Wlkp., tel. 062/733-62-55,0600/51-19-30
OPEL CALIBRA, 1994/95 r., 211 tys. km, 2500 ccm, V6, fioleto
wy metalic, ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka, 2 poduszki pow.,
klimatyzacja, centr. zamek, alum. felgi 16*, spoilery, wspoma
ganie kier., sprowadzony w całości, karta pojazdu, stan dobry, 16.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-2045,0600/69-98-60
O

OPEL CALIBRA, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, czerwony,
centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, RO, el. otw. szyby, szy
berdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, bez wypadku, oryg. la
kier, w kraju od miesiąca, stan b. dobry, -13.900 zł. Nysa, tel.
077/433-62-64,0605/89-58-25

OPEL ASTRA KOMBI CLASSIC. 2000 r, 132 tys. km. 1400 ccm,
biały, kupiony w salonie, serwisowany, 2 poduszki pow, relingi
dachowe, roleta, RO, opony zimowe i letnie, stan b. dobry, •
19.800 z ł, w rozliczeniu Fiat Cinquecento~704, Skoda Favorit.
Nysa. tel. 0502/42-50-21

KUPIEC
by, el. reguł, lusterka, kupiony w kraju, relingi dachowe, - 25.000
z t , możliwe raty. Wrocław, tel. 071/793-13-91,0604/06-15-52

O

felgi, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, • 14.300 zł lub zamienię na BMW z
instalacją gazową albo inny. środa Śląska, tel. 0693/1646-94

O

OPEL CAUBRA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, czer
wony, I właściciel, bez wypadku, centr. zamek,
el. otw. szyby, Immobilizer, RO, wspomaganie
kier., ABS, poduszka pow., • 17.900 zł gotówka,
zamiana, kredyt lub leasing. „LEKS CAR” , Wał
brzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewicza
37,
te l.
0601/85-15-55,
0604/40-47-11
W01041434

OPEL CALIBRA, 1992 r., 188 tys. km, 2000 ccm, V8, benzyna,
czarny metalic, inst. gazowa, alum. felgi, stan idealny, szyber
dach, el. reg. lusterka, zadbany, w kraju od 2 lat, RO i 8 głośni
ków + zmieniacz na 10 płyt, • 16.000 zł. Bolesławiec, tel.
0693/07-6241

OPEL CALIBRA, 1995 fc, 159 tys. km , 2000 ccm,
śliw kow y metalic, ABS, wspom aganie kier., centr.
zamek, 2 poduszki pow., el. reg. lusterka, el. otw.
szyberdach, im m ob ilizer fabryczny, alarm z antynapadem , alum . fe lg i 15" le tn ie + 14” zim owe,
po w ym ianie całego rozrządu, filtró w , oleju, I wła
ś c icie l w Polsce, zadbany, -18.500 zł. Wrocław,
te l. 0600/85-82-02
W01035074

OPEL CALIBRA, 1995 r., 143 tys. km, 2000 ccm, benzyna, inst
gaz., perłowozielony, pełne wyposażenie oprócz skórzanej ta
picerki, kpi. kół zimowych, • 17.700 zł. Prusice, tel.
071/312-5049,0605/95-73-26
OPEL CORSA SEDAN, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy,
2-drzwiowy, inst gazowa, 4-biegowy, stan silnika i blacharki
dobry, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 0605/18-27-75
OPEL CORSA SEDAN, 1984 r., 1200 ccm, benzyna, buraczko
wy, stan b. dobry, zadbany, • 4.500 zł. Wałbrzych, tel.
074/848-83-19,0507/98-61-06
OPEL CORSA, 1985 r., 1200 ccm. benzyna, zielony metafic,
5-drzwiowy, po wymianie progów, nadkoli, dużo nowych części,
sprowadzony w całości, przegląd do 12.2004 r., nowe tablice
rejestracyjne, zadbane wnętrze, stan techn. b. dobry, -3.500 zł.
Jelenia Góra, tel. 0697/15-76-55
OPEL CORSA, 1987 r., 1000 ccm. GTi, benzyna kpi. nowych
opon, nowy akumulator i klocki hamulcowe, ważny przegląd i
OC, stan dobry, zadbany, garażowany, el. otw. szyby, użytko
wany przez starszą osobę, • 5.500 zł. Mleczno, tel.
074/843-51-89,0607/24-78-83
OPEL CORSA, 1988 r., 170 tys. km, 1500 ccm, diesel (Isuzu),
szary metalic, sprowadzony w całości, stan techn. b. dobry, •
4.500 zł. Lubin, tel. 076/724-63-86,0692/37-63^50
OPEL CORSA, 1988 r., 1000 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, stan
b. dobry, na zachodnich tablicach, - 1.000 zł. Nowa Sól, tel.
0600/56-29-86
OPEL CORSA, 1988 r„ 1300 ccm, benzyna, czarny, el. otw.
szyby, szyberdach, stan dobry, - 3.800 zł. Opole, tel.
0607/83-37-33
OPEL CORSA, 1989 r., 139 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, zadbany, opony zimo
we, - 5.000 zł. Korfantów, powiat nyski, tel. 077/431 -28-81
OPEL CORSA, 1989 r., 1500 cćm, diesel, czarny, kpi. kół zimo
wych, 3-drzwiowy, stan dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel.
0503/94-68-96
OPEL CORSA, 1989/99 r., 10 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wonyi sprowadzony w całości, cena - 4.800 zł lub zamienię na
Fiata 126p, Poloneza. Paczków, tel. 077/43^75-04,
0604/12-31-13
OPEL CORSA, 1990/91 r., 160 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czar
ny, bez wypadku, sprowadzony w całości, zadbany, karta po
jazdu. - 6.900 zt. Poniec, te). 065/573-12-67,0609/62-20-89
OPEL CORSA SWING, 1991 r., 140 tys. km, 1200 ccm, czerwo
n y zadbany, bez wypadku, model przejściowy, sprowadzony w
całośd, ekonomiczny, - 7.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-97-69
OPEL CORSA, 1991 r., 1200 ccm, wtrysk, niebieski, model przejśdowy, welurowa tapicerka, wymienione opony i częśd, bez
korozji, RO, 3-drzwiowy, stan silnika i ogólny b. dobry, - 7.300
zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0606/18-23-50
OPEL CORSA, 1991 r., 1200 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwiowy,
stan b. dobry, - 6.900 zł lub zamienię na droższy do 12.000 i .
Krotoszyn, tel. 0602/89-55-55
OPEL CORSA GSI, 1991/92 r., 76 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
czerwony, RO, oznakowany, centr. zamek, ei. otw. szyby, alum.
felgi, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, sportowa kierowni
ca, po tuningu nadwozia, kpi. opon letnich, szyba czołowa z
kolorowym pasem, garażowany, • 8.400 z ł^ u b in , tel.
076/844-72-81 po godz 17
OPEL CORSA, 1991/92 r.; 1200 ccm, wtrysk, pertowobiały, bez
wypaeftu, model przejśdowy, zadbane wnętrze, RM, welurowa
tapicerka, nowe opony, listwy boczne, stan b. dobry, • 5.700 zł
lub zamienię na Fiata 126p. Ząbkowice Śląskie, tel.
0600/94-24-15
OPEL CORSA, 1991/92 r., 1200 ccm, OHC zadbany, RO, mo
del przejśdowy, welurowa tapicerka. listwy boczne, nadkola,
stan b. dobry, - 5.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Zloty Stok,
tel. 074/817-5CT-82,0600/94-24-15
OPEL CORSA, 1992 r., 68 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały,
szyberdach 2-poziomowy, alum. felgi, białe zegary, zadbany,
5-biegowy, I właśddel, kpi. dokumentacja, z urzędu celnego, 9.500 zł. Żmigród, tel 0691/19-20-68
OPEL CORSA, 1992/94 r., 1200 ccm, OHC, biały, inst gazowa,
el. otw. szyby, zadbane wnętrze, oryg. lakier, bez wypadku, kpi.
dokumentacja, stan idealny, - 7.800 zł- Wiązów, tel.
0609/6747-69, pow. strzeliński
OPEL CORSA B, 1993 r., 135 tys. km, 1200 ccm, turkusowy
metalic, kupiony w salonie w Polsce w 1994 r., oznakowany,
5-drzwiowy, alarm i immobilizer Prestige, RO ♦ RDS Pioneer,
sprawny i czysty, delikatne ślady po gradzie (głównie na da
chu), -12.900 zł. Oława, tel. 071/313-60-09,0693/44-15-32
OPEL CORSA A, 1993 r., 1200 ccm, niebieski metalic, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, wersja Swing, kpi. dokumentacja, stary model,
stan b. dobry, • 7.900 zł. Wrocław, tel. 0604/30-29-74

OPEL CALIBRA,'1992 r , 2000 ccm, benzyna, inst. gaz., srebr
n y skórzana tapicerka, ABS, ei. reg. lusterka i szyberdach,
wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi, obniżony, ospo
ilerowany, - 15.800 zł. Duszniki'Zdrój, tel. 074/866-81-78,
0609/88-0947

O

OPEL CALIBRA, 1992 r., 195 tys. km, 2000 ccm, benzyna, inst.
gaz., czarny metalic, el. ster. szyberdach i lusterka, alum. felgi,
ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot, ciemne
szyby, • 12.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/96-14-08

OPEL CORSA B. 1993 r., 192 tys. km, 1500 ccm. diesel (tsuzu), czerwony, zadbany, 5-drzwiówy, wspomaganie kier., el. reg.
lusterka, nowe opony, przegląd do 03.2005 r , RO, I właściciel
w kraju, -14.000 zł. Leszno, teł. 0504/24-17-18

OPEL CALIBRA, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, tur
kusowy metalic, alum. felgi, ABS, el. ster. lusterka i szyberdach,
RO, kubełkowe fotele, centr. zamek, • 14.800 zł. Lubin, tel.
076/846-19-05,0502/07-78-55

OPEL CORSA A, 1993 r., 1200 ccm, niebieski metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wersja Swing, sprowadzony w całośd, stary
model, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 0604/30-29-74

OPEL CALIBRA, 1992 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, obniżony, szyberdach, alarm + pilot, ABS, centr.
zamek, wszystkie el. dodatki, • 13.500 zł. Wrocław, tel.
0507/97-37-05
OPEL CALIBRA. 1992/93 r.. 157 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
in s i gaz.,.niebieski, stan b. dobry, zadbany, RO, ABS, szyber
dach, alarm, centr. zamek, kpi. dokumentacja, - 15.900 zł lub
zamienię na inny. Oława, tel. 0508/50-61-26

OPEL CORSA, 1993 r., 1200 ccm , czerwony, b lo 
kada s krzyn i biegów, alarm , RO, • 12.900 zł. Wał
b rz y c h , te l. 0 7 4 /8 4 2 -5 5 -5 0 , 0 6 0 1 /8 8 -1 9 -2 4
W01040844

OPEL CORSA B, 1993/94 r., 135tys. km. 1200 ccm, turkusowy
metalic, 5-drzwiowy, alarm, immobilizer, -12.900 zł. Oława, teł.
071/313-60-09,0693/44-15-32
OPEL CORSA, 1993/97 r., 1200 ccm, benzyna, inst. gaz., nie
bieski. RO, alarm, • 13.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/84343-65
OPEL CORSA B, 1994 r., 130 tys. km, 1400 ccm, czarny, alarm,
centr. zamek, wspomaganie kier., ei. otw. szyby i reg. lusterka,
szyberdach, welurowa tapicerka, wersja sport, kubełkowe fote
le, stan b. dobry, -13.500 zł. Jordanów Śląski, teł. 0696/45-81 -29
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OPEL CORSA B, 1994 r., 112 tys. km, 1200 ccm, biały, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, alarm t pilot, dzielona tyha kanapa,
immobilizer, RO, listwy drz^owe, garażowany, stan b. dobry, 13.400 zł. Legnica, tel. 076/721-38-95,0601/26-07-97
OPEL CORSA, 1994 r., 1200 ccm, benzyna, 103 tys. km, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oryginalne radio, aluminiowe fel
gi, 2 właściciel, kupiony w salonie, stan idealny, - 14.700 zł.
Miękinia, tel. 071/317-81-19,0601/82-22-34
OPEL CORSA B, 1994 r., 128 tys. km, 1400 ccm, czarny, spro
wadzony w całości w 2000 r., 3-drzwiowy, owiewka na klapie, II
właściciel, zadbany, garażowany, centr. zamek, el. reg. luster
ka (podgrzewane), 6 głośników, zderzaki w kolorze nadwozia,
szyberdach, przód od modelu 1998 r., stan b. dobry, -14.500 zł.
Oleśnica, tel. 071/315-7340,0695/64-58-21
OPEL CORSA C, 1994 r., 123 tys. km, 1500 ccm, diesel (Isuzu), czerwony, 5-drzwiowy, - 15.100 zl. Ostrów Wlkp., tel.
062/593-01-31

może być do remontu
*
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zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, stan b. do
bry, kpi. dokumentacja, • 16.900 zł lub zamienię na tańszy. Lesz
no, tel. 065/529-71-78,0504/17-80-90
OPEL CORSA B SEDAN, 1997/98 r., 96 tys. km, 1700 ccm,
diesel, czarny, 5-drzwiowy, - 18.900 zł. Wrocław, tel.
071/324:14-53
OPEL CORSA CITY, 1998 r., 56 tys. km, 1000 ccm, granatowy
metalic, 3-drzwiowy, RO. alum. felgi, kpi. kól zimowych, -15.500
zl. Pisarzowice, powiat ostrzeszowski, tel. 0606/98-19-60
OPEL CORSA B. 1998 r.. 90 tys. km, 1000 ccm, Ecotec, czarny,
I właściciel, serwisowany. 3-drzwiowy, nowy ukł. wydechowy,
opony zimowe i letnie, RO, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow.,
wspomaganie kier., 5-biegowy, pokrowce, amortyzatory gazo
we, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, stan idealny, 20.900 zł lub zamienię na BMW. Boguszów-Gorce, tel.
074/844-96-16,0606/41-03-08

OPEL CORSA C, 2002 r„ 18 tys. km, 1000 ccm, 12V, srebrny
metafic, centr. zamek, klimatyzacja, wspomaganie kler., ESP,
poduszka pow., ABS, RO z CD, książka serwisowa, stan ideal
ny, • 28.900 z l Legnica, tel. 076/722-99-09.0600/82-81-35
OPEL CORSAC. 2003 f.,4 tys. km, 1200ccm, 16V,granatowy
metafic, wspomaganie kier., centr. zamek, 5-drzwiowy, klimaty
zacja, podgrz. fotele i lusterka, reg. kierownica, el. otw. szyby i
reg. lusterka. 4 poduszki pow., halogeny, ABS, alum. felgi 15'.
RO ♦ CD ♦ sterowanie w kierownicy, - 44.800 zł lub zamienię
na diesła, z dopłatą. Kalisz, tel. 062/753-02-53
OPEL KADETT C SEDAN, 1977 r., 1200 ccm, benzyna, morski,
ważny przegląd i OC do 2005 r., -1.800 zł. Gądów, gm. Kąty
Wrocławskie, tel. 071/390-68-21
OPEL KADETT. 1979 r.. 99 tys. km, 1300 ccm, benzyna, jasno
zielony, 3-drzwiowy, nowa tarcza i dodsk sprzęgła, nowa pom
pa hamulcowa. 4-biegowy, pasy bezwł., ważny przegląd i OC,
w ciągłej eksploatacji, sportowy ukł. wydechowy, opony zimo
we, zadbany, stan dobry, -1.200 zł łub zamienię na inny. Lwó
wek śląski, tel. 0693/53-73-00
OPEL KADETT, 1980 r.. 1300 ccm, benzyna, inst. gaz., poma
rańczowy metalic, do małych poprawek blacharsko-łakiemiczych, -1.700 zl. Kluczbork, teł. 077/413-1246

OPEL CORSA. 1998 r„ 89 tys. km. 1000 ccm, 12V, biały,
3-drzwiowy, poduszka pow., centr. zamek, stan b. dobry, -15 .900
zł. Jaworzyna śl., tel. 0607/36-73-66

OPEL KADETT, 1981 r., 130 tys. km, 1200 ccm, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, szyberdach, stan idealny, przegląd do 2005r., 2.500 zł., tal. 0603/81-10-13

OPEL CORSA B, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk, szary metalic, kpi.
dokumentacja, szyberdach, alum. felgi, obrotomierz, RO, dzie
lona tylna kanapą, welurowa tapicerka, listwy boczne, dodatko
we światło .stop , lusterka w kolorze nadwozia, stan techn. b.
dobry, • 13.900 zł lub zamienię. Tymowa, tel. 076/843-40-31,
0600/22-39-12

OPEL CORSA, 1998 r., 1000 ccm, benzyna, inst gaz., czarny,
3-drzwiowy, -16.500 zł. Kępy, gm. Wądroże Wielkie, powiat ja
worski, tel. 0602/58-75-67,0501/56-50-64

OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, benzyna przegląd do
09.2004 r, - 2.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Nysa, tel.
077/433-90-58 wieczorem

OPEL CORSA, 1998 r. 1000 ccm, 12V, czerwony, poduszka
powietrzna, wspomaganie, 5-drzwiowy, stan dobry, • 16.500 zł.
Krotoszyn, tel. 0603/34-29-81 “

OPEL CORSA B, 1994 r., 123 tys. km, 1200 ccm. benzyna, fio
letowy, zadbany, stan b. dobry, oryg. lakier, zderzaki w kolorze
nadwozia, RO, garażowany, przegląd do 12.2004 r., sprowa
dzony w 1997 r., I właściciel w kraju, -12.400 zł. Wrocław, tel.
0606/67-37-91

OPEL KADETT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, po remonde, ważny przegląd i OC. - 2.800 zł. Prochowice, tel.
076/858-56-56

OPEL CORSA B, 1998 r., 1000 ccm, 12V, niebieski, instalacja
gazowa, blokada skrzyni biegów, alarm, dzielona tylna kanapa,
radio Becker z RDS, ekonomiczny, -18.500 zl. Nowa Ruda, tel.
074/873-04-29 po godz.18,0508/28-71-15

OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, inst. gaz. alum.
felgi, stan dobry, -1.800 zl. Głogów, tel. 0691/76-86-65

OPEL CORSA, 1994 r., 103 tys. km, 1200 ccm, fioletowy, karta
pojazdu, RO + głośniki, -12.800 zł. Rawicz, tel. 0501/53-95-91

OPEL CORSA B, 1994 r., 106 tys. km, 1200 ccm, bordowy me
talic, 3-drzwiowy, alarm, opony zimowe, ważny przegląd I OC,
udokum. pochodzenie, zadbany, stan b. dobry. • 12.800 zł. Wro
cław, tel. 071/341-32-13,0508/28-00-77
OPEL CORSA B, 1994 r., 106 tys. km, 1200 ccm, bordowy me
talic. 3-drzwiowy. alarm, komplet opon zimowych, zadbany, stan
b. dobry, -12.800 zl. Wrocław, tel. 0508/28-00-77

OPEL CORSA, 1998 r., 86 tys. km. 1000 ccm. 12V. zielony,
centr. zamek, alarm + pilot immobilizer, 2 poduszki pow., alum.
felgi, kpi. kół zimowych, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, - 16.800 zł. Nysa, tel. 077/448-28-81 po godz. 17,
0691/48-28-81

OPEL CORSA, 1994 r., 170 tys. km, 1200 ccm, benzyna, turku
sowy, 3-drzwiowy, szyberdach. eł. otw. szyby, centr. zamek,
atrakcyjny wygląd, garażowany, stan b. dobry. -13.600 zł. Wro
cław, tel. 0502/42-77-08

OPEL CORSA B, 1998 r., 93 tys. km, 1500 ccm, diesel. Isuzu,
perłowoczamy, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, RO Błaupunkt zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, karta pojazdu, I właści
ciel w Polsce, stan b. dobry, -17.300 zł łub zamienię na inny,
może być do lakierowania albo. uszkodzony, Rawicz, tel.
0603/68-79-10 -

OPEL CORSA, 1994/95 r., 1400 ccm, morski metalic, kataliza
tor, II właściciel, wspomaganie kier.. ABS. automatic, el. otw.
szyby, szyberdach, RO, 5-drzwiowy, rozkładana tylna kanapa,
serwisowany, garażowany, kpi. dokumentacja, • 14.900 zł.
Żagań, tel. 068/478-14-30,0602/17-14-43

OPEL CORSA, J998 r * 75 tys. km. 1400 ccm. benzyna, inst
gaz., czerwony, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach,
ABS, obrotomierz, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia. RO
♦ głośniki, kpi. dokumentacja, - 17.000 zł. Syców, tel.
062/785-01-98

OPEL CORSA, 1995 r.. 139 tys. km, 1500 ccm, niebieski,
3-drzwiowy, zadbany, b. ekonomiczny, zimowe opony, RO, la
kierowane zderzaki i lusterka, - 14.500 zł. Krośnice, tel.
071/384-64-06,0601/78-*21 >65

OPEL CORSA, 1998 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic. 5-drzwiowy, nowa in st gazowa, poduszka pow., el.
otw. szyby, centr. zamek, alarm ♦ pilot kupiony W salonie w
kraju, I właściciel, - 21.600 zł. Wałbrzych, tel. 0694/95-08-62

OPEL CORSA. 1995 r., 134 tys. km. 1200 ccm, benzyna, gra
natowy metaic, 5-drzwiowy, alarm + pilot, immoblizer, II wła
ściciel, kupiony w salonie, el. reguł, świateł, RO, 2 opony zimo
we. zadbany, stan b. dobry. - 13.500 zł. Świdnica, tel.
0606/79-70-63.074/852-09-63

OPEL CORSA. 1998 r.. 85 tys. km, 1000 ccm, benzyna, poma
rańczowy. 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., stan b. dobry, -17.500
zł. Wrocław, teł. 0603/07-8846

OPEL CORSA B, 1995T, 105 tys. km. 1400 ccm, czarny meta
lic, wspomaganie kier.. 2 poduszki pow., szyberdach, alarm,
nowe opony, stanb. dobry, -14.900 zł. Iłowa, powiat żagański,
tel. 0607/58-50-33

OPEL CORSA, 1995 r , 176 tys. km, 1500 ccm, diesel, fioleto
wy, silnik Isuzu, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, hak,
przegląd do 02.2005 f.. -15.400 zł. Mochy, tel. 065/549-92-11
OPEL CORSA. 1995 r.. 129 tys. km, 1500 ccm, diesel, wiśnio
wy metalic, wyświetlacz, 6 głośników, -14.000 zł. Oława. tel.
0717313-51-05.0603/91-83-38
OPEL CORSA, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny, szyber
dach, alum. felgi Borbet, tłumik Remus, po tuningu, • 14.000 zł
lub zamienię na Nysę. Trzebnica, tel. 0606/36-38-68
OPEL CORSA B, 1995 r , 90 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, w
kraju od tygodnia, bez wypadku, zadbany, homologacja na cię
żarowy, RO, nowe opony, stan idealny, -13.500 zł. Wałbrzych,
tel. 0501/36-65-87
OPEL CORSA B SPORT, 1995 r., 104 tys. km, 1200 ccm. perłowogranatowy, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., pirotechniczne napinacze pasów, szyberdach. spoiler ze światłem .stop', RM.
alum. felgi, sprowadzony z Niemiec w 1999 r., atrakcyjny wy
gląd, kpi. dokumentacja, karta pojazdu, -15.500 zł. Wleń, po
wiat lwówecki, tel. 075/713-63-29,0504/38-57-07
OPEL CORSA, 1995 r., ,100 tys. km, 1200 ccm. benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, RM, zadbane wnętrze, stan
silnika i blacharki b. dobry, - 13.000 zł. Wrocław, tel.
0605/18-27-75
OPEL CORSA B, 1995/96 r.. 50 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, perłowowiśniowy metalic, 2 poduszki pow., obrotomierz, welurowa
tapicerka, szyberdach, zadbany, I właściciel, w kraju od 2 lat,
nowy przegląd, kpi. dokumentacja, stan b. dobry. Bolesławiec,
tel. 0608/10-08-32
OPEL CORSA, 1996 r.; 71 tys. km, 1200 ccm, granatowy meta
lic, szyberdach, 2 poduszki pow., centr. zamek, alarm + pilot,
aium. felgi, obrotomierz, immobilizer, reguł, fotel kierowcy, zde
rzaki i lusterka wkolorze nadwozia, RO, -16:300 zł. Bojanowo,
powiat rawicki, teł. 0605/04-53-75
OPEL CORSA, 1996 r., 1200 ccm, + inst. gazowa, niebieski,
1.5 roczna inst gazowa, immobilizer, RO, sprowadzony w cało
ści, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -14:800 zł. Ostróiw Wlkp.,
tel. 0501/22-10-43
OPEL CORSA, 1996 r., 89 tys. km, 1700 ccm. diesel, njebieski,
RO, zadbany, właściciel niepalący, - 16.800 zł. Syców, tel.
0601/55-28-50,062/785-35-38
OPEL CORSA, 1996 r., 100 tys. km, 1200 ccm, srebrny meta
lic, immobiizer, ei. reg. reflektory, RO+CD, zderzaki i lusterka
w kolorze nadwozia, obrotomierz, stan b. dobry, • 14.900 zł.
Walim, tel. 074/845-7144,0502/28-17-20
OPEL CORSA, 1996 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny. kupiony w salonie, I rej. 10.1996 r., 3-drzwiowy, el. otw. szy
by, centralny zamek z pilotem, RO, blokada skrzyni biegów,
immobilizer, - 14.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-61-39,
0606/60-08-84
OPEL CORSA, 1996 1., 72 tys. km, 1400 ccm. ciemny metalic.
kupiony w salonie, I właściciel, garażowany. -15.800 zł. Wto
cław. tel. 0501/97-38-29
OPEL CORSA, 1996/97 r., 1200 ccm kupiony w salonie w Pol
sce, 5-drzwiowy, serwisowany, stan idealny, -16.900 zł (w roz
liczeniu może być inny). Jarocin, tel. 062/747-67-51,
0604/1648-92
OPEL CORSA B, 1997 r., 44 tys. km, 1200 ccm, ciemnoniebie
ski, sprowadzony w lutym 2004 r., I właściciel, stan idealny,
poduszka pow., RO. nowe opony, nieeksploatowany w Polsce,
• 16.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/46-34-26

SK
mobifizer, kupiony w salonie, I właśddel, książka serwisowa,
bez wypadku, • 19.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0603/77-93-71
OPEL CORSA B, 1998/99 r.. 88 tys. km, 1000 ccm, 12V. Eco
tec, zielony, RO. blokada skrzyni biegów, 5 zagłówków, kupio
ny w kraju, I właśddel. faktura zakupu, bez wypadku, oryg. la
kier, -16.600 zł. Kawice, powiat legnicki, tel. 0604/79-19-17
OPEL CORSA. 1999 r „ 70 tys. km. 933 ccm. benzyna 12V, bia
ły. 3-drzwiowy, 4 poduszki powietrzne, ABS. wspomaganie, RO.
książka serwisowa, • 18.900 zł. Legnica, tel. 0600/21-68-00
(zdjęda do tej oferty można zobaczyć w intemede pod nume
rem - AG0709 http://wkz.autogielda.com.pl)
OPEL CORSA B, 1999 r., 120 tys. km, bordowy metalic, kupio
ny w salonie w Polsce, serwisowany, RO, alarm, el. regti. lam
py, nowe opony i inne dodatki, - 18.000 zł. Wtodaw, tel.
0605/25-83-37,071/791-95-86
OPEL CORSA B, 1999 r., 65 tys. km, 1000 ccm. 12V, granato
wy metalic, alum. felgi, centr. zamek, alarm ♦ pilot, dzielona
tylna kanapa, kupiony w salonie, książka serwisowa, garażo
wany, 3-drzwiowy, bez wypadku, stan b. dobry, - 20.300 zł lub
zamienię na inny. Bolesławiec, tel. 075/73445-17,
0608/09-02-27
OPEL CORSA B, 1999 r., 100 tys. km, 1500ccm. turbo D, srebr
ny metaic, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., sprowadzony w cało
ści, I właśddel, stan idealny, - 22.500 zł. Bolesławiec, tel.
0608/10-08-32
OPEL CORSA B CITY. 1999 r.. 74 tys. km. 1000 ccm. 12V. Eco
tec, czerwony, kupiony w salonie, I właśddel, bezwypadkowy,
oryg. lakier i przebieg, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy. 5-biego
wy, RO + głośniki, Mul-T-Lock, immobilizer. el. reg. reflektory,
dzielona tylna kanapa, garażowany, ekonomiczny, stan ideal
ny, -18.900 z ł, możliwe raty lub zamiana. Kamienna Góra, fel.
0501/87-15-93
OPEL CORSA, 1999 r„ 1900 ccm. diesel, srebrny metalic. centr.
zamek, el. dodatki, wspomaganie kier., 5-drzwiowy. poduszka
pow., - 21.600 zł. Ostrów Wlep., teł. 0601/5642-60
OPEL CORSA. 1999 r„ 70 tys. km, 1000 ccm. 12V, Ecotec. bia
ły. kupiony w salonie, bez wypadku. 3-drzwiowy. 5-bieoowy.
centr. zamek, el. reg. reflektory, zadbany, stan idealny, -18.000
zł lub zamienię na Mercedesa 124 D. Paczków, tel.
077/431-71-33.0503/13-39-71

O

OPEL CORSA C, 2000 r., 1000 ccm, zielony me
talic, nowy model, I właściciel, serwisowany, po
duszka pow., ABS, Immobilizer, alarm, centr. za*
mek, fabryczny RO, wspomaganie kier., stan ide
alny, - 23.900 zł kredyt, leasing, samochód w roz
liczeniu, gotówka. .AUTO PLUS” , Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039914

OPEL CORSA. 2000 r., 1000 ccm, 12V, biały, poduszka powietrz
na, wspomaganie, 5-dizwiowy, stan b. dobry, nowosprowadzo
ny, • 17.500 zł. Krotoszyn, tel. 0603/34-29-81
OPEL CORSA C, 2001 r.. 30 tys. km, 1000 ccm, 12V el. otw.
szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., RO z CD. reguL kie
rownica. 2 poduszki pow., książka serwisowa, stan b. dobry, 27.500 zł, Gostyń, tel. 0605/72-00-20
OPEL CORSA, 2001 r.. 45 tys. km. 1200 ccm, 16V, srebrny
metaic, centr. zamek, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier.,
RO + CD, eL otw. szyby, - 27.900 zł. Kalisz, tel. 0602/45-52-58

OPEL CORSA, 2001/02 r., 23 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebr
ny metafic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, ESP. RO z CD, centr.
ząmek, 4 poduszki pow., wspomaganie kier., serwisowany, zde
rzaki I lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, - 27.900 zł.
Wschowa, tel. 065/540-33-86,0504/02-33-09
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OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1600 ccm. diesel, czerwony,
hak, 5-e*zwiowy, 5-biegowy, przegląd i OC do 07.2004 r., • 3.200
z ł, w rozliczeniu przyjmę Poloneza z inst. gazową. Uniejowice,
powiat złotoryjski, tel. 0695/56-3242 łub SMS
OPEL KADETT, 1983 r., 1200 ccm. niebieski. 3-drzwiowy. II
właśdciel. stan te cha b. dobry, - 2.900 zł. Wałbrzych, tel.
0694/95-08-62
OPEL KADETT. 1984 r., 1200 ccm. benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, RO, nowe opony i akumulator. • 1.300 zł. Legnica,
tel. 0691/94-3947
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, brązowy, stan dobry,
- 2.700 zł. Zaręba, powiat lubański, tel. 075/72441-03

OPEL KADETT. 1985 r., 1600 ccm, efeseł, czerwony, 5-drzwio
wy, hak, .łezka*, - 3.000 zł. Kalisz, tel. 0602/31-03-50

OPEL CORSA SKŁADAK, 1997 r„ 1200 ccm, katalizator, nie
bieski, RO, 3-drzwiowy, po lakierowaniu, hak, garażowany, stan
b. dobry, - 6.800 zł. Stróża, gm. Mietków, tel. 071/316-91-68

OPEL CORSA, 1997/98 r.. 67 tys. km, 1000 ccm. 12V, czerwo
ny, klimatyzacja, ABS, RO, centr. zamek, alarm, szyberdach,

OPEL KADETT. 1982/93 r.. 1300 ccm, benzyna ważny prze
gląd i OC, alum. felgi, stan dobry. • 1.700 zł lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-08-78

OPEL CORSA CITY. 1998/99 r., 55 tys. km. 1000 ccm, 12V,
czerwony, 5-drzwiowy, ei. reg. reflektory, listwy ozdobne, im-

OPEL CORSA, 2001 r., 1700 ccm, TDi, niebieski, el. otw. szy
by, centr. zamek, wspomaganie kier., RO. ABS. 2 poduszki pow.
immobilizer, el. reg. światła, I właśddel w Polsce, kpi. doku
mentacja, • 32.500 zł. Kępno, tel. 062/583-00-40 po godz. 18

OPEL CORSA, 1997 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, z salo
nu, 5-drzwiowy, radio, el. reg. reflektory, kpi. dokumentacja, stan
b. dobry, • 16.900 zł. Żukowice śląskie, teł. 0604/46-26-33

OPEL KADETT. 1982 r.. 1200 eon, benzyna, inst gaz., czarny,
stan b. dobry, - 3.000 zł. Strzelin, tel. 071/796-2449

OPEL KADETT, 1984/93 r.. 1300 ccm, OHC. 65 KM. czerwony.
3-drzwiowy. ciemne szyby, 5-biegowy, pasy bezwł., ważny prze
gląd i OC, alum. felgi, dodatkowe światło .stop’ , kubełkowe fo
tele, garażowany, zadbane wnętrze, ekonomiczny, lusterka
boczne od Opla Manty. -1.900 zł. Rawicz, fel. 0693/73-88-01

OPEL CORSA, 1997 r.. 96 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, nowe opony zimowe, ku
piony w salonie, bez wypadku, - 14.900 zł. Opole, tel.
077/423-16-61

OPEL CORSA, 1997 r.. 77 tys. km, 1400 ccm, czerwony, inst
gazowa, ABS, wspomaganie kier., RO, szyberdach, 3-drcwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, - 17.800 zł. Syców, tel.
0601/55-28-50,062/785-35-38

OPEL KADETT, 1982 r.. 1600 ccm, diesel, bordowy metalic,
stan b. dobry. RO. 5-biegowy. 5-drzwiowy, • 3.400 zł. Rawicz,
tel. 065/545-11-21.0608/23-71-65

OPEL CORSA. 1998/99 r.. 68 tys. km, 1000 ccm, 16V, niebie
ski, RO, 3-drzwiowy, 5-biegowy, immobiizer, kupiony w salonie
w kraju, I właścidel, bez wypadku, • 17.900 zł lub zamienię.
Jelenia Góra, tej. 0602/244042

OPEL CORSA. 1995 r., 1200 ccm, benzyna, turkusowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, -15.200 zł. Legnica, tel. 0604/69-81-09
OPEL CORSA, 1995 r., 81 tys. km, 1200 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, poduszka pow., stan b. dobry, -13.200 zł. Leszno,
tel. 065/534-09-04,0605/23-86-37

OPEL KADETT. 1982 r , 1300 ccm. benzyna, żółty, nowa inst
gaz., hak, 5-drzwiowy, po wymianie paska rozrządu, spoiler,
ważny przegląd I OC, • 2.400 zł. Jawor, tel. 0604/10-73-56,
0601/78-75-70

OPEL CORSA C, 2002 r., 58 tys. km, 1200 ccm, 16V, biały,
kupiony w salonie, serwisowany, I wrfaśddel, 3-drzwiowy, po
duszka pow., napinacze pasów, EPS. homologacja na dężaro
wy, stan b. dobry, • 27.300 zł. Wodam, tel. 0501/23-23-83
OPEL CORSA C, 2002 r., 28 tys. km, srebrny metalic, 3-drzwio
wy, pełne wyposażenie, nawigacja sat., - 42.500 zł. Brzeg Dol
ny. powiat wołowski, tel. 0600/41-04-06

OPEL KADETT, 1987 r„ 1300 ccm, benzyna, granatowy, po re
moncie blacharki, bez korozji, 3-drzwiowy, zadbany, stan b.
dobry, -4.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-78-75 wieczorem

kośd fotela kierowcy, nowe opony i akumulator, przednia szy
ba atermiczna, - 8.400 zł. śmigieł, powiat kośdański, tel.
0504/28-95-51

OPEL KADETT GSI. 1987/88 r„ 130 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, zielony, 5-<frzwiowy, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka,
cyfrowa deska rozdzielcza, szyberdach. alum. felgi, obniżony,
zadbany, bez koro$i, stan b. dobry, - 6.900 zł. Wę^iniec, tel.
075/778-09-11,0693/82-61-85

OPEL KADETT KOMBI, 1990 r , 1600 ccm, wtrysk szyberdach,
refingi dachowe, ABS, na zachodnich tablicach - 400 EUR. Choj
nów, powiat legnicki, tel. 0608/73-1443

OPEL KADETT E, SEDAN, 1987/88 r.. 94 tys. km. 1300 ccm,
benzyna, inst. gaz., złoty metallc, 4-drzwiowy, szyberdach ory
ginalny, Inst. gazowa nowa, hak, alarm, RO, kołpaki, butla gazu
w miejscu kola zapasowego, 5-biegowy, pokrowce, kpi. doku
mentacja, ciemne szyby, 2 reperaturki do wymiany, do lakiero
wania 3 elementy, - 4.900 zł. Wrodaw, tel. 071/34941-93,
0696/42-92-68
OPEL KADETT, 1987/97 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwio
wy, zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach. garażowany, ra
dio. stan b. dobry, • 5.000 zł. Biedrzychowice, 911. Olszyna, tel.
075/721-07-22,0501/30-70-86
OPEL KADETT. 1988 r., 175 tys. km. 1300 ccm. benzyna, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oznakowany, RO ♦ głośni
ki, sprowadzony w całośd, stan idealny, • 6.100 zł. Opole. tel.
0695/68-69-98
OPEL KADETT. 1988 r., 29 tys. km, 1600 ccm, biały, kubełko
we fotele, alarm, centr, opony * felgi alum. felgi 15”, opony zi
mowe * felgi 14*. RO, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwo
zia. inst. gazowa, atrakcyjny wytfąd, - 8.000 zł. Świdnica, tel.
0606/32-01-86
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm. benzyna, czerwony,
3-cfzwiowy, bez korozj, zadbany, stan b. dobry, • 5.900 zł lub
zamienię na Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 0601/09-30-69
OPEL KADETT. 1988 r., 1300 ccm, benzyna szyberdach,
3-drzwiowy, na zachodnich tablicach • 250 EUR. Chojnów, po
wiat legnicki, tel. 0608/73-14-83
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm stan b. dobry. 3-drzwiowy.
szyberdach. 5-biegowy, na zachodnich tablicach - 350 EUR.
Chojnów, powiat lepicki, tel. 076/818-19-92
OPEL KADETT SEDAN, 1988r., 198 tys. km, 1600 ccm. diesel,
granatowy, po wymianie wielu częśd, silnik i nadwozie w b.
dobrym stanie, - 5.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-60-89
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r.. 96 tyś. km. 1600 ccm, diesel,
biały, po wymianie progów, oleju i rozrządu, hak, sprowadzony
w całośd, stan b. dobry, • 7.200 zł. Gubin, tel. 0602/65-1447
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 1600 ccm. granatowy, wspo
maganie kier., szyberdach, automatic, alarm, 4-drzwiowy, stan
b. dobry, - 6.500 zł. Kalisz, tel. 062/762-52-18,0607/96-26-79
OPEL KADETT CABRIO. 1988 r.. 114 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, inst. gaz, seledynowy, alum. felgi, nowe poszyde dachu,
kubełkowe fotele, sportowa kierownica, atrakcyjny wygląd. 9.700 zł. Kobierzyce, tel. 0600/80-66-89. pow. wrocławski

OPEL KADETT GSI, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, wspo
maganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, stan b. dobry, 6500 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/38344-07,0692/00-0547
OPEL KADETT, 1990 r., 76 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, biały.
3-drzuriowy, bez korozji hak, - 6500 zł. Krzywti, powiat kościań
ski, tel. 0693/02-1148
OPEL KADETT, 1990 r., 145 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, platy
nowy metalic. szyberdach, 3-drzwiowy, oddęde zapłonu, RO, I
właściciel od 1994 r., zadbany, bez korozji stan b. dobry, • 6 .100
zł. Lubin, tel. 0607/964943
OPEL KADETT KOMBI. 1990 r., 1400 ccm, benzyna, biały,
5-drzwriowy, 4-biegowy, zadbane wnętrze. 1 próg i 1 nadkole do
drobnych poprawek, stan techn. b. dobry, ekonomiczny, kpi.
dokumentacja. - 4.800 zl. Oława, tel. 0604/66-70-77
OPEL KADETT. 1990 r.. 1600 ccm, demnozielony metalic, inst
gazowa (butla w miejscu koła zapasowego), 3-drzwiowy, hak,
szyberdach, aium. felgi, welurowa tapicerka, • 6.400 zl. Ostrze
szów, tel. 0509/05-92-58
OPEL KADETT, 1990 r., 150 tys. km stan b. dobry. - 7.200 zł.
Pobiedna. teł. 075/78147-21
OPEL KADETT. 1990 r., 1400 ccm, czerwony, szyberdach, RO
* głośniki, zderzaki w kolorze nadwozia, • 6.700 zł. Rawicz, tel.
0505/06-78-77
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, • 6.300 zł. Stewa,
powiat wschowski, tel. 0609/84-89-65
OPEL KADETT, 1990 r.. 1700 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy,
5-biegowy. RO Opeł, bagażnik dachowy, opony letnie i zimowe,
w kraju od 2 lat, po wymianie zawieszenia, łożysk, przegubów,
paska rozrządu, ekonomiczny, stan sinika b. dobry, przegląd
do 2005 r., I właśddel, książka pojazdu, kpi. dokumentacja. •
6.300 zł. Strzefin, tel. 071/39240-79
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm zielone szyby, blokada skrzy
ni biegów, alarm + pilot, - 7.000 zł. Strzefin, teł. 071/79340-05
OPEL KADETT, 1990 r.. 160 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, ABS, immobifizer, alum. felgi, kubełkowe fotele, hak,
3-drzwiowy, el. reg. reflektory, - 6.400 zł. Strzyżew, tel.
062/741-31-90
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, stan b.
dobry, 4-drzwiowy, - 6.900 zł. Wrodaw, tel. 071/799-8440,
0697/23-3642

OPEL KADETT. 1988 r.. 170 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, szary,
oryg. szyberdach', deska rozdz. nowego typu, I właśdciel w kraju,
sprowadzony w całośd. stan b. dobry, - 4.900 zł. Legnica, tel.
076/85849-23.0696/20-54-24

OPEL KADETT KOMBI. 1990 r., 180 tys. km, 1700 ccm, diesel
hak, stan dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/791-5741

OPEL KADETT, 1988 r„ 1800 ccm, benzyna, inst gaz. szyber
dach. RO, nowy akumulator i in st elektr., ważny przegląd i OC.
stan dobry, -4.500 zł. Lubin, tel. 076/846-94-80

OPEL KADETT, 1990r„ 150tys. km, 1600 ccm, czerwony, bez
wypadku, RO z CD Sony, alum. felgi, garażowany, - 6.300 zł lub
zamienię. Zielona Górą tel. 0607/324943

OPEL KADETT SEDAN. 1988 r.. 160 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, in st gaz., czerwony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, wtrysk 1-punk
towy, welurowa tapicerka, reg. fotel kierowcy, alarm. RO, gara
żowany. opony zimowe, stan b. dobry, - 6.700 zł. Nagodzice,
powiat kłodzki, teł. 074/812-69-72,0606/73-93-20

OPEL KADETT, 1990 r.. 102 tys. km. 1600 ccm. benzyna, biały,
3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, I rejestr, w
kraju w 12.2003 r., 5-biegowy, szyberdach, RO, eł. reg. reflek
tory, książka pojazdu, • 8.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-11-39,
0506/19-50-56

OPEL KADETT KOMBI, 1988 r.. 1300 ccm relingi dachowe, ro
leta, alum. felgi, zadbany, po przeglądzie technicznym, hak, 5.800 zł. Pleszew, tel. 062/741-9649.0600/14-72-01 ■

OPEL KADETT KOMBI. 1990/91 r.. 1600 ccm. diesel, biały, sil
nik i zawieszenia w b. dobrym stanie, centr. zamek, alarm, ku
bełkowe fotele, refingi dachowe, po wymianie maski, klapy i
przednich błotników, alum. felgi (gwiazdy), • 7.400 zł. Biedrzy
chowice, gm. Olszyna, tel. 0600/3040-23

OPEL KADETT. 1988 r., 1600 ccm, efeseł, czerwony, d rz w io 
wy, szyberdach, stan b. dobry, - 6.400 zl. Rydzyna, pomat lesz
czyński, tel. 0697/31-2547

0502-730-2C

OPEL KADETT. 1990r , 130tys. km. 1600ccm, benzyna, gra
natowy, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, obroto
mierz, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, nowe opony, inst
gazowa na gwarancji, hak, • 8500 zł lub zamienię na uszko
dzony. Głogów, tel. 076/834-22-50,0506/07-0340

OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, biały. 34rzwk>wy,
kpi. dokumentacją przegląd do stycznia 2005 r „ spoiler, za
dbany, stanb. dobry. - 5500 zł. Środa Ś ^ ka .te l. 071/31741-28

OPEL KADETT GSI, 1990/91 r., 165 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, grafitowy metafic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO z RDS.
centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi, cyfrowa
deska rozdzielcza, wloty na masce, tylne szyby przyciemnio
ne, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, w kraju od 6 miesię
cy. bez korozji, stan b. dobry, - 9.100 zł lub zamienię na tańszy.
Gromadka, tel. 076/817-27-95 po godz 16,0501/12-59-24

OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm. benzyna, czerwony.
5-drzwiowy, po remonde blacharki. ważny przegląd i OC, - 4.500
zł. Leszno, tel. 0603/93-79-32

OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, biały, szyberdach, 2-drzwio
wy. 5-biegowy. welurowa tapicerka, po remoncie blacharid, stan
dobry, - 5.100 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/840-33-10

OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, + inst gazowa, pomarań
czowy. 3-drzwiowy, nowy przegląd, stan dobry, - 4.800 zl. Rasz
ków, tel. 062/734-50-17,0503/42-32-94

OPEL KADETT SEDAN, 1988 r.. 1600 ccm, benzyna, biały.
4-drzwiowy, 5-biegowy. zadbane wnętrze, stan silnika i blacharki
dobry, ważne OC, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0605/18-27-75

OPEL KADETT KOMBI, 1990/91 r.. 1600 ccm. benzyna, btfy.
5-drzwiowy, hak holowniczy, wtrysk pafiwa, przegląd do 07 2004
r., po remonde blacharid, aium. felgi, garażowany, stan b. do
bry, - 5.400 zł. Jaroszów, powiat świdnicki, tel. 0504/66-79-44

OPEL KADETT, 1985 r.. 160 tys. km. 1600 ccm. diesel, turku
sowy metalic. 5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, hak,
II właścidel. garażowany, stan techniczny idealny, - 5.700 zł.
Strzelce Opolskie, tel. 0694/05-97-72

OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, RM,zadbane wnętrze, stan silnika i bla
charki dobry, ważny przegląd i OC, - 5.800 zl. Wrodaw, tel.
~ 0605/18-27-75

OPEL KADETT, 1990/91 r., 1600 ccm. benzyna, grafitowy me
talic. 5-biegowy. oryg. szyberdach (2-poziomowy), stan ideal
ny, - 5.700 zł lub zamienię na inny. Jelenia Góra. tel.
0603/61-5940,0692/0940-19

OPEL KADETT, 1985/92 r., 72 tys. km. 1400ccm, wtrysk, biały,
5-drzwiowy szyberdach, zadbany, stan techn. idealny, - 6.600
zł. Gryfow Stopki, tel. 075/781-2748,0600/20-37-55

OPEL KADETT. 1988 r., 1300 ccm, benzyna, in st gaz., czarny,
sprowadzony z Niemiec, welurowa tapicerka, alum. felgi, stan
idealny. - 6.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-14-49.
0503/594249

OPEL KADETT BEAUTY. 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, srebrny
metalic. szyberdach, wspomaganie kier.. RO, welurowa tapi
cerka. nowy akumulator, stan b. dobry, - 8.700 zł. Głogów, tel.
0601/63-7745

OPEL KADETT SEDAN. 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny. 4-drzwiowy. stan b. dobry, • 5 .800 zł lub zamienię. Zgorze
lec, tel. 0693/37-2448

OPEL KADETT, 1991 r., 157 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk,
biały, nowa inst gazowa, szyberdach, reg. fotel kierowcy, nowy
ukł. wydechowy, dodatkowe światło .stop’ , bez korozji, zadba
ny, stan techn. b. dobry, wiele innych dodatków, RO + głośniki,
• 8.300 zł lub zamienię na Nissana Sunny, z dopłatą. Bierutów,
tel. 071/31441-92

OPEL KADETT, 1986 r„ 1300 ccm, benzyna, zielony. I właści
del, garażowany, stan b. dobry. Bralin, tel. 062/781-24-48
OPEL KADETT. 1986 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafitowy
metafic, instalacja gazowa, 5-drzwiowy, zbiornik w miejscu koła
zapasowego, zadbany, - 6.100 zł. Grodków, teL 077/415-904)3,
0606/72-7541
OPEL KADETT, 1986 r„ 90 tys. km. 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, alum. felgi, - 3.500 zl. Kłodzko, tel.
0508/52 25-51

OPEL KADETT GSI, 1988/97 r.. 210 tys. km, 2000 ccm, czarny,
in st gazowa, alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, spor
towa kierownica, ciemne szyby, atrakcyjny wygląd, stan dobry,
- 6.900 zł lub zamienię. Nowa Ruda. powiat kłodzki, tel.
0504/02-28-24

OPEL KADETT. 1986 r„ 1300 ccm, biały, garażowany, 5-<frzwiowy. alum. felgi, zadbane wnętrze, atrakcyjny wygląd, stan b.
dobry. • 4.100 zł. Lipniki, tel. 077/431-25-12.0693/61-30-81

OPEL KADETT. 1989 r., 2000 ccm, 16V. zielony metalic, welu
rowa tapicerka, stan b. dobry, po remonde, cyfrowa deska
rozdz., alarm, RO, - 7.500 zł. Bolesławec, tel. 0601/38-18-94

OPEL KADETT SEDAN. 1986 r.. 1600 ccm, diesel, złoty meta
lic. szyberdach. alum. felgi. RO + głośniki, sprowadzony w ca
łośd, I właśddel, hak, stan techn. b. dobry, • 5.900 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-78-81,0606/6448-78

OPEL KADETT. 1989 r.. 180 tys. km, 1300 ccm. zielony meta
lic, stan b. dobry, 4-drzwiowyowy 5-biegowyy zadbany garażo
wany. - 6.200 zł. Złotoryja, tel. 0606/674749

OPEL KADETT SEDAN, 1986 r„ 1600 ccm, diesel, k o la grafi
towy, - 5.300 zł. Wrocław, te l 0697/21-8146
OPEL KADETT LS, 1986/91 r „ 210 tys. km, 1600 ccm, diesel,
czarny, Jezka*. garażowany, zadbany, 5-<frzwiowy, 5-biegowy,
RO, stan sinika b. dobry, ekonomiczny, techn. sprawny, prze
gląd do 09.2004 r., zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia ♦ 4
kpi. koła letnie, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 0505/19-05-50

OPEL-KRUK Wrocław ul. Utomska 25
f I. P71/3S5-SS-11, 0693/53 SS 11

OPEL KADETT. 1986/96 r„ 1400 ccm. biały. 5-drzwiowy. RO.
kpi. dokumentacja, szyberdach, stan dobry. - 4.300 zł. Zgorze
lec, tel. 075/773-83-08,0600/42-30-27

OPEL KADETT CLUB. 1989 r.. 138 tys. km. 1300 ccm, benzy
na. srebrny metadc, 5-drzwiowy, stan b. dobry, szyberdach •
300 EUR. Budziszów, tel. 071/795-9844

OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 160 tys. km. 1281 ccm. niebie
ski metalic, welurowa tapicerka, szyberdach. aluminiowe felgi,
RO, hak, zadbany, przegląd do 01.2005 r. • 6.300 zł lub zamie
nię na Fiata Cinquecento. Bystrzyca, tel. 071/303-0848

OPEL KADETT KOMBI. 1989 r„ 189 tys. km, 1600 ccm. efeseł.
biały, 5-drzwiowy, hak holowniczy, opony letnie i zimowe, stan
dobry, - 6.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0608/60-12-33

OPEL KADETT SEDAN, 1987 r„ 1600 ccm, efeseł. niebieski,
nowe amortyzatory, po remonde silnika, stan dobry, - 4.800 zł.
Bolesławiec, tel. 075/7734348,0600/42-30-27
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, szary metafic,
automatic, aktualny przegląd, w dągłej eksploatacji, stan tech
niczny dobry, - 4.800 zł. Góra, tel. 065/54345-70
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm. benzyna, granatowy.
3-drzwiowy, nowe opony, szyberdach, centr. zamek. RO + gło
śniki. kubełkowe fotele, nowe nadkola, progi, zadbany, stan
techn. b. dobry, • 4.400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-66-30,
0601/47-74-05
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, niebieski metalic. 5-drzwio
wy, 5-biegowy, bez wypadku, z urzędu celnego, I właśddel, oryg.
hak, kpi. dokumentacja, zadbany, - 4.800 zł. Legnica, teł.
076/857-02-80.0600/24-10-25
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, po re
monde silnika, nowe opony. alum. felgi, RO, szyberdach, do
poprawek lakierniczych, aktualny przegląd, garażowany, stan
dobry, -4.100 zł. Paczków, tel. 0606/94-20-14
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, zareje
strowany, stan dobry, szyberdach, hak, 3-drzwiowy. - 4.200 zł
lub zamienię na przyczepę kempingową. Wałbrzych, teł.
074/847-76-72
OPEL KADETT SEDAN. 1987 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy
metalic. 5-biegowy, oznakowany, stan b. dobry, - 5.600 zł.
Wschowa, tel. 065/546-12-95,0606/10-06-50
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OPEL KADETT KOMBI. 1991 r.. 140 tys. km, 1600 ccm. benzy
n ą granatowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, na nie
mieckich tablicach - 380 EUR. Chojnów, powiat legnicki, teł.
0605/42-7247
OPEL KADETT GSI, 1991 r „ 2000 ccm, 16V, 120 KM, bordowy
metalic, 5-drzwiowy. centr. zamek, kubełkowe fotele, wloty na
masce, deska cfgital, ospdlerowany, demne szyby, alum. fel
gi. sportowy ukł. wydechowy, szyberdach. aluminiowe pedały,
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry. - 9.300 zł lub zamienię. Dębo
wa Łęka. gm. Wschowa, tel. 0693/42-50-75,0508/3745-38

OPEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, benzyna, granatowy meta
llc, stan idealny, - 5.000 zł. Rawicz, tel. 0604/08-32-95

OPEL KADETT, 1987.r., 1600 ccm, diesel, szary metafic, 5-bie
gowy, hak, szyberdach, po remonde blacharki, kpi. dokumen
tacja. spoiler, - 5.700 d lub zamienię na Fiata 126p. Bolesła
wiec, tel. 0693/39-22-98

OPEL KADETT KOMBI, 1991 r . 120 tys. km. 1400 ccm. wtrysk,
demnopertowy metalic, oryg. szyberdach, el. reg. reflektory,
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, bez korozji, po przeglą
dzie. do zarejestrowania, nieeksploatowany w kraju, stan ideal
ny, - 8.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-5544,0609/9848-30

OPEL KADETT, 1989 r., 137 tys. km. 1300 ccm. benzyna, demnoniebieski metafic, 3-cfzwiowy, alarm, RO z RDS, nowe opo
ny, ospoiterowany, sportowy wygląd, przegląd do 2005 r., za
dbany, stan techn. dobry, • 5.800 zł. Kamienna Góra, tel.
0604/85-1340
OPEL KADEtT. 1989 r., 1300 ccm, benzyna. -4.000 zł. Ostrów
Wlep, tel. 062/7394146

OPEL KADETT SKŁADAK, 1991 r.. 14 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, 5-biegowy. roleta bagażnika, szyber
dach, w dągłej eksploatacji, garażowany, - 5.500 zł. Jelenia
Góra, tel. 0603/77-9441
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, czerwony. • 7.000 zł. Ktfsz,
tel. 062/763-76-12
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r„ 180 tys. km, 1600 ccm. benzy
na. in st gaz., biały, szyberdach, kubełkowe fotele, relingi da
chowe. kpi. kól zimowych, - 7.900 zł. Krzemieniewo, powiat lesz
czyński, tel. 0601/39-57-87
OPEL KADETT, 1991t , 170 tys. km. 1700 ccm, dfesd, czerwo
ny. 5-drzwiowy. 5-biegowy, szyberdach, hak, stan b. dobry, •
7.500 zł. Legnicą tel. 076/72248-98
OPEL KADETT. 1991 r., 80 tys. km, 1389 ccm. wtrysk, srebrny
metalic, RO. 5-drzwiowy, centr. zamek, welurowa tapicerka,
szyberdach. • 6.900 zł. Lutynią gm. Miękinią teł. 071/396-58-19.
0502/35-19-15

OPEL KADETT. 1989 r.. 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czar
ny. po przeglądzie, 3-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, kpi.
dokumentacja, jasna tapicerka. stan b. dobry, - 5.100 zł. Pacz
ków, tel. 0608/6248-92

OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, inst
gaz., czerwony, komplet kół letnich i zimowych, RO. szyber
dach, 5-drzwiowy, wersja Fun, bogata wersja, sten b. dobry, 8.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. do 2.000 zł. Oławą tel.
0697/3942-91

OPEL KADETT KOMBI. 1989 r.. 170 tys. km, 2000 ccm. czer
wony. relingi dachowe, szyberdach, aium. felgi, roleta bagażni
ka, pompowane teleskopy, - 5.300 zł. Sulechów, tel.
0605/084140

OPEL KADETT KOMBI, 1991 r.. 150 tys. km, 1700 ccm, diesel,
biały. 5-drzwiowy. 5-biegowy. relingi dachowe, roleta bagażniką szyberdach, 2 lata w kraju. stan b. dobry. - 8.200 zł. Oława,
tel. 0605/74-1649

OPEL KADETT CABRIO, 1989/90 r., 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic. obniżony, sportowy ukł. wydechowy, pełne wy
posażenie oprócz skórzanej tapicerki, atrakcyjny wygląd, - 8.400
zl. Olesno, tel. 0692/78-32-79

OPEL KADETT KOMBI. 1991 r.. 160 tys. km. 1600 ccm, diesel
alum. felgi, szyberdach, -6.900 zł lub zamienię, możfiwe raty.
Paczków, tel. 077/431-7840,0600/06-30-37

OPEL KADETT. 1989/95 r., 1300 ccm, złoty metalic. 2-drzwfowy, 4-biegowy, RM. alarm ♦ pilot, opony zimowe, zderzaki, lu
sterka I spoiler w kolorze nadwozia, dodatkowe świata .stop*,
stan dobry, - 5.800 zł. Jelenia Góra. tel. 075/755-7147,
0502/26-7540
OPEL KADETT, 1989/96 r.. 136 tys. km, 1300 ccm, benzyna,
czerwony, stan techn. dobry, • 3.800 zł. Wschowa, tel.
065/540-5047.0691/6348-11
OPEL KADETT. 1990 r.. 160 tys. km. 1389 ccm. wtrysk„benzyna. szary metalic. katalizator, nowa ip st gazowa, stan silnika i
blacharki b. dobry, karta pojazdu, szyberdach, lusterka w kolo
rze nadwozia, RO, el. reg. reflekt., 5-drzwiowy, regulacja wyso-

OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm. wtrysk, czerwony, 5-biego
wy, bez wypadku, zadbane wnętrze, stan techn. i wizualny b.
dobry. - 6.900 zł (do negocjacji). Pleszew, tel. 062/74142-23,
0693/644947
QPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, grafitowy, inst ga
zowa, wspomaganie kier., centr. zamek, 5-drzwiowy, - 7.700 zł.
Strzelin, tel. 071/392-3245
OPEL KADETT. 1991 r.. 1400 ccm. grafitowy, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, RO, garażowany, stan idealny, • 9.500 zł lub zamienię.
Swietaica, tel. 0601/67-2145
OPEL KADETT. 1991 r., 81 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, inst. gazowa, katafizator, centr. zamek, szyberdach,
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obrotomierz, el. reg. reflektory, po wymianie nadkoli i progów,
nowe opony zimowe, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, RO, bez
wypadku, odony w całości, - 8.700 zl lub zamienię na Opla
Omegę, Vectrę albo Forda Scorpio. Wałbrzych, tel.
0504/05-21-42
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, grafitowy metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, • 8.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, wiśniowy metalic,
po wymianie progów i reperaturek, przerobiony na 6ŚI, - 7.500
zł. Wieruszów, tel. 0602/89-83-19 ■ .
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy metalic,
3-drzwiowy, na zachodnich tablicach - 450 EUR. Wrocław, tel. \
0691/52-76-89
OPEL KADETT E, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały,
5-drzwiowy, garażowany, 5-biegowy, stan dobry, - 6.500 zł. Wro
cław. tel. 071/325-89-97
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r„ 136 tys. km, 1400 ccm. wtrysk,
benzyna, perłowobordowy metalic, relingi dachowe, el. reg. re
flektory, hak, sprowadzony w całości, po wymianie progów, nad
koli, konserwacja, po lakierowaniu, po diagnostyce silnika, prze
gląd do 02.2005 r., bez wypadku, stan techn. b. dobry, • 8.200
zł. Zielona Góra, tel. 0502/45-15-51
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 160 tys. km. 1400 ccm, bordo
wy metalic, stan b. dobry, szyberdach, na zachodnich tablicach
• 480 EUR. Żary, tel. 0602/11-40-63
OPEL KADETT, 1991/92 r , 162 tyś. km, 1400 ccm, benzyna,
wtrysk, czerwony, kpi. dokumentacja, garażowany, 5-biegowy,
konserwacja, RO, blokada skrzyni biegów, -5.700 zł lub zamie
nię na inny. Ząbkowice śląskie, tel. 0509/38-34-74
OPEL KADETT BEAUTY, 1991/93 r., 88 tys. km, 1600 ccm, OHC,
wtrysk, srebrny metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., ABS,
katalizator, centr. zamek, obrotomierz, el. regyl. foteli, szyber
dach, alarm, komputer, hak, nadkola, el. reg. reflektory, nowe
paski, napinacz, ukł. wydechowy, płyny i oleje, RO, zegar, stan
idealny, - 9.300 zł. Gościszowice, tel. 068/378-14-29,
0608/80-9148
OPEL KADETT SEDAN, 1994 r., 168 tys. km, 1771 ccm. benzy
na. szary metafic, składak, hak, stan b. dobry - 8.500 zł lub
zamienię na Forda Transita, niskiego, przedłużonego, ład.
1.2-1.51, Dafa 400, Fiata Ducato, Peugeota J5, w tej cenie, bez
dopłaty. Kłodzko, tel. 0604/87-53-34
OPEL KADETT, 1994 r„ 160 tys, km, 1800 ccm,benzyna, skła
dak. in s i gaz., złoty metafic, 5-drzwiowy, 5rbiegowy, inst. gazo
wa z butląwmięjscu koła zapasowego, alum. felgi, ciemne lam
py tylne, .stan dobry, - 6.700 zł. Wieruszów, tel. 0505/4747-73
OPEL MANTA, 1985 r„ 2000 ccm, benzyna+gaz po profesjo
nalnym tuningu. stan dobry, dla konesera, - 5.500 zł., tel.
0609/36-25-99 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter- .
nede pod numerem - AC0728 http://wkz.autogjelda.com.pl)

zadbany, książka serwisowa, centr. zamek, el. reg. lusterka,
wspomaganie, stan silnika b. dobry, - 9.800 zł. Krotoszyn, tel.
0692/22-69-85
OPEL OMEGA KOMBI, 1990/96 r., 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, profesjonalna in si gazowa z komputerem (butla w
miejscu koła zapasowego), zderzaki w kolorze nadwozia z ele
mentami chromowanymi, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, roleta bagażnika, RO + 6 głośników, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, -10.500 zł lub zamienię na tańszy lub w tej
cenie. Wschowa, tel. 0697/44-37-67 *
OPEL OMEGA KOMBI,, 1990/97 r„ 156tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, biały, inst gazowa, butla gazu w miejscu koła zapasowe
go, relingi dachowe, el. reg. reflektory, el. reg. lusteilca, hak,
roleta bagażnika, zadbany, stan b. dobry, bez wypadku, - 8.800
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-26-07,0698/4444-21

OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/95 r., 2500 ccm, TDS, granato
wy, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skórzana tapicerka, tem
pomat, pełne wyp. elektr., 2 poduszki pow., komputer, RO Pionner, alum. felgi, relingi dachowe, roleta, wspomaganie kier.,
centr. zamek + pilot, - 24.300 zł lub zamienię. Kwileń, tel.
062/741-5548L0602/45-59-10

OPEL OMEGA, 1991 r., 194 tys. km, 2000 ćcm, benzyna, złoty,
klimatyzacja, ogrz. Webasto, szyberdach, hak, el. podgrzewa
ne lusterka, ABS, wspomaganie kier., niklowane elementy, spro
wadzony w całości, stan dobry, • 10.000 zł. Gubin, tel.
0602/27-73-89
OPEL OMEGA, 1991 r., 2300 ccm, diesel, wiśniowy metalic,
stan dobry, • 11.000 zł lub zamienię na materiały budowlane.
Lubawka, tel. 075/741-144)7
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny, inst. ga
zowa, ei. reg. lusterka, wspomaganie kier., welurowa tapicera,
centr. zamek, spoiler tylny, - 7.500 zł. Lubin, tel. 076/749-62-14,
0606/48-17*71
OPEL OMEGA, 1991 r., 200 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., ei. reg. lusterka i
reflektory, skórzana kierownica, welurowa tapicerka, dzielona
tylna kanapa, alum. felgi, RO, halogeny, lusterka i zderzaki w
kolorze nadwozia, - 9.800 zł. Oława, tel. 0506/19-18-67
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, TDI, śliwkowy meta
iic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, szyber
dach, ABS, zderzaki w kolorze nadwozia, stan dobry, • 9.500 zł.
Rudna, teł. 0606/87458-72

OPEL OMEGA, 1991 r „ 123 tys. km, 2000 ccm, benzyna, śliw
kowy^ I właściciel w kraju, - 9.500 zł. Wałbrzych, teł.
074/842-15-29,0605/13-27-29
OPEL OMEGA KOMBI, 1991/93 r., 2000 ccm, biały, relingi da
chowe, chromowane elementy, stan dobry, progi do wymiany, •
7.300 zł. Wrodaw. tel. 0508/10-55-02
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r„ 160 tys. km. 2300 ccm, diesel,
bordowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, eł. reg. lu
sterka, bez wypacflcu, stan idealny, - 11.900 zł lub zamienię.
Legnica, tel. 076/851-23-82
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, wiśniowy, sedan, wspoma
ganie, ABS, nowe opony, nowe amortyzatory, OC na cały rok, 9.800 zł. Legnica, tel. 0608/07-91-98

OPEL OMEGA, 1987/94 r., 1800 ccm, benzyna, inst. gaz. centr.
zamek, welurowa tapicerka, alarm ♦ pilot, szyberdach, hak, RO
+ głośniki, stan b. dobry, • 7.300 zł. Leśna, tel. 0691/14-96-78

OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 122 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, śliwkowy metale, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek,
alarm i- pilot, RO, szyberdach, halogeny, alum. felgi, zderzaki
w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, w kraju od 1.5 roku, 13.900 zł. Ostrzeszów, teł. 0608/45-29-27

OPEL OMEGA KOMBI, 1987/94 r., 2300 ccm, diesel, biały, ABS,
wspomaganie kier., hak, RO, 5-biegowy, stan b. dobry, - 6.800
zł. Nysa, tel. 077/433-88-70 po godz. 17,0603/58-24-31

OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, inst. gaz.,
czerwony, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., el. reg. lu
sterka (podgrzewane), relingi dachowe, welurowa tapicerka, stan

OPEL OMEGA A ŚEDAN, 1988 r., 165 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, inst. gaz., granatowy, ABS, centr. zamek, komputer, wspo
maganie kier., szyberdach, hak, białe zegary, dużo częśd za
pasowych, blacharka do małych poprawek, stan dobry, • 6.800
zł., tel. 0604/56-66-57 po godz. 16
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 220 tys. km, 2300 ccm, turbo D,
szary metalic, ABS, relingi dachowe, roleta bagażnika, szyber
dach, aium. felgi, hak, stan b. dobry, - 7.000 zł. Gubin, tel. 068/359-34-09,0691/95-15-21
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 190 tys. km, 2300 ccm, diesel,
szary, RM, hak holowniczy, w dągłęj eksploatacji, po remonde
głowicy, dużo nowych częśd, stan dobry, • 6.800 zł. Karpacz,
powiat jeleniogórski, tel. 0609/63-17-80
OPEL OMEGA, 1988 r., 180 tys. km, 2300 ccm, turbo D, kolor
platynowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyberdach, ei. reg.
lusterka, centr. zamek,.obrotomierz, welurowa tapicerka, nowe
amortyzatory, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 7.200 zł lub
zamienię. Kępno, tel. 0503/07-97-72,0505/14-34-00
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r, 2000 ccm, benzyna, biały, kpi.
dokumentaqa, - 5.900 zł. Legnica, tel. 0600/21 -40-32
OPEL OMEGA GLS, 1988 r., 125 tys. km, 2300 ccm, turbo D,
grafitowy metalic, 90 PS, bez wypadku, szyberdach, wspoma
ganie kier., hak, RO Kenwood, centr. zamek, wszystkie el. do
datki, 2 lata w kraju, centr. zamek, kpi. dokumentacja, karta
pojazdu, skórzana kierownica, stan idealny, • 9.900 zł. Strzelin,
tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77
OPEL OMEGA SEDAN, 1988 r„ 170 tys. km, 1800 ccm, niebie
ski, nowy akumulator, sprowadzony z Holandii, kpi. dokumen
tacja, bez wypadku, 5-biegowy, ważny przegląd i OC, zadbany,
stan b. dobry, - 6.150 zł. Wrocław, tel. 0603/23-87-32
OPEL OMEGA, 1989 r., 170 tys. km, 2000 ccm bez wypadku,
nowe amortyzatory, serwisowany, centr. zamek, RO, zadbane
wnętrze, na zachodnich tablicach - 480 EUR. Bolków, powiat
jaworski, tel. 0604/70-14-21
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, inst. gaz., biały, - 8.500 zł. Grodków, tel. 077/415-50-62,
0600/15-65-49
OPEL OMEGA CD, 1989 r., 200 tys. km, 2400 ccm, benzyna,
inst. gaz., biały, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki,
automatic, deska rozdz. nowego typu, roczna inst. gazowa, nowy
ukł. wydechowy, komputer, ASR, alarm, RO, centr. zamek, za
dbany, garażowany, - 7.500 zł. Legnica, tel. 076/862-36-29,
0608/33-68-74
OPEL OMEGA CD, 1989 r., 178 tys. łon, 2000 ccm, benzyna,
inst. gaz., granatowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek,
oznakowany, nowa inst. gazowa, el. reg. lusterka, szyberdach,
4 zagłówki, welurowa tapicerka, dzielona kanapa, podłokietnik,
nowy przegląd, - 7.900 zl lub zamienię. Paczków, tel.
077/431-71-37,0601/62-15-25
OPEL OMEGA, 1989/90 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy me
talic, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, el. otw. szyby, alum.
felgi, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, RO, - 7.500 zł lub zamie
nię na mniejszy. Słupia k. Kępna, tel. 062/76.6c15-54,
0502/57-0741
OPEL OMEGA KOMBI, 1989/90 r., 200 tys. km, 2000 ccm,
wtrysk, czarny, wspomaganie kier., szyberdach, nowa instala
cja gazowa, hak, relingi dachowe, welurowa tapicerka, dzielo
na kanapa tylna, - 8.000 zł. Wrodaw, tel. 0691/08-52-97
OPEL OMEGA SEDAN. 1989/96 r., 180 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, -niebieski metalic, automatic, hak, wspomaganie kier., 7.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-64,0602/35-55-81
OPEL OMEGA, 1990 r., 228 tys. km, 2300 ccm, diesel, szary
metalic, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, oryg. lakier,

OPEL OMEGA MV6,1999/00 r.t 3000 ccm, benzyna, srebrny
metalic, wszystkie el. dodatki, podgrz. siedzenia, 4 poduszki
pow., ABS, ksenonowe reflektory, klimatronic, RO z CD, alum.
felgi 17", kpi. kół zimowych, kupiony w salonie, serwisowany, 62.000 zł. Bolesławiec, tel. 062/783-61-19

OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r.,2000 ccm, benzyna, inst. gaz.,
wiśniowy, szyberdach, wspomaganie kler., ABS, hak, • 12.000
zł. Doruchów, tel. 062/731-55-64,0606/90-12-87

OPEL OMEGA, .1987 r., 260 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, niebie-;
ski metalic. wspomaganie kler., szyberdach, centr. zaifibk. el.
reg. lusterka, ABS, komputer, stan b. dobry, ważny przegląd i
OC, • 6.700 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 060Ś/17-39-75

OPEL OMEGA SKŁADAK, 1988 r., 250 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie kier., eł. reg. lusterka, RO z CD Pio
neer, przegląd do 03.2005 r., stan techn. b. dobry/kpi. doku' mentacja, - 4.900 zł. Opole, teł. 077/441-90-09,0505/60-74-67

OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 110 tys. km, 2500 ćcm, turbo D,
zielony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, relingi dachowe, - 26.800 zł. Wtodaw, tel.
071/799-85-00,0697/23-36-62

OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, 16V, Ecotec, zielony
metalic, ABS, wspomaganie kier., el. ster. szyby i reguł, luster
ka, szyberdach i reflektory, el. reguł, fotel kierowcy, relingi da
chowe, roleta bagażnika, 2 poduszki pow., w kraju od tygodnia,
• 24.500 zł. Ziębice, tel. 074/81941-07,0602/49-25-55

OPEL OMEGA CD DIAMOND, 1991 r., 230 tys. km, 2600 ccm,
benzyna, srebrny, komputer, centr. zamek, inst. gazowa, el. reg.
lusterka, 4 zagłówki, hak, opony zimowe, ABS, alum. felgi, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, • 12.000 zt. Świebodzice, tel.
0608/57-59-94

OPEL OMEGA, 1987/96 r., 2000 ccm, biały, otw. dach, hak,
reg. pasy, RO, kpi. dokumentacja, zadbany, - 6.500 zł lub za
mienię na busa. Wrocław, tel. 071/382-88-85,0506/06-66-62

OPEL OMEGA KOMBI, 1999 r.. 85 tys. km. 2000 ccm, DTL,
szampański metaiic, klimatyzacja, 4 poduszki pow., el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier., RO, re
lingi dachowe, roleta bagażnika, stan b. dobry, - 46.500 zł., tel.
0602/17-5043

OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, TDI, szary metalic,
wąpomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, welurowa tapicerka, relingi dachowe, alum. felgi, roleta ba
gażnika, chromowane dodatki, stan b. dobry, - 9.900 zł. Chobienice, tel. 068/38445-31.0501/10-72-55

OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r„ 190 tys. km. 1984 ccm, benzy
ną po naprawie zawieszenia i ukł. hamulcowego, nowa pompa
paliwa, tłumik,-szyberdach, centralny zamek, hak, blokada skrzy- "
ni biegów, przegląd do 2005 r., ubezpieczony, stan b. dobry, 6.900 zł., tel. 0607/57-59-83

OPEL OMEGA, 1987 r„ 212 tys. km, 2300 ccm. diesel wspo
maganie kier., centr. zamek, alarm, oddęde zapłonu, stan b.
dobry, - 7.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/84343-65,0602/45-10-74

OPEL OMEGA B. 1994 r., 136 tys. km, 2000 ccm, 16V, Ecotec,
zielonymetalic, ABS, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,
welurowa tapicerka, klimatyzacja, immobilizer, - 24.500 zł lub
zamienię na Audi 80 B4, Forda Mondeo, tylko kombi, z klimaty
zacją Syców, powiat oleśnicki, tel. 0608/34-32-26

OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, granatowy, ABS, poduszki
pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, el. otw. szyberdach, centr.
zamek, alarm, -19.400 zł. Zduńska Wola, tel. 0603/36-30-67

OPEL OMEGA, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, kolor srebrny
metafic, 5-biegowy, centr. zamek, RO,' el. reg. lusterka, el. otw,
szyby, dzielona kanapa tylna, welurowa tapicerka, kpi. doku
mentacja, bez Wypadku, stan idealny, - 9.600 zł. Strzelin, tel.
071/796-2743,0604/62-55-12

OPEL OMEGA, 1987 r., 2300 ccm, szary metalic, szyberdach,
ABS, centr. zamek, stan dobry, • 6.200 zł. Wałbrzych, tel.
074/664-26-13

OPEL OMEGA SEDAN, 1999 r., 130 tys. km, 2000 ccm, diesel,
16V, granatowy, bez wypadku, klimatyzacja, ogrzew. Webasto,
soczewkowe reflektory, radio ze sterowaniem przy kierownicy,
kpi. dokumentacja, - 43.000 zł., tel. 0605/01-12-86

OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, czarny,ABS, wspo
maganie kier., - 7.900 zł. Świebodzice, tel. 074/666-96-98,
0605/62-03-24

OPEL OMEGA KOMBI. 1986 r., 245 tys. km, 2300 ccm, czer
wony, RO, 4 nowe opony zimowe, w ciągłej eksploatacji, stan dobry. - 6.200 zł., tel. 076/7264)4-67

OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,
szary metalic, inst gazowa, po remonde blacharki i zawiesze
nia, oryg. lakier, alarm, centr. zamek, el. reg. lusterka, roleta
bagażnika, stan dobry, • 7.500 zł. Prochowice, tel.
076/858-56-31,0608/55-17-32

OPEL OMEGA B SEDAN, 1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, TDS,
granatowy metalic, stan techn. b. dobry, ABS. 2 poduszki pow.,
wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach,
el. reg. fotele, RO. centr. zamek, alarm+ pilot optony w całości,
w kraju od miesiąca, I właśddeł, zarejestrowany, kpi. dokumen
tacja, - 25.000 zł. Paczków, tel. 077/431-70-14.0605/68-33-79

OPEL OMEGA KOMBI, 1994/95 r., 180 tys. km, 2500 ccm, TDi
133 KM, perłowogranatowy metalic, automatic, 2 poduszki pow.,
alarm, immobilizer, el. otw. szyby i reg. lusterka, el. otw. szyber
dach, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek * pilot relingi da
chowe, roleta, bagażnik dachowy, alum. felgi 15*, II właśddełw
Polsce, zadbany, opony zimowe, • 22.900 żł lub zamienię.
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-91-95,0501/29-88-89

OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/95 r., 210 tys. km, 2000 ccm,
czarny metalic, 2 poduszki pow., ABS, el. otw. szyby i reg. lu
sterka, szyberdach, centr. zamek ♦ pilot alarm, RO, bez wy
padku, sprowadzony w całośd, • 23.700 zł. Sokołowiec, powiat
złotoryjski, teł. 0505/3948-82

OPEL OMEGA CD SEDAN, 1992 r., 177 tys. km. 2400 ccm.
inst gaz., szary metalic, wszystkie el. dodatki, ABS, hak holow
niczy, centr. zamek, alarm, kpi. dokumentacja • 12.500 zł lub
zamienię na VW LT, skrzyniowego lub Mercedesa 207, w cenie
do 6.000 zł. Złotoryja, tel. 0503/09-2040
OPEL OMEGA KOMBI, 1992/93 r., 186 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, w kraju od miesiąca, sprowadzony w całośd, centr.
zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, relingi dachowe, RO,
stan idealny, • 13.600 zł lub zamienię. Opole, tel. 0509/18-12-48
OPEL OMEGA KOMBI, 1992/93 r., 170 tys. km. 2300 ccm, TDI,
szary metalic, w kraju od tygodnia, relingi dachowe, wspoma
ganie kier., el. reg. lusterka, I właścidel, bez wypadku, stan b.
dobry, welurowa tapicerka, roleta bagażnika, • 12.900 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-60-24,0609/20-12-75
OPEL OMEGA, 1992/97 r.. 225 tys. km, 2300 ccm, diesel, zie
lony, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, alarm, el.
reg. lusterka, eL reg. reflektory, 6 głośników, zagłówki, reguł,
wys. mocowania pasów, welurowa tapicerka, roleta tylnej szy
by, - 9.900 zł lub zamienię na busa. Legnica, tel. 076/866-11-00,
0603/4848-50
OPEL OMEGA, 1993 r„ 167 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, centr. zamek,
immobilizer, stan dobry, -12.300 zł. Wrodaw, tel. 0606/12-36-63
OPEL OMEGA KOMBI CD, 1993 r., 185 tys. km, 2600 ccm. +
inst gazowa, demnozielony metalic, pełne wyp. elektr., alum.
felgi, pompowane tylne teleskopy, -15.000 zł. Chlewo k. Gra
bowa nad Prosną, teł. 062/730-59-81,0504/3146-27
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2300 ccm, diesel, kremowy,
wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, -11.500 zł. Gostyń, tel.
0608/6943-19
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r„ 178 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, inst, gaz. nowe nadkola i reparaturki błotnika tylnego, dużo
dodatkowego wyposażenia, stan dobry, w dągłęj eksploatacji,
-12.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-00-04,0607/63-83-57
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2300 ccm, TDI, biały, ABS, hak,
roleta bagażnika, relingi dachowe, wspomaganie kier., weluro
wa tapicerka, RO z CD, alum. felgi 16", el. reg. reflektory, dużo
nowych częśd, -13.400 zł. Wałbrzych, tel. 0608/39-77-54
OPEL OMEGA B, 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm, tds, bordowy
metalic, klimatyzacja, el. ster. fotele, szyby i lusterka, 2 poduszki
pow., - 25.000 zł. Przemków, powiat polkowicki, tel.
0604/62-69-73
OPEL OMEGA CD KOMBI, 1994 r., 168 tys. km, 1998 ccm, demnografitowy, el. ster. szyby, lusterka i fotele, klimatyzacja,ABS,
2 poduszki pow., RO z CD, komputer, kpi. dokumentów, alarm,
zadbany, - 22.800 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-39-20,
0606/91-33-59
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, biały,
centr. zamek, wspomaganie kler., ABS, el. reg. lusteilca, immo
bilizer, - 18.500 zł. Dunkowa, gm. Milicz, tel. 071/383-28-04,
0608/03-68-21
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 178 tys. km, 2500 ccm, TDS,
szary metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm +
pilot, 2 poduszki pow., skórzana tapicerka, klimatyzacja, el. otw.
szyby (x4), el. reg. lusterka, podgrz. siedzenia, el. otw. szyber
dach, RO, roleta bagażnika, relingi dachowe/drewniane wy
kończenia, • 24.900 zł. Jarodn, tel. 0601/57-35-88
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 2000 cćm, benzyna inst. ga
zowa na gwarancji, klimaityzacja, immobilizer, el. otw. szyby, 2
poduszki pow., demne szyby, stan b. dobry, - 24.200 zł. Obor
niki śląskie, tel. 0601/31-81-77
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OPEL REKORD SKŁADAK, 1994 r.. 2300 ccm. diesel, nlebteski, - 2.300 zł. Koźmin Wlkp., powiat krotoszyński, tel.
0508/15-18-86

O

OPEL SENATOR A, B, OMEGA A, REKORD i po
chodne, skup i sprzedaż, wszystkie części, wy
miana silników, skupujemy auta całe i rozbite,
płacimy gotówką, sprzedaż wysyłkowa. Dzierżo
niów, te l. 074/832-07-57, 0507/12-98-50,
_ 0504/09-26-64 W02004304

OPEL SENATOR, 1988 r., 3000 ccm, 12V, złoty metalic, inst
oazowa, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, alum.
felgi, alarm + pilot, automatic, RO, ABS, szyberdach, kpi/doku
mentacja, • 8.900 zl lub zamienię. Dobroszyce, powiat oleśnic
ki, tel. 071/315-01^33,0605/26-57-63

TDS, zielony metalic, automatic, stan b. dobry, kpi. dokumenta
cja, ABS, el. otw. szyby,-el. reg. lusterka, klimatyzacja; centr.
zamek, wspomaganie kier., relingi dachowe, ekonomiczny, we
lurowa tapicerka, • 24.900 zł . możliwe raty. Wrocław, tel.
0609/23-25-54

OPEL SINTRA, 1997 r.,42 tys. km, 2200 ccm, 16V+ gaz, srebrny
metalic, 7-osobowy, klimatyzacja, alum; felgi, wspomaganie
kier., centr. zamek + pilot, e|, otw. szyby,' ABS, RQ, welurowa
tapicerka, poduszka pow., inst. gazowa (1 km/14 gr), -41:000
zł. Ostrzeszów, teł. 062/732-00-58,0691/77-77-92

OPEL OMEGA KOMBI. 1998 r . 150 tys. km, 2000 ccni; 115
KM. bordowy, eł. otw. szyby, 2 poduszki pow., ABS, komputer,
klimatyzacja, welurowa tapicerka, centr. zamek, relingi dacho
we, hak, RO, roleta bagażnika, ksenonowe reflektory, drewnia
ne dodatki, w kraju od miesiąca. • 25.000 zł. Chojnów, powiat
legnicki, tel. 076/818-78-18,0692/72-67-27

OPEL TlGRA, 1994 r., 90 ty?, km, granatowy metalic, 2 poduszki
pow', el. ster. szyby i szyberdach, centr. zamek, wspomaganie
kier., • 16.500 zł. Kępno, tel. 0607/18-24-58

OPEL OMEGA 8 KOMBI, 1995 r., 230 tys. km, 2000 ccm, Eco
tec, 16V, srebrny, relingi dachowe, ABS, el. otw. szyby i reg.
lusterka, szyberdach, 2 poduszki pow., kpi. dokumentacja, atrakcyjny wygląd, - 22.900 zł. Jelcz-Laskowrfce, tel. 0509/10-58-00,
071/318-82-56 po godz. 20
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 156 tys. km, 2000 ccm. Eco
tec 16V, zielony metaiic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby i reg.
lusterka, el. reg. siedzenia, RO+ CD, welurowa tapicerka, centr.
zamek, relingi dachowe, roleta, stan b. dobry, zadbany, • 23.300
zł lub zamienię na mniejszy. Kalisz, tei. 0606/93-04-45
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r.. 180 tys. km. 2500 ccm, turto D,
czarny metalic, ABS, alum. felgi, RO, el. otw. szyby i szyber
dach, 2 poduszki pow.,_automatic, skórzana tapicerka, kpi. do
kumentacja, -' 29.000 zł. Kępno, tel. 062/781-54-92,
0691/83-16-36

MOŻE BYĆ USZKODZONY

OPEL OMEGA KOMBI. 1995 r.. 2500 ccm, TDS, zielony meta
lic, bez wypadku, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby,
el. reg. lusterka, szyberdach, komputer, centr. zamek, wspo
maganie kier., RO stereo, alarm, stan idealny, alum. felgi, •
28.700 zł. Wałbrzych, teł. 074/847-79-04
OPEL OMEGA SEDAN. 1995 r., 2000 ccm, 16V, Ecotec. czarny
metaiic, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, 2 poduszki pow.,
el. reguł, fotel kierowcy, w kraju od tygodnia, zarejestrowany,
stan b. dobry, • 26.400 zł. Ziębice, tel. 074/819-41-07,
0602/49-25-55
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995/96 r.. 240 tys. km, 2500 ccm,
TDS 2 poduszki pow., centr. zamek, ABS, RO, relingi dachowe,
stan b. dobry, kpi. dokumentacja, w kraju od 2 la t - 21.900 zł.
Oława, tel. 071/313-83-50,0601/80-91-80
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995/96 r„ 220 tys. km, 2000 ccm,
benzyna instalacja gazowa, el. reg. lusterka, wspomaganie kier.,
el. reg. fotel, aium. felgi, el. otw. szyby i szyberdach, relingi
dachowe, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-92-37,
0608/35-10-14
OPEL OMEGA KOMBI, 1995/96 r., 230 tys. km, 2500 ccm, TDS,
perłowostalowy, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. otw.
szyby, el. reg. lusterka i podgrzewane, welurowa tapicerka, im
mobilizer, oryginalne radio z CD, wspomaganie kier., I właści
del w kraju, bez wypadku, w kraju od 1999 r., serwisowany,
stan idealny, - 24.500 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel.
0502/15-86-30
OPEL OMEGA B CD KOMBI, 1995/96r., 150 tys. km, 2500 ccm,
turbo D, wiśniowy, klimatronic, centr. zamek, ABS, el. otw. szy
by, el. reg. fotele, komputer, RO, halogeny, alarm, hak oryginal
ny, aium. felgi, 2 poduszki pow., welurowa tapicerka, 3 zagłów
ki tylne, - 29.900 zł. Żagań. tel. 068/377-3549
OPEL OMEGA, 1996 r., 72 tys. km, 2000 ccm, benzyna, tytano
wy metalic, klimatronic, 2 poduszki pow., pełne wyposażenie
el., ABS, wspomaganie kier., drewniane wykończenia, książka
serwisowa, bez wypadku, stan b. dobry, w kraju od 2 miesięcy,
- 30.900 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 076/818-79-25 w
godz. 8r17,0603/10-5747
OPEL OMEGA, 1996 r., 2000 cćm, + inst. gazowa, grafitowy, •
26.300 zł. Turek, tel. 0601/22-10-16
OPEL OMEGA KOMBI, 1996/97 r., 212 tys. km, 2000 ccm, 16V
inst. gazowa, klimatyzacja, szyberdach, centr. zamek, fotele
Recaro, stan b. dobry, - 27.000 zł. Olszyna, tel. 075/721 -44-95,
0601/94-63-95
OPEL OMEGA B. 1997 r., 179 tys. km, 2500 ccm, turbo D, gra
fitowy metalic, wyprodukowany w lipcu, klimatronic x2, 2 po
duszki pow., ABS, pełne wyposażenie elektryczne, komputer,
hak, oryg. alarm, centr. zamek, oryg. RO, silnik BMW, stan b.
dobry, • 35.500 zł. Świdnica, tel. 0502/18-67-34
OPEL OMEGA SEDAN, 1997 r.. 146 tys. km, 2500 ccm, TDS
170 KM, demnozielony metaiic, modyfikacja mocy, wspoma
ganie kier., ABS * EBD, ASR, SRS, 2 poduszki pow., automatic,
alarm, el. otw. szyby, el. reg. i podgrz. lusterka, el. reg. siedze
nia, centr. zamek, domykanie szyb z pilota, serwisowany, gara
żowany, stan bdb, zadbany, kpi. dokum., • 34.900 zł lub zamie
nię. Kalisz, tel. 0698/6343-77
OPEL OMEGA KOMBI. 1997/98 r.. 212 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, kolor srebrny metalic, el. reg. lusterka, wspomaganie kier.,
el. reg. fotel, welurowa tapicerka, el. otw. szyby i szyberdach,
halogeny, relingi dachowe + opony zimowe, nowe, - 30.500 zł.
Wrocław, teł. 071/364-92-37,0608/35-10-14
OPEL OMEGA B KOMBI, 1998 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,
16V, srebrny metalic, 4 poduszki pow., klimatyzacja, wspoma
ganie kier., centr. zamek + pilot, el. otw. szyby i reg. lusterka,
ABS, el. reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, radio ze sterowaniem

OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, inst. gaz., szary metalic,
wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, hak holowniczy,
alarm, dzielona tylna kanapa, Riłesięczna inst. gazowa na gwa
rancji, garążowany,' stan b. dobry, • 10.500 zł. Leśna, tel.
0508/07-02-28
OPEL YECTRA, 1990 r., 203 tys km, 1800 ccm, benzyna, inst.
gaz., demnobordowy metalic,4-drzwiowy, RO Panasonic, centr.
zamek ♦ pilot, tyina szyba ogrzewana, el. otw. szyby, el. reg.
reflektory, dzielona tylna kanapa, opony letnie i zimowe, stan
techn. b. dobry, II właśdciel, wspomaganie kler., • 14.700 zł.
Oleśnica, tel. 0697/4049-31
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r„ 1600 ccm, benzyna, inst. gaz.
złoty metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, blokada skrzyni biegów,
RO, inst. gazowa, stan b. dobry, • 10.500 zł lub zamienię. So
śnie, tel. 062/739-10-90,0602/34-51-74
OPEL VECTRA, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, grafitowy me
talic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, el.
reg. i podgrz. lusterka i reflektory, 2 kpi. opon, alum. felgi, butla
gazu w miejscu koła zapasowego, II właściciel w kraju, kpi. do
kumentacja, stan idealny, -12.800 zł. Tomaszów Bolesławiec
ki, tel. 076/818-93-65
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, fioletowy metalic, szyber
dach, alum. felgi, wspomaganie kier., centr. zamek, automatic,
dodatkowe światło .stop", welurowa tapicerka, sprowadzony w
całośd, - 7.900 zł lub zamienię. Twardogóra, powiat oleśńicki,
tel. 071/314-8644,0605/26-57-63
OPEL YECTRA. 1990 r., 200 tys. km, 1800 ccrp. benzyna, czer
wony, wspomaganie kier., centr. zamek, inst gazowa, el. reg.
reflektory, sprowadzony w całośd. welurowa tapicerka, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, • 10.700 zł. Wrocław, tel.
071/341-11-03
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/91 r.. 1800 ccm, złoty metałię,
wersja CD. szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS,

te l O-602 47 28 39

OPEL SENATOR B, 1989 r., 240 tys. km, 3000 ccm, benżyna,
OPEL OMEGA B SEDAN. 1994/95 r., 150 ty$. km. 2000- ccm,
Inst. gaz., złoty metalic, wszystkie ei. dodatki, automatic, ABS,
czarny metalic, inst. gazowa roczna, 2 poduszki pow., ABS,
tempomat, ogrzew. Webasto, RO, welurowa tapicerka, zadba
wspomaganie kier., centralny zamek + pilot el. reguł, lusterka i
ny, -12.300 zł lub zamienię. Opole, teł. 0508/18-8549
żaluzja tylna, el. otw. szyby ł szyberdach, el. reguł, fotele, RM,
OPEL SENATOR B, 1991 r.. 174 t y * km, 3000 ccm, benzyna,
welurowa tapicerka, halogeny, beż wypadku, stan b. dobry, •
23,900 zł lub zamienię na tańszy. Wrodaw, tel. 071/362-55-16, inst. gaz., granatowy metalic, stan b. dobry, wspomaganielcier.,
centr. zamek, ABS, automatic, ałum. felgi, -"12.600 zł lub za
0502/53-82-08
mienię. Strzegom, teł. 074/844-27-58,0604/2943-83
OPEL OMEGA B CD KOMBI, 1994/95T., 145 tys.km, 2500 ccm,

-tel. 0-604 06 55 32. 071/390-23-20

b. dobry, -10.500 zł lub zamienię. Wschowa, teł. 065/540-12-93,
0506/09-96-39

OPEL OMEGA KOMBI, 2000 r., 98 tys. km, 2000 ccm, DTI, bia
ły, bez wypadku, klmatronic(x2), 4 poduszki pow., ABS, el. otw.
szyby, el. regulowane fotele, ksenonowe reflektory, drewniane
wykończenia/telefon, wspomaganie, centr. zamek, relingi da
chowe, roleta, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 49.000 zł.
Poniec, tel. 065/573-1845,0601/77-37-17

OPEL OMEGA CD, 1994/95 r., 180 tys. km, 2500 ccm, MV6,
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, szyberdach,
nowe opony zimowe, garażowany, stan b. dobry, - 24.500 zł lub
zamienię. Paczków, tel. 077/431-6444,0608/0442-97
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przy kierownicy, - 33.800 zł lub zamienię. Jarocin, teł.
062/749-62-88,0502/54-74-94

OPEL TlGRA, 1996 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, szary
metalic, 3-drzwiowy, I rej. w 1997 r., wspomaganie kier., centr.
zamek, el. otw. szyby, poduszka pow., RO, welurowa tapicerka,
bez wypadku, I właścidel, kupiony w salonie, książka serwiso
wa. - 22.900 zł. Jarocin, tel. 0601/57t35-88
OPEL TlGRA, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, 16V, niebieski, kli
matyzacja, centr. zamek, poduszka pow., alum. felgi 15*, wspo
maganie kier, - 18.000 zł. Przemęt, powiat wolsztyński, tel.
065/549-61-77,0603/74-64-20
OPEL TlGRA, 1997/98 r„ 39 tys. km. 1400 ccm. 16V, niebieski
metalic, stan idealny, bezwypadkowy, 2 poduszki pow., klimaty
zacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier.,
centralny zamek, alum. felgi 15’ , halogeny, udokumentowany
przebieg, atrakcyjny wygląd, welurowa tapicerka, RO, stan ide
alny, • 20.900 zł lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/439-05-35,
0606/99-56-29
OPEL VECTRA, 1989 r.. 2000 ccm, benzyna, czarny metalic,
szyberdach, ABS, hak, centr. zamek, komputer, stan dobry, •
9.500 zł. Jawor, tel. 0508/76-60-89
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, inst. gaz.,
bordowy metalic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier.,
inst. gazowa, automatic, kpi. dokumentacja, stan dobry, • 7.650
zł. Legnica, tel. 0606/44-67-07
OPEL VECTRA, 1989 r., 2000 ccm, niebieski metalic, szyber
dach, ABS, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, sprowadzony w całości, stan dobry, - 7.800 zł. Nysa, tel.
077/435-57-61,0697/65-5144
OPEL VECTRA CD, 1989 r., 2000 ccm, niebieski metalic, spro
wadzony w całośd w 1993 r„ stan b. dobry, • 8.900 zł. Nysa, tel.
0503/50-71-67
OPEL VECTRA, 1989 r., 178 tys. km, 1800 ccm, benzyna, demnografitowy metalic, inst. gazowa na gwarancji, 5-drzwiowy,
alum. felgi, koła, stan b. dobry, • 9.500 zł. Przywsie, tel.
071/385-56-62,0607/0945-11
OPEL VECTRA, 1989 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna Pb/,
grafitowy metalic, I właśddeł, bez wypadku, sprowadzony w
całośd, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, szyber
dach, welurowa tapicerka, garażowały, stan idealny, -10.900
zł. Wałbrzych, tel. 0604/44-73-95
OPEL VECTRA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski metalic,
centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, zderzaki i lusterka w
kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, - 7.900 zł. Wieruszów,
tel. 062/784-15-66,0697/7744-78
OPEL VECTRA, 1989/90 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny metalic,
ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, podgrz. lusterka, kom
puter, stan idealny, I właśddeł w kraju, - 9.800 zł. Opole, tel.
0607/34-95-66
OPEL VECTRA, 1989/94 r.. 1600 ccm. benzyna, granatowy
metalic, inst. gazowa na gwarancji, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el.
reg. lusterka, centr. zamek, alarm + pilot, welurowa tapicerka,
przegląd do 10.2004 r., atrakcyjny wygląd, kpi. dokumentacja,
stan idealny, - 9.900 zł lub zamienię na tańszy. Kożuchów, po
wiat nowosolski, tel. 0601/05-9148
OPEL VECTRA, 1990 r , 96 tys. km, bordowy metalic, bez wy
padku, po sprowadzeniu, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, welurowa tapicerka, książka pojazdu, stan idealny, •
11.900 zł. Kłodzko, tel. 0605/65-31-78
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, 16V, 150 KM in st gazowa
na gwarancji, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg.
lusterka i szyberdach, demne szyby, alum. felgi 15* (205/50
R15), drewniane dodatki, kubełkowe fotele, • 12.600 zł lub za
mienię., tel. 0693/6246-30.
OPEL VECTRA GT HATCHBACK. 1990 r.. 2000 ccm. benzyna,
inst. gaz., czerwony, hak, centr. zamek, wspomaganie kier., oryg.
szyberdach i RO, kubełkowe fotele, el. reg. reflektory, sprowa
dzony w całośd w 2002 r., po remoncie blacharki, b. zadbany, 11.500 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-03-19,
0509/02-35-28
OPEL VECTRA CD, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, złoty metaiic,
ABS, centr. zamek, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., el.
reg. lusterka, ważny przegląd i OC, stan b. dobry, -10.500 zł.
Brzeg, tel. 077/416-06-61,0602/72-12-84
OPĘL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, 150 KM, biały,
ospoilerowany, komputer, el. ster. szyby, lusterka i reflektory,
szyberdach, ABS, nowe opony i sprzęgło, RO Sony, kubełkowe
fotele, centr. zamek, wspomaganie kier, - 10.500 zł. Chojnów,
powiat legnicki, tel. 0502/23-24-1?, 0501/55-67-73
OPEL VECTRA, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, inst
gaz., ciemnoniebieski metalic, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, szyberdach, ABS, wspomaganie kier., zderzaki i lusterka w
kolorze nadwozia, sprowadzony w całośd, -13.000 zł. Gostyń,
tel. 0502/46-10-65
OPEL VECTRA GLS, 1990 r., 1600 ccm, złoty metalic, od 1.5
roku w Polsce, bez wypadku, stan b. dobry, -11.000 zł. Jawor,
tel. 0605/05-81-07
OPEL VECTRA CD, 1990 r„ 178 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
perłowy metaiic, alarm, szyberdach, ABS, el. reg. lusterka, centr.
zamek, katalizator, welurowa tapicerka, w dągłęj eksploatacji,
-10.000 zł. Lądek Zdrój, teł. 074/811-75-08,0602/64-09-94

el. reg. lusteika, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, dzielona tylna
kanapa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, nadkola, nowe
opony, stan b. dobry, - 9.200 zł lub zamienię. Kamieniec Ząbko
wicki, teł. 0600/94-24-15,
OPEL YECTRA, 1990/91 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
grafitowy metalic, beż wypadku, tydzień w kraju, centr. zamek,
wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, RO, stan tech
niczny idealny, - 12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10,
0601/7747-21
i
OPEL VECTRA CCLSEDAN' 1990/91 r„ 160 tys. knv2000 ccm,
wtrysk, platynowy metalic, bezwypadkowy, 1właśddeł, w kraju
od 2002 1,. ABS; wspomaganie kier., centralny^zamek z pilo
tem, szyberdach, welurowa tapicerka, eł. reg. lusterka, kompu
ter, książka serwisowa,.4-zagłówki, - 10.500 zł Itfftamienię.
Otmuchów, tel. 077/439-05-35, .0606/99-56-29
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/91 r-, ,174 tys. km. 18Q0 ccm.
benzyna, czerwony, stan b. dobry, wspomaganie kier., centr.
zamek, szyberdach, - 9.400 zł lub zamienię. Strzegom, tel.
074/844-27-58,0604/2943-83
OPEL VECTRA CD SEDAN, 1990/9T r.,'l80aćcm, kolor złoty
metalic, zadbany, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, szy
berdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry, • 8.700 zł lub zamienię. Złoty Stok. teł.
074/817-50-82,0600/94-24-15
OPEL VECTRA, 1990/96 r., 1400 ccm, benzyna, inst. gaz., nie
bieski metalic, stan b. dobry, - 9.200 zl. Pietrzykowice, powiat
wrodawski, tel. 0607/5045-17
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r. 170 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, inst. gaz., biały, .wspomaganie, szyberdach, alum. felgi,
welurowa tapicerka, radio, stan b. dobry, - 9.800 zł. Sulechów,
powiat zielonogórski, teł; 0604/59-98-75'
OPEL VECTRA, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perło
wy, hak, centr. zamek, kpi. dokumentacja, -11.300 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/644-24-89
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, błękitny metalic, szyber
dach, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, hak, -10.500 zł.
Bolesławiec, tel. 075/736-96-99
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaż., grana
towy, automatic, I właściciel w kraju, alum. felgi, stan b. dobry,
atrakcyjny wygląd, kpi. dokumentacja, - 9.900 zł. Głogów, tel.
0505/57-62-69
OPEL VECTRA SEDAN; 1991 r„ 168 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, srebrny metafic. 2-stopniowy szyberdach, welurowa tapi
cerka, zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, w kraju od 2
lat, karta pojazdu, zadbany, • 10.900 zł. Gryfów Śląski, tel.
075/781-12-09,0600/43-6845
OPEL VECTRA, 1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, 4-drzwiowy, automatic, wspomaganie kier., centr. zamek,
szyberdach, welurowa tapicerka, RO, w kraju od 3 lat, -10.900
zł. Jarodn, teł. 062/749-62-88,0502/54-74-94
OPEL VECTRA, 1991 r., 180 tys. km, benzyna, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, dzie
lona tylna kanapa, szyberdach, RO, wspomaganie kier., zabezp.
przed kradzieżą kubełkowe fotele, hak holowniczy, stan b. do
bry, -10.500 zł. Jelenia Góra, teł. 075/64348-59,0609/0641-82
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r„ 135 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, czerwony, bez wypadku, sprowadzony jako mienie przesie
dleńcze, I właśddeł, książka serwisowa, centr. zamek, wspo
maganie, po wymianie oleju i pasków, Mul-T-Lock, zadbany,
właśddeł niepalący, stan idealny + opony letnie, nowe, -10.900
zł lub zamienię. Kępno, tel. 0697/57-35-98
OPELV,ECTRA SEDAN, 1991 r., 136 tys. km, 2000 ccm. czer
wony, inst gazowa, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, szy
berdach, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia,
wspomaganie kier., I właśddeł, opony zimowe, stan b. dobry, •
11.200 zł. Kępno, tel. 062/781-8845,0693/77-15-20 .
OPEL VECTRA, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel.granatowy, 5-biegowy, aiarm + pilot, wspomaganie kier., opony zimo
we, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry -12.500 zł lub zamie
nię na Opla Vedfę B, diesla lub z inst gazową może być z
uszkodzonym silnikiem. Lubin, teł. 0601/42-28-18
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, zderzaki w kolorze hadwozia, szyberdach, immobi
lizer, zadbane wnętrze, nowe opony i łożyska, stan b. dobry, •
10.900 zł lub zamienię na tańszy - do 5.000 zł. Lubsko, tel.
068/45741-84,0601/64-05-29
OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, zadbany,
serwisowany, po wymianie rozrządu, nowe opony zimowe, na
węgierskich tablicach, - 4.000 zł. Namysłów, tel. 0601/69-25-24
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, kolor srebrny me
taiic, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. zamek, obrotomierz,
garażowany, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan
b. dobry, -11.900 zł. Oleśnica, tel. 0604/21-77-02
OPEL YECTRA. 1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm, czerwony, centr.
zamek + pilot wspomaganie kier., oddęde zapłonu, dzielone
tylne siedzenia, stan b. dobry, -11.000 zł lub zamienię na tań
szy. Rakowice, tel. 075/644-92-50,0608/62-57-48
OPEL VECTRA GLS, 1991 r.. 155 tys. km. 1600 ccm, benzyna,
inst. gaz., czerweń meksykańska, wtrysk, katalizator, wspoma
ganie kier., ABS, welurowa tapicerka, szyberdach, centr. zamek,
alarm + 2 piloty, reg. wysokość fotela kierowcy, sprowadzony w
całości, zdjęcia, zadbany, ekonomiczny, stan b. dobry, karta
pojazdu, immobilizer, • 12.300 zł łub zamienię na inny. Szlich
tyngowa, tel. 065/549-29-99,0507/22-694)8
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., RM, stan silnika
dobry, blacharka do małych poprawek, ważne OC. - 8.500 zł.
V\frodaw, tel. 0605/18-27-75
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 126 tys. km, 1600 ccm, szary me
talic, tydzień w kraju, bez wypadku, książka serwisowa, weluro
wa tapicerka, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., stan
techn. b. dobry, • 12.300 zł. Kłodzko, teł. 0506/98-14-72
OPEL VECTRA SEDAN. 1991/92 r.. 147 tys. km. 2000 ccm,
wtrysk, perłowobordowy metalic, sprowadzony w całości, bez
wypadku, książka serwisowa, instalacja gazowa (gwarancja),
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ABS, welurowa tapi
cerka, nowe opony i amortyzatory, zderzaki w kolorze nadwo
zia, RO, eł. reg. lusterka, zadbany, stan idealny, - 10.900 zł.
Ziębice, tel. 0600/32-01-62
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OPEL VECTRA, 1991/93 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
inst. gaz., srebrny, ekonomiczny, centr. zamek, alarm + pilot,
nowe zawieszenie, opony, klocki hamulcowe, tłumik, alternator
i inst. elektryczna, 5-drzwiowy, - 10.500 zł. Pleszew, tel.
062/742-54-39,0602/51-27-95
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 135 tys. km, 1800 ccm, wtrysk,
granatowy, instalacja gazowa, butla w miejscu kola zapasowe
go, techn. sprawny, sprowadzony w całości (brief, odprawa cel
na), I właściciel, wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi,
lakierowane zderzaki i lusterka, el. reg. reflektory, zadbany,
ekonomiczny, -11.400 zł. Nysa, tel. 0603/61-96-62
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 153 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, katalizator, stan idealny, szyberdach, RO, wspomaganie
kier., alarm + pilot, immobilizer, II właściciel, kpi. dokumenta
cja, zadbany, - 11.200 zł lub zamienię na inny, może być do
remontu. Sulechów, tel. 068/385-47-00,0601/87-24-80
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, benzyna instalacja
gazowa (2 lata gwarancji), wspomaganie, centralny zamek, ABS,
przegląd i OC do 01.2005 r., stan bardzo dobry -13.500 zł lub
zamienię na busa maksymalnie przedłużonego i podwyższo
nego albo oplandekowanego, możliwość dopłaty i przesłania
zdjęć. Żary, tel. 0609/46-59-53
OPEL VECTRA GLS, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
grafitowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alum. felgi + opony,
welurowa tapicerka, alarm, nie składak, RO, -10.700 zł. Bole
sławiec, tel. 0603/12-47-27
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., \30 tys. km, 1800 ccm, kolor
złoty metalic, nowa instalacja gazowa, w kraju od 2 lat, I właści
ciel, bez wypadku, stan b. dobry, -12.200 zł lub zamienię. Kęp
no, tel. 0609/18-41-42
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
inst. gaz., kolor śliwkowy metalic, szyberdach, centr. zamek,
wspomaganie kier., el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, insta
lacja gazowa na gwaranqi, I właściciel, bez wypadku, stan ide
alny, -12.300 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-06,0502/16-92-15
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 160tys. km, 1600 ccrn, benzy
na, srebrny metalic, bez korozji, ABS, wspomaganie kier., centr.
zamek, el. reg. lusterka i podgrzewane, szyberdach, welurowa
tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 4 zagłówki,

nie, podgrzewane fotele, alum. felgi, RO+głośnlkf, I właściciel
w Polsce od 1999 roku, stan techniczny b. dobry, garażowany,
-14.600 zł. Kobierzyce, k. Wrocławia, tel. 0604/60-53-25
OPEL VECTRA, 1994 r., 143 tys. km, 1800 ccm, ciemnofioletowy metalic, wspomaganie, centralny zamek, aluminiowe felgi,
zderzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -12.500
zł. Zgorzelec, tel. 0506/10-64-34
OPEL VECTRA, 1994 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliw
kowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, kubełkowe fote
le, el. reguł, fotele, el. otw. szyberdach, zderzaki I spoiler w ko
lorze nadwozia, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, RO, garażowa
ny, -15.400 zł. Jutrosin, tel. 065/547-16-09
OPEL VECTRA, 1994 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, benzy
na, zielony metalic, alarm, centr. zamek, RO, automatic, wspo
maganie kier., szklany dach, - 14.000 zł. Wrocław, tel.
0605/65-95-18
OPEL VECTRA CD SEDAN, 1995 r„ 160 tys. km, 1700 ccm,
TDI, zielony metalic, 2 poduszki pow., ABS, welurowa tapicer
ka, podłokietnik, centr. zamek, roleta bagażnika, oszczędny,
ekonomizer, sprowadzony 10.2003 r., stan idealny, -17.900 zł.
Bolesławiec, tel. 0608/10-08-32,075/734-20-75
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 123 tys. km, 2000 ccm, Eco
tec, granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej
tapicerki, drewniane wykończenia, alum. felgi, karta pojazdu,
bez wypadku, stan b. dobry, - 17.900 zł. Kępno, tel.
062/781-80-45
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 1600 ccm, biały, 2 poduszki
pow., centr. zamek + pilot, alarm, wspomaganie kier., ABS, RO
Sony, el. wysuwana antena, - 15.200 zł. Kościan, tel.
065/512-97-77,0603/60-19-66
OPEL VECTftA SEDAN, 1995 r., 148 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalię, inst. gazowa, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie
kier., centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, RO, spo
iler, sprowadzony w całości,' -18.900 zł. Piaski, powiat gostyń
ski, tel. 065/572-71 -50,0503/49-49-10
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r„ 165 tys. km, 1700 ccm, TDI
(Isuzu), perłowozielony metalic, poduszka pow., wspomaganie
kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, RO,
Euro 2, w kraju od 2 miesięcy, stan b. dobry, - 18.900 zł. Ra
wicz, tel. 0602/30-11-80

garażowany, stan idealny+koła zimowe, - 28.000 zł. Wałbrzych,
tel. 0607/68-42-50
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OPEL VECTRA, 1997 r., 1800 ccm, 16V, szarozie
lony metalic, wspomaganie kler., centr. zamek,
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 2 poduszki
pow., RO, alum. felgi, kupiony w salonie, stan b.
dobry, • 28.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50,
0601/88-19-24 W01040814
OPEL VECTRA SEDAN, 1997 r., 1600 ccm, 16V,
biały, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel,
serwisowany, ABS, poduszka pow., el. otw. szy
by, immobilizer, wspomaganie kier., centr. zamek,
alarm, halogeny, stan Idealny • 24.900 zł kredyt,
leasing, sam ochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
www.auto -p lu s .com .pl, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039934

OPEL VECTRA, 1997 r., 1600 ccm, benzyna el. otw. szyby, re
flektory ksenonowe, klimatronic, RO z nawigacją satelitarną
ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi, - 28.500 zł.
Wrocław, tel. 0602/41-97-94
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 2000 ccm, DTL, grafitowy me
talic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, wersja CD,
stan b. dobry, - 33.900 zł. Brzeg, tel. 077/411-42-59,
0604/47-94-22

OPEL VECTRA B, 1998 r., 93 tys. km, 2000 ccm, 16V, oliwkowy
metalic, 4 poduszki pow., wspomaganie kier., klimatyzacja, centr.
zamek, alarm + pilot, wszystkie el. dodatki, welurowa tapicer
ka, drewniane dodatki, TC, CD, zestaw Nokia, nowe opony, ser
wisowany, książka serwisowa, kupiony w salonie, I właściciel,
bez wypadku, - 34.000 zł. Mogilno, tel. 052/315-20-76,
0696/08-69-97

OPEL VECTRA C, 1999/00 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, Eco
tec, srebrny metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, serwiso
wany, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, alarm, 2 poduszki
pow., ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., welurowa tapi
cerka, 2 podłokietniki, alum. felgi, halogeny, RO + 6 głośników,
stan idealny, - 35.000 zł. Rawicz, tel. 0604/25-21 -53

OPEL VECTRA, 1998 r., 152 tys. km, 2500 ccm, V 6,170 KM,
srebrny metalic, 4 el. otw. szyby, RO, 4 poduszki pow., el. reg.
lusterka, klimatronic, alum. felgi, ABS, TC, tempomat, kompu
ter, kierownica medialna, drewniane dodatki, welurowa tapicer
ka, alarm, blokada skrzyni biegów, serwisowany, bez wypadku,
kupiony w salonie w Polsce, halogeny, stan b. dobry - 35.800
zł. Ostrzeszów, tel. 0605/88-28-85

O

OPEL VECTRA, 1998 r„ 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 poduszki pow., el.
otw. szyby i reg. lusterka, w kraju od 2 miesięcy, oclony, zareje
strowany, - 26.800 zł lub zamienię, możliwe raty. Paczków, tel.
077/431-74-92,0604/21-41-62
OPEL VECTRA, 1998 r., 148 tys. km, 2000 ccm, Ecotec, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, 27.900 zł. Środa Śląska, tel. 0605/94-0042
OPEL VECTRA CD KOMBI, 1998 r., 153 tys. km, 2000 ccm,
16V, srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej ta
picerki, klimatronic, ABS, TC, Aluminiowe felgi, welurowa tapi
cerka, podłokietnik, RM, 4 pod. powietrzne, centralny zamek,
alarm, ciemne szyby, pełne wyposażenie ei., atrakcyjny wygląd,
kupiony w salonie w kraju, - 33.500 zł. Wrocław, tel.
0502/30-84-46

OPEL YECTRA, 1997 r., 112 tys. km, 1800 ccm, 16V, granato
wy metalic, ABS, 2 poduszki pow., el. dodatki, centr. zamek,
\spomaganie kier., RO, alum. felgi, spoiler, sprowadzony, 24.500 zł. Kalisz, tel. 062/762-37-21,0694/80-86-43

OPEL VECTRA B KOMBI, 1998 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V,
Ecotec, .biel polarna*, relingi dachowe, roleta bagażnika, ku
piony w salonie, bez wypadku, zadbany, ABS, poduszki pow.,
el. ster. szyby i lusterka, centr. zamek, Tytan-Lock, - 29.500 zł.
Wrocław, tel. 071/372-15-15,0504/07-46-70

OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V,
złoty metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, 4 po
duszki pow., klimatyzacja, ABS, TC, welurowa tapicerka, radio
ze sterowaniem przy kierownicy, roleta bagażnika, alum. felgi,
el. otw. szyby i reg. lusterka, - 27.500 zł, Leszno, tel.
0601/74-43-88
‘

OPEL VECTRA, 1998/99 r., 68 tys. km, 1600 ccm, 16V, Ecotec,
srebrny metalic, centr. zamek, immobilizer, el. reg. i podgrze
wane lusterka, 4 poduszki pow., el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, wspomaganie kier., klimatyzacja, bez wypadku, el. reg.
reflektory, kpi. dokumentacja, w kraju od tygodnia, - 32.900 z ł,
w rozliczeniu może być inny. Legnica, tel. 0607/82-26-07

OPEL VECTRA, 2000 r., 2000 ccm, 16V, TDI, srebr
ny metalic, klimatronic, 4 poduszki pow., pełne
wyposażenie elektr., ABS, RO z CD, I właściciel
w kra ju , - 42.500 zł. Brzeg Dolny, te l.
071/319-92-25,0606/13-18-70
W02009514

OPEL VECTRA KOMBI, 2000 r„ 57 tys. km, 1800 ccm, 16V,
zielony metalic, kupiony w salonie w Polsce, el. otw. szyby, el.
reg. i podgrz. lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier., 2 po
duszki pow., halogeny, ABS, relingi dachowe, roleta Hp., - 41.000
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-86-53,0502/45-10-76
OPEL VECTRA SEDAN, 2000 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 16V,
Ecotec, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier.,
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, halogeny, alum. felgi, centr.
zamek + pilot, alarm, recyrkulator powietrza, 2 poduszki pow.,
oryg. RO, książka serwisowa, kupiony w salonie, serwisowany,
bez wypadku, - 41.000 zł. Perzów, tel. 062/786-11-66,
0609/23-86-99
OPEL VECTRA KOMBI, 2000 r., 145 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, granatowy metalic, ksenonowe reflektory, spryskiwacze re
flektorów, klimatronic, komputer, ABS, el. otw. szyby, centr. za
mek, el. reg. lusterka, podgrz. siedzenia, 4 poduszki pow., ho
mologacja na ciężarowy, I właśddel, bez wypadku, serwisowa
ny, stan idealny, - 41.900 zł. Świdnica, tel. 074/856-99-22,
0600/49-59-22
OPEL VEGTRA, 2000 r., 2000 ccm, 16V, Ecotec, granatowy
metalic, klimatronic, ABS, 4 poduszki pow., el. ster. szyby i re
guł. lusterka i reflektory, wspomaganie kier., regulowana kie
rownica i fotel, w kraju od 2. mies., - 44.600 zł. Ziębice, tel.
074/819-41-07,0602/49-25-55
OPEL VECTRA KOMBI, 2001 r., 53 tys. km, 2000 ccm, TDI,
czarny, NCDR+inst. tel, Siemens, szyberdach., ABS, wspoma
ganie kier., centr. zamek, alum. felgi, pełne wyposażenie, alarm,
klimatyzacja, 4 poduszki pow., tuning fabryczny Zender, skó-
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dodatku dla fanów pitki nożnej
stan b. dobry, welurowa tapicerka, zabezp. przed kradzieżą,
sprowadzony w całośd, -12.700 A Lubin, tel. 076/846-45-56
OPEL VECTRA GT, 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
150 KMi biały, wersja sportowa, ABS, wspomaganie kier., szy
berdach, centr. zamek, kubełkowe fotele, 5-drzwiowy, kompu
ter, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, sprowadzony w ca
łośd, -11.500 zł lub zamienię na uszkodzony. Lubsko, powiat
żarski, tel. 0602/24-16-13
OPEL YECTRA SEDAN, 1992 r., 170 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
czerwony, bezwypadkowy, stan techn. dobry, atrakcyjny wygląd,
immobilizer, pilot, przegląd do 2005 r., • 10.900 zł lub zamienię.
Otmuchów, teł. 0602/52-66-74
OPEL YECTRA, 1992 r., 82 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy metalię, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach,
RO, -10.800 zł. Prochowice, powiat legnicki, tel. 0603/06-64-71,
0603/93-97-53
OPEL YECTRA SEDAN, 1992 r., 220 tys. km, 1700 ccm, TDI,
diesel (Isuzu), czerwony, w kraju od 2 lat, wspomaganie kier.,
centr. zamek, el. ster. szyby (4) i reflektory, obrotomierz, welu
rowa tapicerka (popielata), nowy akumulator, 2 nowe opony, po
wymianie wszystkich płynów, filtrów i olejów, garażowany, kpi.
dokumentacja, karta pojazdu stan b. dobry -14.500 A Rakowice Wielkie, powiat lwówecki, tel. 075/789-51-85
OPEL VECTRA, 1992 r., 157 tys. km, 1700 ccm, diesel, wiśnio
wy metalic, RO, hak, szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, w kraju
od miesiąca, zarejestrowany, bez wypadku, stan b. dobry, •
13.400 zł. Rawicz, tel. 0507/19-19-01
OPEL VECTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy, wspomaganie kier., RO, welurowa tapicerka, atermiczne
szyby, sprowadzony w całośd, karta pojazdu, w kraju od 1.5
roku, -11.300 zł. Rawicz, tel. 0697/25-21-63
OPEL VECTRA CD SEDAN, 1992 r., 1800 ccm, biały, ABS, el.
otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, 10.900 zł. Sobótka, tel. 071/390-37-90,0606/35-59-07
OPEL VECTRA GLS SEDAN, 1992 r., 170 tys. km, 1800 ccm,
wtrysk, biały, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach,
welurowa tapicerka, RO, obrotomierz, dzielona tylna kanapa,
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 9.200 A Syców, tel.
062/785-30-70,0600/04-29-06
OPEL VECTRA SEDAN; 1992/93 r„ 180 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, czerwony, wspomaganie kier., centr. zamek, szyber
dach, welurowa tapicerka, karta pojazdu, w kraju od 2 lat, kpi.
dokumentacja, stan b. dobry, - 11.900 zł. Gryfów Śląski, tel.
075/781-12-09,0600/43-68-45
OPEL VECTRA, 1992/93 r , 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
16V, 155KM, grafitowy metalic, 54rzwiowy, ABS, wspomaga
nie kier., centr. zamek, komputer, RO, welurowa tapicerka, ku-,
belkowe fotele, alum. felgi, hak, zderzaków kolorze nadwozia,
alarm, stan b. dobry, -13.000 zł. Zgorzelec, tel. 0605/31-14-11
OPEL VECTRA CLASSIC, 1992/94 r., 161 tys. km, 2000 ccm,
benzyna, inst. gaz., czerwony, szyberdach, wspomaganie kier.,
ABS, alum. felgi, stan b. dobry, - 12.400 zł. Kępno, tel.
0694/89-50-74
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/95 r., 165 tys. km, 2000 ccm,
perłowy metalic, zadbany, centr. zamek, szyberdach, inst ga
zowa, butla gazu w miejscu koła zapasowego, wspomaganie
kier., - 11.500 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento lub inny
tańszy. Wrocław, tel. 0697/56-63-53
OPEL YECTRA, 1992/98 r., 173 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
inst. gaz., błękitny, wnętrze podświetlane na niebiesko, hak,
szyberdach, silnik i zawieszenie w b. dobrym stanie, -11.900
zł. Biedrzychowice, gm. Olszyna, tel. 0600/30-60-23
OPEL VECTRA, 1993 r., 128 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, kupiony w salonie w kraju, stan b. dobry, zadba
ny, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, alarm, oznakowa
ny, blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, zderzaki w
kolorze nadwozia, RO, -14.200 A Chojnów, tel. 0602/29-71-47,
powiat legnicki
OPEL YECTRA, 1993 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy, kli
matyzacja, ABS, alum. felgi, el. ster. szyby i lusterka, podgrze
wane fotele, el. otw. szyberdach, komputer, automatic, weluro
wa tapicerka, podłokietnik, centr. zamek + pilot, właściciel nie
palący, stan b. dobry, -14.200 A Jarodn, tel. 0607/43-84-12
OPEL VECTRA HATCHBACK, 1993 r., 260 tys. km, 1700 ccm,
TD, grafitowy, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier.,
-13.000 zł. Kalisz, tel. 0509/12-79-92
OPEL VECTRA, 1993 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, inst.
gaz., niebieski metalic, wspomaganie kier., ABS, szyberdach,
welurowa tapicerka, centr. zamek + pilot, alarm, immobilizer,
komputer, RO, atrakcyjny wygląd, zadbany, serwisowany, 14.700 zł. Leszno, tel. 0607/56-05-05
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r , 155 tys. km, 1600 ccm, wi
śniowy metalic, katalizator, alum. felgi, szyberdach, blokada
skrzyni biegów, alarm + pilot, RO Philips, zderzaki w kolorze
nadwozia, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, atrakcyjny wy
gląd, -13.500 zł. Wrodaw, teL 071/356-70-13
OPEL VECTRA A HATCHBACK, 1994 r., 159 tys. km, 2000ccm,
benzyna, .delfin* metalic, immobilizer, centr. zamek, automatic,
el. otw. szyby i reg. lusterka oraz szyberdach, ABS, wspomaga-
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OPEL VECTRA, 1995/96 r., 1800 ccm, benzyna nowy model,
bez wypadku, na zachodnich tablicach - 2.200 EUR. Lubsko,
powiat żarski, tel. 0601/68-97-94
OPEL VECTRA KOMBI, 1996 r. na zachodnich tablicach - 3.000
EUR. Opole, teł. 0605/09-67-22

O

OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r., 1800 ccm, 16V,
jasnobrązowy metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, I właściciel, serwisowany, ABS, 2 poduszki
pow., el. otw. szyby, immobilizer, alarm, centr.
zamek, RO stereo, wspomaganie kler., halogeny,
zestaw głośnomówiący, stan idealny, • 27.900 zł
kredyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotów
ka. „AUTO PLUS” , W ałbrzych, www.auto -p lu s .com .p l, u l. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039924

OPEL VECTRA, 1996 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordowy
mwtalic, kupiony w salonie, 2 poduszki pow., alarm, centralny
zamek, szyberdach, RO, el, szyby, el. reg. lusterka, • 27.500 zł.
Środa Śląska, tel. 071/317-07-55
OPEL VECTRA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna, biały, kupiony w
salonie w kraju, zadbany, właściciel niepalący, stan b. dobry, 22.500 zł. Głogów, tel. 076/833-42-55,0600/36-09-44
OPEL YECTRA, 1996 r., 170 tys. km, 1700 ccm, TDI, srebrny, 2
poduszki pow., klimatyzacja, centr. zamek z pilotem, el. reg.
reflektory, wspomaganie kier., ABS, RO z RDS-em, kpi. doku
mentacja, - 25.800 A Gostyń, tel. 0691/16-34-01
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r.. 175 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, stan b. dobry, ABS, centr. zamek, alum. felgi, nowy
akumulator, garażowany, dodatkowo 4 koła z oponami zimowy
mi, zestaw głośnomówiący, RO, - 24.000 zł,, Gostyń, tel.
065/572-26-60
OPEL VECTRA B, 1996 r., 81 tys. km, 1600 ccm, 16V, grafitowy
metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, centr. zamek, alarm
+ pilot, welurowa tapicerka, kpi. kół zimowych, garażowany,
sprowadzony w całośd, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, el. reg. reflektory, - 26.500 zł. Grodków, powiat
brzeski, tel. 077/415-30-53 po godz. 15,0502/64-57-29
OPEL VECTRA B, 1996 r., 142 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, po
duszka pow., RO, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 23.800 zł.
Jawor, tel. 0606/95-51 -57
OPEL VECTRA B, 1996 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic,
pełne wyposażenie, klimatyzacja, sprowadzony z Niemiec, I
właśddel, - 26.000 zł. Kępno, tel. 0692/46-79-36
OPEL VECTRA B, 1996 r , 150 tys. km, 1800 ccm, kolor szam
pański metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, klimatyzacja,
pełne wyposażenie elektryczne, ABS, poduszka powietrzna,
podłokietnik, centr. zamek, RO, odony w całośd, welurowa ta
picerka, automatic, zabezpieczenia, zadbany, • 22.800 zł (moż
liwe raty) lub zamienię na tańszy. Kępno, tel. 062/782-09-18,
0505/14-34-00
OPEL VECTRA B, 1996 r., 150 tys. km, 1600 ccm, bordowy,
kupiony w salonie, bezwypadkowy, serwisowany, 2 poduszki
pow., wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, ABS, - 23.800
zł lub zamienię. Legnica, tel. 0507/01-72-70
OPEL VECTRA B, 1996 r., 160 tys. km, 1700 ccm, turbo D,
niebieski metalic, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., el.
otw. szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, centr. zamek, alum.
felgi, kpi. kół zimowych, RO, szyberdach, stan b. dobry, - 29.900
zł. Lubin, tel. 0691/33-50-90
OPEL VECTRA, 1996 r., 89 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny
metalic, 2 poduszki pow., serwo, ABS, klimatyzacja, centr. za
mek, RO, alum. felgi, zadbany, - 26.000 zł. Opole, tel.
077/456-52-37
OPEL VECTRA B, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy metalic,
klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 2 poduszki pow.,
centralny zamek, welurowa tapiceika, ABS, I właśddel, inst.
gazowa na gwarancji (butla w miejscu koła zapasowego), 23.900 zł lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/439-05-35,
0606/99-56-29
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
oliwkowy metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., centr.
zamek + pilot, wspomaganie kier., el. otw. szyby i reg. lusterka,
welurowa tapicerka, RO, serwisowany, stan b. dobry, zadbany,
- 23.500 zł. Trzcianka, tel. 0697/56-20-11

OPEL VECTRA, 1997 r., 74 tys. km, 2000 ccm, DTI, granatowy
metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, el. otw.
szyby i reg. lusterka i szyberdach, alum. felgi 17*, RO, - 29.000
zł. Lubań, tel. 075/722-41-80
OPEL VECTRA SEDAN, 1997 r„ 108 tys. km, 2000 ccm, DTI,
16V, granatowy, bez wypadku, ABS, w kraju od 1.5 roku, kpi.
dokumentacja, 2 poduszki pow., alum. felgi, RO, centr. zamek,
immobilizer, alarm, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 28.800
zł. Paczków, tel. 077/435-10-00,0604/63-33-41
OPEL VECTRA, 1997 r., 77 tys. km, 1600 ccm, 16V, Ecotec,
wiśniowy, wspomaganie kier., ABS, klimatyzacja, centr. zamek,
dzielona tylna kanapa, garażowany, stan b. dobry, - 26.700 zł.
Sidny, gm. Niechlów, powiat górowski, tel. 065/543-52-08
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 151 tys. km, 2000 ccm, 16V,
diesel, granatowy, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, ABS,
centr. zamek, alarm, RO, hak, relingi dachowe, roleta, weluro
wa tapicerka, bez wypadku, stan b. dobry, - 29.000 zł lub za
mienię. Strzegom, tel. 074/855-72-23,0605/57-64-56

OPEL VECTRA, 1999 r., 135 tys. km, zielony metalic, kupiony
w salonie, serwisowany, stan b. dobry, bogate wyposażenie, 34.900 zł. Wieruszów, tel. 062/784-23-93,0609/8243-80
OPEL VECTRA SEDAN, 1999 r„ 150 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, ABS, RO, klimatyzacja, alum. felgi, peł
ne wyposażenie elektryczne, welurowa tapicerka, 2 kpi. opon,
2 poduszki pow., wspomaganie kier., I właśddel, eksploatowa
ny tylko na długich trasach, kupiony w salonie, - 33.000 zł. Wro
daw, tel. 0605/57-79-76 po godz. 18

O

OPEL YECTRA hatchback, 1999 r., 180 tys. km,
2000 ccm, diesel, srebrny metalic, welurowa ta
picerka, wspomaganie kier., centr. zamek, bez
wypadku, klimatyzacja, sprowadzony z Francji,
udokumentowany przebieg, • 36.500 zł. Chojnów,
powiat legnicki, tel. 076/817-89-03,0604/81-79-99
W84006054

O

OPEL VECTRA CDX, 1999 r., 2500 ccm, V6, gra
natowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, ser
wisowany, ABS, TC, 4 poduszki pow., el. otw. szy
by x 4, el. reg. lusterka, immobilizer, komputer,
klimatronic, wspomaganie kier., centr. zamek, fa
bryczny RO, halogeny, skórzana tapicerka, pod
grzewane fotele, alum. felgi, - 42.900 zł kredyt,
leasing, sam ochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
www.auto -p lu s .com .p l, ul. W rocław ska 23, tel.
074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01039944

OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, 16V, wiśniowy me
talic, - 3.500 EUR. Strzelce opolskie, tel. 0605/09-67-22
OPEL VECTRA, 1997 r., 1800 ccm, brązowy metalic, kupiony w
salonie, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie kier., 2 poduszki pow., RO, alum. felgi, opony zimowe, stan
b. dobry, - 26.900 z ł , możliwe raty przez komis lub zamienię.
Świebodzice, tel. 0501/22-32-98
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V,
DTL, pertowofioletowy metalic, model z 1998 r., zderzaki i lu
sterka nowy model, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, oryginalny alarm, centr. zamek + pilot,
wspomaganie kier., RO, relingi dachowe, roleta bagażnika, siat
ka, podłokietnik, - 32.000 zł. Wińsko, tel. 071/389-88-21,
0691/52-91-62
OPEL VECTRA SEDAN, 1997/98r., 125 tys. km, 1800 ccm, 16V,
czerwony, RO z CD na 6 płyt, ABS, 2 poduszki pow., el. otw.
szyby, el. reg. szyberdach, kupiony w salonie w kraju, I właśd
del, bez wypadku, - 22.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel.
0602/24-40-42
OPEL VECTRA B SEDAN, 1997/98 r„ 90 tys. km, 1600 ccm,
16V, Ecotec, wiśniowy, kupiony w salonie, I właśddel, bezwy
padkowy, oryg. lakier i przebieg, kpi. dokumentacja, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, poduszka pow., ABS, wspomaganie kier., el. otw.
szyby, centralny zamek z pilotem, RO, hak, welurowa tapicer
ka, halogeny, garażowany, - 26.500 z ł, możliwe raty lub zamia
na. Kamienna Góra, tel. 0501/87-15-93
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 169tys.km, 1600ccm, 16V,
Ecotec, srebrny metalic, 4 poduszki pow., ABS, wspomaganie,
centr. zamek + pilot w kluczyku, blokada skrzyni biegów, 5 za
główków, blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, relingi
dachowe, roleta bagażnika, hak, RO Blaupunkt, sprowadzony
w całośd, bez wypadku, karta pojazdu, - 24.600 zł lub zamienię
na inny, może być uszkodzony. Rawicz, tel. 0603/68-79-10
OPEL VECTRA SEDAN, 1997/98 r., 111 tys. km, 1600 ccm, 16V,
Ecotec, niebieski met&lic, 105 KM, sprowadzony w całośd, bez
wypadku, wspomaganie, centr. zamek, instalacja gazowa (gwa
rancja), alarm, halogeny, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, el.
reg. lusterka, el. reg. reflektory, TC, RO Opel, 2 poduszki po
wietrzne, stan idealny, - 25.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-21-44
do godz. 15,0604/41-46-96
OPEL VECTRA CDX, 1997/98 r., 172 tys. km, 2500 ccm, V6,
benzyna, oliwkowy, el. otw. szyby, 4 poduszki pow., el. reg. lu
sterka, klimatronic, alum. felgi, ABS, tempomat, komputer, drew
niane wykończenia, welurowa tapicerka, kupiony w kraju, ser
wisowany, bez wypadku, stan b. dobry, - 35.000 A Świebodzi
ce, tel. 0608/57-59-94
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997/98 r., 192 tys. km, 2000 ccm,
TDI, czarny metalic, 4 poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, komputer, szyberdach, radio ze sterowaniem przy
kierownicy, relingi dachowe, alum. felgi, centr. zamek, haloge
ny, klimatronic, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0502/72-68-34
OPEL YECTRA KOMBI, 1998 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzy
na pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, alum. felgi,
klimatronic, demne szyby, atrakcyjny wygląd, kupiony w salo
nie w kraju, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 0502/03-84-46
OPEL YECTRA KOMBI, 19981§ 140 tys. km, .1800 ccm, 16V,
grafitowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, zadbany, 2
poduszki pow., klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, - 32.000 zł.
Czerwieńsk, tel. 068/327-81-74,0696/44-00-02

OPEL VECTRA, 1996 r., 110 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 16V,
śliwkowy, inst. gazowa, ABS, 2 poduszki pow., alarm + pilot, RO
Blaupunkt, kpi. kół zimowych, zadbany, stan idealny, - 26.000
zł. Wrodaw, tel. 071/367-24-91,0502/72-18-17

OPEL VECTRA CD, 1998 r„ 58 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
srebrny metalic, el. ster. szyby i lusterka, ABS, TC, I właśdciel,
kupiony w salonie, oryg. radio, dodatkowe światło .stop*, 31.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0505/97-63-69,0606/35-14-08

OPEL VECTRA, 1996 r„ 142 tys. km, 1600 ccm, katalizator I
właśdciel, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., radio,
centr. zamek, alarm, stan idealny, - 23.900 zł lub zamienię. Żary,
tel. 0602/49-26-30

OPEL VECTRA, 1998 r., 94 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny,
klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, kupiony w salonie, - 34.000
zł. Kępno, tel. 0691/96-72-47 wieczorem

OPEL VECTRA B SEDAN, 1996/97 r., 106 tys. km, 1600 ccm,
16V Ecotec, tytanowy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS,
centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy,
dzielona kanapa tylna, el. reg. światła, RM, kupiony w salonie,

OPEL VECTRA B KOMBI, 1998/99 r„ 96 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, 16V, srebrny metalic, 4 poduszki pow., ABS, klimaty
zacja, komputer, RO, centr. zamek, immobilizer, el. ster. szyby
1lusterka, relingi dachowe, roleta bagażnika, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, ciemne szyby, stan idealny,,- 31.000 A Wro
daw, tel. 0696/43-47-05

OPEL VECTRA hatchback, 1998 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V,
Ecotec, beżowy, ABS, klimatronic, 4 poduszki pow., el. otw. szy
by, centr. zamek, hak, alum. felgi oraz felgi stalowe z kołpaka
mi, RO z CD, el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, • 31.000 zł.
Lubin, tel. 0603/38-89-81

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl
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OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, 16V,
śliwkowy metalic, „kameleon” , I rejestracja w
2000 r., kupiony w salonie w Polsce, I właściciel,
serwisowany, 2 poduszki pow., ABS, el. otw. szy
by x 4, alarm, immobilizer, klimatyzacja, wspo
maganie kier., centr. zamek, fabryczny RO, halo
geny, relingi dachowe, roleta, • 39.900 zł kredyt,
leasing, sam ochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
www.auto -p lu s .com .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039954

OPEL VECTRA CD KOMBI, 1999 r., 92 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metalic, RM, halogeny, roleta bagażnika, relingi dachowe,
klimatyzacja, hak holowniczy, el. ster. szyby i lusterka, 2 po
duszki pow., ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., alum. fel
gi, welurowa tapicerka, kupiony w salonie, I właśddel, zadba
ny, - 35.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0508/26-99-93
OPEL VECTRA CD, 1999 r., 2000 ccm, Ecotec, srebrny meta
lic, kupiony w salonie, serwisowany, I właśddel, klimatyzacja,
4 poduszki pow., ABS, TCS, RO, el. reg. lusterka, el. otw. szyby,
skórzana tapicerka, welurowa tapicerka,- 37.500 zł. Legnica,
tel. 0604/43-14-74
OPEL VECTRA B CLASSIC HATCHBACK, 1999 r., 69 tys. km,
1800 ccm, 16V, tytanowy metalic, klimatyzacja, 4 poduszki pow.,
el. otw. szyby, ABS, ESR, ESP, centr. zamek, wspomaganie kier.,
książka serwisowa, stan b. dobry, inst. gazowa, - 35.900 A
Legnica, tel. 076/722-99-09,0600/82-81-35
OPEL VECTRA C. 1999 r„ 101 tys. km, 1800 ccm, 16V, pertowosrebmy metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, 2 podusz
ki pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, el. reguł, i podgrz. fotele,
centr. zamek + pilot, immobilizer, RO, blokada skrzyni biegów,
alarm, wspomaganie kier., halogeny soczewkowe, podłokietnik,
komputer, - 36.900 zł. Lubsko, teł. 068/371-05-24
OPEL VECTRA, 1999 r„ 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, nowy
model, centr. zamek, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., ABS,
el. otw. szyby, alum. felgi, RO, welurowa tapicerka, kupiony w
salonie, niklowane dodatki, - 32.500 zł. Szklarska Poręba, tel.
0600/35-16-35
OPEL VECTRA KOMBI, 1999/00 r, 1600 ccm, 16VI właśddel,
kupiony w salonie, homologacja na ciężarowy, klimatyzacja,
ABS, el. otw. szyby, poduszka pow., centr. zamek, alarm, im
mobilizer, antynapad, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, serwisowany, stan b. dobry, - 31.500 A Lubin, tel.
076/847-89-66,0506/0349-78,0600/2243-36
OPEL VECTRA KOMBI. 1999/00 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 16V,
• 130 KM, zielony metalic, I właściciel, wspomaganie kier., centr.
zamek, ABS, SRS, RO, klimatyzacja, el. otw. szyby i reg. luster
ka, relingi dachowe, roleta bagażnika, alum. felgi, halogeny,
garażowany, - 35.500 zł. Opole, tel. 077/456-49-18,
0600/01-23-90

rżana tapicerka, nawigacja, reflektory ksenonowe, sportowa kie
rownica, - 57.000 zł. Lubin, tel. 076/81741-25 (zdjęda do tej
oferty można zobaczyć w intemede pod numerem - AG0691
http://wkz.autogielda.com.pl)
OPEL VECTRA SEDAN, 2001 r., 42 tys. km, 2200 ccm, dTi. 125
KM, srebrny metalic, ABS, 4 poduszki pow., alarm + pilot, centr.
zamek, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, tapicer
ka ze skórzanymi dodatkami, halogeny, hak, alum. felgi, RO,
telefon, GPS, blokada skrzyni biegów, - 48.000 A Wrocław, teł.
0605/07-09-97
OPEL ZAFIRA, 1999 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny
metalic, I właśdciel, serwisowany, kupiony w salonie, 5-osobowy, z homologacją na dężarowy, ABS, TC, alum. felgi, centr.
zamek, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, komputer, 4 poduszki
pow., skórzana kierownica, bez wypadku, -47.000 zł. Złotoryja,
tel. 076/878-21-91,0506/04-88-18
OPEL ZAFIRA ELEGANCE, 2000 r., 107 tys. km, 1800 ccm,
16V, benzyna, granatowy, wszystkie el. dodatki, 4 poduszki pow.,
ABS, ESP, klimatyzacja, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, RO z
CD, skórzana kierownica, alum. felgi, garażowany, kupiony w
salonie, bez wypadku, z homologacją, - 46.900 zł. Wałbrzych,
tel. 074/845-55-95,0502/54-61-33
OPEL ZAFIRA, 2000/01 r„ 80 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 16V,
zielony metalic, homologaqa na ciężarowy, wersja Elegance,
kupiony w salonie, I właśddel, 4 poduszki pow., el. otw. szyby,
TC, klimatyzacja, welurowa tapicerka, podgrz. fotele, RO, kom
puter, spryskiwacze reflektorów, stan b. dobry, alarm,
Mul-T-Lock, książka serwisowa, - 45.900 zł. Rawicz, tel.
0503/1448-80

PEUGEOT
O

ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA ATRAKCYJNIE
KUPIĘ PEUGEOTA, KUPIĘ PEUGEOTA, KUPIĘ
PEUGEOTA, KUPIĘ PEUGEOTA, KUPIĘ PEUGE
OTA Kupujemy auta całe, po wypadku, do re
montu, po 1988 r. i inne marki również, płacimy
najwięcej., tel. 0605/35-26-21, 0607/39-92-93
W01024734

g g y AUTOGAZ °d93r
jm r montaż ^ rŚ W IE C E Z AGRESYWNĄ ISKRĄ

Z
11

071/359-58-58
0601-74-56-32

PEUGEOT 106,1992 r., 110 tys. km, 1100 ccm, czerwony, stan
b. dobry, na zachodnich tablicach - 390 EUR. Żary, tel.
0602/1140-63
PEUGEOT 106,1992/94 r., 1100 ccm, zielony metalic, Ściego
wy, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, - 7.900 zł. Wro
daw, tel. 0501/23-01-19
PEUGEOT 106 ,1993 r., 160 tys. km, 1000 cęm, czerwony, ga
rażowany, zadbany, nie wymaga napraw, opony letnie i zimo
we, stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię na tańszy do 4.000 zł.
Lubin, tel. 076/846-2648,0603/70-83-16
PEUGEOT 106 ,1993 r, 127 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, el. otw. szyby, centr. zamek, nowy akumulator, welurowa

AUTOGAZ
“PO PPO L ”
/specjalizacja - samochody USA
✓turbo od 2.400 zl
✓wtryski gazu od 3.700 zl
✓gaźnik od 1.050 zl
I
✓monowtrysk od 1.250 zł
✓wtryski wielopunktowe od 1.450 zl
WIELOLETNIE
POŚWIADCZENIE

W rocław, ul. Z aułek R ogoziński 8a
tel. 071/ 352-74-99,0693-217-595 ,

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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W rocław, ul. Ożynow a 46
tel. 339-89-18 0P005416
tapicerka, RO, nowy ukł. Wydechowy, • 1.000 zł. Miłowice, po
wiat oleśnicki, tel. 062/785-12-84
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PEUGEOT 106,1995 r, 127 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, poduszka pow., wspomaganie kier., 3-drzwiowy, zderzaki i
lusterka w kolorze nadwozia, sportowa kierownica i ukł. wyde
chowy, halogeny, dodatkowe światło „stop", garażowany, stan
b. dobry, -13.200 zł. Siechnice, tel. 0602/71-26-65

PEUGEOT 205 CABRIO, 1992 r., 1100 ccm, monowtrysk, biały,
inst. gazowa, atrakcyjny wygląd, - 9.500 zł. Świebodzice, po
wiat świdnicki, tel. 0606/66-68-00

grzewane lusterka, RO sterowany przy kierownicy, welurowa
tapicerka, zadbany, - 36.000 zł., powiat gostyński, tel.
0609/74-92-86

PEUGEOT 106,1996 r., 76 tys. km, 1000 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, szyberdach, immobilizer, sportowy ukł. wyde
chowy, el. otw. szyby, garażowany, stan idealny, - 13.000 zł.
Wrocław, tel. 071/781-96-68,071/783-56-33 praca

PEUGEOT 205 GT, 1994 r., 95 tys. km, 1000 ccm, benzyna,
niebieski metalic, kupiony w salonie w kraju, po remoncie za
wieszenia, nowe opony, RO z panelem, 3-drzwiowy, stan b.
dobry, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0502/99-21-62

PEUGEOT 206,2001 r., 35 tys. km, 1100 ccm, ciemnozielony,
3-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., 4 poduszki pow., el. ster.
szyby i lusterka, welurowa tapicerka, - 27.500 zł lub zamienię.
Brenno, tel. 0609/85-09-77,065/549.-41-46 ,

PEUGEOT 106,1997 r., 75 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. regulowane reflektory, RO,
zadbany, stan idealny, -15.400 zł. Krotoszyn, tel. 0501/05-41-33,
0603/34-29-81

PEUGEOT 206,1998/99 r, 125 tys. km, 1100 ccm, benzyna,
zielony metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek,
alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, - 20.000 zł. Legnica, tel.
0502/27-23-13

PEUGEOT 206 XT, 2001 r., 29 tys. km, 1400 ccm, czarny, ABS,
wspomaganie kier., alum. felgi, centr. zamek, halogeny, el. otw.
szyby, spoiler, białe lampy tylne, poduszka pow., dzielona tylna
kanapa, zestaw audio, 5-drzwiowy, bez wypadku, aluminiowy
korek wlewu paliwa i listwy progowe, kupiony w salonie serwi
sowany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 35.400 zł. Legnica,
tel. 0509/35-98-92

O

AUTO SERWIS s p e c ja liz a c ja
auta francuskie i niemieckie
Wrocław, ul. Robotnicza 40d |
tel. 796-70-75, 0600-819-426 §
PEUGEOT 106,1997/98 r., 42 tys. km, 1100 ccm, turkusowy
metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, alarm, szyberdach,
koła letnie i zimowe, serwisowany, uchylne tylne szyby, stan
techn. idealny, - 15.800 zł. Oława, tel. 071/303-39-10,
0602/89-72-98
PEUGEOT 106, 1998/99 r., 75 tys. km, 1500 ccm, diesel
5-drzwiowy, bezwypadkowy, kupiony w salonie, i właściciel, 18.900 zł. Lubin, tel. 0601/15-92-65, 0691/73-78-05,
076/844-28-90

PEUGEOT 206, 1999 r., 14 tys. km, 1100 ccm,
czerwony, kupiony w salonie w Polsce, I właści
ciel, serwisowany, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow.,
immobilizer, wspomaganie kier., stan idealny, 26.900 zł kredyt, leasing, samochód w rozlicze
niu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych, www.auto -p lu s .com .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50, 0695/60-30-22 W01039964

PEUGEOT 206 XR PRESENCE, 1999 r., 94 tys. km, 1100 ccm,
benzyna, perłowogranatowy metalic, kupiony w salonie, I wła
ściciel, serwisowany, wspomaganie kier. i układu hamulcowe
go, regulowana kierownica i fotele, el. otw. szyby, centr. zamek,
alarm + pilot, 5-drzwiowy, opony zimowe i letnie - 24.500 zł.
Chełmsko Śląskie, tel. 075/742-21-92,0605/45-97-63
PEUGEOT 206 PRESENCE, 1999 r„ 90 tys. km, 1400 ccm, rudy
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bezwypadkowy, oryg.
- lakier i przebieg, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy,
poduszka pow., wspomaganie kler., Immobilizer, el. reg. reflek
tory, lakierowane zderzaki, garażowany, serwisowany, stan ide-
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PEUGEOT 106, 2000 r., 43 tys. km, niebieski, gwarancja, el.
otw. szyby, poduszka pow., RO fabr., dodatkowy kpi. kół let
nich, -19.350 zł. Legnica, tel. 076/862-62-32
PEUGEOT 106, 2001 r., 69 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, i
właściciel, -18.800 zł. Wrocław, tel. 0606/18-62-43
PEUGEOT 106 SPORTLINE, 2003 r., 3 tys. km, 1100 ccm, ben
zyna, 60 KM, żółty, 4 poduszki pow., centr. zamek, wszystkie
el. dodatki, napinacze pasów, reg. kierownica, alum. felgi, ha
logeny Wzderzaku, zadbany, stan techn. b. dobry, sprowadzo
ny w 2004 r., bez wypadku, - 30.000 zł. Chroślice, tel.
076/870-83-13,0601/83-47-59
PEUGEOT 106,2003 r., 9 tys. km, 1100 ccm, biały, 3-drzwiowy,
klimatyzacja; eł. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., 22.400 zł. Leszno, tel. 0603/05-79-44
PEUGEOT 205,1984 r., 1600 ccm, benzyna-ogólnie stan do
bry, -1.800 zł.' Opole, tel. 0601/47-81-68
PEUGEOT 205,1984 r., 1400 ccm. benzyna, biały, szyberdach,:
5-drzwiowy, lakierowany, zapasowe części, - 3.600 z l Henry
ków, teł. 0608/01-47-21 '

- Montaż instalacji gazowych: I
Landi, Landi Renzo, Lovato §

- Sekwencyjny wtrysk gazu

PEUGEOT 205,1986/97 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, zare
jestrowany, ważne OC i przegląd do 02.2005 r., 5-biegowy, centr.
zamek, el. otw. szyby, bez korozji, sprawny silnik, - 6.300 zł.
Złotoryja, tel. 0504/24-90-57
PEUGEOT 205,1989 r., 1300 ccm, benzyna, biały, przyciem
niane szyby, centr. zamek, sportowy układ wydechowy, silnik
po remonde kapitalnym, 2 gaźniki, fotele kubełkowe, stan do
bry, - 5.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 0605/47-09-70
PEUGEOT 205,1990 r., 162 tys km, 1100 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, el. reg. szyby i szyberdach, alum. felgi, kpi. kół
zimowych, centr. zamek, RO z CD, - 6.500 zł. Krapkowice, tel.
077/466-43-48
PEUGEOT 205,1990 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, błę
kitny metalic, zarejestrowany, sprowadzony w całośd, 3-drzwio
wy, po częściowym remonde blacharki i lakierowaniu, stan sil
nika i podzespołów dobry, nowe przeguby i amortyzatory, nie
wymaga napraw, - 4.950 zł. Wrocław, tel. 0505/47-55-99,
0607/55-39-93
PEUGEOT 205,1990/91 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, szyberdach, ważny przegląd i OC, zimowe
opony, ekonomiczny, stan techn. dobry, po wymianie olejów,
filtrów i pasków, - 6.300 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0505/21 -10-81

LU

PEUGEOT 206,2001 r., 32 tys. km, 1900 ccm, diesel,niebieski
metalic, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el.
otw. szyby, RO, immobilizer, kubełkowe fotele, karta pojazdu, !
rejestracja w 2002 r., • 29.400 zł. Wałbrzych, tel. 0603/76-58-44

PEUGEOT 206,1999 r., 42 tys* km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, wspomaganie kier., poduszka pow., centr. zamek, el. otw.
szyby, alarm, RO, bez wypadku, kierowca niepalący, - 24.500
zł. Wrocław, tel. 071/797-82-54,0506/13-79-55

PEUGEOT 206,2001 r., 32 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, 4 podusz. ki pow., RO, el. otn. szyby, ABS, reg. kierownica, dzielone tylne
siedzenia, - 29.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/321-81-14

PEUGEOT 206,1999/00 r., 95 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, I
właściciel w kraju, - 22.500 zł lub zamienię na droższy. Legni
ca, tel. 076/887-14-73

PEUGEOT 206 QUICKS1LVER, 2001/02 r., 43 tys. km, 2000 ccm,
HDI, srebrny metalic, 3-drzwiowy, oryg. alum. felgi, białe zega
ry, tylna latka, fotele kubełkowe, lakier, zderzaki i lusterka, przed
nia szyba solar, komputer, alarm, CD (ster. w kierownicy), centr.
zamek, klimatyzacja. ABS, 4 pod. pow., pełne wyposażenie eł.,
halogeny, - 36.500 zł., teł. 0601/55-69-31 (zdjęcia do tej oferty
można zobaczyć w internecie pod numerem - A01657
http://wkz.autogielda.com.pl)

PEUGEOT 206 XR, 2000 r , 1400 ccm, benzyna, zielony meta
lic, kupiony w salonie, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaga
nie kier., poduszka pow., RO, - 25.700 zł lub zamienię na busa.
Dzierżoniów, tel; 0604/50-67-17
PEUGEOT 206, 2000 r., 45 tys, km, 1900 ccm, diesel, biały,
pełne wyposażenie, 4 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, ei. otw.
szyby, - 29.000 zł lub zamienię na tańszy. Grodków, tel.
077/415-58-35 ; t
PEUGEOT206,2Ó00 r., 15 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, 5-drzwfowy, centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow.,
alarm + pilot, immobilizer, reguł, kierownica i fotel kierowcy,
kupiony w salonie, stan idealny, - 29.700 zł. Oława, tel.
0604/12-63-94
PEUGEOT 208,2000 r., 74 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, stan idealny, I właśddel, wspomaganie kier., pełne wypo
sażenie el., kupiony w salonie, - 26.400 zł lub zamienię. Strze
gom, tel. 074/844-27-58,0604/29-43-83

PEUGEOT 206, 2001/02 r., 33 tys. km, 140Ó ccm, benzyna,
czarny metalic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, 4 poduszki
powietrzne, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, eł. reg.
lusterka, el. reg. reflektory, alum. felgi, RO + CD, halogeny, fo
tele kubełkowe, aluminiowe elementy wnętrza, - 29.800 zł. Wro
daw, teł. 0605/45-49-90
PEUGEOT 206,2002 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, wspoma
ganie kier., centr. zamek, 4 poduszki pow., - 29.300 zł. Oborniki
Śląskie, tel. 0505/47-42-03
PEUGEOT 206, 2002 r , 17 tys. km, 2000 ccm, HDI, srebrny
metalic, 4 poduszki pow., ABS, 2 napinacze pasów, klimatyza-'
da, el. otw. szyby,. 5-drzwiowy, komputer pokładowy, radio z

kolektory plastikowe • wtrysk gazu
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PEUGEOT 205,1986 r., 1100 ccm, grafitowy metalic, szyber
dach, inst. gazowa, alum. felgi z dystansami, koła zimowe, stan
b. dobry, - 5.200 zł. Trzebnica, tel. 071/312-31.-35,0505/09-50-82 ,

PEUGEOT 206,2001 r., 31 tys. km, 2000 ccm, HDI, niebieski
metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., el. ster. szyby i lusterka,
ABS, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie kier., RO, 32.500 zł lub zamienię na tańszy. Ostrów Wlkp., tel.
062/736-37-50,0605/62-29-77

alny, - 25.400 z ł , możliwe raty lub zamiana. Kamienna Góra,
teł. 0501/87-15-93

" www.cito.com.pl

PEUGEOT 205,1985 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, kierowca
niepalący (kobieta), zadbany, oszczędny, - 4.200 zł. Rawicz,
tel. 0691/97-89-95

PEUGEOT 206,2001 r., 33 tys. km, 1400 ccm, błękitny metalic,
5-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, poduszka pow.,
reg. kierownica i fotel kierowcy, el. otw. szyby, wspomaganie
kier., kupiony w salonie, garażowany, • 31.500 zł. Leszno, tel.
0600/37-67-88

PEUGEOT 206 XR, 2001 r , 26 tys. km, 1100 ccm, benzyna,
zielony metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, blokada skrzy
ni biegów, immobilizer, poduszka pow., eł. otw. szyby przednie,
regulowana kierownica, RO, i właśdciel, zadbany, - 27.500 zł.
Wrodaw, tel. 0697/31-46-70

- Diagnostyka komputerowa

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

tel. 355-04-61.0602-270-601.0696-633-398

PEUGEOT 206,2001 r., 1100 ccm, benzyna, chabrowy metalic,
wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, poduszka
pow., kupiony w salonie, - 28.300 zł. Syców, teł. 0607/26-03-77,
. 0603/86-83-58

SAMOCHODOWE INSTALACJE GAZOWE
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Wrocław, ul. Legnicka 55, tel. 350-09-60, e-mail: modern-auto@o2.pte-mail: modern-auto@o2.pl
PEUGEOT 206, 2000 r., 1900 ccm, diesel, niebieski metalic,
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, RO, 5-biegowy, ABS, wspo
maganie kier., 2 poduszki pow., centr. zamek, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, - 26.500 zł. Szymanowo, tel.
065/546-21-56,0601/77-81-57
PEUGEOT 206,2000 r., 64 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby i reg. luster
ka, halogeny, welurowa tapicerka, oryg. radio ze sterowaniem
przy kierownicy, alarm, centr. zamek + pilot, wspomaganie kier.,
ABS, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, kpi. dokumenta
cja, - 30.700 zł. Wieluń, tel. 043/843-06-60
PEUGEOT 206, 2000 r., 136 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor
srebrny, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, central
ny zamek, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, kupiony w
kraju, - 27.000 z ł, możliwe raty. Wrodaw, tel. 071/793-13-91,
0604/06-15-52
PEUGEOT 206,2000 r., 47 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny
metalic, ABS, wszystkie el. dodatki, centr. zamek + pilot, bloka
da skrzyni biegów, pelurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, stan
b. dobry, - 27.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-42-85,
0504/16-88-64
PEUGEOT 206,2000/01 r., 80 tys. km, 1100 ccm, śnieżnobiały,
3-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, kpi. dokumentacja,
centr. zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna ka
napa, stan ogólny idealny, bardzo zadbany, • 21.900 zł lub za
mienię na tańszy. Krotoszyn, tel. 0693/25-82-40
PEUGEOT 206 HDI, 2001 r., 31 tys. km, 2000 ccm, ceglasty
metalic, 5-drzwiowy, ABS, 4 poduszki pow., wspomaganie kier.,
klimatronic, centr. zamek + pilot, eł. otw. szyby, el. reg. i pod

pilotem, centr. zamek z pilotem, halogeny, szerokie zderzaki,
wersja XS, - 35.000 zł. Oława, tel. 0602/48-7040
PEUGEOT 206,2002 r., 17 tys. km, 1100 ccm, benzyna, ciem
noniebieski, 3-drzwiowy, 2.poduszki pow., - 32.000 zł. Świdni
ca, teł. 0607/71-25-21
PEUGEOT 206,2002 r., 31 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy
metalic, automatic, SRS, klimatyzacja, ABS, poduszka pow.,
centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, wspomaganie kier., immo
bilizer, - 32.700 zł. Wrocław, tel. 0602/38-09-40
PEUGEOT 206,2002/03 r., 30 tys. km, 1100 ccm, benzyna, inst.
gaz., biały, poduszka pow., kupiony w salonie, stan b. dobry,
homologacja na ciężarowy, inst. gazowa, - 28.700 zł lub zamie
nię, możliwe raty. Ząbkowice Śląskie, tel. 0506/18-32-52
PEUGEOT 206, 2Ó03 r., 4 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebieski
perłowy, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek z pilotem, immobilizer,
el.otw. szyby, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, oryginalny
RO+CD, wspomaganie kierownicy, lusterka, klamki i zderzaki
w kolorze nadwozia, stan idealny, - 35.900 zł. Wieruszów, tel.
062/783-13-07,0605/58-55-47 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A01660 http://wkz.autogielda.com.pl)
PEUGEOT 206 VAN, 2003 r.. 4 tys. km. 1100 ccm, niebieski,
2-osobowy, fabryczna homologacja na ciężarowy, odstąpię le
asing, do spłaty 37 rat, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0507/05-23-15
PEUGEOT 306,1995 r., 134 tys. km, 1400 ccm, biały, garażo
wany, 5-drzwiowy, el. otw. szyby i szyberdach, ei. reg. reflekto
ry, RO, wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, blokada
skrzyni biegów, alarm, stan b. dobry, -13.900 zł lub zamienię.
Strzelin, tel. 071/392-03-52,0604/14-16-85

PEUGEOT 306,1995 r., 1400 ccm, Pb/, biały, kfimatyzacja, el.
otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, 5-drzwiowy, stan
idealny, -15.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-06-82

OSLO FIORD

PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, alarm, immobilizer, RO, kupiony w salonie w Pol
sce, serwisowany, II właściciel, stan b. dobry, 4-drzwiowy, 15.400 zł. Wrodaw, tel. 0609/19-064)8

E K O -G A Z

PEUGEOT 306,1995 r., 140 tys. km, 1600 ccm, szary metalic,
bez wypadku, kupiony w salonie, I właśdciel, - 13.500 zł lub
zamienię. Zielona Góra, tel. 0607/32-4943
PEUGEOT 306 XN, 1996 r, 48 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
turkusowy, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, centr. zamek, immo
bilizer, RO, tylne szyby uchylane, - 16.700 zł. Leszno, tel.
065/526-64-72
PEUGEOT 306 SEDAN, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski
metalic, kupiony w salonie, i właściciel, kpi. dokumentacja, po
duszka pow., immobilizer, bez wypadku, alarm, stan b. dobry, 16.200 zł. Wałbrzych/fel. 074/847-10-37,0691/93-11-90
PEUGEOT 306 VAN, 1996 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 2-osobowy + 510 kg, centr. zamek, immobilizer, tylne szyby uchyla
ne, zadbany, .atrakcyjny wygląd, - 13.000 zł. Wrocław, tel.
0603/76-05-63

Stacja tankowania gazu
czynne od pon. do sob. w godz. od 8.00 do 20.00

PEUGEOT 306 SEDAN, 1996 r., 53 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, I właśdciel, kupiony w salonie, garażowany, immobi
lizer, alarm + pilot, stan b. dobry, • 17.700 zł. Wrocław, tel.
0604/64-8940

Wrocław, ul. Graniczna 97
tel./fax 071/357-58-79

PEUGEOT 306 SL, 1996/97 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony meta
lic, wersja Sport, obniżony, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, drew
niane wykończenia, alum. felgi + koła zimowe, - 16.700 zł lub
zamienię na inny. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,
0692/09-80-19

O

PEUGEOT 306 XN KOMBI, 1997 r., 1400 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, el. otw. szyby, z kratką, 17.000 z ł fa k tu ra VAT., te l. 0600/04-41-01
W01031994

PEUGEOT 306 KOMBI, 1997 r., czarny metalic, kupiony w sa
lonie, - 16.500 zł. Świebodzice, tel. 074/666-96-98,
0605/62-03-24

PEUGEOT 307,2002 r., 19 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic,
książka serwisowa, 5-drzwiowy, poduszki pow., ABS, wspoma
ganie kier., centr. zamek, alarm + pilot, RO + CD + sterowanie
w kierownicy, komputer, el. otw. szyby i reg. lusterka, zadbany,
sprowadzony, - 38.000 zł. Kalisz, tel. 062/757-56-95,
0608/45-56-70
PEUGEOT 307,2002 r., 26 tys. km, czarny metalic, 4 poduszki
pow., klimatronic, RO z CD, alum. felgi, alarm, ABS, ciemne
szyby, 3-drzwiowy, immobilizer, komputer, - 52.500 zł. Wrocław,
tel. 0601/09-76-22

PEUGEOT - CITROEN ■ RENAULT

PEUGEOT 306 KOMBI, 1997 r , 160 tys. km, 1900 ccm, diesel,
biały, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, poduszka pow., immobi
lizer, alarm + pilot, RO, I właśddel w .kraju, * 19.500 zł. Lewin
Brzeski, tel. 0602/32-02-80
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AUTO CZĘŚCI

PEUGEOT 306 SEDAN, 1997 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski, sprowadzony w 2001 r., wspomaganie kier., peł
ne wyposażenie elektryczne, • 24.700 zł. Wrocław, tel.
071/357-24-28

O

!

montaż, serwis samochodowych £
instalacji gazowych do wszystkich
typów i pojemności. Reduktory
trzystopniowe dynamiczne
i oszczędne. Specjalizacja
TURBO i BMW 3,5,7, OPEL OMEGA 2,5-3,0 V6
TOYOTA CAMRY 3,0 IE, V6, FORD MONDEO
Kolektory plastikowe
Fiat Multipla, Skoda Felicją 1.6
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KUPON RABATOWY 5%

PEUGEOT 306 SEDAN, 1998 r., 1400 ccm, benzy
na, zielony metalic, poduszka pow., RO, • 17.000
zł faktura VAT., tel. 0600/04-41-01
W01032004

KUPON RABATOWY 5%

PEUGEOT 307, 2003 r., 29 tys. km, 2000 ccm, HOJ, 110 KM,
srebrny metalic, RO, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek
z pilotem, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm,
klimatyzacja, 6 poduszek pow., klimatronic, - 37.500 zł. Zabrze,
tel. 0601/34-27-94

PEUGEOT 306 SEDAN, 1998 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy, el. otw. szyby, poduszka pow., immobilizer, alarm
+ pilot, dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, alum. felgi, • 18.500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-36-27,0608/49-77-56

PEUGEOT 309,1986 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, nowa
inst. gazowa, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypad
ku i korozji, ważny przegląd, RO, garażowany, zadbany, stan b.
dobry, - 4.200 zł. Nysa, teł. 0603/99-51-84

PEUGEOT 306 XN SEDAN, 1998 r., 170 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, szary metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el.
otw. szyby, immobilizer, RO, alarm + pilot, dzielona kanapa, I
właściciel, kupiony w salonie, - 18.000 zł. Jawor, tel.
076/729-30-22

PEUGEOT 309,1987 r., 165 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak holwoniczy, obrotomierz,

..Jeśli gaz to t y lk o w “ g a z o w n i”
tel. (071)^364,-92-3?
k o ftu ) 608 35-10-14,0 600 2ZfWM
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N IS K IE C E N Y - Z A D Z W O Ń I S P R A W D Ź !
PEUGEOT 306 SEDAN, 1998 r., 123 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, wspo
maganie kier., poduszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/799-85-00,0604/95-93-70 t

sprowadzony wcałości, kpi. dokumentacja, - 3.600 zł. Kowary,
powiat jeienipgórski, tel. 075/718-30-39,0694/98-44-22
PEUGEOT 309,1988 r., 230 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, 5-błegowy, nowy akumulator, częśązamienńe, stan
dobry - 5400 zł lub zamienię na dwa Fiaty 126p. Gola, tel.
062/783-64-81,0605/37-83-23

PEUGEOT 306, 1999 r., 1400 ccm, czerwony, wspomaganie
kier., wszystkie ei. dodatki, centr. zamek, poduszka pow., kli
matyzacja, - 21.500 zł. Leszno, teł. 065/573-13-63,
0501/44-92-60

PEUGEOT 309,1988/89 r., 145 tys. km, 1300 ccm, benzyna,
inst. gaz., czerwony, kpi. kół zimowych, ekonomiczny, dużo
nowych części, - 5.900 zł. Lubomin, powiat wałbrzyski, tel.
074/845-21-79

PEUGEOT 306,1999 r., 1400 ccm, wtrysk, granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, RO, blokada skrzyni biegów, reg. kierowni
ca, halogeny, I właściciel, kupiony w salonie, alarm, centralny
zamek + pilot, - 23.900 zł. Namysłów, tel. 0604/80-90-33
PEUGEOT 306 SAINT-TROPEZ, 1999 r., 110tys. km, 1600 ccm,benzyna, srebrny metalic, poduszka pow., wspomaganie kier.,
klimatyzacja, RO, nowe opony zimowe, halogeny, el. otw. szy
by i reg. lusterka, alarm, serwisowany, I właściciel, kupiony W
salonie, bez wypadku, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0609/82-81-61,
0602/37-91-26
PEUGEOT 306,1999 r„ 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
kupiony w salonie, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, - 24.500 zł.
Wrocław, tel. 071/799-88-09
PEUGEOT 306 HUSKY, 1999 r., 55 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czarny metalic, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, alarm, centralny zamek, kupiony w salonie w kra
ju, immobilizer, 5-drzwiowy, - 23.000 zł. Wrocław, tel.
0609/19-06-08

PRZEGLĄDY
REJESTRA CYJNE

PEUGEOT 309,1989r., 1900ccm,diesel, jasny metalic, 5-bie
gowy, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, - 6.500
zł. Sława, powiat wschowski, tel. 0609/42-39-12
PEUGEOT 309,1990/91 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, centr. zamek, el! otw. szyberdach, • 7.700 ztiub
zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0609/54-76-90
PEUGEOT 309 SKŁADAK, 1990/95 r., 160 tys. km, 1400 ccm,
benzyna, srebrny metalic, 3-drzwiowy, RO, alarm, immobilizer,
po remoncie silnika, 5-biegowy, nowy akumulator, w ciągłej eks
ploatacji, - 4.150 zł. Wrocław,1el. 0696/60-23-45
PEUGEOT 309 GRD, 1991 r„ 212 tys. km, 1900 ccm, czarny
metalic, atermiczne szyby, 5-drzwiowy, garażowany, RO Sony,
dużo nowych części, - 8.100 zł. Okmiany, tel. 076/817-73-18
PEUGEOT 309,1991 r., 163 tys. km, 1900 ccm, diesel, grafito
wy, el. otw. szyby, centr. zamek, 5-drzwiowy, po wymianie pa-

§ 8 PROMOCJA !!!
> MONTAŻ
INSTALCJII GAZOWEJ

QP040309

ul. Lubuska 54 A
Wrocław
tel. 332-67-61

332-46-13
SERWIS, DIAGNOSTYKA

i

PEUGEOT 306,2000 r , 38 tys. km, 1900 ccm, diesel, perłowo
granatowy, ABS, centr. zamek + pilot, 2 poduszki pow., el. otw.
szyby, halogeny, RO ze sterowaniem przy kierownicy, regulo
wana kierownica, welurowa tapicerka, immobilizer, el. reg. re
flektory, stan idealny, nieeksploatowany w kraju, - 27.700 zł.
Lubin, tel. 0692/56-63-19
PEUGEOT 307, 2001 r., 34 tys. km, 1400 ccm, złoty metalic,
kupiony w salonie, I właściciel, zadbany, centr. zamek + piloty,
wspomacj^nie, el. otw. szyby, ABS, EBD, 2 poduszki pow., dzie
lone siedzenia, serwisowany, -44.000 zł. Ostrów Wielkopolski,
tel. 0600/07-21-92
PEUGEOT 307 HDI, 2001/02 r., 21 tys. km, 2000 ccm, diesel,
granatowy, 6 poduszek pow., ABS, klimatronic, klimatyzowany
schowek, RO z CD + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ory
ginalne alum. felgi, stan idealny, - 46.800 zł. Bolesławiec, tel.
0501/23-92-93
PEUGEOT 307,2001/02 r„ 30 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały,
ABS, el. ster. szyby i lusterka, wspomaganie kier., poduszka
pow., klimatronic, RO, kupiony w salonie, - 41.800 zł. Syców,
tel. 0607/26-03-77,0603/86-83-58

WSZYSTKIE MODELE SAMOCHODÓW
ska rozrządu, stan b. dobry, nie wymaga wkładu finansowego, 7.700 zł. Kalisz, tel. 0606/35-88-83
PEUGEOT 309,1991 r., 156 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, 5-biegowy, 3-drzwiowy, 4.900 zł. Wrocław, tel! 071/799-97-85
PEUGEOT 309 GTI, 1991 r., 270 tys. km, 1900 ccm, benzyna,
czarny, wspomaganie kier., eł. otw. szyby, szyberdach, - 7.000
zł. Wrocław, tel. 071/793-13-91,0604/06-15-52
PEUGEOT 309,1992 r , 1400 ccm, + inst. gazowa, grafitowy
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy,
stan b. dobry, - 8.500 zł. Kalisz, tel. 0691/36-33-32
PEUGEOT 405,1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, dużo nowych części,
stan dobry, - 9.200 zł. Nowa Ruda, tel. 0605/72-73-47
PEUGEOT 405 GLD, 1988/89 r.. 185 tys. km, 1800 ccm, diesel,
niebieski metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie, welurowa tapicerka, RO, - 7.300 zł. Kozielno, tel.
077/431-72-59,0608/02-76-92

A U TO G AZ

fferf-Car

Specjalizacja: sam ochody USA i TU R B O
• W ym ian y ko lek to ró w p lastikow ych na m etalow e
• T U R B O - od 2.500 z ł
• W TR Y S K gazu - o d 3.800 z ł

•

• gażnik -1 .1 0 0 zł ° P040C,8e
• monowtrysk - od 1.300 zł
• wielopunkt - od 1.500 zł

Naszym atutem jest wieloletnie, doświadczenie (pónad 4000 aut)
Wrocław, ul. Karkonoską 59, tel. 0-600 051 601, 071/793-44-84

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl
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K U P IĘ S A M O C H Ó D M A R K I PEU G EO T
OPP24763

tel. 0-604 06 55 32. 071/390-23-20

PEUGEOT 405 GL, 1989 r„ 128 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
grafitowy metalic, I właściciel w Polsce od 2002 r., stan b. do
bry,-8.200 zł. Dębowiec, tel. 074/816-11-04,0604/47-58-17
PEUGEOT 405 SłOADAK, 1989 r.. diesel, biały, - 6.500 zł. Dzier
żoniów, teł. 0609/83-05-15
PEUGEOT 405 KOMBI, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, biały, hak,
wspomaganie kier., relingi dachowe, roleta bagażnika, RO, bez
korozji, stan b. dobry, - 7.500 zł lub zamienię na mniejszy. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-27-17,0695/48-66-60
PEUGEOT 405,1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, centr.
zamek, alarm, zadbane wnętrze, - 6.800 zł. Paczków, tel.
077/431-70-82,0698/26-87-60
PEUGEOT 405,1989 r., 1900 ccm, benzyna, złoty metalic, •
7.100 zł. Zielona Góra, tel. 0609/42-06-91
PEUGEOT 405 GR, 1989/90 r., 152 tys. km, 1600 ccm, srebrny
metalic, zadbany, bez śladów korozji, zderzaki w kolorze nad
wozia, ładna tapicerka, nieeksploatowany w kraju, z urzędu
celnego, stan b. dobry, - 9.200 zł. Ząbkowice śląskie, tel.
0602/11-67-34
PEUGEOT 405,1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, GL, bordowy,
wszystkie el. dodatki, oryg. lakier, szyberdach, III właściciel, insi
gazowa na gwarancji, - 7.400 zł. Bielawa, powiat dzierżoniow
ski, tel. 0604/41-50-81

JAKART

OP040196

JANUSZ KLECHA

0

MOŻE BYĆ USZKODZONY
PEUGEOT 406,1997 r., 2000 ccm, 16V centr. za
mek, wspomaganie kier., ABS, immobilizer, el.
otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow., ku
piony w salonie, - 28.900 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-55-50, 0601/88-19-24 W01040854

PEUGEOT 406,1997 r.. 130 tys. km. 1800 ccm, 16V, granato
wy mdfelłc, klimatyzacja, inst. gazowa na gwarancji, wspoma
ganie kier., blokada zapłonu kodowana, podgrz. siedzenia, po
duszka pow., centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka, RO z
CD, el. otw. szyby, książka serwisowa, • 28.500 zł lub zamienię
na Renault Scenica. Lubin, tel. 076/749-08-37,0505/06-81 -38
PEUGEOT 406,1997 r., 112 tys. km, 2000 ccm, 16V, benzyna,
srebrny metale, poduszka pow., klmatronic, el. otw. szyby, ABS,
wspomaganie kier., centr. zamek ♦ pilot, RO, alum. telgi, stan
idealny, • 24.900 zł. Rawicz, tel. 0696/13-95-29
PEUGEOT 406,1997 r, 142 tys. km, 2100 ccm, turbo D,grana
towy metale, ei. otw. szyberdach i szyby, klimatyzacja, wspo
maganie kier., centr. zamek, ABS, 2 poduszki pow., alum. felgi,
• 28.000 zł. Świebodzin, teł. 0607/29-30-83

Wrocław, ul. Legnicka 52a

PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V,
benzyna, bordowy metalic, kupiony w salonie, ABS, 2 poduszki
pow., wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, ei. otw.
szyby, el. reg. reflektory, podgrz. siedzenia, relingi dachowe,
roleta bagażnika, • 28.000 zł. Dziadowa Kłoda, powiat oleśnic
ki. tel. 062/765-94-95.0604/27-78-61

tel. 771/ 350-10-33,0603-856-156

PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r„ 130 tys. km. 1800 ccm. 16V,
zielony metale, I właściciel, wspomaganie kier., 2 poduszki pow.,
centr. zamek, el. otw. szyby, alarm ♦ pilot, welurowa tapicerka.
relingi dachowe, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 27.700 zł.
Legnica, tel. 0601/72-33-19 .

PEUGEOT 405 SEDAN, 1991 r., 1900 ccm. Pb/, kolor perłowobeżowy, immobilizer, centr. zamek, regulowana kierownica,
welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, bez wypadku, garażo
wany, RO, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, • 7.900 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-77-52,0602/67-58-35

PEUGEOT 406,1998 r.. 102 tys. km, 1900 ccm. TDI, zielony
metale, 2 poduszki pow., klimatyzacja,ABS, wspomaganie kier.,
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, halogeny,
welurowa tapicerka, alum. felgi, zestaw głośnomówiący, - 31.500
zł. Syców, tel. 062/785-92-15,0694/90-01-16

PEUGEOT 405,1991 r., 1800 ccm, benzyna, inst gaz., czer
wony, regulowana kierownica, podgrz. fotele, hak, RO, dużo
nowych części, stan blacharki b. dobry, • 8.800 zł. Wrocław, tel.
071/316-59-18,0506/14-86-90

PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 160 tys. km. 1800 ccm, 16V,
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 2
pod. po wietrzne, ABS, radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 23.900
zł. Wrocław, teł. 0609/65-59-97

PEUGEOT 405, 1992 r., 1900 ccm, diesel, metalic, immobilizer, RO, • 8.700 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-55-50,0601/88-19-24
W01040474

PEUGEOT 406,1998 r., 98 tys. km. 1800 ccm, zielony, klimaty
zacja, poduszka pow., alum. felgi, el. otw. szyby, blokada skrzyni
biegów, welurowa tapicerka, garażowany, serwisowany w ASO,
1właściciel, kupiony w salonie w kraju, alarm, RO ze zdejmo
wanym panelem. - 29.500 zł. Wrocław, tel. 0501/46-09-99

O

PEUGEOT 405 SR, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy meta
lic, in si gazowa, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie
1(ier, welurowa tapicerka, podgrz. lusterka, stan b. dobry, 12.000 zł. Lubin, tel. 076/858-43-23,0698/62-45-76

O

PEUGEOT 405 KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, platynowy metalic,
relingi dachowe, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka,
roleta bagażnika, sprowadzony w całości, karta pojazdu, waż
ny przegiął i OC, - 9.500 zł. Żary, tel. 0506/03-40-30
PEUGEOT 405,1992/95 r., 1900 ccm, TDI, szary, centr. zamek,
wspomaganie kier., el. otw. szyby, - 12.300 zł. Wrocław, tel.
0505/47-42-03
PEUGEOT 405,1994 r„ 200 tys. km. 1900 ccm, diesel, szary
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, welurowa tapicerka,
-12.500 zł. Rydzyna, powiat leszczyński, tel. 0504/15-29-58

MOTO-FRANCE
Części do aut francuskich,
osobowych i dostawczych.

Wrocław, ul. Wapienna 20
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PEUGEOT 405,1994 r., 138 tys. km, 1600 ccm, benzyna, be
żowy, inst gazowa (1.5-roczna), nowy ukł. hamulcowy, nowe
opony, RO Kenwood + 6 głośników, opony zimowe, centr. za
mek, stan b. dobry, przegląd do 10.2004 r., -12.000 zł. Trzebni
ca, tel. 071/387-20-81

PEUGEOT 406,1996 r., 78 tys. km, 1800 ccm, 16V, kawowy. 1
rejestracja w 1997r., kupiony w salonie, poduszka pow., el. otw.
szyby, podgrz. siedzenia, wspomaganie kier., centr. zamek,
alarm ♦ pilot, bez wypadku, stan idealny, - 25.000 zł. Bogaty
nia, tel. 075/773-12-09 po godz. 20,0606/98-81-24
PEUGEOT 406,1996 r., 136 tys. km, 1800 ccm, 16V, wiśniowy
metalic, kupiony w salonie, serwisowany, wspomaganie kier.,
centr. zamek, el. otw. szyby, 2 poduszki pow., kodowany za
płon, podgrz. siedzenia, RO. welurowa tapicerka, stan b. dobry,
- 23.900 zł. Leszno, tel. 0603/68-79-16
PEUGEOT 406,1996 r., 116 tys. km, 1800 ccm, 16V, benzyna,
granatowy metalic, w kraju od 3 lat, karta pojazdu, poduszka
pow., centr. zamek, wspomaganie kier., pełne wyposażenie el.,
szyberdach, stan b. dobry/hak, RO, inst. gazowa, • 24.200 zł.
Oława, tel. 071/313-45-75.0603/05-85-88
PEUGEOT 406,1996 r., 131 tys. km. 2000 ccm, turbo 150 KM.
zielony metalic, klimatronic, skórzana tapicerka, ABS, pełne wyp.
elektr., 2 poduszki pow., sensor deszczu, szyberdach, alum.
felgi, centr. zamek+ pilot, RO+ sterowanie w kierownicy, fotele
z pamięcią do lakierowania 5 elementów, zarejestrowany, zwoln.
z opłaty skarb., • 24.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0502/63-29-50
PEUGEOT 406 SEDAN, 1996 r„ 1800 ccm. 16V, granatowy
metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, wspomaganie kier.,
el. ster. szyby I lusterka, poduszka pow., blokada skrzyni bie
gów, zadbany, - 26.800 zł. Wrocław, tel. 071/795-07-73

O

PEUGEOT 406,1996/97 r., 1800 ccm, beiftyna,
srebrny metalic, kupiony w salonie, I właściciel,
serwisowany, bez wypadku, 2 poduszki pow.,
ABS, el. otw. szyby, klimatyzacja, wspomaganie
kier., centr. zamek, alarm, immobilizer, kompu
ter, RO z CD, • 23.900 zł gotówka, zamiana, kre
d y t lu b le asing . „LE K S CAR” , W ałbrzych,.
www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewicza 37, tel.
0601/85-15-55,0604/4047-11
W01041394
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dbany, włącznik sportowej jazdy, - 10.000 zł. Gromadka, tel.
0603/71-61-56, pow. bolesławiecki
PEUGEOT 605,1991 r., 3000 ccm, benzyna, inst gaz., bordo
wy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, atrakcyjny wygląd,
• 13.000 zł. Góra, tel. 0601/51-39-33
PEUGEOT 6 0 5 ,1992 r., 2100 ccm, turbo D, biały, atrakcyjny
Wygląd, wszystkie eł. dodatki, • 17.000 zł. Grodziec, gm. Za
grodno, tel. 076/877-35-15,0501/68-77-19
PEUGEOT 6 0 5 ,1994 r., 2000 ccm, benzyna, inst. gaz., szary
metale, el. otw. szyby, szyberdach i lusterka, ABS, wspomaga
nie kier., centr. zamek, welurowa tapicerka jasna, garażowany,
stan b. dobry, • 14.000 zł. Złotoryja, tel. 0609/54-71-23,
0603/98-30-83
PEUGEOT 605,1995 r., 150 tys. km, 2100 ccm, TDI, ciemno
zielony metalic, nowy model, ABS, poduszka pow., el. sterowa
ne szyby i lusterka, el. otw. szyberdach, centr. zamek ♦ pilot,
alarm, el. wysuwana antena, RO, halogeny, welurowa tapicer
ka, serwo, komplet kół zimowych i letnich, sprowadzony w calści, książka serwisowa, • 22.800 zł. Lubin, tel. 076/847-30-39,
0604/93-11-37 ,
- - ............ * ______
PEUGEOT 605,1997 r., 2000 ccm, szary metalic, • 8.600 zł.
Prusice, tel. 071/312-50-28
PEUGEOT 605,1997/98 r., 2000 ccm, 16V, turbo, szary meta
lic, wspomaganie kier., centr. zamek na pilota, el. otw. szyby,
el. reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., welurowa
tapicerka, RO Clarion z RDS-em, halogeny, bogata wersja, ku
piony w salonie, bez wypadku, I właściciel, serwisowany, stan
idealny, - 26.500 zl. Złotoryja, teł. 0604/83-26-46

O

PEUGEOT 406 ST SEDAN, 2000 r.. 134 tys. km, 2000 ccm,
benzyna, granatowy, ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, au
tomatic, el. otw. szyby, el. reguł, lusterka, podgrzewane fotele,
wspomaganie kier., alarm, kupiony w kraju, -40.500 z ł, możli
we raty. Wrocław, tel. 071/793-13-91,0604/06-15-52

O

PEUGEOT 406 COUPE, 2001 r.r 55 tys. km, 2200
ccm, HDI, zielony metalic, 136 KM, pełne wypo
sażenie oprócz skórzanej tapicerki, garażowany,
stan b. dobry,.zdjęcia na www.auto406.republika.pl, - 82.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-00-00,
0501/40-91-50
W02008754

PEUGEOT 406 KOMBI MISjTRAL, 2002 r., 1800 ccm, bordowy
metalic, ABS, system kontroli trakcji, bez wypadku, 4 poduszki
pow., klimatyzacja, RO na CD, halogeny, relingi dachowe, peł
ne wyposażenie el., stan idealny, fabryczna homologacja na
ciężarowy, kupiony w salonie w kraju, • 53.500 zł. Świdnica, tel.
0601/87-11-68
PEUGEOT 406 S^DAN, 2002 r.. 10 tys. km, 1800 ccm, 16V,
grafitowy metale, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., kompu
ter, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., sensor
deszczu i włączonych świateł, centr. zamek, alarm, - 45.800 zł.
Wrocław, tel. 0602/38-09-40
PEUGEOT 505 Ti. 1984 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
granatowy, el. otw. szyby, szyberdach, nowe paski, głowica, pły
ny i wtryskiwacze, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0607/27-37-74

POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, diesel, biały, szyberdach, 5-biegowy, hak, halogeny, pokrowce, - 2.400 zł na inny, może być
uszkodzony. Malczyce, powat średzki, tel. 0605/6447-53

POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, szary, inst. gazowa z
2003 r., nowe klocki ham., 5-biegowy, blacharza i lakier w b.
dobrym stanie, zachodnie tablice rej., przegląd do 10.2004 r.,
hak, zadbany, - 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0691/32-64-22

POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, granatowy, w dągłej eksploata
cji, ważny przegląd i OC, • 1.600 zł lub zamienię na Żuka z inst.
gazową Wałbrzych, tel. 0505/64-6649
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tel. 071/368-74-86
OP032498

Montaż instalacji gazowych
ATRAKCYJNE RATY
montujesz dzisiaj - płacisz później.

ALBA Z Autoryzowany dystrybutor
lLPIGAZ
zakład montażu i serwis
POLONEZ, 1988 r , 1500 ccm, benzyna, in st gaz, czerwony,
inst. gazowa na gwarancji, .nosek' z przodu, szybki z tylu, waż
ny przegląd i OC, • 2.000 zł. Szklary, gm. Kamiennik, tel.
077/431-20-79
POLONEZ, 1988 r., 43 tys. km, 1500 ccm, benzyna, inst gaz,
biały, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, inst gazowa na
gwarancji, przegląd do 2005 r., nowe opony, stan techn. ideal
ny, - 4.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80

PLYMOUTH

A Z

0-601 737 968, ul. Nenckiego 164
w arsztat: ul. Nektarowa 1 we W rocławiu

PEUGEOT 806 ,2000 r., 15 tys. km, 2000 ccm, HDI, 110 KM el.
otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., alarm + pilot kli
matyzacja, ABS, hak, - 43.000 zł. Sobótka, powiat ostrowski,
tel. 062/734-13-33 po godz. 20,0506/44-4045

u

POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, niebieski, stan b. dobry, • 2.500
zł. Wrodaw, tel. 071/799-65-00,0697/23-36-62
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, jiosek’ z przodu, szyb
ki z tyłu, stan blacharki i opon dobry, stan silnika i skrzyni bie
gów b. dobry, ważny przegląd i OC, -1.100 zł. Wrodaw, tel.
0506/63-07-73
POLONEZ 125 PN, 1990/91 r.. 1500 ccm, benzyna, inst. gaz,
wiśniowy, nowy akumulator, po remonde hamulców i sprzęgła,
stan dobry, 5-biegowy, tył Caro, przód .nosek*, przegląd do
07.2004 r., -1.100 zł lub zamienię na Rata 126p lub inny. Wro
cław. td. 0508/49-62-61
POLONEZ. 1990/92 r., 87 tys. km, 1500 ccm, benzyna, inst.
gaz. hak, • 2.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-72-21
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POLONEZ ATU GLI, 1996 r.. 78 tys. km. 1600 ccm, morski,
stan dobry, blokada skrzyni biegów Tytan-Lock, immobilizer, I
właśddel, - 7.400 zł. Polkowice, tel. 0601/87-29-32
POLONEZ ATU GLI, 1996 r., 118 tys. km. 1600 ccm, wtrysk,
zielony, bez korozji, hamulce Lucas, welurowa tapicerka, 4 za
główki, kołpaki, okrągłe białe zegary, dzielona tylna kanapa,
regulowana kierownica, RO, nie wymaga napraw, stan techn.
dobry, • 6.500 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-91-85,
0693/42-83-26
POLONEZ ATU, 1996 r., 83 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
blokada skrzyni biegów, zadbany, właścideł niepalący, - 6.800
zł. Prusice, tel. 071/312-64-33,0697/34-16-79

REM AUTO-GAZ

M O M IA Ź IH S IA I A C JI
Jeżeli znajdziesz we Wrocławiu tańszą instalację
od naszej, my zainstalujemy taką samą w tej cenie lub ta ń ie j^ ^ n l^
i udzielimy wydłużoną do 24 m-cy gwarancję.
PROMOCJA
Wrocław ul. Zielińskiego 20 tel. 796-66-63^ 796-66-64

gainikod1100
■ o h wtryskod1300
wtryskwiobpwlrtowyod1500

MONTUJESZ DZISIAJ!
PŁACISZ PO 2 MIESIĄCACH

WSZYSTKIE MARKI I MODELE •MONTAŻ SERWIS
RATY

D0
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„O” PIERWSZEJ WPŁATY
OPROCENTOWANIE 5%
|tel. 071/364-88-98, Wrocław, ul. Grota Roweckiego 91 A^fcmzÓwANYSEMMS
POLONEZ 125 PN, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan silnika i blacharki dobiy, ważne OC,
- 750 zł. Wrodaw. tel. 0605/18-27-75

POLONEZ

PEUGEOT 406 SEDAN. 2000 r., 178 tys. km, 1800 ccm, 16V,
biały, poduszka pow., wspomaganie kier., klimatyzacja, ABS,
centralny zamek, inst. gazowa, kupiony, w salonie w kraju, -.
29.900 zł. Wrocław, tel. 0601/92-44-53,071/325-15-76

POLONEZ, 1985 r., 60 tys. km, 1500 ccm, kolor kośd słonio
wej, stan dobry, • 1.000 zł. Prudnik, tel. 0604/72-02-30,
0696/91-92-00

POLONEZ, 1988 r., 80 tys. km, 1500 ccm, kolor • kość słonio
wa, po remoncie silnika, do małych poprawek blacharskich, •
800 zł. Leszno, teł. 0696/46-16-30

PEUGEOT 406 SR, 2000 r., 1600 ccm, 16V, sele
dynowy metalic, I rejestracja w 2001 r., kupiony
w salonie w Polsce, I właściciel, serwisowany, 2
poduszki pow., ABS, immobilizer, centr. zamek,
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, fa. bryczny RO, wspomaganie kier., stan idealny, •
43.900 z ł kredyt, leasing, samochód w rozlicze
niu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych, www.auto -p lu s .c o m .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50, 0695/60-30-22 W01039974
PEUGEOT 406, 2000 r., 1800 ccm, benzyna, ja
snozielony metalic, kupiony w salonie, I właści
ciel, serwisowany, bez wypadku, klimatronic,
wspomaganie kier., ABS, el. otw. szyby, 2 podusz
ki pow., centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, oryg.
RO, • 39.900 zł gotówka, zamiana, kredyt lub le
as in g . „LE K S CAR” , W ałbrzych, w w w.leks c a r.g ra tk a .p l, uł. M ickiew icza 37, tel.
0601/85-15-55,0604/40-47-11
W01041214

http://www.abart.com.pl

PEUGEOT 806,1994 r., 177 tys. km, 2000 ccm, benzyna, inst.
gaz., zielony metale, el. otw. szyby i reg. lusterka, welurowa
tapicerka, alarm, fotele obrotowe, podłokietnik, reg. kierowni
ca, inst. gazowa na gwarancji, zarejestrowany na 7 osób, stan
b. dobry, • 28.000 zł. Kłodzko, tel. 074/665-61-10,0691/33-76-04

PEUGEOT 406 KOMBI, 1999 r., 96 tys. km, 2000 ccm, HDI,
zięlony metalic, 4 poduszki pow., klimatronic, sensor deszczuj
podgrz. siedzenia, tempomat, welurowo-skórzana tapicerka,
alum. felgi 17*, ciemne szyby, RO Sony z CD, garażowany, ku
piony w salonie, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 0501/63-62-88

PEUGEOT 405 SEDAN, 1995 r . 195 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, w kraju od 2 mies., I właściciel, wspomaganie kier.,
podgrzewane siedzenia, centr. zamek, el. otw. szyby, podusz
ka pow., ABS, - 15.600 zł. Gromadka, tel. 076/817-21-09,
0600/70-42-82

tel. 071/ 342 32 52

HOMOLOGACJA MINISTERSTWATRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

PEUGEOT 406 KOMBI. 1999 r.. 130 tys. km. 2000 ccm. HDi
110 KM, granatowy metale, klimatyzacja, 2 poduszki pow., nowy
model, centr. zamek + pilot ABS, el. otw. szyby, wspomaganie
kier., el. reg. lusterka, zwoln. z opłaty skarbowej, - 37.500 zł.
Tarchały Wielkie k. Ostrowa Wlkp., tel. 062/733-31-94 po
godz. 20,0601/56-55-59

O

Wrocław, ul. Na Niskich Łąkach 6
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PEUGEOT 406 SEDAN, 1999 r., 119 tys. km. 2000 ccm. 16V,
złoty metalic. nowy model, klimatronic, ABS, centr. zamek, el.
otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie kier., sensor deszczu,
podgrz. fotele, serwisowany, zwoln. z opłaty skarbowej, - 33.000
zł. Krotoszyn, tel. 0691/36-28-35

PEUGEOT 405,1994 r., 1400 ccm, benzyna, inst. gaz., grafito
wy metałić, zadbany, hak, ABS, kupiony w kraju, - 12.000 zł.
Wałbrzych, tel. 0504/08-45-49

PEUGEOT 406,1993/97 89 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja, bez
wypadkowy, oryg. lakier i przebieg, 4-drzwiowy, 5-biegowy, po
duszka pow., el. otw. szyby, wspomaganie kier., centralny za
mek, welurowa tapicerka, drewniane dodatki, podgrzewane fo
tele, RO, alarm, - 24.900 z ł , możliwe raty lub zamiana. Ka
mienna Góra, tel. 0501/87-15-93

PEUGEOT 406 ST KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, wi
śniowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel,
serwisowany, bez wypadku, klimatronic, 2 po
duszki pow., centr. zamek, wspomaganie kier., el.
otw. szyby x 4, ABS, welurowa tapicerka, oryg.
RO, el. reg. lusterka, alarm, immobilizer, • 34.900
z ł gotówka, zamiana, kredyt lub leasing. „LEKS
CAR” , Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mic
kiewicza 37, tel. 0601/85-15-55, 0604/40-47-11
W01041264

ąO M ® m & < £ JĘ

iabart

D B f l U f l f t y I I I E P E M W nawszystkie

PEUGEOT 406,1997 r.. 1900 ccm, TDI wspomaganie kier., centr.
zamek, • 27.500 zł. Gaworzyce, powiat polkowickl, tel.
0698/51-17-76

AUTO (iA/
(obok byłych zakładów mięsnych)

SYSTEMY WTRYSKU GAZU
IV GENERACJI

PEUGEOT 406,1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, inst
gaz., bordowy, ABS, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg.
reflektory, szyberdach, blokada zapłonu, wspomaganie, centr.
zamek, zimowe opony, • 25.500 zł. Domaszowice, tel.
077/419-41-16

PEUGEOT 406 KOMBI. 1997 r., 1800 ccm, 16V, biały, kupiony
w salonie w Polsce, bez wypadku, poduszka pow.* wspomaga
nie kier., el. otw. szyby, RO stereo, centr. zamek, immobijizęr,
stan idealny, I właściciel, - 27.800 zł. Wałbrzych, tel.
074/849-06-82

Magnetyzery
Świece gazowe

AUTA NA GAZ

WSZYSTKIE MODELE
SAMOCHODÓW
MONTAŻ • SERWIS
DIAGNOSTYKA

O

ABSOLUTNIE AKTUALNE AUTA ATRAKCYJNIE
KUPIĘ POLONEZY, KUPIĘ POLONEZY, KUPIĘ
POLONEZY, KUPIĘ POLONEZY, KUPIĘ POLONE
ZY. Kupujemy auta całe, po wypadku, do remon
tu, po 1992 r. i inne marki również, płacimy naj
w ięcej., te l. 0605/35-26-21, 0607/39-92-93
W01024794

POLONEZ SLE. 1984 r., 11 tys, lim, 1500 ccm, benzyna, zielo
ny, stan idealny, oryg. przebieg, konserwacja, - 3.100 zł. Wał
brzych, tel. 074/845-88-82

POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biały, szyberdach, RO,
hak, model przejściowy, -1.500 zł. Czernica, tel. 0609/97^1448,
pow. wrocławski
POLONEZ, 1990 r., 120 tys. km, 1500 ccm, czerwony, pierwszy
właśddel, bez wypadku, bardzo zadbany, przegląd techn. i OC
ważne do 02.2005 r., garażowany. - 2.800 zł. Trzebnica, tel.
071/312-72-91
POLONEZ, 1990 r.. 1500 ccm, benzyna, czerwony, .nosek’ z
przodu, tył Caro, ważny przegląd i OC, stan dobry, - 850 zł., teł.
0502/54-81-11
POLONEZ SLE. 1990 r.. 120 tys. km. 1500 ccm. benzyna, gra
natowy, zarejestrowany, ważny przegląd, techn. sprawny, -1.400
zł. Kostrzyca, powiat jeleniogórski, tel. 075/718-32-13,
0605/23-78-60
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PEUGEOT 605,1990 r., 180 tys. km, 3000 ccm, benzyna, ciem
noszary metalic, w kraju od 3 lat, udokum. pochodzenie, welu
rowa tapicerka, zadbany, alum. felgi, stan silnika b. dobry, za

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

POLONEZ ATU, 1997 r , 81 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, malino
wy metalic, in st gazowa, hak, blokada Dipol, nowe opony, waż
ny przegląj i OC do 17.12.2004 r., zadbany, czysty, - 7.400 zł.
Wrodaw. tel. 0506/52-83-23
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r.. 1600 ccm. zielony metalic. za
dbany, właściciel niepalący, wspomaganie kier., alarm + pilot
hamulce Lucas, 4 nowe amortyzatory na gwarancji, garażowa
ny. - 6.800 zł. Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, tel.
0697/57-94-85
POLONEZ ATU GLi, 1997 r.. 76 tys. km. 1600 ccm. benzyna+gaz, zielony metalic, bez wypadku, centr. zamek, szyber
dach fabryczny, alum. felgi, alarm, pompowane fotele, zadba
ny, garażowany, instalacja gazowa, • 8.100 zł. Chałupki, tel.
074/819-92-06.0694/45-87-70

AUTO GAZ

MIR-JAN
MONTAŻ, SERW IS, RATY,
HOMOLOGACJA, FAKTURA VAT

CENY OD 1.100 z ł

R
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Strzelin, ul. Wrocławska 32 (naprzeciw stacji ORLEN)

tel. 071/394-81-13, 0-504 869 743
POLONEZ ATU GSI PLUS, 1997 r., 90 tys. km. 1600 ccm. kdor
platynowy metale, oryg. lakier, instalacja gazowa, alarm, wspo
maganie, hamulce Lucas, deska rozdzielcza nowego typu, stan
b. dobry. - 9.100 zł. Milicz, tel. 071/384-12-04.0603/61-84-27

UNIW
ERAUTO

SKI1DD

POLONEZ ATU, 1996 r, 120 tys. km. 1600 ccm. benzyna, zie
lony metalic, Mul-T-Lock, alarm, RO, I właściciel, zadbany, waż
ny przegląd i OC, - 7.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-05-28

*

POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz.,
jasnozielony metalic, wspomaganie kier., alarm + pilot, nowe
opony, konserwaqa. ważny przegląd i OC do 07.2004 r.. serwi
sowany, zadbany, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 0505/86-98-84
POLONEZ ATU GSI, 1998 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
inst. gaz., wiśniowy, inst. gazowa Lovato, RO, immobilizer, 2
kpi. opon, wspomaganie kier., - 10.500 zł. Polkowice, tel.
0691/05-84-19
POLONEZ ATU PLUS GSI, 1998 r., 59 tys. km, 1600 ccm. zie
lony metalic, I właśddel, z salonu, bez wypadku, garażowany,
stan dobry, -10.000 zł. Szczytna, teł. 074/868-38-95
POLONEZ ATU PLUS GSI, 1998 r., 75 tys. km, 1600 ccm. zie
lony metalic. I właśddel, z salonu, bez wypadku, garażowany,
stan b. dobry, pierwsza rejestracja 1999 r., centr. zamek, alum.
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tel. 077/441-97-05,0-506 185 871,

Montaż zasilaczy gazowych do wuyitklch typówaut
z silnikami benzynowymi-za gotówką lub na raty.

___ RATY______

040871

felgi, radio, opony zimowe, - 10.000 zł.'Kożuchów, tel.
0601/97-13-72
POLONEZ ATU PLUS GSI, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, inst. gaz., platynowy metalic, pełny wtrysk, immobilizer,
roczna inst. gazowa, oryg. przebieg, I właściciel, radio, wspo
maganie kier., welurowa tapicerka,hamulce Lucas, garażowa
ny, -12.480 z ł, możliwe raty przez komis lub zamienię na Polo
neza. Wałbrzych, tel. 074/848-31 -59,0605/73-93-63
POLONEZ CARO, 1991 r., 1600 ccm, granatowy, po przeglą
dzie, stan b. dobry, • 3.100 zł. Góra, tel. 0697/67-91 -60

TOMASETTO AUTRONIC BEDINI STAKO

SEKWENCYJNY WTRYSK GAZU

tel. 974B5WM2,0-601 <58 681
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POLONEZ CARO, 1993 r., 96 tys. km, benzyna, inst. gaz., bia
ły, szyberdach, el. otw. szyby, radio, siedzenia VW Golfa,
Mul-T-Lock - 2.650 zł lub zamienię, inne propozycje. Wrocław,
tel. 0696/47-96-44

POLONEZ CARO, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz., kolor
kości słoniowej, zadbany, bez korozji, ważny przegląd i OC, 3.400 zł. Krzeszowice, tel. 012/282-31-38, 0694/32-20-99

POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, inst. gaz., beżowy, po wymianie panewek, kubełkowe fote
le, dzielona tylna kanapa, oryg. ciemne szyby, oznakowany,
regulowana kierownica, insi gazowa, - 3.700 zł. Wrocław, tel.
071/351-38-29

POLONEZ CARO, 1991/92 r., 89 tys. km, 1500. ccm, bordowy,
oryg. lakier, bez wypadku, oznakowany, zadbany, garażowany,
aktualny przegląd i OC, stan b. dobry, - 3.300 zł. Paczków, tel.
077/431-72-25,0604/07-29-93

POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, kolor stalowy
metalic, kubełkowe fotele, alum. felgi, el. otw. szyby, zadbane
wnętrze, inst. gazowa, bez korozji, ważny przegląd i OC, stan
b. dobry, - 3.800 zł. Brzeg, tel. 0602/84-28-57

POLONEZ CARO, 1992 r., 144 tys. km, 1500 ccm, benzyna,
inst. gaz., srebrny metalic, przegląd do 05.2004 r„ - 3.000 zł.
Opole, tel. 0601/55-45-42

POLONEZ CARO, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
kakaowy, ważny przegląd i OC do 09.2004 r., oznakowany, II
właściciel, halogeny, nowe sprzęgło, kpi. dokumentacja, - 3.100

POLONEZ CARO GLl, 1993/94 r., 105 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, '
biały, garażowany, oryginalny lakier, bez wypadku, przegląd do ’
11.2004 r., nowy akumulator, alarm + pilot, centr. zamek, RO +
głośniki, zadbany, do małych poprawek blacharskó-laklemi- •
czych, - 2.900 zł. Jaroszów, powiat świdnicki, tel. 074/855-80-10,
0607/26-15-21
POLONEZ CARO, 1993/94 r , 87 tys/km, 1500 ccm, szary me
talic, instalacja gazowa, okrągłe tarcze liczników, podszybie
plastikowe, szeroki rozstaw osi, fotele kubełkowe, listwy progo
we, stan b. dobry, • 5.3Ó0 zł. Paczków, tel. 077/431-71-09,
0600/85-51-96
POLONEZ CARO GLl, 1993/94 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz.,
zielony, alum. felgi, szeroka oś, okrągłe zegary, blacharka do
remontu, -1.900 zł. Rawicz, tel. 0605/44-16-67,0603/85-26-46

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH

POLONEZ CARO, 1993/94 r.; 54 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
wiśniowy, I właściciel, kpi. dokumentacja, nowe opony, garażo
wany, ważny przegląd i OC do 2005 f, • 3.900 zł. Wrocław, tel,
071/337-03-49,0506/22-89-73
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POLONEZ CARO, 1992 r., 150 tys. km, benzyna, inst gaz.,
czerwony, radio, alarm, hak, nowe pokrowce, halogeny, prze
gląd i ubezpieczenie OC ważne do lipca 2004 r., stan techn.
dobry, • 3.700 zł. Piechowice,, powiat jeleniogórski, tel.
0601/73-83-56

POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ćcm, biały, atrakcyjny wygląd,
ospoilerowany, bez korozji, instalacja gazowa, - 3 .700 zł. Bole
sławiec, tel. 0607/74-02-35.

POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, zielony (szmaragdowy),
stan b. dobry, radio, nowe płyny, filtry i opony, zadbany, właści
ciel niepalący, hak, po przeglądzie do 04.2005 r., halogeny, 3.800 zł. Paczków, tel. 0504/16-87-85

POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, in st gaz., gra
natowy, przegląd ważny i OC, garażowany, stan b. dobry, • 3.800
zł lub zamienię. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 0697/29-20-86

POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, srebrny metalic, instala
cja gazowa, stan blacharki i silnika dobry, szyberdach, alarm,
centr. zamek/nowy akumulator, opony zimowe, przegląd do
2005 r., ważne OC, zadbany, w ciągłej eksploatacji, - 5.100 zł
lub zamienię na tańszy. Paczków, powiat nyski, tel.
0608/28-72-62,0604/75-09-55

POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz., sza
ry metalic, alum. felgi, RO, - 3.300 zł lub zamienię. Legnica, teł.
0507/01-72-70
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, granatowy, stan
dobry, ważny przegląd i OC, • 2.650 zł. Leszno, tel.
065/529-04

POLONEZ CARO, 1992 r„ 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
insi gaz., platynowy metalic, RO Philips + 4 głośniki, hak, dużo
nowych części, stan b. dobry, - 3.900 zł. Czastary, powiat łódz
ki, tel. 0691/02-87-21

POLONEZ CAROGLl, 1994 r, 78 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
zielony metaiic, I właściciel, alarm + pilot, blokada skrzyni bie
gów, nowy akumułator.i tylne opony, do poprawek blacharskich,
- 4.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0600/98-76-48

zł lub zamienię na inny, z instalacją gazową możliwa dopł. Ja
wor, tel. 0693/39-52-94

POLONEZ CARO, 1992 r., 140 tys. km, 1500 ccm, szary meta• lic, inst. gazowa, centr. zamek, alarm, 2 piloty, hak, reguł. wys.
mocowania pasów, rozkł. siedzenia, dzielona tylna kanapa, 4
zagłówki, odcięcie zapłonu, przegląd do 01.2005 r., bez wypad
ku, nadkola, konserwacja, stan b. dobry, -4.300 zł. Bielawa, tel.
074/645-40-31,0604/49-11-43

POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz., zie
lony, po remonde kapitalnym bTachaiki i po lakierowaniu, - 3.500
zł. Brzeg, tel. 0601/55-67-14

POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, grafitowy metalic, ozna
kowany, oryg. lakier, bez wypadku, zadbany, garażowany, stan
b. dobiy, - 4.800 zł. Czernina, tel. 065/543-67-11

POLONEZ CARO, 1993 r., 186 tys. km, 1500 ccm, benzyna,
in si gaz., srebrny, po remoncie silnika, bez korozji, • 3.700 zł.
Miłoszyce, tel. 071/318-49-64,0501/66-71-57

POLONEZ CARO, 1994 r., 1400 ccm, niebieski metalic, do
małych poprawek, techn. sprawny, jeżdżący, • 3.700 zł. Kalisz,
tel. 062/751-30-47,0505/57-06-97
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz. alarm
+ pilot, centr. zamek, hak, przegląd do 2005 r., faktura zakupu,
książka serwisowa, RO, stan b. dobry, - 5.950 zł lub zamienię
na Fiata 126p. Kobierzyce, tel. 071/311-83-86,0692/68-75-78

POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, czerwony, inst. gazowa,
zadbany, • 4.200 zł. Sulechów, tel. 068/385-54-00,
0606/93-01-34
POLONEZ CARO. 1993 r„ benzyna, insL gaz., - 2.800 zł. Ści
nawa, tel. 076/843-69-96

POLONEZ CARO, 1994 r., 92 tys. km, 1600 ccm, biały, el. otw.
szyby, alarm + pilot RO, blokada skrzyni biegów, ważny prze
gląd i OC, nowe opony, stan b. dobry, - 3.900 zł. Leszno, tel.
“ 0692/21-89-08

POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, grafitowy metalic, stan b.
dobry, ważny przegiął i OC, zadbany, model z 1994 r., - 2.500
zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0502/58-98-55

POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, platyno
wy metalic, II urfaściciel, inst. gazowa nowa, oryg. lakier, bez
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POLONEZ CARO, 1992 r., 1900 ccm> diesel, kolor kawowy
metalic, silnik Citroena, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, RO,
bez korozji, - 6.300 zł. Paczków, tel. 0608/16-67-51

POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 117 tys. km, 1600 ccm. zielony,
stan b. dobry, alum. felgi, okrągłe zegary, oryg. lakier, bez koro
zji, I właściciel, • 3.600 zł. Trzebnica, tel. 0693/38-62-78

POLONEZ CARO, 1992 r., 90 tys. km, 1500 ccm, benzyna, inst
gaz., granatowy metalic, centr. zamek, RO Pioneer, do małych
poprawek blacharskich, - 2.500 zł. Prudnik, tel. 0696/91-92-00

POLONEZ CARO, 1993 r., 92 tys. km, 1600 ccm, beżowy, nowe
opony i akumulator, plastikowe nadkola; po remoncie kapital
nym, pokrowce, przegląd do 07.2004 r.-, II właściciel, oznako
wany, stan b. dobry, - 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 0698/23-86-78

POLONEZ CARO, 1992 r., 65 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, inst
gazowa na gwarancji, stan b. dobry, • 5.200 zł. Radwanice, tel.
076/831-17-45
POLONEZ CARO, 1992 r., 85 tys. km, 1500 ccm, brązowy, ha
logeny, dzielona kanapa, stan b. dobry, zadbane wnętrze, - 2.900
zł. Skarszyn, powiat trzebnicki, tel. 071/312-75-26,
0605/15-88-18
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, in st gaz.
halogeny, dzielona tylna kanapa, reguł, kierownica, stan b. do
bry, - 4.100 zł. Wałbrzych, tel. 0508/24-13-88
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz., ciem
nozielony, przegląd do 01.2005 r., stan dobry, - 3.000 zł. Wro
cław, tel. 0609/25-18-65
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POLONEZ CARO, 1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony, oznakowany, blokada skrzyni biegów, okrągłe tarcze licz
ników, alarm, listwy progowe, hak, nadkola plastikowe, garażo
wany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 4.800 zł. Paczków, tel.
0604/47-07-38

POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, wiśniowy, bez
korozji, RO + głośniki, bez wypadku, stan idealny, - 3.800 zł.
Wołów, te l 0600/77-01-94
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy,
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan silnika i blacharki dobry, ważne OC,
- 2.300 zł. Wrocław, tel. 0605/18-27-75

Legnica, ul. W andy 5 , te l. 0 7 6 /8 5 6 32 39 ; 0601 842 735 <

POLONEZ CARO, 1993 r., 87 tys. km. 1600 ccm. benzyna, wi
śniowy, inst gazowa, regulowana kierownica, lampy, nowy aku
mulator, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 4.900 zł. Żmigród,
tel. 0691/19-20-68
POLONEZ CARO GLl. 1993/94 r., 125 tys. km, 1500 ccm. ben
zyna, zielony, inst. gazowa, po wymianie amortyzatory i klocki
hamulcowe, nowe opony, garażowany, rejestracja do 11.2004
r., - 4.500 zł. Grodków, powiat brzeski, tel. 077/415-24-76 po
godz. 18
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POLONEZ CARO. 1993 r., 1500 ccm. biały, bez wypadku. II
właściciel, RO. pokrowce, plastikowe nadkola, kołpaki, listwy
boczne, nowe amortyzatory, tylna szyba ogrzewana, nowe klocki
ham., olej, ukł. wydechowy i łożyska, zadbany, stan b. dobry,
ważny przegląd i OC, - 2.950 zl lub zamienię na inny. Złoty Stok,
powiat ząbkowicki, tel. 0605/05-3542
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ŻÓRAWINA k. Wrocławia, ul. Niepodległości 12 (trasa A4)
tel. 071/31 65 450.501 240 166. 0502 498 132
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, ciemny meta
lic, kpi. dokumentacja, Mul-T-Lock, alarm, 5-biegowy, faktura
zakupu, RO, zadbany, stan b. dobry, • 4.900 zł. Lubin, tel.
0604/35-07-14
POLONEZ CARO, 1995 r., 84 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, alarm, centr. zamek, aktualny przegląd, stan b. do
bry, - 4.800 zł. Milicz, tel. 071/384-12-04,0603/61-84-27
POLONEZ CARO, 1995 r„ 1600 ccm, bordowy, instalacja ga
zowa, kpi. dokumentacja, bez wypadku, alarm, blokada skrzyni
biegów, stan b. dobry, - 6.100 zł. Milicz, tel. 071/384-12-04,
0603/61-84-27
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r„ stan techn. b. dobry, • 4.950 zł lub zamienię. Kamienica, tel.
0604/97-76-56, pow. nyski
POLONEZ CARO. 1995/96 r., 100 tys. km, 1400 ccm, MPI,
wtrysk, biały, oryg. lakier, silnik Rovera, alarm + pilot, centr.
zamek, radio, Mul-T-Lock, alum. felgi, nowy akumulator, gara
żowany, - 6.280 zł lub zamienię, możliwe raty przez komis.
Wałbrzych, tel. 074/848-31-52,0605/73-93-63
POLONEZ CARO, 1996 r„ 162 tys. km, 1095 ccm, diesel, bor
dowy metalik, pierwszy właściciel, garażowany, właściciel nie
palący, alarm, centr. zamek, hak, RO, - 8.700 zł. Zielona Góra,
tel. 068/451-88-66.0602/23-98-71

W-w ul.Hubska 52/róg Glinianej
tel.333-20-43 0607-385-388

POLONEZ CARO, 1995 r„ 90 tys. km, 1400 ccm. 16V, zielony
metalic, instalacja gazowa, kpi. dokumentacja, alarm, hamulce
Lucas, stan b. dobry, - 6.100 zł. Milicz, tel. 071/384-12-04,
0603/61-84-27

POLONEZ CARO, 1996 r., 52 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, bor
dowy, I właścicieli blokada skrzyni biegów, 2 kpi. kół (opony
letnie i zimowe), stan idealny, - 5.700 zł. Bielawa, powiat dzierżoniowski, tel. 0606/55-24-00

POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 1600 ccm, wiśniowy, alarm,
blokada skrzyni biegów, stan dobry, - 5.000 zł. Nowogrodziec,
tel. 075/731-72-95,0609/71-25-66

POLONEZ CARO, 1996 r., 93 tys. km, 1600 ccm, popielaty
metafic, bez wypadku, blokada skrzyni biegów, immobilizer, stan
b. dobry, - 5.900 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0607/17-2044
POLONEZ CARO, 1996 r., 1600 ccm, kolor grafitowy metalic,
RO, alum. felgi, Mul-T-Lock, nowe opony, stan b. dobry, - 5.300
zł. Lubin, tel. 0695/64-66-58.

A

POLONEZ CARO, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, centr. zamek, alarm, oznakowany, RO, kpi.
dokumentacja, oryg. lakier, • 6.000 zł lub zamienię na busa
9-osobowego. Strzelin, tel. 071/392-06-23.0693/15-9645

POLONEZ CARO, 1994 r., 78 tys. km, 1500 cćm, zielony, (wła
ściciel, garażowany, oryg. lakier, inst. gazowa nowa, przegląd
do 2005 r., stan techn. b. dobry, - 4.200 zł. Wałbrzych, tel.
074/844-27-80
POLONEZ CARO, 1994 r., 93 tys. km, 1600 ccm, benzyna, inst
gaz., bordowy, stan dobry, garażowany, opony letnie i zimowe,
• 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/369-32-49 po godz. 18
POLONEZ CARO, 1994 r., 1400 ccm, Rover, bordowy, inst.
gazowa, zadbany, stan dobry, - 5.300 zł. Wrocław, tel.
071/345-39-36,071/322-34-05 po godz.20

Z

gażnik -1150 zł
monowtrysk -1300 zł

POLONEZ CARO GU, 1995 r„ 137 tys. km, 1600 ccm, zielony
metalic. stan b. dobry, II właściciel, garażowany, inst. gazowa, 6.300 zł. Ołdrzychowice, powiat kłodzki, tel. 0609/03-93-76,
0603/53-77-50

POLONEZ CARO GU, 1995 r., 82 tys. km. 1600 ccm, benzyna,
inst. gaz., granatowy metalic.bez wypadku, hak, radio, haloge
ny, stan b. dobry, • 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-38-97

POLONEZ CARO, 1996/97 r., 1600 ccm, grafitowy metalic, stan
b. dobry, RO, alum. felgi, Mul-T-Lock, nowe opony i akumula
tor, - 5.600 zł. Polkowice, teł. 0696/41-57-81
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POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan silnika i blacharki b. do
bry, ważny przegląd i OC, - 4.300 zł. Wrocław, teł. 0605/18-27-75

SKŁADOWA 3

POLONEZ CARO, 1994/95 r., 1400 ccm. 16V. biały, inst. gazo
wa na gwarancji, alum .felgi, blokada skrzyni biegów, RO, - 4 -700
zł. Poniatowice, powiat oleśnicki, tel. 0506/11 -24-98
POLONEZ CARO, 1994/95 r., 1600 ccm. benzyna, inst. gaz.,
(nowa), złoty metalic, stan b. dobry, bez korozji, nie wymaga
napraw, ważny przegląd I OC, - 4.700 zł. Wrocław, tel.
0692/34-86-88
POLONEZ CARO, 1995 r„ 73 tys. km, 1600 ccm, morski, nowa
instal. gazowa, nowe opony zimowe, blokada skrzyni biegów,
welurowa tapicerka w kolorze nadwozia, stan idealny, • 5.600
zł. Bolesławiec, tel. 0607/74-02-35

POLONEZ CARO GLl, 1995 r., 74 tys. km. 1600 ccm, benzyna,
inst. gaz., morski metalic, zadbany, oryg. lakier, bez korozji,
garażowany, hamulce Lucas, Mul-T-Lock, stan idealny, - 6.700
zł. Czernina, powiat górowski, tel. 0692/93-09-25

. POLONEZ CARO, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zie
lony metalic. immobilizer, I właściciel, do wymiany prawe drzwi,
- 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/61-21-58
POLONEZ CARO PLUS. 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm; benzy
na, turkusowy, alarm, centralny zamek, zderzaki w kolorze nad
wozia, stan b. dobry, boczne listwy, aluminiowe felgi, garażo
wany, • 5.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0506/18-32-53

ŚWIDNICA

POLONEZ CARO, 1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm, benzyna, inst.
gaz., czerwony, okrągłe zegary, szeroka oś, regulowana kie
rownica i lampy, • 5.300 zł. Żmigród, tel. 0691/19-20-68

POLONEZ CARO GLl, 1996 r.. 58 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
zielony metalic, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, centr.
zamek, alum. felgi, nowe opony, przegląd do 2005 r., stan techn.
b. dobry. - 5.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80

POLONEZ CARO GLl, 1995 r., 81 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
kolor platynowy metalic, oryg. lakier, okrągłe zegary, stan b.
dobry, - 4.200 zł. Paczków, tel. 077/431-60-83,0507/40-81-39

POLONEZ CARO, 1994 r., 1400 ccm, Rover, srebrny metalic,
stan b. dobry, zadbany, centralny zamek, alarm, -4.600 zł. Wro
cław, tel. 0602/53-02-80,071/321-67-83

POLONEZ CARO, 1995 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna, tur-'
kusowy, I właściciel, serwisowany, garażowany, okrągłe zega
ry, lotnicze fotele, szeroka oś, Mul-T-Lock, stan idealriy, bez
korozji, -4.600 zł. Brzeg, tel. 0602/84-28-57

L e g n ic a , ul. B . Prusa 13

POLONEZ CARO, 1995/96 r., 80 tys. km, 1600 ccm, turkusowy,
nowe opony i akumulator, pompa hamulcowa Lucas, bez koro
zji, atrakcyjny wygląd, zadbany, I właściciel, przegląd do 02.2005

POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, zielony,
nowe opony, nowy akumulator, - 4.400 zł. Świdnica, tel.
0603/65-80-95

POLONEZ CARO, 1994/95 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz.,
szary metafic, stan b. dobry, alum. felgi, kubełkowe fotele, -4.390
zł. Oława, tel. 0508/50-61-26

AUTORYZOWANYZAKŁADMONTAŻU

POLONEZ CARO, 1995 r., 115 tys. km, 1400 ccm, 16V, beżowy
metalic, silnik Rovera, inst. gazowa, pompowane fotele, RO
Sony, hak, zadbany, - 5.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel.
0501/82-29-29

POLONEZ CARO, 1996 r., 98 tys. km, 1400 ccm, 16V, MPi,
wiśniowy, inst. gazowa, stan b. dobry, alum. felgi, el. otw. szy
by, alarm, pompowane fotele, I właściciel, garażowany, hamul
ce i most Lucasa, - 8.500 zł. Łódź, tel. 0692/71-61-70

POLONEZ CARO, 1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalic, inst. gazowa,^okrągłe zegary, szerokie osie, blo
kada skrzyni biegów, hak, plastikowe nadkola, butla gazu w
miejscu koła zapasowego, przegląd do 11.2004 r., stan b. do
bry, • 5.600 zł. Żmigród, tel. 0691/19-20-68

G a z

tacja, Mul-T-Lock, wspomaganie kier., centralny zamek, stan b.
dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-34-11,0696/03-74-41

O

POLONEZ CARO, 1994 r., 65 tys. km, 1400 ccm, 16V, benzy
na, srebrny metafic, po remoncie blacharki, oznakowany, za
dbany, blokada skrzyni biegów, po remoncie zawieszenia, stan
b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię na Citroena BX diesel. Wał
brzych, tel. 0607/41-68-91

G W AR ANCJA , HOM OLOGACJA I . T . S

POLONEZ CARO, 1992/93 r., 70 tys. km, 1500 ccm, benzyna,
inst. gaz., jasnobrązowy, po remoncie kapitalnym i lakierowa
niu, inst gazowa na gwarancji, mało eksploatowany, zadbany,
stan b. dobry, - 4.800 zł. Świebodzice, powat świdnicki, tel.
074/854-27-29,0601/49-77-39

POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, złoty metalic, - 4.300 zł
lub zamienię. Legnica, tel. 0507/01-72-70

££

POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 96 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, bezwypadkowy, oryg. lakier, stan techn. b. dobry, szeroka
oś, wąskie fotele, nadkola, • 3.950 zł. Sobótka, tel.
071/391-05-06,0502/77-01-31

POLONEZ CARO, 1994 r., 135 tys. km, 1600 ccm, seledynowy
metalic, inst. gazowa, plastikowe nadkola, Mul-T-Lock, prze
gląd do 01.2005 r., zadbane wnętrze, wersja amerykańska, II
właściciel, el. reguł, fotel kierowcy, szeroki rozstaw osi, stan
techn. b. dobry, • 4.500 zł. Trzcinica, tel. 062/781-56-71 po
godz. 16,0607/68-44-35 po godz. 15

“W .

POLONEZ CARO GLE. 1992/93 r.. 1600 ccm, jasnozielony
metalic, garażowany, dzielona kanapa tylna, atrakc. wygląd, stan
b. dobry, • 3.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-60-64

POLONEZ CARO GLl, 1995 r., 1600 ccm, zielony metalic, I wła
ściciel, garażowany, bez wypadku, RO, blokada skrzyni biegów,
stan b. dobry, - 5.250 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/44-07-38

POLONEZ CARO, 1994 r., 136 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary
metalic, hak, stan dobry, - 5.600 zł. Świebodzice, tel.
074/854-41-33

SEKWENCYJNY WTRYSK GAZU - W

POLONEZ CARO, 1992/93 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz.,
bordowy, po remoncie blacharki i lakierowaniu, przegląd ważny
do 03.2005 r., stan b. dobry, • 4.300 zł lub zamienię. Laski, teł.
074/817-79-64,0605/85-97-28

POLONEZ CARO, 1995 r„ 102 tys. km, 1400 ccm, metalic, sil
nik Rovera, blokada skrzyni biegów; halogeny, alum. felgi, bez
wypadku, ciemne szyby, - 5.600 zł. Jelcz-Laskowice. tel.
0605/57-85-21

Lovato-BRC-Landi

POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1500 ccm, benzyna, inst. gaz.,
zielony metalic, okrągłe zegary, zadbany, bez korozji, stan b.
dobry, -4.300 zł. Nowa Sól, tel. 0506/15-78-62

POLONEZ CARO, 1993 r., 73 tys. km, 1500 ccm, czeiwony, I
właściciel, garażowany, bryg. lakier, nowe opony, przegląd do
2005 r., stan techn. idealny, - 9.700 zł. Wałbrzych, tel.
074/844-27-80

TEL/FAX 328-92-93

GWARANCJA 24 m -ce

wypadku, Mul-T-Lock, stan techn. b. dobry, • 5.700 zł. Lubin,
tei. 076/846-06-29,0605/64-85-53

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH

POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm. biały, radio, bez wypad
ku, zadbany, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel.
071/795-07-73

P.P.H.U. 51 -417 W rocław, ul.Szpacza 48

TEL. 325-36-46

A UTO -G A Ż-S ER V IC E, OPOLE, Ul. Kępska 2, tel, 0-602 72 69 58, 077/454-67-92
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GAZNIKOWE OD 1.150 ZŁ
MONTAŻ DO WSZYSTKICH MAREK
T E L 074/856-94-43,0-607 559 642

POLONEZ CARO, 1995 r., 135 tys. km, 1400 ccm, 16V, grafito
wy metalic, inst gazowa, alarm ♦ pilot, centr. zamek, przegląd
do 03.2005 r., bez wypadku, oryg. lakier, pokrowce, nowe opo
ny, po wymianie pasków, • 6.300 zł lub zamienię. Wałbrzych,
tel. 0604/71-2243
POLONEZ CARO, 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grafi
towy metalic, alum. felgi, pokrowce, okrągłe zegary, plastikowe
nakładki na progi, plastikowe nadkola, RO, • 5.900 zł. Wtocław,
tel. 071/373-95-17,0606/57-54-72
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, RO,
blokada skrzyni biegów, stan idealny, • 5.600 zł. Wrocław, tel.
0607/61-21-58
POLONEZ CARO GLD, 1995 r., 135 tys. km, 1900 ccm, zielony
metaiic, kubełkowe fotele, -4.900 zł. Wrodaw, tel. 0503/87-52-18

RATY
HOMOLOGACJA

POLONEZ CARO, 1996/97 r., 1400 ccm, 16V, zielony metalic,
silnik Rovera, inst gazowa, centr. zamek, alarm + 2 piloty, blo
kada skrzyni biegów, 4 zagłówki, plastikowe nadkola, garażo
wany, hamulce Lukas, hak, przegląd do 2005 r., - 7.100 zł lub
zamienię na busa, marki Lublin. Prusice, tel. 076/878-66-19
POLONEZ CARO GU, 1996/97 r., 76 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy metalic, alarm, alum. felgi, 4 zagłówki, dzielona tylna kana
pa, nowe opony, bez wypacflcu, Mul-T-Lock, halogeny, RO, hak
holowniczy, oznakowany, - 6.700 zł lub zamienię na inny. Strze
lin, tel. 071/393-50-36,0501/69-38-15 |

O

POLONEZ CARO, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony, inst. gazowa, bezwypadkowy, oryg. lakier, kpi. dokumen-

POLONEZ CARO, 1997 r., 1600 ccm, benzyna,
szary metalic, I właściciel, kupiony w salonie w
Polsce, serwisowany, kpi. dokumentacja, - 6.900
zł., tel. 074/853*31-10 W01041744

REM AUTO GAZ
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‘YMLkphopop; reduktor na 'gwarancji, śtah b. dobry, -12.900 zł.
Wrocław, tel. 0609/19-06-08
POLONEZ KOMBI VAN,1999/00 r., 47 tys., km, 1600 ccm, czer
wony, wspomaganie kier., immobilizer, blokada skrzyni biegów
Dipol, i właśddel, garażowany, koła zimowe, RO, homologacja
fabryczna, 5-osobowy, relingi dachowe, przegląd do 12.2004 r.,
-12.700 zł. Wrodaw, tel. 0501/24-2345

HOLENDERSKI SEK. WTRYSK C1AZU 5.6 I 8 cyl - 3 .8 0 0 z ł |
BUTLA W MIEJSCE KOŁA Z flP flSOWECIO t lO O l ł
✓ BUTLA PO D AUTEM - od lO O z ł
o a ź n ik - od 1150 z ł
p g in p i|R |ir
✓
MOM OW TRYSK - 1 3 0 0 z ł
✓
W TRYSK -o d 1 5 0 0 zł
✓
k .
✓ KOM PUTER - od 2 5 0 z ł
071/302 82 81
✓ Rcgm. PAROWNIKA - od 200 zł
✓
✓

©

O ŁAW Y

Auto zastępcze na czas naprawy
POLONEZ CARO PLUS. 1997 r, 1600 ccm, czenwony, wspo
maganie kier., alarm, bez korozji, zadbany, • 11.500 zł. Wro
cław, tel. 0503/14-13-59
POLONEZ CARO PLUS GU. 1997 r., 122 tys. km, 1600 ccm,
srebrny, instalacja gazowa z 2001 r., opony letnie i zimowe,
zadbany, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/350-93-55,0601/25-02-98
POLONEZ CARO GU, 1997 r.. 1600 ccm, benzyna, wtiysk, oliw
kowy metale, I właściciel, zadbany, lotnicze fotele, tylne za
główki, okrągłe zegary, szeroka oś, hamulce Lucas, katalizator,
immobilizer, garażowany, stan idealny, - 6.000 zł lub zamienię
na starszego Poloneza. Brzeg, tel. 0602/84-28-57

0605 607 218

welurowa tapicerka, po wymianie olejów, płynów, pasków, opon,
akumulatora i sprzęgła, nie wymaga napraw, zadbany -10.000
zł lub zamienię na droższy, chętnie terenowy lub kombi, z do
płatą w wys. 5.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-1942,
0506/39-93-63
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 89 tys. km, 1600 ccm, inst.
gaz., wiśniowy metale, hak holowniczy, halogeny, wspomaga
nie kier., alarm, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwo
zia, kpi. dokumentacja, II właśdciel, • 9.900 zł lub zamienię.
Jelenia Góra, tel. 0508/26-99-93
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 1600 ccm, czenwony, wspo
maganie kier., centr. zamek, alarm ♦ pilot, welurowa tapicera.

HOMOLOGACJA
071/310-16-41 0508/319-228 0505/043443

POLONEZ CARO PLUS GLI, 1997 r., 78 tys. km, 1600 ccm,
wtrysk, kolor platynowy metale, I właśddel, oryg. lakier, wspo
maganie kier., radio, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, hamulce

hak, el. otw. szyby, garażowany, zadbany, stan b. dobry, -12.000
zł. Legnica, tel. 0604/42-45-18
POLONEZ CARO GLI. 1998 r„ 78 tys. km, 1600 ccm. wtrysk,
zielony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, klimatyza
cja. • 9.000 zł. Mysłaków, tel. 074/850-57-30
POLONEZ CARO GSI PLUS, 1998 r., 147 tys. km, 1600 ccm,
niebieski metalic, wspomaganie kier., hak, garażowany, II wła
śdciel, RO, nowy akumulator ♦ opony letnie, • 10.800 zł. Wał
brzych, teł. 0605/95-74-51

PROMOCJA PIERWSZE TANKOWANIE GRATIS!!!
MONTAŻ INSTALAC
• promocyjne ceny • homologacja sprzedaż ratalna

^

POLONEZ CARO, 1997 r., 1600 ccm, zielony metalic, centr.
zamek, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 6.800 zł. Wro
daw, tel. 0602/88-53-02
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, biały,
alarm, welurowa tapicerka, RO, hak, szyberdach, - 11.000 zł.
Wrodaw, tel. 0501/39-72-81
POLONEZ CARO PLUS GU, 1997/98 r„ 79 tys. km, 1600 ccm.
wtrysk, srebrny metalic, oryg. lakier, alarm + pilot centr. za
mek, Mul-T-Lock, radio, wspomaganie kier., welurowa tapicer
ka, nowy akumidator i ukł. wydechowy, garażowany, • 9.680 z ł,
możliwe raty przez komis lub zamienię na Poloneza. Watofzych,
tel. 074/848-31-59.0605/73-93-63

POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 71 tys. km. 1600 ccm, GSI,
czerwony, immobilizer, blokada skrzyni biegów, RO + głośniki
Alpine, nowe opony, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 9.200
zł. Wrodaw, tel. 071/791-38-82,0502/35-77-17
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 57 tys. km, 1600 ccm, benzy
na. beżowo-złoty metalic, inst. gazowa, hak, nowe opony, nowy
akumulator, alarm, centralny zamek, blokada skrzyni biegów, •
9.800 zł. Wrodaw, tel. 0607/10-38-01
POLONEZ CARO PLUS GLI, 1998 r., 78 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, inst. gaz., niebieski metalic, centr. zamek z pilotem,
immobilizer. wspomaganie kier., nowy akumulator, opony zimo
we, garażowany, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, -10.700
zł. Wrodaw, tel. 0696/42-73-77
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998/99 r., 1600 ccm. platynowy.
I właśdciel, wspomaganie kier., RO, bez wypadku, garażowa

Y I P -A U T O
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POLONEZ CARO PLUS GLI, 1998 r., 130 tys. km, 1600 ccm^
benzyna, inst. gaz., kolor wiśniowy metalic, blokada skrzyni bie-.
gów, pirotechniczne napinacze pasów, RO, nowe opony i aku
mulator, po wymianie oleju, płynów, -10.000 zł lub zamienię na
droższy, dopałcę 5.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-19-42,
0506/39-43-63
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r„ 112 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, inst. gaz., bordowy metalic, klimatyzacja, wspomaga
nie kier., centr. zamek, alarm + pilot immobilizer, welurowa ta
picerka, zadbany, -13.600 zł. Bolesławiec, tel. 0607/74-73-98
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r., 85 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, złoty metalic, immobilizer, wspomaganie kier., RO z
CD, garażowany, kpi. kół zimowych, -11.500 zł. Głuszyca, tel.
074/845-62-43
POLONEZ CARO PLUS GU, 1998 r.. 130 tys. km, 1600 ccm,
wiśniowy metalic, inst. gazowa, hak, blokada skrzyni biegów,

ny, stan idealny, • 12.500 zł łub zamienię. Świdnica, tel.
0601/67-21-85
POLONEZ CARO PLUS. 1999 r., 67 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
bordowy metalic, wspomaganie kier., centr zamek, konserwa
cja, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, alarm + pilot, stan b.
dobry, • 9.900 zł. Wałbrzych/teł. 0602/45-10-74
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r., 1600 ccm, GU, srebrny meta
lic, inst. gazowa Lovąto, alarm, wspomaganie kier., 4 zagłówki,
nowy akumulator, klocki, I właśddel, beż wypadku, stan b. do
bry, -12.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-81-31.0600/09-59-71
POLONEZ CARO PLUS GLI. 2000 r„ 70 tys. km, 1600 cćm,
srebrny metalic, bez wypadku, II właśddel, garażowany, inst.
gazowa, immobilizer, wspomaganie kier., właśddel niepalący,
zadbany, stan b. dobry, -14.300 zł. Wtodaw, teł. 071/32743-52,
0502/20-30-92
POLONEZ CARO PLUS, 2000 r., 63 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, wspomaganie kier., hak, immobilizer, bez
wypadkowy, I właśddel, kupiony w salonie w kraju, inst. gazo-
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m nw lat doświadczenia

ALMA- W-W, ni. Nuga 49 (obok TESC0), tel. 071/ 373-47-70,0601 72 12 33
WAM- GŁOGÓW, ul. Cybisa 37. tel. 076/834-61-97,0-603 95 18 53
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PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r.. 187 tys. km, 3100 ccm, inst
gaz., czerwony, 7-osobowy, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw.
szyby, tempomat, alum. felgi, • 16.000 zł. Jelenia Góra, tel.
0603/04-13-91
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r., 215 tys. km, 3100 ccm, bia
ły, demne szyby, 7 osób, stan b. dobry, - 16.000 zł. Żmigród,
tel. 0601/86-12-04
PONTIAC TRANS SPORT SKŁADAK, 1991/96 r., 235 tys. km,
3135 ccm, biały, kpi. dokumentacja, zarejestrowany jako do
stawczy, 7-osobowy, dużo nowych cześd ukł. zawieszenia, czar
ne wykończenia, zadbany, • 18.900 zł. Legnica, tel.
0502/01-82-84

PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r., 3800 ccm, benzyna, Inst.
gaz. klimatyzacja, pełne wyposażenie ei.. ABS, centr. zamek,
alarm, alum. felgi, 7 foteli, RO, podłokietniki, demne szyby, 17.900 zł. Wrodaw, tel. 0601/75-32-55,0601/75-32-55
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 130 tys. km, 3800 ccm, V6,
benzyna, biało-czarny, inst. gazowa z komputerem, 7-osobowy, welurowa tapicerka (niebieska), alarm, centr. zamek, el. otw.
szyby i reg. lusterka, reg. fotel kierowcy, automatic, tempomat,
relingi dachowe, odpinany hak, nowe opony, ekonomiczy, •
23.500 zł lub zamienię. Jawor, tel. 076/873-85-73,
0508/74-70-19

PORSCHE
PORSCHE 944,1983 r., 2500 ccm, srebrny metalic, skórzana
tapicerka, el. otw. szyby i reg. lusterka, el. wysuwana antena,
centr. zamek, alarm, stan idealny, - 20.000 zł. Wrodaw, tel.
0609/3549-34

RENAULT
O

ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA ATRAKCYJNIE
KUPIĘ RENAULT, KUPIĘ RENAULT, KUPIĘ RE
NAULT, KUPIĘ RENAULT, KUPIĘ RENAULT. Ku
pujemy auta cało, po wypadku, do remontu, po
1988 r. i inne marki również, płacimy najwięcej.,
tel. 0605/35-26-21, 0607/39-92-93 W01024744

RENAULT 19,1990/96 r., 130 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwtowy, Immobilzer, szyberdach, dodatkowe światło .stop’ ,
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 7.400 zł. Leszno, tel.
0600/35-96-25,0693/64-65-01
RENAULT 19,1991 r., 60 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czenwo
ny, 5-drzwiowy, na zachodnich tablicach, zadbane wnętrze, stan
idealny, -1.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0600/4345-23
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, benzyna, srebrny, 5-drzwio
wy, el. ster. szyby i lusterka, wspomaganie kier., centr. zamek,
welurowa tapiceika, zadbany, stan b. dobry, - 8.900 zł. Leszno,
tel. 0603/46-80-33
RENAULT 19,1991 r., 130 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały,
po remonde blacharki i lakierowaniu w 2001 r., ważny przegląd
i OC, el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, skórzana tapicerka,
drewniana kierownica, • 6.300 zł lub zamienię na inny, może
być po wypadku. Lubań, tel. 0602/87-22-35
RENAULT 19, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, kubełkowe fotele, kpi. opon zimo
wych i letnich, po wymianie oleju i filtrów, stan techn. idealny, b.
ekonomiczny, bardzo zadbany, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, • 7.600 zł. Oława, tel. 0604/66-70-77
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r.. 1400 ccm, granatowy, za
dbany, kpi. dokumentacja, obrotomierz, alum. feigi, stan b. do
bry, • 7.900 zł. Pleszew, tel. 062/741-96-69,0600/14-72-01
RENAULT 19,1991 r., 157 tys. km, 1700 ccm, benzyna, inst.
gaz., brązowy, eł. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie kier.,
stan b. dobry. Wałbrzych, tel. 0608/70-56-89

RENAULT 19,1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, bordowy, stan b.
dobry, 5-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, na zachodnich ta
blicach • 360 EUR. Żary, tel. 0604/28-83-88
RENAULT 19.1991 r.. 140 tys. km. 1700 ccm. srebrny metalic,
stan b. dobry, el. ster. szyby i lusterka, centr. zamek, szyber
dach, 5-biegowy, 5-drzvtfowy, na zachodnich tablicach - 360
EUR. Żary, tel. 0602/1140-63
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r., 1400 ccm, miedziany
metalic, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, stan
idealny, -11.800 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 0601/67-21-85
RENAULT 19, 1991/92 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, serwisowany, II właśd
ciel, • 11.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/96 r., 125 tys. km, 1400 ccm,
Energy, biały, centr. zamek, eł. otw. szyby, nowy akumulator, do
małych poprawek blacharsko-lakiemiczych, - 6.500 zł lub za
mienię na tańszy. Wałbrzych, teł. 074/665-64-17 wieczorem
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm. szary, 5-drzwiowy, stan b.
dobry, centr. zamek, - 8.000 zł. Opole, tel. 0503/10-31-15
RENAULT 19,1992 r., 1900 ccm, dieęel, perłowoczamy, spro
wadzony w całośd. nowy model, szyberdach, wspomaganie
kier., welurowa tapicerka, stan b. dobry. • 10.800 zł. Rawicz, tel.
065/545-50-68 po godz. 16,0609/61-79-20
RENAULT 19,1992 r., 157 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony, 5-drzwiowy, reg. kierownica, fotel kierowcy, dzielona
tylna kanapa, reguł. wys. mocowania pasów, RO ♦ 4 głośniki,
stan techn. b. dobry, • 8.300 zl. Grodków, powiat brzeski, tel.
077/415-30-07,0698/39-89-24
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r.. 96 tys. km, 1700 ccm, grafi
towy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach,
alarm + pilot welurowa tapicerka, bez wypadku, i właściciel w
kraju. kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 9.900 zl. Jasień, po
wiat żarski, tel. 068/371-07-30
RENAULT 19,1992 r., 130 tys. km. 1400 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całośd w 2002 r., karta
pojazdu, kpi. dokumentacja, bez wypadku, zadbany, stan ide
alny, • 8.900 zł lub zamienię na inny. Jelenia Góra, tel.
0608/31-32-95

RENAULT

e le k try k a - m e c h a n ik a
k lim a ty za c ja ' opoa118
Wrooław, ul. Przedmiejska 1
tel. 355-04-61,0602-270-601.0696-633-398

RENAULT 11,1986 r., 1200 ccm stan dobry + 2 silniki poj. 1400
ccm, - 2.600 zł. Polkowice, tel. 0600/82-09-58

RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r.. 150 tys. km, 1700 ccm. ben
zyna, kolor wiśniowy metalic, w kraju od 1993 r., centr. zamek,
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, welurowa
tapicerka, obrotomierz, el. reg. reflektory, komputer pokładowy,
szyberdach, halogeny, stan b. dobry, • 8.900 zł. Strzelin, tel.
071/392-21-44 do godz. 15.0604/4146-96

RENAULT 19 GTS, 1989/91 r., 190 tys. km, 1400 ccm. czerwo
ny, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, zderzaki i lusterka
w kolorze nadwozia, RO z CD 1 4 głośniki, przegląd do 01.2005
r., halogeny, w ciągłej eksploatacji, - 6.200 zł. Żary, tel.
068/37444-79,0600/48-26-02
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 204 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, 5-biegowy, inst. gazowa, reg. fotele,
el. reg. refiektory, po wymianie amortyzatorów, nowy akumula
tor, zadbane wnętrze, stan techn. b. dobry, stan blacharki ideal
ny, bez śladów korozji, b. ekonomiczny, przegląd do 02.2005 r.,
- 8.300 zł lub zamienię na zadbanego VW Golfa II. Bolesławiec,
teł. 0508/26-04-63
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diesel, niebieski metalic, alum.
felgi, zadbany, • 8.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0600/75-0945
RENAULT 19,1990 r., 18 tys. km, 1700 ccm, benzyna 3-drzwio
wy, RO + głośniki, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw.
szyby, welurowa tapicerka, alum. felgi, opony zimowe, • 8.500
zł. Góra, tel. 0507/0846-81,0601/63-22-89
RENAULT 19,1990 r.. 150 tys. km. 1400 ccm, benzyna, beżo
wy metalic, stan techn. b. dobry, - 7.100 zł lub zamienię na nowy
model. Grodków, tel. 077/41542-14
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 18 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, inst. gaz., czerwony, 5-drzwiowv, 5-biegowy, centr. za
mek + pilot, garażowany, stan dobry, - 8.500 zł lub zamienię na
busa lub na kombi. Rawicz, tel. 065/545-24-52,0691/74-67-61
RENAULT 19,1990 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, - 7.900 zł. Rawicz, tel.
0694/70-76-84
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 190 tys. km. 1700 ccm, ben
zyna, inst. gaz., zielony, eł. otw. szyby, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, centralny zamek, stan b. dobry, zadbany, •
9.400 zł lub zamienię na tańszy. Wtodaw, tel. 0507/9248-73

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

RENAULT 19,1993/94 r., 178 tys. km. 1700 ccm, benzyna, inst
gaz., zielony metalic, nowy model, 5-drzwiowy, 2-letnia inst.
gazowa, wspomaganie kier., centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szy
by, obrotomierz, alarm, halogeny, kubełkowe fotele, sprowadzo
ny w całośd, zdjęda do wglądu, stan b. dobry, -12.500 zł. Gry
fów Śląski, tel. 075/781-12-09,0600/43-6845
RENAULT 19,1993/94 r., 1800 ccm, diesel, bordowy, pierwsza
rejestracja w 1994r., wspomaganie kier., 3-drzwiowy, RO, za
dbany, stan b. dobry, -11.400 zł. Lubin, teł. 0603/19-07-90
RENAULT 19 CHAMADE, 1993/94 r„ 1700 ccm, benzyna,
wtrysk, śliwkowy metalic, pełne wyposażenie el , wspomaganie
kier., centr. zamek, alarm + pilot oryg. RO, alum. felgi, weluro
wa tapicerka, dzielona tylna kanapa, bez wypaeftu, stan ideal
ny, I właśddel, -12.800 zł lub zamienię na inny, możliwe raty.
Paczków, tel. 077/431-6446,0606/44-97-54
RENAULT 19 CHAMADE, 1993/94 r., 106 tys. km, 1400 ccm,
wtrysk, czenwony, bez wypadku, sprowadzony w całośd, kpi.
dokumentacja, ekonomiczny, RO, fotele kubełkowe, reg. kie
rownica i fotele, obrotomierz, zegarek, zadbany, garażowany, I
właściciel, stan b. dobry, - 11.500 zł. Prochowice, tel.
0606/80-84-62

RENAULT 19,1994 r., 1700 ccm, bordowy, zadbany, wspoma
ganie kier., RO, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, el.
reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, stan b. dobry, 11.400 zl. Bolesławiec, tel. 0695/59-5645

RENAULT 19.1992 r , 1700 ccm, zielony metalic, I właśddel w
kraju, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RQ, nowe
opony i akumulator, centr. zamek, tylna lotka, książka serwiso
wa, stan techn. idealny, • 7.900 zł. Paczków, powiat nyski, tel.
0601/67-73-27,0602/15-56-34

RENAULT 19,1989 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski metale,
5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, zadbane wnętrze, stan sinika i bla
charki dobry, ważny przegląd i OC, - 6.900 zł. Wrodaw, tel.
0605/18-27-75

Wrocław, ul. Robotnicza 40d |
tel. 796-70-75, 0600-819-4261

RENAULT 19,1991 r., 145 tys. km. 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, kpi. kół letnich, • 8.000 zł. Złotoryja, tel.
076^78-6649,0691/96-99-82

RENAULT 11 GTL, 1986 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski,
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, nowe tablice rej., ak
tualny przegląd I OC, w dągłej eksploatacji, - 3.000 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Marciszów, teł. 0601/31-13-88, pow. ka
miennogórski

RENAULT 19,1989 r., 1700 ccm, niebieski metale, 5-drzwiowy, na zachodnich tablicach - 450 EUR. Wrocław, tel.
071/346-60-84

S P E C J A L IZ A C J A

RENAULT 19 SKŁADAK, 1993/97 r. wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, stan b. dobry. - 9.900 zł. Wro
cław, tel. 071/792-69-70,0602/2944-35

RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r , 148 tys. km. 1700 eon, srebrny metalic, sprowadzony w całośd. reguł, fotel kierowcy; do
datkowe światło .stop-, garażowany, zadbany, atrakcyjny wy
gląd. 4-drzwiowy, - 10.400 zł. Leszno, tel. 065/520-66-99 po
godz. 18

RENAULT 19 GTX, 1989 r„ 135 tys. km, 1720 ccm, benzyna,
100 KM, srebrny metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szy
berdach, centr. zamek, regulowane fotele, regulowana kierow
nica, RO + głośniki, blokada elektryczna od środka, welurowa
tapicerka, sportowy filtr powietrza, po przeglądzie - 8.000 zł.
Wrocław, tel. 071/794-01-69

AUTO SERWIS

auta francuskie i niemieckie

RENAULT 19CABRIO, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, alum. fel
gi. skórzana tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr.
zamek, obniżony, stan b. dobry, - 11.900 zł. Wrocław, tel.
0603/21-80-09

RENAULT 11,1984 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, zarejestrowany, OC, 3-drzwiowy, 5-biegowy, po remon
de sinika, szyberdach, RO, stan blacharki dobry, ciemne szy
by tylne, sprowadzony w całości, - 2.400 zł. Wrocław, tel.
0505/47-55-99,0607/55-39-93

RENAULT 19,1989 r., 1400 ccm, niebieski metalic, centr. za
mek, el. otw. szyby, • 6.400 zł. Rawicz, tel. 0506/04-51-70

tel./fax. 071/310-98-18, 0508-343-445, 0601-37-79-34
POLONEZ CARO PLUS, 1997/98 r.. 1600 ccm, benzyna, inst.
gaz. Mul-T-Lock, hak, RO, welurowa tapicerka, -12.000 zł. Wro
daw. tel. 0507/39-58-27

PONTIAC GRAND PRIX LE, 1990 r., 129 tys. km, 3100 ccm,
V6, EFI, wtrysk, biały, automatic, ABS, klimatyzacja, el. otw.
szyby i reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier., reg. kie
rownica, tempomat, el. reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicer
ka koloru popielatego, alum. felgi, europejskie światła, 4-drzwio
wy, RO, -11.800 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0507/4441-95

PORSCHE 944 S 2 ,1985/86 r.. 195 tys. km, 2500 ccm, turbo,
granatowy, dach Targa el. przesuwany, el. regulowane siedze
nia, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, wspomaganie
kier., spoilery, sportowy tłumik, atrakcyjny wygląd, • 11.900 zł.
Bolesławiec, tel. 0609/87-04-89

W rocław , ul. W oskowa 1 d zie ln ica Brochów,
t e l . (0 7 1 )3 4 6 5 7 6 0 , korw .0S05697170
Lucas, ńowy akumulator, garażowany, • 8.900 zł lub zamienię
na Poloneza, możliwość rat przez komis. Wałbrzych, tel.
074/848-31-59,0605/73-93-63

PONTIAC FIREBIRD, 1990 r., 3100 ccm, benzyna, in st gaz.,
czerwony, klimatyzacja, poduszka pow., el. otw. szyby, auto
matic, obniżony, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, RO, zadbany, 17.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/77-8740

PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r., 150 tys. km, 3100 ccm, ben
zyna, bordowy, 7-osobowy, klimatyzacja, wspomaganie kier.,
tempomat, el. otw. szyby, automatic, alarm ♦ pilot, centr. za
mek, hak, demne szyby, RO + głośniki, dużo nowych częśd, •
21.000 zł lub zamienię na VW Passata B5. Jelenia Góra, tel.
0601/82-23-96

ATRA K C YJNE C E N Y - RATY Z A M O NTAŻ

POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 1600 ccm, benzyna, ciemno
zielony metalic, stan b. dobry, • 7.900 zł. Legnica, tel.
0604/69-81-09

PONTIAC FIERO, 1985 r., 2500 ccm, czarny metalic, stan b.
dobry, szyberdach, ałum. felgi, sportowe dodatki, RO z CD,
atrakcyjny wygląd, sportowy, • 8.300 zł. Prusice, powiat trzeb
nicki, tel. 0605/49-76-10

PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r., 3800 ccm, zielony, automa
tic, alum. felgi, welurowa tapicerka, klimatyzacja, na zachod
nich tablicach -1300 EUR., tel. 0505/50-50-22

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

POLONEZ CARO, 1997 r, 1600 ccm, benzyna, metalic, alum.
feigi, nowe opony, dużo nowych części, hak, stan b. dobry, •
6.400 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0694/89-54-82,
0606/67-57-86

P0NTIAC

RENAULT 19, 199(1 r., 1700 ccm, benzyna, szary metalic,
5-drzwlowy, stan b dobry, możliwy transport, na zachodnich
tablicach, - 2.300 zł. Zielona Góra, tel. 0603/78-58-09

RENAULT 19.1992 r.. 175 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski
metalic, wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, -10.500 zł. Wołów, tel. 0600/46-58-32
RENAULT 19.1992 r., 150 tys. km, 1700 ccm, czerwony, alum.
felgi, centr. zamek, halogeny, wspomaganie kier., el. otw. szy
by. - 9.400 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0607/324943
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r.. 1800 ccm. benzyna, bia
ły, sprowadzony w całośd, kpi. dokumentacja, inst. gazowa na
gwarancji, wspomaganie kier., reguł. wys. mocowania pasów,
nowy model, zderzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, atrak
cyjny wygląd, zadbany, - 9.800 zł lub zamienię na inny. Legni
ca, tel. 076/887-86-15,0502/54-81-11

RENAULT 19,1994 r., 134 tys. km, 1700 ccm, benzyna, inst.
gaz., czarny metalic, wspomaganie kier., poduszka pow., centr.
zamek, RO z CD, ei. otw. szyby i szyberdach, 5-drzwiowy, 14.400 zł. Iłowa, powiat żagański, tel. 0607/58-50-33
RENAULT 19 CABRIO, 1994 r., 128 tys. km, 1800 ccm, 96 KM,
perłowogranatowy, inst. gazowa, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, welurowa tapicerka, wspomaganie kler., poduszka pow.,
alum. felgi, nowe opony, centr. zamek, alarm + pilot, atrakcyjny
wygląd, zadbany, stan b. dobry, - 19.500 zł. Kalisz, tel.
0602/33-7842
RENAULT 19,1994 r., 1400 ccm, benzyna, inst gaz., srebrny
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa ta
picerka, bez wypadku, - 12.600 zl. Sulechów, powiat zielono
górski, tel. 0691/9648-04
RENAULT 19,1994 r., 1700 ccm, benzyna, inst. gaz., czarny,
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., poduszka pow.,
RO z CO, stan b. dobry, -14.400 zł. Żagań, tel. 068/477-63-63,
0607/27-64-77
RENAULT 19 EXCLUSIVE, 1995 r., 145 tys. km, 1800 ccm,
wtrysk, czarny metalic, 2 lata w kraju, t właśddel, bezwypadko
wy, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, poduszka pow.,
wspomaganie kier., el. otw. szyby, centralny zamek z pilotem,
welurowa tapicerka, el. otw. szyberdach, halogeny, RO stero
wany przy kierownicy, serwis., • 14.400 z ł , możliwe raty lub
zamiana. Kamienna Góra, tel. 0501/87-15-93
RENAULT 19, 1995 r., 1400 ccm, Energy, granatowy, centr.
zamek, wspomaganie kier., poduszka pow., immobilizer, alum.
felgi, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, radio, bez wypadku,
zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony w całośd, kpi. do
kumentacja, zadbany, -12.800 zł. Kargowa, powiat zielonogór
ski, tel. 0604/87-66-25 »
RENAULT 19,1995 r., 135 tys. km 5-drzwiowy, wspomaganie
kier., centr. zamek, eł. otw. szyby, szyberdach, ABS, welurowa
tapicerka, -12.300 zł. Kościan, tel. 0603/77-7147
RENAULT 19,1995 r., 145 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, RO, kupiony w salonie, •
12.800 zl. Syców. tel. 0607/26-03-77,0603/86-83-58
RENAULT 21 KOMBI, 1989 r., 1700 ccm, wtrysk, czerwony,
wersja Nevada, nowy akumulator, po remonde zawieszenia,
sprzęgła i hamulców, stan dobry, aktualny przegląd i OC, RO +
głośniki, roleta bagażnika, relingi dachowe, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan opon dobry, • 3.450 zł lub zamienię na Poloneza z
inst. gazową. Wrodaw, tel. 0508/49-62-61
RENAULT 21,1990 r.. 1720 ccm, bordowy metalic, 5-drzwiowy,
el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, • 7.400 zł. Bo
lesławiec, tel. 0692/21-57-92,075/734-73-10
RENAULT 21.1991 r.. 101 tys. km. 1700 ccm, benzyna, inst
gaz., biały, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier.,
welurowa tapicerka, - 7.500 zł. Strzelin, tel. 071/793-86-63,
0506/97-62-00
RENAULT 21 SEDAN, 1992 r., 1700 ccm, pełny wtrysk, czer
wony, nowa inst. gaz., hak, wspomaganie kier., szyberdach, el.
otw. szyby i szyberdach, centr. zamek + pilot, 2 kpi. kół (opony
letnie i zimowe), garażowany, stan idealny, • 8.500 zł lub za
mienię na samochód do 2.000 zł. Żmigród, tel. 071/385-39-73
RENAULT 21 SYMPHONE, 1993 r., 88 tys. km, 1700 ccm, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el.
otw. szyby, welurowa tapicerka, RO Philips, I właśddel, • 12.000
zł. świędechowa, tel. 065/533-06-85
RENAULT 21NEVADA KOMBI, 1993 r., 250 tys. km, 2100 ccm,
diesel, biały, eł. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier.,
hak, relingi dachowe, opony zimowe, stan b. dobry, - 9.700 zł.
Wrodaw, tel. 071/354-25-16,0607/28-32-81,0692/20-93-98
RENAULT 25,1988 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wiśnio
wy, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie kier., centr. za
mek, stan dobry, • 2.800 zł. Grodzisko, powiat leszczyński, tel.
0693/04-75-98
RENAULT 25,1991 r., 180 tys. km, 2200 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, pełne wyposażenie el., alum. felgi 15*. sprowadzo
ny w całośd, - 9.900 zł. Legnica, tel. 0601/57-34-03
RENAULT 4,1981 r., 845 ccm, czerwono-czarny, 5-drzwiowy,
kubełkowe fotele, RO, stan b. dobry, - 2.200 zł. Leszno, tel.
065/529-5545
RENAULT 5,1982/92 r., 1100 ccm, benzyna, inst gaz., niebie
ski, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 3.500 zł. Oława, tel.
071/313-9043,0607/40-08-94

KUPIĘ AUTA USZKODZONE i całe
L E G N IC A , 24 h
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RENAULT 19,1992/93 r., 110 tys. km. 1400 ccm, niebieski
metalic, nowy model, alarm, RO, stan b. dobry. - 7 .400 zł. Pola
nica Zdrój, tel. 074/86845-51
\

RENAULT 5,1984 r.. 1400 ccm, niebieski, niskie zawieszenie,
nowy akumulator, po remoncie blacharki, - 2.500 zł. środa ślą
ska. tel. 0693/56-29-04

RENAULT 19, 1992/97 r., 1700 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, inst. gazowa, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, stan do
bry, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 0504/78-57-71

RENAULT 5,1985 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy,
5-biegowy, szyberdach, demne szyby boczne, nowe amortyza
tory, ekonomiczny, garażowany, stan b. dobry, - 4.100 zł. Kudo
wa Zdrój, powiat kłodzki, tel. 074/866-30-83

RENAULT 19,1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, clemnostalowy
metalic, model w 1994 r., poduszki pow., serwo, centr. zamek +
pilot, el. ster. szyby i szyberdach, immobilzer, RO, welurowa
tapicerka, I właśdciel, stan idealny, zachodnie tablice - 890 EUR.
Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52

RENAULT 5,1987/88 r., 1100 ccm, biały, 5-biegowy, radio, za
dbany, immoblizer, po przeglądzie, garażowany, stan techn. b.
dobry, - 3.900 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0607/04-97-71,
0601/58-17-64

RENAULT 19,1993 r , 110 tys, km, 1700 ccm. benzyna, srebr
ny, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, stan b. dobry, nowy model, - 10.600 zł. Wrocław, tel.
071/799-85-00,0697/23-36-62

RENAULT 5, 1988 r., 1100 ccm 5-drzwiowy, stan b. dobry, 4.800 zł lub zamienię na większy. Wrocław, tel. 071/797-60-53.
0501/95-01-86
RENAULT 5.1990/91 r., 121 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
stan b. dobry, 3-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, RO, • 5.400
zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/844-27-58,0604/2943-83

RENAULT 19,1993 r., 225 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby, halogeny, regulo
wany fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, weluroWa tapicer
ka, zderzaki w kolorze nadwozia, nowe opony, garażowany,
serwisowany, RO+4 głośniki, przegląd do 11.2004 r, • 9.000 zl.
Wysokie, tel. 0504/06-03-95

RENAULT 5 ALPINE, 1991 r., 1700 ccm, turbo benzyna, czer
wony, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, po tuningu, stan b.
dobry, • 8.400 zł. Wrocław, tel. 0603/21-60-09

RENAULT 19,1993/94 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
bordowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, obrotomierz,
dzielona kanapa, nowe opony, kupiony w salonie w Polsce, stan
b. dobry, • 11.900 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-17-13,
0501/93-36-65

RENAULT 9,1984 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 5-bie
gowy, ekonomiczny, szyberdach, bez korozji, zadbany, po re
moncie kapitalnym blacharki, stan dobry, RO + głośniki, • 2.800
zł. Prochowice, tel. 076/858-56-56

RENAULT 9,1983 r., 1600 ccm, diesel, piaskowy, zadbany, po
remonde silnika w 2002 r., • 2.500 zł. Jawor, tel. 0607/62-33-39

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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RENAULT 9,1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, po remoncie
silnika, * 3.000 zł. Jeszkowice. tel. 071/318*04-07

O

RENAULT CLIO, 1991 r , 134 tys! km, 1100 ccm RO, zadbany,
3-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, stan b. dobry, 7.600 zł. Głogów, tel. 076/835-45-32,0609/17-00-35
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, Energy, granatowy,
5-drzwiowy, stan dobry, • 6.700 zł. Międzyrzecz, tel.
0694/83-80-40
i
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, stan b. dobry, możliwy transport, na zachodnich
tablicach, • 2.900 zł. Zielona Góra, te l 0605/36-96-32
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 126 tys. km, 1400 ccm, wtrysk,
szary metalic, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy,
RO, welurowa tapicerka, szyberdach, alarm + pilot, immobili
zer, bez wypadku, stan b. dobry, • 9.900 zł lub zamienię, możli
we raty. Legnickie Pole, powiat legnicki, tel. 076/854-72-87 po
godz. 17,0609/79-32-51

RENAULT CLIO, 1992 r„ 1200 ccm, benzyna, metalic, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, nowe opony, nowy akumulator, sprowadzony w
całości w 2002 r , kpi. dokumentaqa, bez wypadku, stan b. do
bry, • 7.900 zł lub zamienię. Miękinia, powiat średzki, tel.
0508/09-88-66 .
RENAULT CLIO, 1992 r., 80 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. dobry, zadbany,
-12.200 zł. Prusice, tel. 071/312-53-41,0601/79-29-77
RENAULT CLIO SPORT. 1992 r., 165 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, czerwony, kupiony w salonie, 3-drzwiowy, wspomaganie
kier., centr. zamek, alarm + pilot, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, RO, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), obniżony, spor
towy ukł. wydechowy, hak, zadbany, • 9.700 zł. Wałbrzych, tel.
0606/44-90-38
RENAULT CLIO, 1992/94 r., 1900 ccm, diesel, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, hak, stan b. dobry, -11,200
zł. Brzeg, tel. 077/415-28-55,0696/97-24-62

UL

RENAULT CLIO II, 1998 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
srebrny metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., wspomaganie
kier., centr. zamek, el. otw. szyby, kpi. kół zimowych, - 20.500
zł. Leszno, tel. 065/526-80-33,0691/13-64-91

O

RENAULT CLIO II, 2001 r., 77 tys. km, 1500 ccm, DCi, biały,
ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., 3-drzwiowy, - 28.000
z ł, możliwe raty. Wrocław, tel. 071/793-13-91,0604/06-15-52
RENAULT CLIO III, 2001/02 r., 28 tys. km, 1500 ccm, DCI, srebr
ny metalic, 4 poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, centr. zamek + pilot, RO z CD i dżojstik, halogeny, książka
serwisowa, • 26.500 zł. Wałbrzych, tel. 0502/57-00-81

RENAULT CLIO, 1999/00 r., 26 tys. km, 1200 ccm, granatowy
metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 4 poduszki pow., el.
reg. reflektory, immobilizer, RO ze sterowaniem przy kierowni
cy, centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka, alarm, kpi. doku
mentacja, 3-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, - 22.900 zł. Bo
lesławiec, tel. 0602/49-57-11,0691/89-54-68
RENAULT CLIO II, 1999/00 r., 1200 ccm, benzyna, wtrysk, gra
natowy metalic, poduszka pow., el. otw. szyby, alarm + pilot,
centr. zamek, immobilizer, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka,
Mul-T-Lock, RO, dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, I
właściciel, zadbany, garażowany, serwisowany, ekonomiczny,
bez wypadku, stan idealny + kpi. opon zimowych - 23.600 zł.
Legnica, tel. 0601/33-32-79

RENAULT CLIO III MTV, 2000 r., 1200 ccm, oliw
kowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, I wła
ścic ie l, serwisowany, 3-drzwiowy, poduszka
pow., immobilizer, alarm, el. otw. szyby, centr.
zamek, fabryczny RO* stan idealny, - 31.900 zł
kredyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotów
ka. „AUTO PLUS” , W ałbrzych, www.auto -p lu s .c o m .p l, u l. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039984

RENAULT CLIO, 1993 r., 170 tys. km, 1100 ccm, benzyna, inst.
gaz., czerwony, 3-drzwiowy, 4-biegowy, RO, - 9.300 zł. Nysa,
tel. 077/467-33-11 po godz. 17,0604/48-84-57
RENAULT CLIO, 1993 r.. 76 tys. km, 1200 ccm. czerwony, I
właściciel, kupiony w salonie. 5-drzwiowy, szyberdach. atrak
cyjny wygląd, nowe opony, akumulator ÓC, • 10.800 zł. Strze
lin, tel. 0501/20-42-75 .

RENAULT CLIO, 2003 r., 7 tys. km, 1400 ccm, 16V 98 KM, per
łowogranatowy metalic, klimatyzacja, i poduszki pow., eł. otw.
szyby, el. reg. lusterka, ABS, centr. zamek, alarm ♦ pilot, wspo
maganie kier., halogeny, komputer, RO z CD, kubełkowe fotele,
regulowana kierownica, alum. felgi, termometr, obniżony, spor
towe zawieszenie (Serbing), • 41.900 zł. Sobótka, powiat wro
cławski, tel. 071/390-37-23,0604/69-09-96

M Bsam w

RENAULT CLIO, 1995 r., 1200 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, RO, centr. zamek, alarm + pilot, poduszka pow.,
szyberdach, wspomaganie kier., immobilizer, halogeny, zderzaki
w kolorze nadwozia, w kraju od 2 miesięcy, stan b. dobry, 12.800 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 076/818-78-18,
0692/72-6T-27
'

RENAULT CLIO EXTREME, 2003 r„ 20tys. km, 1500 ccm, DCI
pełne wyposażenie, homologacja fabryczna, do przejęcia le
asing. Wrocław, tel. 0501/48-26-76

RENAULT CLIO, 1995 r , 1900 ccm, bordowy metallc, 3-drzwio
wy, szyberdach, RO, kpi. dokumentacja?! właściciel, welurowa
tapicerka, zadbany, - 12.700 zł. Jaworzyna ś ł., tel.
0607/36-73-66
.

T E L . (071) 333-49-4
RENAULT CLIO, 2000 r„ 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., immobilizer, •
21.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-15-22,0608/08-54-49

RENAULT CLIO SKŁADAK, 1996 r., 106 tyś. km, 1900 ccm,
ciemnoniebieski, nowa tapicerka, opony zimowe, po przeglą
dzie, wymianie pasków, płynów i wtrysków, • 10.800 zł. Żary,
tel. 0507/10-08-01

O

RENAULT CLIO, 1998 r., 1200 ccm, zielony meta
lic, szyberdach, immobilizer, RO, alarm, centr. za
mek, 3-drzwiowy, • 15.900 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-55-50,0601/88-19-24
W01040834

RENAULT CLIO IIRT, 2000 r., 53 tys. km. 1200 ccm, benzyna,
srebrny metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie,'I właściciel,
serwisowany, poduszka pow. kier., el. otw. szyby, centr. zamek,
immobilizer, alarm, blokada skrzyni biegów, RO ♦ 4 głośniki, •
24.000 zł. Wrocław, tel. 0601/18-13-14

RENAULT CLIO II, 2000/01 r., 64 tys. km, 1900 ccm, diesel,
biały, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, ABS, wspomaganie kier.,
RO z CD, immobilizer, pentr. zamek, • 21.200 zł. Zagaó, tel.
0604/12-59-29

RENAULT LAGUNA, 1994 r., 118 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier.,
welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 18.500 zł. Głogów, tel.
076/726-01-55,0691/06-40-28

RENAULT CLIO III, 2001 r., 33 tys. km, 1149 ccm, niebieski
metalic, 4 poduszki pow., ABS, centr. zamek + pilot w kluczyku,
el. ster. szyby i reflektory, el. wspomaganie, reguł, kierownica,
5-drzwiowy, RO oryginalny ♦ pilot ze ster. przy kierownicy, kar
ta pojazdu, zadbany, - 28.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0606/39-25-51,
062/586-14-62

RENAULT LAGUNA, 1994 r., 1794 ccm, niebieski metalic. Euro
2, RO, bez wypadku, do odenia, stan b. dobry, cena - 2.000
EUR. Iłowa, powiat żagański, tel. 068/377-42-76 po godz. 16

RENAULT CLIO III, 2001 r„ 1500 ccm, DCI ABS, el. otw. szyby,
wspomaganie kier., centralny zamek, oryg. RO, - 29.900 ń.
Lubin, tel. 076/844-28-90,0691/73-78-05,0601/15-92-65
RENAULT CLIO, 2001 r., 34 tys. km, 1900 ccm, diesel, grana
towy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, pilot
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RENAULT ESPACE. 1992/93 r., 210 tys. km, 2100 ccm, TDI,
zielony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, hak, zarejestrowany na 7 osób, - 23.000 zł. Kudowa Zdrój,
teł. 074/866-23-99,0605/43-29-52
RENAULT ESPACE, 1994 r , 190 tys. km, 2100 ccm, TD. mor
ski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby,
bez wypadku, zadbany, I vtfaściciel, kpi. dokumentacja, • 25.300
zł. Lubin, teł. 076/847-11-70 po godz. 20

RENAULT Vip Car
KOLOR

RENAULT ESPACE VAN FURGON. 1990/94 r„ 217 tys. km,
2200 ccm, benzyna, czerwony, składak, ABS, wspomaganie
kier., el. otw. szyby i reg. lusterka, rej. na 5 osób jako dężarowo-uniwersalny, RO, • 10.500 zł. Wrocław, teł. 0606/82-93-00

RENAULT CLIO II, 2000/01 r., 89 tys. km, diesel, biały, kupiony
w salonie, serwisowany, ABS, poduszka pow., alarm, immobili
zer, stan idealny, - 24 .000 zł. Wrocław, teł. 0608/69-92-23

OP040835

MODEL

RENAULT ESPACE, 1990 r., 150 tys. km, 2200 ccm, benzyna,
in st gaz., zielony metalic, stan b. dobry, sprowadzony w cało
ści w 2001 r., karta pojazdu, eł.otw. szyby i reg. lusterka, wspo
maganie kier., obrotowe fotele, 7-osobowy, centr. zamek, 14.500 zł lub zamienię. Góra, tel. 065/543-31-71 po godz. 20,
0601/91-97-74
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RENAULT CLIO, 1995/96 r., 85 tys. km, 1200 ccm, bordowy,
5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, obroto
mierz, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, do popra
wek lakierniczych, - 11.800 zł lub zamienię. Świdnica, tel.
074/852-46-28,0605/29-34-36

RENAULT CLIO. 1997r.. 60tys. km; 1200 ccm. benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., centr. zamek, wspo
maganie kier., zarejestrowany, • 16.000 zł. Rawicz, tel.
065/545-12-71,0602/21-81-38

RENAULT ESPACE SKŁADAK, 1990 r., 217 tys. km, 2200 ccm,
czerwony, stan ogólny dobry, wspomaganie kier., ABS, el. re
guł. lusterka, centr. zamek, zarejestrowany jako ciężarowy, za
rejestrowany na 5 osób (miejsce jeszcze na 2 fotele), -10.500
zł. Wrocław, tel. 0606/82-93-00

MONTAŻ, SERWIS, SPRZEDAŻ

RENAULT CLIO, 1995 r.. 85 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, 3-drzwiowy, zadbany, radio, centr. zamek, poduszka pow.,
alarm, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, • 12.900 zł lub
• zamienię. Zielona Góra, tel. 0607/04-97-71,0601/58-17-64

RENAULT CLIO, 1997 r., 138 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, -12.000 zł. Opole, teł. 0608/62-22-26

' RENAULT CLIO III, 2002 r., 30 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
srebrny metalic, stan b. dobry, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. otw. szyby, ABS, RO, 4 poduszki pow., 5-drzwiowy,
automatic, - 27.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-14-73,
0606/48-30-41

RENAULT CLIO III, 2002 r., 25 tys. km, 1400 ccm, 16V, biały,
5-drzwiowy, 4 poduszki pow., komputer, klimatronic, RO ze ste
rowaniem przy kierownicy, halogeny, sensor deszczu, • 28.000
zł. Wrocław, tel. 071/330-55-09 w godz. 10-18,0501/47-50-82

RENAULT CLIO VAN, .1995 r„ 1200 ccm, Energy, czerwony,
kupiony w salonie, I właściciel, - 8.900 zł. Opole, tel.
077/423-16-61

RENAULT CLIO, 1997 r., 130 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, benzyna+gaz, czerwony, nowa instalacja gaZowa, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, Mul-T-Lock, centr. zamek ♦ pilot, alarm, immobilizer, ku
piony w salonie w Polsce, bez wypadku, zderzaki w kolorze
nadwozia, stan b. dobry, -14.700 zł. Nysa, teł. 077/433-10-62,
0694/75-09-53

RENAULT CLIO, 2002 r., 40 tys. km, 1500 ccm. DCI, szary
metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, szyberdach i reg.
lusterka, ei. reg. reflektory, halogeny, wspomaganie kier., ABS,
komputer, immobilizer, 4 poduszki pow., alum. felgi 15/, RO z
CD, 3-drzwiowy, - 30.500 zł. Rydzyna, tel. 065/538-00-16,
0606/95-53-19

RENAULT CLIO III, 2002 r., 25 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
pertowobiały, ABS, 4 poduszki pow., komputer pokładowy, eł.
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., RO z CD, kli
matyzacja, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 28.900 zł. Wtocław, tel.
0502/50-66-11

RENAULT CLIO, 1994 r.,-110 tys. km, 12Q0 ccm, kolor grafito
wy metalic, centr. zamek, immobilizer, RO, bez korozji, stan b.
dobry, -10.400 zł. Wrocław, tel. 071/315-1347

RENAULT CLIO, 1997 r., 1200 ccm, perłowogranatowy,
3-drzwiowy, w kraju od tygodnia, - 16.700 zł. Nowa Sól, tel.
0603/35-37-74

RENAULT CLIO III, 2002 r„ 40 tys. km, 1500 ccm. DCI, czerwo
ny metalic, książka serwisowa, 4 poduszki pow., centr. zamek
na pilota, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie kier., regulowana
kierownica, listwy lakierowane, i właściciel, stan techn. b. do
bry, kpi. dokumentacja, - 31.800 zł lub zamienię. Lubin, tel.
076/746-10-34,0601/27-11-31

RENAULT CLIO, 2002 r„ 32 tys.km, 1900 ccm, diesel, grana
towy, I rejestracja w 2002 r., 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie
kier., el. otw. szyby i reg. lusterka, centr. zamek + plot, 4 po
duszki pow., RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welu
rowa tapicerka, stan idealny, - 26.800 zł. Wałbrzych, tel.
074/880-00-58'

RENAULT CLIO WILLIAMS, 1993 r., 89 tys. km, 2000 ccm, 16V
150 KM, granatowy metalic, limitowana wersja, aium. felgi, ospoilerowany, demne szyby, atrakcyjny wygląd, stan idealny, •
19.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602/52-68-56
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4S-273 Opole, ul. Pużaka 6 (osiedle ZWM)
tel. 077/403-20-32,403-20-10
UWAGA: Kupujemy samochody urywane różnych marek
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RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 2200 ccm,
turbo D,. złoty metalic, .2 poduszki pow., klima
tronic, ABS, er.ótw. szyby, el. reg. lusterka-,'ce^tr.'
zamek + p ilo t alum. felgi, RO z CD, • 29.500 zł.,
tel. 0605/63-31 -32, 0601/57-00-14 W01037384

O

RENAULT LAGUNA, 1997 r., 2000 ccm, jasnonie
bieski metalic, kupiony w salonie w Polsce, I wła
ściciel, serwisowany, I właściciel, ABS, 2 podusz
ki pow., klimatronic, el. otw. szyby x 4, el. reg.
lusterka, immobilizer, alarm, centnzamek, wspo
maganie kier., halogeny, stan idealny, - 28.900 zł
kredyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotów
ka. „AUTO PLUS” , W ałbrzych, www.auto -p lu s .com .pl, ul. W rocław ska 23, tel.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01039994

i mr L - J - i tel.0717793 35 09. 0601 41 23 29

RENAULT CLIO III, 2001 r., 58 tys. km, 1200 ccm, benzyna,
szampański metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kier., ABS,
SRS, centr. zamek,-3-drzwiowy, stan b. dobry, najnowszy mo
del, kpi. opon zimowych z felgami, kupiony w salonie w kraju, 23.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-24-98

RENAULT CLIO II, 1999 r., 1900 ccm, diesel, srebrny metallc,
3-drzwiowy, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki pow., immobi
lizer, zarejestrowany na 4 osoby, ciężarowy, z możliwością przerejestrowania na 5 osób, • 21.900 zł. Ostrów Wlkp., tel.
062/735-30-12

RENAULT CLIO, 1993 r., 1200 ccm, Energy szyberdach,
3-drzwiowy, - 8.900 zł. Miłkowice, powiat legnicki, tel.
0692/46-11-57

L i i CLIO, LAGUNĄ. MEGANE. SCENIC i inne
Ti W
UCnlA BYĆ RO Z6ITE
OP031789

RENAULT CLIO Ił, 2001 r., 58 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
2 poduszki pow., ABS, centr. zamek+ pilot, el. otw. szyby, wspo
maganie kier., reg. kierownica, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, immobiliżer, stan b. dobry, RO z CD, • 26.000 zł.
Wałbrzych, tel. 074/842-54-55,0601^3-32-40

RENAULT CLIO, 1999 r., 1100 ccm, benzyna, czer
wony, kupiony w salonie, I właściciel, serwiso
wany, bez wypadku, immobilizer, poduszka pow.,
• 22.900 z ł gotówka, zamiana, kredyt lub leasing.
„LEKS CAR” , Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl,
u l. M ickiew icza 37, te l. 0601/85-15-55,
0604/40-47-11
W01041344

O

>

w kluczyku, el. otw. szyby, 4 poduszki pow., alum. felgi 15”,
welurowa tapicerka, - 27.500 zł. Ostrobudki, tel. 065/547-89-16,
0608/59-38-18

RENAULT CLIO II, 1998/99 r„ 72 tys. km, 1400 ccm, wtrysk,
srebrny metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, I właściciel,
wspomaganie kier., centr. zamek, poduszka pow., RO, weluro
wa tapićerka, ABS, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 20.900 zł.
Rawicz, tel. 0605/22-90-19

RENAULT CLIO, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, inst. gaz., czer
wony, stan idealny, • 9.800 zł. Bolesławiec, tel. 0604/05-73-78
RENAULT CLIO, 1992 r., 160 tys. km, 1200 ccm, inst gaz.,
srebrny, 3-drzwiowy, przegląd do 11.2004 r., opony letnie i zi
mowe, RO, alarm, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, stan
techn. dobry, • 9.000 zł lub zamienię na Piata Uno. Jelenia Góra,
teł. 075/755-31-82,0605/89-67-47

SM

RENAULT CLIO, 1998 r., 1900 ccm, diesel
3-drzw iow y, • 15.900 z ł. W ałbrzych, te l.
074/842-55-50, 0601/88-19-24
W01040704

RENAULT LAGUNA, 1994 r., 163 tys. km, 1800 ccm, wrzosowy
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., poduszka pow., szy
berdach, RO, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, bez wypadku,
w kraju od 2 tygodni, stan b. dobry, -19.900 zł. Jasień, powiat
żarski, tel. 0606/97-93-24
’ RENAULT LAGUNA, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy
metalic, alarm + pilot, alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie
kier, -17.800 zł. Żagań, tel. 068/477-63-63,0607/27-64-77
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, el. otw. szyberdach I szyby, wspomaganie kier.,
ABS, centr. zamek + pilot, podłokietnik, 4 zagłówki, el. reg. re
flektory, poduszka pow., alarm, alum. felgi, I rej. w 1995 r., im
mobilizer, kpi. dokumentacja, zderzaki w kolorze nadwozia, stan
b. dobry, -19.000 zł. Legnica, teł. 0509/06-27-71
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r., 151 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,
atramentowy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek + pilot, .
wszystkie dodatki el., poduszka pow., komputer z synteząmowy,
radio, welurowa tapicerka, 2 podłokietniki, żaluzja, bez wypad
ku, w kraju od 2 lat, I właśddel, stan idealny, kpi. dokumenta
cja,-19.900 zł. Miejska Górka, powiat rawicki, tel. 0603/77-49-47
RENAULT LAGUNA BACCARA, 1994/95 r., 164 tys. km, 3000
ccm, benzyna, inst gaż., biały, stan b. dobry, pełne wyposaże
nie, automatic, skórzana tapicerka, klimatyzacja, alum. felgi, .
pełne wyposażenie el., RO, • 22.200 zł lub zamienię. Strzegom,
tel. 074/844-27-58,0604/2943-83
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
inst. gaz., perłowozieiony, el. otw. szyby i reguł, lusterka, po
duszka pow. kierowcy, wspomaganie kierownicy, • 20.000 zł lub
zamienię na busa. Tomaszów Mazowiecki, tel. 0508/38-23-66
RENAULT LAGUNA, 1995 r , 158 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
czerwony, kupiony w salonie, I właśddel, bez wypadku, serwi
sowany, -19.800 zł. Bochnia, tel. 0603/97-79-99
RENAULT LAGUNA, 1995 r „ 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk,
zielony metalic, model 96,5-drzwiowy, sprowadzony w całośd,
kpi. dokumentacja, RO, centr. zamek + pilot, alarm, wspoma
ganie kier., welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia,
halogeny, stan idealny, -17.400 zł. Gołańcz, tel. 067/284-66-83,
0604/70-53-21
RENAULT LAGUNA, 1995r., 2200 cćm, diesel, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot,
klimatronic, el. otw. szyby (x4), el. reg. lusterka, tempomat, RO.
welurowa tapicerka, i właścidel w kraju, • 23.900 zł. Jarocin,
tel. 0601/57-35-88
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 103 tys. km, 2000 ccm, śliwkowy
metalic, klimatyzacja, el. otw. 4 szyby, wspomaganie kier., kom
puter i inne, - 22.500 zł. Kalisz, tel. 062/753-07-21
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2200 ccm, diesel, zielony meta
lic, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, immobili
zer, el. reg. lusterka, • 18.900 zł. Kośdan, tel. 0606/65-57-57
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2200 ccm, diesel, zielony meta
lic, el. otw. szyby, RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia,

stan b. dobry, - 23.900 zł. Krotoszyn, fel. 062/722-88-03, ^
0504/58-92-90
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 125 tys. km, 1800 eon, benzyna,
inst. gaz., bordowy metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby
kupiony w salonie, centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka
Immobilizer, właśddel niepalący, stan b. dobry, • 19.700 zł
Leszno/teł. 065/520-77-56,0608/72-68-92
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, kupiony w salonie w kraju, welurowa tapicerka, klimatyza
cja, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centralny zamek z pilo
tem, kpi. kół zimowych i letnich, alum. felgi, - 20.900 zł. Lubin
tel. 0601/15-92-65,0691/73-78-05,076/844-28-90
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 180 tys. km, 2200 ccm, diesel,
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., welurowa
tapicerka, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, - 22.000
zł. Oleśnica, teł. 0606/11-75-05
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 169 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
ciemnomorski metalic, inst gazowa, el. otw. szyby, centr. za
mek, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, CD na pilota
dodatkowe zabezpieczenie, komplet opon zimowych, tylna lot
ka, stan b. dobry, - 21.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/737-12-18
0501/27-16-63

RENAULT LAGUNA, 1997 r., 2200 ccm, diesel, - 26.200 zł.
Wrodaw, tel. 0602/68-18-03
RENAULT LAGUNA, 1997/98 r., 115 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, perłowobordowy, inst gazowa, podgrzewane siedzenia, el.
reg. lusterka; klimatronic, I właśddel w kraju, stan b. dobry,
książka pojazdu, wymieniony pasek rozrządu, - 29.000 zł. Lu
bin, tel. 076/749-39-96,0504/15-78-08
RENAULT LAGUNA, 1997/98 r, 2200 ccm, turbo D, niebieski
metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, 2
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Renault Laguna

2,0 RXE

1997 r.

czarny met.

26.500 zł

Renault Laguna GrandŁ 2,0 16V PRIV 2002 r. c.graf met.

69.900 zł (br.)

2003 r. jasnozielony met.

79.500 zł (br.)

Renault Laguna

1,9 dCi

Renault Kangoo Express

1,4

1998 r. ciemnozielony met. 17.500 zł (br.)

Renault Kangoo Express

1,2

1999 r.

Renault Scenie

2,0 RXI

Renault Thalia

1,4

biały

17.500 zl (br.)

2000 r. granatowy met.

39.500 zł (br)

2003 r. jasnozielony met.

34.500 zł
35.000 zł
57.000 zł

Renault Thalia

1,5 Dcl

2002 r. granatowy.

Renault Megane II

1,5 dCi

2003 r. zielony met.

Renault Megane Coupe 2,0 IDE 2001 r. srebrny met.

46.500 zł

Renault Megane Kombi 1,9 dCi

2002 r. zielony met.

54.900 zl (br.)

Renault Trafie

2003 r. niebieski

72.500 zł (br)

1999 r. bordo met.

34.500 zł (br)

Ford Focus

1,9 dCi
1,8 GHIA

VW Bora

2,0

1999 r.

srebrymet

43.500 zł

•

PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU SAMOCHODY
UŻYWANE WSZYSTKICH MAREK
>BARDZO KORZYSTNY KREDYT I LEASING
• MOŻLIWA GWARANCJA NA SAMOCHODY UŻYWANE
♦ AUTA Z POLSKICH SALONÓW SKUPUJEMY ZA GOTÓWKĘ

Długołęka
ul. Wrocławska 33B, tel. 315 21 09
kom. 0603 395 524
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2000 ccm, wtrysk, błękitny meta
lic, instalacja gazowa, ABS, poduszka powietrzna, RO + CD, el.
otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, alarm, welurowa tapi
cerka, reg. reflektory, reg. kierownica, • 20.800 zł lub zamienię.
Paczków, tel. 0692/43-97-81

Wrocław
ul. Sienkiewicza 10, tel. 322 66 77
www.nawrot.pl
poduszki pow., klimatronic, alum. felgi, komputer, halogeny,
atrakcyjny wygląd, - 28.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-15-57

O

RENAULT LAGUNA, 1995 r., 131 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
beżowy metaic, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, alarm, blokada skrzyni biegów, • 25.000 zł. Wro
cław, teł, 071/336-52-00
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 170 tys. km, 2200 ccm, diesel,
niebieski metalic, klimatronic, pełne wyposażenie ei., ABS,
alarm, centr. zamek, - 20.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/40-95-54,
0602/37-91-26
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, czerwo
ny, kupiony w salonie, w Polsce, faktura zakupu, książka serwi
sowa, wspomaganie kierownicy, - 19.500 zł. Wrocław, tel.
071/399-06-28,0606/95-14-16
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r„ 142 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wiśniowy metalic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier.,
ABS, hak,-klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr.
zamek, oznakowany, welurowa tapicerka, koła zimowe, halo
geny, zderzaki w kolorze nadwozia, alum: felgi, - 23.000 zł.
Wrodaw, tel. 071/345-63-99,0606/81-31-21
RENAULT LAGUNA BACCARA, 1995 r„ 170 tys. km, 2000ccm,
srebrny metalic, pełne wyposażenie el., ABS, wspomaganie kier.,
welurowa tapicerka, podłokietnik, szyberdach, komputer z syn
tezą mowy, nowy, RM, - .19.800 zł. Ząbkowice śląskie, tel.
074/831-19-79.0502/27-44-94
RENAULT LAGUNĄ. 1995 r., 135 tys. km, 1800 ccm, bordowy
metalic, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, kupiony w kraju,
stan b. dobry, blokada zapłonu, • 17.600 zł. Zdzieszowice, te).
077/484-11-45.0609/18-67-22

RENAULT LAGUNA II, 1998 r., 1900 ccm, DTI, biały, wspoma
ganie kier., alarm, blokada skrzyni biegów, ABS, klimatyzacja,
poduszka pow., el. sterowanie szyby i lusterka, centr. zamek, I
właśdciel, stan b. dobry, • 32.500 zł. Lubin, tel. 0602/59-09-41
RENAULT LAGUNA, 1999 r., granatowy metalic, bogate wypo
sażenie, - 31.500 zł. Leszno, tel. 0607/37-12-53
RENAULT LAGUNA II, 1999 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, 16V,
140 KM, granatowy metalic, klimatronic, 2 x komputer pokłado
wy z syntezą mowy, el. otw. szyby, podgrz. siedzenia, 4 po
duszki pow., centr. zamek, alarm + pilot, blokada skrzyni bie
gów, kpi. kół zimowych i letnich, kupiony w salonie, bez wypad
ku. - 33.500 zł. Opole, tel. 077/453-87-16

O

RENAULT LAGUNA RT, 1995 r . 150 tys. km, 2000 ccm, zielo
ny metalic, ąutomatic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw.
szyby i reg. lusterka, radio, ABS, kpi. dokumentacja, stan techn.
b. dobry, - 16.990 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel.
0607/04-97-71,0601/58-17.64
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 2000 ccm, + inst. gazowa, perłowobiały, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek + pilot,
poduszka pow., II właściciel w Polsce, kupiony w salonie, stan
b. dobry, inst. gazowa na gwarancji, • 20.800 zł. Jarocin, tel.
0606/48-57-78
RENAULT LAGUNA. 1996 r., 127 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
zielony metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot,
alarm, el. ster. szyby, kupiony w salonie, serwisowany, bez wy
padku, - 21.500 zł. Lubin, tel. 0603/19-07-90
RENAULT LAGUNA, 1996 r.; 128 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
srebrny, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., wspomaganie
kier., -19.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-50-13,0600/49-41-28
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
inst. gaz., wrzosowy metalic, klimatronic, ABS, wspomaganie
kier., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka,
immobilizer, zadbany, 2 poduszki pow., garażowany, • 25.900
zł. Wrocław, tel. 0609/19-06-08
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996/97 r., 172 tys. km. 2200 ccm,
turbo D, srebrny metalic, klimatronic, skórzana tapicerka, el.
otw. szyby, el. reg. lusterka, stan idealny, - 25.900 zł. Bolesła
wiec. tel. 0501/05-45-19
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996/97 r., 142 tys. km, 2000 ccm,
benzyna, biały, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, wspomaga
nie kier., centr. zamek, 2 poduszki pow., oiyg. RO ze sterowa
niem przy kierownicy, immobilizer, alarm, kupiony w Polsce
przegląd do 03.2005 r., welurowa tapicerka, - 23.100 zł. Gnie
chowice, tel. 071/316-88-98,0601/23-10-68'

RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 1600 cćm,
16V, zielony metalic, kupiony w salonie w Pol*
sce, I właściciel, serwisowany, I właściciel, ABS,
2 poduszki pow., klimatronic, el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, immobilizer, alarm, centr. zamek,
wspomaganie kier., halogeny, relingi dachowe,
roleta bagażnika, stan idealny, - 32.900 zł kredyt,
leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
www.au*
to -p lu s .c o m .p l, ul. W rocław ska 23,, te l.
074/666-60-50,0695/60-30-22 W01040004

RENAULT LAGUNA, 1999 r., 3000 ccm, V6, 24V,
benzyna, jasnoniebieski metalic, kupiony w sa
lonie, I właściciel, serwisowany, pełne wyposa
żenie, automatic, klimatronic, komputer, skórzana tapicerka, 2 poduszki pow., ABS, el. otw. szy
by, wspomaganie kier.,-alarm, centr. zamek, im
mobilizer, RO, • 39.900 zł gotówka, zamiana, kre
dyt lu b leasing. „LEKS CAR” , W ałbrzych,
www.lekscar.gratka.pl, Ul. Mickiewicza 37, tel.
0601/85-15-55,0604/40-47-11
W01041084

RENAULT LAGUNA, 1999 r., 1600 ccm, granatowy, pełne wy
posażenie, - 3.300 zł., tel. 0505/47-42-03
RENAULT LAGUNA RXE, 1999 r., 68 tys. km, 1800 ccm, 16V,
zielony metalic, pełne wyposażenie el., dimatronic, ABS, 4 po
duszki pow., alum. felgi, spoiler, dodatkowe światło .stop*, RO
ze sterowaniem przy kierownicy, komputer, - 35.000 zł. Wro
daw, tel. 0695/20-19-07
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 105 tys. km, 1900 ccm, TDI,
biały, RO, ABS, wspomaganie- kier., 2 poduszki pow., alarm,
centr. zamek, el. otw. szyby i reg. lusterka, halogeny, zderzaki
' w kolorze nadwozia, • 32.000 zł lub zamienię. Złotoryja, tel.
0602/244042
RENAULT LAGUNA RTE KOMBI, 1999/00 r., 72tys. km, 1600
ccm, 16V, grafitowy, .4 poduszki pow., ABS, klimatronic, el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, halogeny, wspoma
ganie kier., RO+CD, przednia szyba ogrzewana, podłokietnik,
centr. zamek, alaim + pilot, kupiony w salonie, homologacja na
dężarowy, kpi. kół zimowych i letnich, zadbany, stan b. dobry 35.500 zł. Kłodzko, tel. 0606/34-61-50
RENAULT LAGUNA RXE, 2000r., 70tys. km, 2000 ccm, błękit
ny, 4 poduszki pow., klimatronic, skórzane siedzenia,ABS, alum.
felgi, pełne wypos., kupiony w salonie, bez wypadku, serwsowany. stan idealny. • 45.800zł. Jelenia Góra, tel. 075/64140-51,
075/64140-51

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl
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RENAULT LAGUNA IIEXPRESSION, 2001 r., 1800
ccm, 16V, srebrny metalic, kupiony w salonie w
Polsce, I właściciel, serwisowany, I właściciel,
ABS, ESP, 8 poduszek pow., klimatyzacja, kom
puter, el. otw, szyby, el. reg. lusterka, immobili
zer, centr. zamek, alarm, fabryczny RO z CD,
wspomaganie kier., czujnik cofania, • 55.900 zł
kredyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotów
ka. „AUTO PLUS” , W ałb rzych, www.auto -p lu s .c o m .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01040014

RENAULT LAGUNA, 2001 r.. 26 tys. km, 1600 ccm, 16V, jasny
metalic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki pow., centr. zamek,
alarm, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., im
mobilizer. - 38.700 zł. Wrocław, teł. 0602/38-09-40

O

RENAULT LAGUNA II PRMLEGE, 2001/02 r., 20
tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny metalic, ODDAM
LEASING (22 raty, homologacja na ciężarowy),
odstępne do uzgodnienia, pełne wyposażenie
elektr., klimatronic + pakiet termiczny, 6 podu
szek pow., ABS, komputer, welurowa + skórzana
tapicerka, alum. felgi, RO z CD, alarm Renault,
halogeny i inne d o d a tki, e-m ail: andy@pro.onet.pl., tel. 0501/42-02-66 W01041144

RENAULT LAGUNA ił, 2001/02 r., 14 tys. km, 2000 ccm, iDE,
140 KM, pedowogranatowy metalic, wszystkie el. dodatki, kli
matyzacja, 8 poduszek pow., pólskórzana tapicerka, ABS, ESP,
RO+CD, alum. felgi 17", blokady, garażowany, kupiony w salo
nie, stan b. dobry, • 63.900 zł. Kiełczów, tel. 0606/46-17-05, pow.
wrocławski

KUPIĘ SAMOCHÓD MARKI RENAULT
OP024760

poduszki pow., centr. zamek, serwisowany, stan b. dobry, 17.700 zł. Iłowa, powiat żagański, tel. 0607/58-50-33

RENAULT LAGUNA KOMBI. 2001/02 r.. 1600 ccm, DOHC, 16V,
niebieski metalic, pełne wyposażenie, ABS, ESP, 8 poduszek
pow., 4 kurtyny, bez wypadku, kupiony w salonie, homologacja
na ciężarowy, stan idealny, • 46.900 zł. Legnica, tel.
0508/39-68-28
RENAULT LAGUNA III, 2001/02 r.. 21 tys. km, 1800 ccm, 16V,
granatowy metalic, klimatronic, ABS, 8 poduszek pow., centr.
zamek, alarm, ESP, półskórzana tapicerka, alum. felgi 17", el.
otw. szyby, - 50.700 zł. Wrocław, teł. 0602/38-09-40

O

RENAULT LAGUNA IIEXPRESSION KOMBI, 2002
r., 1800 ccm, 16V, srebrny metalic, kupiony w sa
lonie w Polsce, I właściciel, serwisowany, I wła
ściciel, ABS, ESP, 8 poduszek pow., klimatronic,
komputer, el. otw. szyby x 4, el. reg. lusterka, im
mobilizer, centr. zamek, alarm, fabryczny RO z
CD, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, •
59.900 zł kredyt, leasing, samochód w rozlicze
niu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych, www.auto -p lu s .c o m .p l, u l. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50,0695/60-30-22 W01040024

RENAULT LAGUNA. 2002/., 22 tys. km, 1900 ccm, DCi, czer
wony metale, 8 poduszek pow., ABS, ESP, el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, RO z CD, alum. felgi, spoiler, półskórzana tapi
cerka, klimatronic, stan idealny, • 61.000 zł. Mirków, tel.
071/315-30-19

RENAULT MEGANE, 1996/97 r., 85 tys. km, 1400 ccm, biały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, I właściciel, kupio
ny w salonie, garażowany, stan idealny, • 19.900 zł lub zamie
nię. Świdnica, tel. 0607/39-92-93
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 91 tys. km, 1400 ccm,
wtrysk, Energy, zielony, kupiony w salonie, I właściciel, wspo
maganie, centr. zamek, poduszka pow., alum. felgi, welurowa
tapicerka, halogeny, RO, stan idealny, • 20.700 zł. Rawicz, teł.
0605/22-90-19

RENAULT MEGANE, 1997 r„ 123 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek, alarm + pilot,
kupiony w salonie, sportowy ukł. wydechowy, el. reg. reflektory,
• 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-13-88
RENAULT MEGANE, 1997 r., 1400 ccm, kolor grafitowy jasny,
centr. zamek, alarm + pilot, stan b. dobry, -13.900 zł. Wtocław,
tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51,0601/55-2045

Wrocław<t)071/325-40-93,0-609200864
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r.r 110 tys. km. 1600 ccm,
wtrysk, popielaty metalic, kupiony w salonie, bez wypadku,
alarm, centr. zamek + pilot poduszka pow., wspomaganie kier.,
regulowana kierownica, welurowa tapicerka, immobilizer, I Ma
ścicie!, książka serwisowa, stan idealny, - 22.800 zł lub zamie
nię. Wschowa, teł. 065/540-10-05,0501/79-64-97
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1400 ccm, zielony metalic, ku
piony w salonie, centr. zamek, poduszka pow., stan b. dobry, •
20.900 zł. Sobótka, teł. 0604/24-22-76
v
RENAULT MEGANE COUPE. 1998 r.. 100 tys. km, czarny me
talic, wersja Sport Monte Cario, wspomaganie kier., reguł, kie
rownica, białe zegary, czamo-popiełata skórzana tapicerka, el.
otw. szyby, 2 poduszki pow., nakładki na pedały Sparco, skó
rzana kierownica, przyciemnione szyby. aium. felgi 17”, • 30.000
zł. Zielona Góra, tel. 068/320-05-97
RENAULT MEGANE COUPE, 1998 r., 95 tys. km. 1600 ccm.
czerwony, poduszka pow., wspomaganie kier., centr. zamek, eł.
dodatki, RO, stan b. dobiy, alum. felgi, - 24.500 zł. Kalsz, teł.
062/767-0146
RENAULT MEGANE. 1998 r„ 85 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielo
ny metaiic, wspomaganie kier., centr. zamek, poduszka pow.,
welurowa tapicerka, RO, kupiony w salonie, bez wypadku, I wła
ściciel, - 21.500 zł. Kępno, tel. 0693/71-77-76
RENAULT MEGANE COUPE, 1998 r., 1600 ccm, granatowy
metale, I rej. w 1999 r„ klimatyzacja, skórzana tapicerka, inst
gazowa, pełne wyposażenie, - 25.900 zł lub zamienię. Legnica,
tel. 0507/01-72-70
RENAULT MEGANE. 1998 r.. 92 tys. km. 1400 ccm. Energy,
srebrny metalic, inst. gazowa z komputerem, ABS, poduszka
pow., wspomaganie kier., centr. zamek, immobiizer, el. otw.
szyby, RO ze sterowaniem przy kierownicy, zderzaki i lusterka
w kolorze nadwozia, - 23.300 i . Lubin, tel. 0603/12-63-31

RENAULT LAGUNA GRANDTOUR, 2003 r , 47 tys. km. 1900
ccm, diesel dCi 120 KM, srebrny metaiic, Privilege, 6 podu
szek powietrznych, ksenonowe reflektory, czujnik przeciwdesz
czowy, homologacja na ciężarowy, RO+CD (ster. przy kierowni
cy), 2-strefowa klimatyzacja, tapicerka skórzano-welurowa, 2
komplety kół, zestaw głośnomówiący, odstąpię leasing, - 90.000
zł. Szydłów, tel. 0508/37-10-70 (zdjęcia do tej oferty można
zobaczyć w intemede pod numerem -AC0775 http://wkz.autogielda.compl)

RENAULT MEGANE. 1998 r., 77 tys. km, 1400 ccm, Energy,
granatowy, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otw.
szyby, RO sterowany przy kierownicy, immobilizer, I właściciel
w kraju, - 23.800 z ł , możliwe raty przez komis. Lubin. teł.
076/844-28-90.0691/73-78-05,0601/15-02-65

O
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RENAULT MEGANE, 1995/96 r., 72 tys. km, 1400
ccm, 75 KM, bordowy metalic, kupiony w salonie
w Polsce, bez wypadku, serwisowany, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek ♦ pilot, RO
Panasonic, dzielona tylna kanapa, welurowa ta
picerka, • 19.900 z ł możliwy kredyt, zamiana.
Komis • „AUTO-MAX” , Wałbrzych, www.automaxk o m is .g ra tk a .p l, ul. W rocław ska 2, te l.
074/846-96-00, 0502/25-55-10, 0504/10-64-44
W01040374
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, zielony
metalic, centr. zamek, poduszka pow., stan b.
dobry, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg.
lusterka, klimatyzacja, immobilizer, • 21.900 zł.
Wałbrzych, tel. 074/842-55-50, 0601/88-19-24
W01040504
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, benzyna,
czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, serwi
sowany, bez wypadku, Mul-T-Lock, immobilizer,
stan techn. b. dobry, -19.900 zł gotówka, zamia
na, kredyt lub leasing. „LEKS CAR” , Wałbrzych,
www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewicza 37, tel.
0601/85-15-55,0604/40-47-11
W01041224

RENAULT MEGANE, 1998r„ 140 tys. km, 1400 ccm. benzyna,
inst. gaz., bordowy metale, kupiony w salonie, poduszka pow.,
centr. zamek, alarm + pilot, RO, książka serwisowa, garażowa
ny, • 22.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0691/03-86-06

RENAULT MEGANE, 1998 r„ 64 tys. km, 1400 ccm, bordowy
metaiic. 75 KM, hatchback, poduszka pow. kierowcy, alarm,
immobilizer, centr. zamek, wspomaganie kier., dzielona kana
pa, • 22.300 zł. Wrocław, tel. 0504/14-22-88
RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie kier., poduszka pow., centr. zamek,
alarm, RO, stan b. dobry, - 20.500 zł. Brzeg, teł. 077/411-57-90,
0602/66-59-74
RENAULT MEGANE, 1998/99 r„ 75 tys. km, 1400 ccm, zielony
metalic, I właściciel, kpi. dokumentacja, wspomaganie kier.,
poduszka pow., centr. zamek, RO, alarm + pilot, garażowany,
stan b. dobry, dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, serwi
sowany, inst gazowa z butlą w miejscu kola zapasowego, zde
rzaki w kolorze nadwozia, immobilizer - 25.800 zł. Legnica, tel.
076/721-38-95,0601/26-07-97

RENAULT MEGANE, 1996/97 r., 93 tys. km, 1400 ccm, Energy,
bordowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., alarm, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, stan b.
dobry, • 19.600 zł. Głogów, tel. 076/831-49-73
RENAULT MEGANE, 1996/97 r.. 130 tys. km. 1600 ccm. 16V
wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, ei. otw. szyby, RO, 2
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RENAULT MEGANE, 1999 r.. 83 tys. km, 1400 ccm, grafitowy
metalic, garażowany, serwisowany, klimatyzacja, ABS, 2 podusz-'
ki pow., wszystkie el. dodatki, kpi. opon, RO+6 głośników, stan
idealny, • 26.000 zł. Jelenia Góra, tei. 075/643-6444,
0603/75-02-02
RENAULT MEGANE, 1999 r., 105 tys.Hun, 1900 ccm, diesel,
biały, stan b. dobry, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, 2
poduszki pow., immobiizer, • 25.900 zł. Lubin, tei. 076/84447-80
po godz. 15
RENAULT MEGANE KOMBI, 1999 r., 1400 ccm, 16V I rej. w
2000 r., 4 poduszki pow., el. otw. szyby, wspomaganie kier.,
ABS, relingi, oryg. RO z wyświetlaczem w desce rozdz, cen
tralny zamek z pilotem, alarm, I yrtaśddel, bezwypadkowy, ser
wisowany, homologacja na dężarowy, zarejestrowany, - 30.500
zł. Lubin. tel. 076/844-28-90,0502/58-37-79,0601/15-92-65
RENAULT MEGANE II, 1999 r., 90 tys. km, 1900 ccm, dTl, pla
tynowy, klimatyzacja, 4 poduszki pow., wszystkie el. dodatki,
centr. zamek, immobilizer, alarm + pilot, RO + głośniki, alum.
felgi, kpi. kół zimowych, • 34.500 zł. Radborowice, tel.
076/818-97-34

O

O

RENAULT MEGANE II, 1999 r., 1400 ccm, 16V,
czerwony metalic, kupiorfy w salonie w Polsce, I
właściciel, serwisowany, 4 poduszki pow., ABS,
immobilizer, alarm, el. otw. szyby, wspomaganie
kier., centr. zamek, halogeny, stan idealny, •
31.900 zł kredyt, leasing, samochód w rozlicze
niu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych, www.auto -p lu s .com .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01040034
RENAULT MEGANE II RT CLASSIC, 1999 r., 1600
ćcm, 16V, granatowy metalic, kupiony w salonie
w Polsce, I właściciel, serwisowany, 4 poduszki
pow., ABS, welurowa tapicerka, immobilizer,
alarm, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny,
wspomaganie kier., centr. zamek, stan idealny, •
33.900 z ł kredyt, leasing, samochód w rozlicze
niu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych, www.auto -p lu s .com .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01040044
RENAULT MEGANE COUPE, 1999 r., 50 tys. km,
1600 ccm, 16V, żółty, 110 KM, nowy model, ku
piony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, welurowa tapicerka, centr. zamek, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, ABS, 4 poduszki
pow., klimatyzacja, immobilizer, fabryczny alarm,
halogeny, alum. felgi, - 35.900 zł kredyt, leasing,
sam ochód w ro zliczeniu , gotów ka. „AUTO
PLUS” , Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul.
Wrocławska 23, tel. 074/666-60-50,0695/60-30-22
W01040084

RENAULT SCENIC, 1997 r.. 110 tys. km. 1600 ccm, benzyna
16V, bordowy metalic, 2 poduszki pow., ei. otw. szyby i reg.
lusterka, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, immobilizer.
alarm, RO, welurowa tapicerka, kupiony w salonie, Mul-T-Lock,
- 26.800 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 0697/44-71-58

RENAULT MEGANE RXE CLASSIC, 2000 r., 51 tys. km, 1600
ccm, srebrny metaiic, kupiony w salonie, bez wypadku, i wła
śddeł, serwisowany, 110 KM, ABS, wspomaganie kier., klima
tyzacja, komputer, 4 poduszki pow., alarm, Mul-T-Lock, el. otw.
szyby i reg. lustęrka z domykaniem, halogeny, RO, - 34.500 zł.
Wrodaw, tel. 071/35445-75,0501/21-89-86
RENAULT MEGANE COUPE, 2000 r., 40 tys. km, 1600 ccm,
16V, perłowosrebrny, 4 poduszki pow., komputer, wszystkie el.
dodatki, klmatyzacja, ABS, wspomaganie kier., kupiony w sa
lonie, alum. felgi, stan idealny, • 35.000 zl. Zielona Góra, tel.
0601/7845-11
RENAULT MEGANE II CLASSIC, 2000/01 r., 60 tys. km, 1400ccm, wtrysk, 16V, granatowy metalic, wersja Alzze, 4 poduszki
pow., wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alarm + pilot, im

tel. 33-98-222
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roleta bagażnika, relingi dachowe, RO, bez wypadku, I właści
del, stan idealny, • 27.700 zł. Kępno, tel. 0603/39-31-25
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1999/00 r„ 90 tys. km, 1600
ccm, benzyna, 16V, grafitowy metalic, klmatyzacja, ABS, ku
piony w salonie, I wlaśddei, el. otw. szyby i reg. lusterka, RO, 4
poduszki pow., wspomaganie kier., komputer, halogeny, bez
wypadku, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 33.800 zl lub za
mienię. Wałbrzych, tel. 074/847-10-37,0691/93-11-90
RENAULT MEGANE KOMBI, 1999/00 r., 106 tys. km, 1400 ccm,
16V, szary metalic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne,
wspomaganie kier., centr. zamek, blokada skrzyni biegów, el.
otw. szyby, relingi dachowe, kupiony w salonie, aktualny prze
gląd, stan b. dobry. • 27.900 zł. Wrocław, tel. 0607/60-78-19

RENAULT MEGANE CLASSIC, 2000/01 r., 57 tys. km, .1600
ccm, 16V, 110 KM, grafitowy metalic, kupiony w kraju, I właśd
ciel, klimatyzacja, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie
kier., ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka, bez wypadku, serwiso
wany, - 32.800 zł. Wrodaw, teł. 0607/584349
RENAULT MEGANE KOMBI. 2000/01 r., 90 tys. km, 1600 ccm,
16V, srebrny metalic, 4 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier.,
el. reg. lusterka, klimatyzacja, relingi dachowe, kupiony w salo
nie, bez wypadku, homologacja fabryczna na dężarowy, - 38.700
zł. Wrodaw, tel. 071/317-12-63,071/316-84-69

O
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RENAULT MEGANE CLASSIC, 2000 r., 69 tys. km,
1600 ccm, bordowy metalic, 115 KM, ABS, alarm,
alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie kier., el.
reg. lusterka, el. otw. szyby, immobilizer, kupio
ny w salonie, klimatyzacja, RO, bez wypadku, 4
poduszki pow., komplet opon zimowych i letnich,
książka serwisowa, stan idealny udokumentowa
ny przebieg - 36.500 zł., tel. 071/345-39-28,
0502/70-03-35, 0608/69-66-94
W01038864
RENAULT MEGANE II RT KOMBI, 2000 r., 74 tys.
km, 1600 ccm, 16V, granatowy, kupiony w salo
nie w Polsce, I właściciel, serwisowany, centr. za
mek, alarm, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, ABS, 4 poduszki pow., relingi da
chowe, roleta bagażnika, immobilizer, zestaw gło
śnomówiący, homologacja na ciężarowy, - 34.900
zł z VAT-em, kredyt, leasing, samochód w rozli
czeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01040074
RENAULT MEGANE II RT KOMBI, 2000 r., 1600
ccm, 16V, srebrny metalic, kupiony w salonie w
Polsce, I właściciel, serwisowany, centr. zamek,
alarm, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg.
lusterka, ABS, 4 poduszki pow., relingi dachowe,
roleta bagażnika, immobilizer, klimatyzacja, ha
logeny, homologacja na ciężarowy, - 35.900 zł z
VAT-em, kredyt, leasing, samochód w rozlicze
niu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych, www.au*
to -p lu s .c o m .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01040064

RENAULT MEGANE II, 2000 r„ 31 tys. km, 1400 ccm. 16V, czer
wony, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, 4 poduszki pow.,
serwisowany, wspomaganie kier., ABS, el. otw. szyby i reg. lu
sterka, centr. zamek + alarm w kluczyku, welurowa tapicerka,
garażowany, RO, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 32.900 zł.
Jawor, tel. 0505/12-95-08
RENAULT MEGANE COUPE, 2000 r., 1600 ccm, 16V, 110 KM.
żółty, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm + pilot, el. reg.
lusterka, wspomaganie kier., klimatyzacja, 4 poduszki pow..
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RENAULT SCENIC, 1998 r., 148 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebr
ny metalic, alarm + pilot, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, el.
ster. szyby i lusterka, komputer, 2 poduszki pow., wspomaga
nie kier., RO, - 35.000 zł. Lubin, tel. 0609/10-80-19
RENAULT SCENIC, 1998 r.. 124 tys. km. 1600 ccm. benzyna,
niebieski metalic, ABS, RO, el. otw. szyby, klimatyzacja, alum.
felgi, blokada skrzyni biegów, stan techn. b. dobry, - 29.000 zl.
Wrodaw, tel. 071/337-20-60 do godz. 15, 0604/61-15-53,
0604/89-11-10

O

RENAULT SCENIC II RT, 1999 r., 1600 ccm, 16V,
granatowy metalic, kupiony w salonie w Polsce,
I właściciel, serwisowany, centr. zamek, wspoma
ganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS,
4 poduszki pow., klimatyzacja, komputer, relingi
dachowe, immobilizer, halogeny, welurowa tapi
cerka, homologacja na ciężarowy, - 41.000 zł z
VĄT-em, kredyt, leasing, samochód w rozlicze
niu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych, www.auto -p lu s .c o m .p l, ul. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01040104

O

RENAULT SCENIC, 1999 r., 1600 ccm, 16V, ben
zyna, wiśniowy metalic, kupiony w salonie, I wła
ściciel, serwisowany, bez wypadku, alarm, immo
bilizer, blokada skrzyni biegów, centr. zamek,
wspomaganie kier., ABS, el. otw. szyby, el. reg.
lusterka, klimatyzacja, 4 poduszki pow., - 39.900
z ł gotówka, zamiana, kredyt, leasing. „LEKS
CAR” , Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mic
kiewicza 37, tel. 0601/85-15-55, 0604/40-47-11
W01041354

RENAULT MEGANE II, 2001 r., 44 tys. km. 1600 ccm. 16V, 110
KM, srebrny, ABS, centr. zamek + pilot, 4 poduszki pow., regu
lowana kierownica, el. otw. szyby, książka pojazdu, - 31.900 zł
lub zamienię na diesla z dopłatą. Lubin, tel. 076/846-96-16,
0505/13-99-67
RENAULT MEGANE, 2001 r., 24 tys. km, 1900 ccm, dCi, nie
bieski metaiic, 5-drzwiowy, 4 poduszki pow., klimatyzacja, kom
puter, el. otw. szyby. reg. kierownica, radio ze sterowaniem przy
kierownicy, wspomaganie kier., centr. zamek, immobiizer, ha
logeny, - 41.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27,
0503/64-34-06
RENAULT MEGANE KOMBI, 2001 r., 32 tys. km, 1400 ccm,
benzyna, szary metale, 4 pod. powietrzne, wspomaganie kier.,
centralny zamek, el. otw. szyby, bez wypadku, kupiony w salo
nie, homologacja na dężarowy, - 32.900 zł lub zamienię na dę
żarowy, możliwe raty. Ząbkowice śląskie, tel. 0602/88-89-68
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RENAULT MEGANE, 2002 r., 39 tys. km, 1400 ccm, 16V, ja
snozielony, klimatyzacja, ABS, alum. felgi i stalowe z oponami,
4 poduszki pow, • 39.000 zł. Świebodzin, tel. 0602/70-2941
RENAULT MEGANE III, 2002 r., 12 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, niebieski metale, 6 poduszek pow., ABS, pełne wyposaże
nie elektryczne, komputer, I właśdciel, kupiony w salonie, 47.000 zł. Wałbrzych, teł. 0600/08-53-33
RENAULT MEGANE, 2002 r., 27 tys. km, 1900 ccm. DCI, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki pow.,
komputer, alarm, radio, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, wspomaganie kier., immobiizer, - 40.700 zł. Wrodaw,
tel. 0602/38-0940

O
O
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RENAULT SCENIC, 1998 r., 1600 ccm, zielony metalic. kupio
ny w salonie, bezwypaeftowy, poduszka pow., klimatyzacja,
immobilizer, Mul-T-Lock, el. otw. szyby, centralny zamek, ABS,
fabr. homologacja, • 29.900 zł lub zamienię. Legnica, tel.
0507/01-72-70

LUB SPŁACĘ KREDYT
po I M

RENAULT SCENIC, 1998 r., 150 tys. km, 1900 ccm, popielaty
metalic, alarm, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, eł. podgrze

RENAULT MEGANE II, 2000/01 r., 21 tys. km. 1400 ccm, 16V,
95 KM, oliwkowy metalic, z salonu, bez wypadku, RM, ABS,
wspomaganie kier., katalizator, 4 poduszki pow., centr. zamek,
el. otw. szyby oraz reg. reflektory i kierownica, welurowa tapi
cerka, 5 zagłówków, zadbany, garażowany, kpi. dokumentacja,
wlaśddei niepalący, • 32.900 zł w rozliczeniu przyjmę tańszy.
Paczków, tel. 0606/50-82-16

RENAULT MEGANE, 2001 r., 19 tys. km, 1400 ccm, 16V, nie
bieski metalic, ABS, 4 poduszki pow., wspomaganie kier., centr.
zamek, el. otw. szyby, RO, - 33.500 zl. Dalborowice, powiat ole
śnicki, tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61

RENAULT MEGANE KOMBI, 1999/00 r.. 68 tys. km. srebrny
metale, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., el. otw. szyby.

RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 2000 ccm, grafitowy metalic,
kupiony w salonie, bez wypadku, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, welurowa tapicerka,
alarm + pilot, centr. zamek, stan techn. b. dobry, - 27.900 zł.
Ząbkowice śląskie, tel. 0501/65-75-63

wane i reguł, lusterka, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne,
fotel kierowcy regulowany, wspomaganie kierownicy, oryginal
ne radio z kompaktem i sterowaniem przy kierownicy + 6 gło
śników, - 35.000 zł. Lubin, tel. 0609/10-80-19

RENAULT MEGANE, 1999 r.. 90 tys. km, 1600 ccm. benzyna,
czarny metalic, 4 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. otw.
szyby, ef. reg. reflektory, alum. felgi, centr. zamek + pilot, RO ze
sterowaniem przy kierownicy, I właśddeł, • 28.500 zł. Wscho
wa. tel. 065/540-54-53

RENAULT MEGANE CLASSIC, 1999 r.. 54 tys. km. 1600 ccm,
16V, demnowiśniowy metalic. kupiony w salonie, 4 poduszki
pow., ABS, el. otw. szyby, komputer, wspomaganie kier., centr.
zamek, pilot, halogeny, alum. felgi, radio, welurowa tapicerka,
alarm, stan Idealny, • 36.500 zl lub zamienię. Zary, tel.
068/375-90-90

RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 1600 ccm, wrzosowy metalic,
el. ster. szyby i lusterka, hak, welurowa tapicerka, relingi da
chowe, wspomaganie kier., - 28.000 zl. Wrocław, tel.
071/357-69-85,0501/46-85-29

mobilizer, fotochromatyczna szyba przednia, RO, welurowa ta
picerka, el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, kupiony w salo
nie, serwisowany, bez wypadku, zadbany garażowany, I wła
śddeł, stan idealny - 33.300 zł. Legnica, tei. 0601/33-32-79

RENAULT MEGANE CLASSIC, 1999 r„ 150 tys. km, 1600 ccm,
16V, granatowy, wspomaganie kier., 4 poduszki'pow., centr.
zamek, ABS, klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. otw. szyby i
reg. lusterka, RO, alarm, garażowany, serwisowany, - 28.000
zł. Wrodaw, tel. 0501/14-98-55

RENAULT MEGANE, 1999 r., 62 tys. km, 1400 ccm, 16V. pedo
wogranatowy. centr. zamek + pilot, Mul-T-Lock, immobilizer,
ABS, wspomaganie kier., 4 poduszki pow., halogeny, RO + pi
lot, el. reg. reflektory i lusterka, el. otw. szyby, bez wypadku,
garażowany, komputer, przegląd do 02.2005 r., • 26.700 zł. Zło
toryja, teł. 076/877-51-52,0607/43-12-84

RENAULT SCENIC, 1997 r., 2000 ccm. benzyna, bordowy me
talic, inst gazowa, automatic, poduszka pow., ABS, el. otw. szyby
i reg. lusterka, klimatyzacja, kupiony w salonie, - 28.900 zł.
Syców. tel. 0607/26-03-77.0603/86-83-58

KOMIS [ CZĘŚCI) al. Karkonoska 59A

RENAULT MEGANE II, 1999 r.. 1400 ccm, biały, kupiony w sa
lonie, 4 poduszki pow., centr. zamek, wspomaganie kier., RO
Sony, alarm, bez wypadku, stan idealny, I właśddeł, serwiso
wany, • 26.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-79-04

RENAULT MEGANE KOMBI. 1999 r., 84 tys. km, 1600 ccm.
16V, szary metalic, ei. otw. szyby, eł. reg. lusterka, poduszki
pow., immobilizer, alarm, RO+CD-, napinacze pasów, I właści
ciel (niepalący, starszy pan), zadbany, garażowany, • 31.000 zł.
Oleśnica, tel. 071/39842-52 po godz. 18,0508/06-86-88

O

salonie, poduszka pow., I właśddeł, serwisowany, - 29.500 zl.
Jarodn, tel. 062/749-62-88,0502/54-74-94

RENAULT MEGANE CLASSIC, 2000 r., 51 tys. km, 1400 ccm,
16V, kolor oliwkowy metale, kupiony w salonie, serwisowany,
książka serwisowa, faktura zakupu, centr. zamek, wspomaga
nie, alarm, RO, el. otw. szyby, ślpm. felgi, ABS, Immobilizer,
welurowa tapicerka, - 29.800 zł. Kamienica, tel. 077/431-7347,
0600/48-31-54

RENAULT MEGANE II KOMBI, 2001 r., 41 tys. km,
1400 ccm, 16V, granatowy, kupiony w salonie w
Polsce, serwisowany, I właściciel, centr. zamek,
wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, ABS, 4 poduszki pow., klimatyzacja, relingi
dachowe, roleta bagażnika, immobilizer, RO, ze
staw głośnomówiący, • 39.900 zl z VAT-em, kre
dyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
;AUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
www.auto-plus.com?pl,~ u l. W rocław ska 23, te l.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01040054

RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 80 tys. km, 1400 ccm, Energy,
srebrny metalic, kupiony w salonie w Polsce, immobiizer, wspo
maganie kier., centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po wymia
nie: płynów, olejów, paska rozrządu, zadbany, stan b. dobiy, 22.900 zł. Lubin, teł. 0601/79-97-87

RENAULT MEGANE, 1996 r.. 90 tys. km, 1900 ccm, TDI, gra
natowy, wspomaganie kier., centr. zamek, I właściciel w kraju,
el. otw. szyby, immobilizer, - 20.000 zł. Turek, tel. 063/278-15-45

RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r., 114 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, bordowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie
elektryczne, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-54-03,
0501/50-60-88

RENAULT MEGANE, 1999 r., 48 tys. km, 1400
ccm, 16V, benzyna, wiśniowy metalic, kupiony w
salonie, I właściciel, serwisowany, ABS, 4 po
duszki pow., centr. zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie kier., welurowa tapicerka, RO, - 31.900
zł gotówka, zamiana, kredyt lub leasing. „LEKS
CAR” , Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mic
kiewicza 37, tel. 0601/85-15-55, 0604/40-47-11
W01041384

K U Piię ka ż d a

RENAULT MEGANE, 1996 r., 140 tys. km, ciemnozielony, centr.
zamek + pilot, el. reguł, reflektory, welurowa tapicerka, wspo
maganie, 5-drzwiowy, RO, zadbany, bez wypadku - 21.200 zł
lub zamienię na dostawczy (Renault Kangoo, Citroen Berlingo). Wałbrzych, tel. 074/845-11-15

RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, czerwony, I właściciel,
wspomaganie kier., zadbany, stan b. dobry, kupiony w salonie,
-19.400 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/315-13-47

RENAULT MEGANE COUPE, 1999 r., 55 tys. km,
1600 ccm, 16V, żółty, 110 KM, nowy model, ku
piony w salonie w Polsce, I właściciel, serwiso
wany, welurowa tapicerka, centr. zamek, wspo
maganie kler., el. otw. szyby, el. reg. lusterka,
ABS, 4 poduszki pow., klimatyzacja, immobilizer,
alarm, halogeny, spoiler, hak, - 35.900 zł kredyt,
leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS” ,
W ałb rzych,
www.auto -p lu s .com .p l, u l. W rocław ska 23, tel.
074/666-60-^0, 0695/60-30-22
W01040094

RENAULT MEGANE COUPE, 1999 r.. 59 tys. km. 1600 ccm,
16V, żółty, ABS, 4 poduszki pow., el. otw. szyby, napinacze pa
sów, komputer, blokada skrzyni biegów, • 31.500 zł. Gostyń,
teł. 0609/78-87-75

OP040956

RENAULT MEGANE, 1996 r., 109 tys. km, 1400 ccm, srebrny
metalic, poduszka pow., kupiony w salonie, I właściciel, stan b.
dobry, -17.200 zł. Opole, tel. 0608/57-47-77

RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r „ 155 tys. km. 1600 ccm.
benzyna, insL gaz., granatowy metalic, klimatyzacja, wspoma
ganie kier., alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,
ciemne szyby, stan b. dobry, - 20.500 zł. Grzymalin, tel.
076/887-19-20,0506/54-60-45
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, Energy, jasnozielony
metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, dzielona tylna kanapa, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, z salonu, stan b. dobry,
zadbany, -19.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-46-48

O

RENAULT MEGANE COUPE. 1997 r„ 105 tys. km, 1600 ccm,
wtrysk, złoty, el. otw. szyby, wspomaganie kier., RQ ze stero
waniem przy kierownicy, el. reg. lusterka, halogeny, • 23.200 zł.
Syców, tel. 0607/26-03-77,0603/86-83-58

RENAULT LAGUNA II, 2002 r., 26 tys. km, 1600 ccm, Wtrysk,
16V, srebrny metalic, Odrzwiowy, bogate wyposażenie, klima
tronic, sprowadzony z Zachodu, przygotowany do rejestracji,
stan b. dobry, - 49.500 zł. Rawicz, tel. 065/547-44-44,
0601/70-48-82

RENAULT LAGUNA, 2003 r.. 27 tys. km, 2200 ccm, DCi, 150
KM, granatowy, ABS, RO z CD, wspomaganie kier., centralny
zamek, alum. felgi, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatronic,
alarm, 6 poduszek pow., komputer pokładowy, podgrzewane
fotele, 6-biegowy, - 56.500 zł. Polkowice, tel. 0697/73-55-13

O

RENAULT MEGANE, 1996/97 r., 1400 ccm. zielony metalic,
5-drzwiowy, wspomaganie kier., ei. otw. szyby, el. reg. reflekto
ry, centr. zamek + pilot, alarm, blokada zapłonu, blokada skrzy
ni biegów, I właściciel, sprowadzony jako mienie przesiedleń
cze, I rejestracja w 1997 r.. - 20.400 zł. Paczków, tel.
077/431-73-32,0604/64-35-70,0609/19-06-08
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komputer, sportowy ukł. wydechowy, kupiony w salonie, serwi
sowany, garażowany, • 33.000 zł. Kalisz, tel. 0505/18-56-60

RENAULT MEGANE, 2003 r., 10 tys. km, 1900
ccm, dCi, zielony metalic, ABS, klimatyzacja, 4
poduszki pow., el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, RO z CD, welurowa tapicerka, el. reg.
lusterka, lekko uszkodzony bok, • 48.500 zł. AUTO
REIN,, te l. 071/317-26-51, 0601/70-22-45
W81005654

RENAULT MEGANE, 2003 r.. 28 tys. km, 1500 ccm, DCI. meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, 3-drzwiowy,
stan idealny, - 54.500 zł. Ośtrów Wlkp., tel. 062/735-68-75,
0506/12-27-77
RENAULT MEGANE RXE, 2003 r„ 3 tys. km, 1600 ccm, 16V,
czerwony, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki pow., centr.
zamek, alarm, el. otw. szyby, ei. reg. reflektory, komputer, ra
dio, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., • 36.700 zł. Wro
cław, tel. 0602/38-0940
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, morski
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, hak,
alarm, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, - 13.500 zł
lub zamienię. Gostyń, tel. 065/572-28-76,0505/14-15-01
RENAULT SAFRANE, 1993 r.. 2200 ccm, bordowy metale, inst.
gazowa, centr. zamek, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg.
lusterka, el. otw. szyby, poduszka pow., radio, welurowa tapi
cerka, zadbany, stan b. dobry, - 16.800 zł. Wrocław, tel.
0507/06-72-76
RENAULT SAFRANE, 1993 r.. 2200 ccm. RTSi, morski metalic,
wersja niemiecka, komputer z syntezą mowy, ABS, wspomaga
nie kier., el. otw. szyby i reg. lusterka, centr. zamek, alarm +
pilot, el. reg. reflektory, blokada skrzyni biegów, nowy rozrząd,
sprzęgło, ukł. wydechowy i opony zimowe, po wymianie oleju,
filtrów , stan dobry • 12.000 zł. Wrodaw, tel. 071/782-08-06,
0694/05-1941
RENAULT SAFRANE. 1994 r., 192 tys. km. 2100 ccm.TDi, gra
natowy, klimatronic, RO, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, centr. zamek + pilot, alum. felgi .gwiazdy*, welurowa
tapicerka, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -17.100 zł. Oława, tel.
071/313-86-58,0604/70-38-66
RENAULT SAFRANE, 1997/98 r., 2500 ccm, benzyna, 20V170
KM, grafitowy metalic, pełne wyposażenie, najbogatsza wer
sja, ksenonowe reflektory, alum. felgi + koła zimowe, kupiony w
salonie, • 31.500 zł lub zamienię na inny. Jelenia Góra, tel.
0603/61-59-50,0692/09-80-19
RENAULT SCENIC RT, 1997 r.. 102 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
granatowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. za
mek, alarm + pilot, el. otw. szyby i reg. lusterka, RO, kupiony w

RENAULT SCENIC. 1999 r.. 117 tys. km. 1600 ccm. granatowy
metalic, I właśddeł, bez wypadku, kupiony w salonie, homolo
gacja na dężarowy, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., el.
reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, TCS, RO, welu
rowa tapicerka, relingi dachowe, radio ze sterowaniem przy kie
rownicy, - 27.800 zł lub zamienię. Paczków, powiat nyski, tel.
077/431-60-09,0606/50-19-62
RENAULT SCENIC IIVAN, 1999/00 r„ 80 tys. km, 1600 ccm,
benzyna+gaz, czerwony pędowy, bezwypadkowy, serwisowa
ny, pełne wyposażenie, klimatyzacja, RO+CD, instalacja gazowa-sprzedam pilnie, z powodu wyjazdu, • 40.000 zł., tel.
0694/86-59-65 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A01673 http://wkz.autogielda.com.pl)
RENAULT SCENIC, 1999/00 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, niebieski
metalic, kupiony w salonie, I właśddeł, ABS, 4 poduszki pow.,
wspomaganie kier., el. otw. szyby, alarm, RO, pomiar tempera
tury, homologacja na dężarowy, bez wypadku, serwisowany, 38.000 zł. Lubin, teł. 0605/44-04-44
RENAULT SCENIC, 2000 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna
16V, bordowy metalic, I właśdciel, serwisowany, 4 poduszki
pow., klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby i lusterka, immobiizer,
alarm+piot, relingi dachowe, opony zimowe, centr. zamek, ku
piony w salonie, - 48.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/77-96-11

O

RENAULT SCENIC, 2000 r., 57 tys. km, 1900 ccm,
DCi, groszkowy metalic, 107 KM, kupiony w sa
lonie, serwisowany, bez wypadku, alarm, immo
bilizer, blokada skrzyni biegów, centr. zamek,
wspomaganie kier., ABS, el. otw. szyby, el. reg.
lusterka, klimatyzacja, 4 poduszki pow., RO, •
52.900 zł gotówka, zamiana, kredyt lub leasing.
„LEKS CAR” , Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl,
ul. M ickiew icza 37, te l. 0601/85-15-55,
0604/40-47-11
W01041334

RENAULT SCENIC. 2000 r.. 52 tys. km, 2000 ccm, 16V, benzy
na, granatowy metalic, 4 poduszki pow., el. reg. lusterka, el.
otw. szyby, ABS, klimatronic, komputer, lodówka, kupiony w
salonie, z homologacją, RO ze sterowaniem przy kierownicy,
relingi dachowe, alum. felgi, 2 kpi. kół, alarm, właścidel niepa
lący, garażowany, zadbany, -42.600 zł lub zamienię na tańszy.
Grodków, powiat brzeski, tel. 0502/65-0142
RENAULT SCENIC, 2000 r. 125 tys. km, 1900 ccm. diesel,
srebrny metalic, homologacja na dężarowy, I właśddeł, serwi
sowany, klimatyzacja, 4 poduszki pow., RO Kenwood,
Mul-T-Lock, relingi dachowe, welurowa tapicerka, el. ster. szy
by i lusterka, centr. zamek, - 47.000 zł. Wrocław, tel.
0602/41-88-23
RENAULT SCENIC II, 2000 r.. 154 tys. km. 1600ccm. 16V, oliw
kowy metalic. klimatyzacja, ABS, 4 poduszki pow., centr. za
mek, alarm + pilot, halogeny, komputer, kupiony w salonie, ser
wisowany, - 38.500 zł. Wrocław, tel. 071/326-12-38,
0606/9345-72
RENAULT SCENIC II, 2000 r., 64 tys. km. 1900 ccm. DCi, ja
snozielony metaiic, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby,
wspomaganie, klmatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, alarm +
pilot, mul-T-lock, radio + CD, bez kratki, regulowane przednie
fotele, stan b. dobry, - 53.000 zł. Wrocław, teł. 0501/03-79-99
RENAULT SCENIC II, 2000/01 r., 53 tys. km, 1900 ccm, periowosrebmy, klimatronic, ABS, 4 poduszki pow., el. otw. szyby,
RO z CD, welurowa tapicerka, halogeny, alum. felgi, wszystkie
el. dodatki, bez wypadku, stan idealny, - 44.900 zł. Torzym,
powiat sulędński, tel. 068/341-3849,0608/87-93-27 >
RENAULT THALIA, 2001 r., 80 tys. km. 1400 ccm. benzyna,
czerwony, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr.
zamek, wspomaganie kier., RO Sony, I właśdciel, bez wypad
ku, stan idealny, - 25.900 zł. Legnica, tei. 0501/08-13-57
RENAULT THALIA, 2001 r.. 79 tys. km, 1400 ccm. benzyna,
czerwony, stan b. dobry, wspomaganie kier., poduszka pow.,
centr. zamek, immobiizer, • 29.000 zł. Lubin, tel. 0693/39-22-78
RENAULT THALIA, 2001 r., 33 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
wspomaganie kier., halogeny, centr. zamek, alarm, el. otw. szy
by i reg. lusterka, stan techn. b. dobry, kupiony w salonie w
kraju, RO, • 26.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-21-85.
0604/95-06-18
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RENAULT THALIA, 2001/02M 3 tys. km, 1400 ccm, 16V, sza
ry metalic, 98 KM, I,właściciel, 2 poduszki pow!, alarm, wspo
maganie kier., pełne wyposażenie elektryczne, halogeny, ku
piony w salonie w Polsce, kpi. dokumentacja, stan Idealny, 25.900 zł. Ozimek, powiat opolski, tel. 0606/47-13-14

O

RENAULT THAUA, 2002 r., 1400 ccm, 16V, srebr
ny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, 4 po
duszki. pow., ABS, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. otw. szyby, • 29.900 zł. Wałbrzych; tel.
074/842-55-50, 0601/88-19-24 W01040864

RENAULT THALIA, 2002 r., 30 tys. km, 1400 ccm, niebieski,
kupiony w salonie, wszystkie el. dodatki, wspomaganie kier.,
poduszka pow., centr. zamek. - 25.500 z ł. Leszno, tel.
065/573-13-63,0501/44-92-60

ROVER 620,1995 r., 2000 ccm, turbo D, czerwony metaflc, ałum.
felgi, el. ster. szyby i lusterka, hak, szyberdach, sprowadzony z
Niemiec, oclony, stan b. dobry, - 26.500 zł. Bystrzyca Kłodzka,
teł. 074/811-04-59,0696/46-82-37
ROVER 620 SOI, 1995 r., 2000 ccm, diesel, bordowy metalic,
klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, - 28.000 zł. Zgorzelec, teł. 075/773-83-08,0600/42-30-27
ROVER 620 SDI, 1996 r., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielo
ny metalic, ABS, el. ster. szyby i lusterka, RO + głośniki, welu
rowa tapicerka, hak, zarejestrowany, alarm + pilot, centr. za
mek, • 25.500 zł lub zamienię. Mielec, tel. 017/585-3548,
0602/81-98-28

ASFR0VER&LANDR0VER

RENAULT THALIA, 2002 r., 23 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 75
KM, czerwony. 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO Blaupunkt, halogeny,
kupiony w salonie, faktura zakupu, - 29.600 zł. Zielona Góra,
tel. 0607/06-56-90
RENAULT THALIA ALIZE, 2003 r., 11 tys. km, 1500 ccm, dCi,
srebrny metalic, kupiony w salonie, garś&owany, klimatyzacja,
el. ster. szyby i lusterka, blokada skrzyni biegów, RO z CD, opony
zimowe, na gwarancji, -.39.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-0Ś48,
0502/41-38-35

O

OP023074

"diagnostyka komputerowa
| mechanika pojazdowa
• naprawa komputerów
* regulacja: ABS-SRS-AC

RENAULT THALIA DCI, 2003 r., 11 tys. km, 1500
ccm, srebrny metalic, kupiony w salonie, klima
tyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, blokada
skrzyni biegów, RO z CD, zimowe opony, garażo
wany, na gwarancji, • 39.000 zł., tel. 071/391-03-88,
0502/41-38-35 W02009594

51-503 Wrocław ul. Chałupnicza 13

tel./fax (071) 3484 5 -6 7
tel.ckom..0-60.1i/7A25i92

RENAULT TWINGO, 1994 r., 1200 ccm, cytrynowy, zadbany,
atrakcyjny wygląd, I właściciel w kraju, RO, kpi. dokumentacja,
el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, karta pojazdu,
stan b. dobry, -10.900 zł. Bolesławiec, tel. 0695/59-5645
RENAULT TWINGO, 1994 r., 130 tys. km, 1200 ccm, fioletowy,
alum. felgi, RO, po remoncie zawieszenia, stan b. dobry, -10.300
zł. Kłodzko, tel. 074/866-00-09,0602/11-29-54
RENAULT TWINGO, 1995 r., 1200 ccm, zielony, poduszka pow.,
RO stereo, stan idealny, bez wypadku, -14.800 zł. Wałbrzych,
teł. 074/849-06-82
\
RENAULT TWINGO, 1995/96 r., 1200 ccm. błękitny metalic,
sprowadzony w całośd, el. otw. szyby i reg. lusterka, centr. za
mek + pilot, RO, stan techn. idealny, • 12.200 zł. Krotoszyn, tel.
062/725-09-75,0696/66-14-65

O

RENAULT TWINGO, 1996 r., 82 tys. km, niebie
ski, kupiony od I właściciela w Niemczech, w kra
ju od 2000 r., komplet dokumentów, oryginalny
przebieg, 2 poduszki pow., atermiczne szyby, im
mobilizer, stan b. dobry, - 15.200 z ł, możliwe raty
lu b zam iana. Żary, te l. 068/374-53-54,
0604/17-51-23
W 840 0568 4

RENAULT TWINGO, 1997/98 r., 84 tys. km, 1100 ccm, pertowometaic, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, wspomaganie kier.,
ałum. felgi, szyberdach, immobilizer, RO Kenwood, zderzaki w
kolorze nadwozia, -16.500 zł. Wrocław, tel. 0609/93-90-00

S P R Z E D A Ż W Y S Y ŁK O W A
ROVER 75,2000 r., 92 tys. km, 2000 ccm, DTi serwo, ABS, 4
poduszki pow., klimatronic z rozdziałem powietrza na strony,
wspomaganie kier., centralny zamek z z pilotem, el. otw. szyby,
el. reg. lusterka i podgrzewane, alum. felgi, welurowa tapicer
ka, drewniane dodatki, - 63.500 zł. Syców, tel. 0601/55-28-50,
062/785-31-64
ROVER 825,1994 r., 2500 ccm, turbo D, ciemnozielony meta
lic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, eł. otw.
szyby, -15.200 zł. Wrocław, teł. 071/317-66-32

SAAB
SAAB 9_5 AERO, 1999 r„ 79 tys. km. 2300 ccm. Turbo 235
KM, czarny metalic, wtrysk, automatic, skórzana tapicerka, kli
matronic, 4 poduszki pow., ABS, ESP, el. otw. szyby i reg. lu
sterka, el. reg. fotele, tempomat, czujniki cofania, RO + CD,
alum. felgi 17', komputer, podgrz. fotele i inne, stan idealny, I
właściciel, • 59.000 zł (możliwe raty). Ostrów Wlkp., tel.
0502/18-77-78

RENAULT TWINGO CITY, 1998 r„ 100 tys. km, 1200 ccm, żółty,
rozsuwany dach, centr. zamek + pilot, eł. otw. szyby, eł. reg.
lusterka, stan b. dobry, • '12.900 zł lub zamienię na tańszy. Kro
toszyn, tel. 0692/22-69-85

SEAT
O

ROVER111,1997 r., 56 tys. km, zielony metalic. bez wypadku,
kupiony w salonie, serwisowany, I właściciel, immobiizer, stan
idealny, -11.900 zł. Wrocław, tel. 0601/41-52-15^

ABSOLUTNIE AKTUALNE AUTA ATRAKCYJNIE
KUPIĘ SEATA, KUPIĘ SEATA, KUPIĘ SEATA,
KUPIĘ SEATA, KUPIĘ SEATA, KUPIĘ SEATA.
Kupujemy auta całe, po wypadku, do remontu,
po 1988 r. i inne marki również, płacimy najwię
c e j., te l. 0605/35-26-21, 0607/39-92-93
W01024754

ROVER 200,1998 r., 75 tys. km, 2000 ccm, turbo D, granatowy
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., eł. otw. szyby, RO,
immobilizer, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa,
3-drżwiowy, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/794-69-50,
0503/1946-33

SEAT ALHAMBRA, 1999 r., 58 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
bordowy metafic, kupiony w salonie, bez wypadku, 7-osobowy,
homologacja na ciężarowy, klimatyzacja, ABS, wszystkie el.
dodatki, welurowa tapicerka, - 60.000 zł. Wrocław, tel.
0600/35-58-07

ROVER 200,1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, katafizator,
czerwony, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, ABS, immobili
zer, alarm, I właściciel, - 22.000 zł. Leszno, tel. 0696/46-16-30

SEAT AROSA, 1997 r., 1000 ccm, benzyna, MPI, czerwony,
kupiony w salonie, bez wypadku, I właściciel, alarm, immobili
zer, regulowana kierownica, atermiczne szyby, nowy akumula
tor, serwisowany, garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 16.800
zł. Legnica, tel. 076/866-07-68,0604/11-83-34

R0VER

ROVER 200,1999 r., 76 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony
metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., alum. felgi, 2
poduszki pow., el. otw szyby, sportowy ukł. wydechowy, 2 kpi.
kół, - 21.000 zł. Leszno, tel. 0504/03-0643

M G R over
“Parada” sp. z o.o

A utoryzow any salon,
serw is, kom is.
W-w, al. Karkonoska 59A

V tel. (071) 33-98-11V
ROVER 214 Si, 1996/97 r„ 100 tys. km. 1400ccm, 16V, DOHC,
źrebmy metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., el. otw. szyby,
centr. zamek, wspomaganie kier., alarm t pilot, welurowa tapi
cerka, el. reg, reflektory, reguł, kierownica, garażowany, stan b.
dobry, -2.1.300 zł. Lubań, teł. 075/722-37-63,0602/43-94-78
ROVER 214 Si, 1997 r, 69 tys. km, 1400 ccm, 16V, bordowy
metaljc, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, bez wypadku, I
właściciel, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., centralny za
mek, el. otw. szyby i reg. lusterka, welurowa tapicerka, dzielo
na tylna kanapa, alarm + pilot, immobilizer, garażowany, stan
b. dobry, - 22.500 zł. Legnica, tel. 076/721-38-95,0601/26-07-97
ROVER 216 SX, 1997/98 r., 60 tys. km, 1600 ccm. srebrny
metaSc, klimatyzacja, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg.
lusterka, podgrzewane spryskiwacze, oryginalne alum. felgi, 2
komplety opon, alarm, centr. zamek, garażowany, welurowa ta
picerka, stan idealny, - 22.000 zł. Brzeg, tel. 0501/30-60-14
ROVER 25,2002 r., 38 tys. km, 2000 ccm, TDI, srebrny metafic,
101 KM, 5-drzwiowy, klimatyzacja. ABS, 2 poduszki pow., pełne
wyposażenie, serwisowany, stan b. dobry, -41.000 zł. Wodaw,
teł. 0692/0044-20
ROVER 400 LUX, 1999/00 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
natowy metalic, bez wypad., ksenon. refl., 4 el. otw. szyby, el.
reg. refl., zielone ogrzew. szyby, alum. felgi + śn*y, skórz. tą
pie., klimat., centr. zamek, wspom. kier., alarm, tempomat, hal.
soczewk. w zderzakach, kpi. kół zim., telefon, komputer pokł.,
RO Blaupunkt, • 35.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-78-76,
0501/65-09-65,0605/09-68-72
ROVER 416,1,995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, srebrny, el! otw.
szyby, szyberdach, RO, alum. felgi, na zachodnich tablicach, 4.000 zł. Wrocław, tel. 0697/21-62-77
0

ROVER 420 KATi, 1997 r., 78 tys. km, 2000 ccm,
benzyna, wtrysk, błękitny metalic, pełne wypo
sażenie oprócz skórzanej tapicerki i nawigacji,
w kraju od 2 lat, kpi. dokumentacja ♦ dokumen
tacja celna, - 23.900 z ł., te l. 074/853-55-60
W01039074

ROVER 420 SDi, 1999 r., 80 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor
grafitowy metafic, wspomaganie kier., el. otw. szyby (4x), ABS,
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, klimatyzacja, blokada Tytan
Dpd, 2 kpi. opon, welurowe fotele, 2 poduszki pow., drewniane
1chromowane dodatki, - 30.500 zł. Tychy, tel. 032/217-36-84,
0601/48-03-59
ROVER 620,1995 r., 160 tys. km, 2000 ccm ABS. centr. zamek,
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, • 16.500
zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0609/13-03-80

SEAT AROSA, 1997 r., 52 tys. km. 1000 ccm, czerwony. ABS,
wspomaganie kier., klimatyzacja, RO, stan b. dobry, -16.900 zł
lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/529-71-78,
0504/17-80-90
SEAT AROSA. 1998 r.. 62 tys. km. 1000 ccm, MPI, czerwony,
blokada skrzyni biegów, centr. zamek, alarm, RO, atermiczne
szyby, regulowana kierownica, • 17.200 zł lub zamienię na tań
szy. Rawicz, tel. 0609/84-00-79
SEAT CORDOBA, 1993 r., 1600 ccm. benzyna, czarny, 4-drzwowy, inst. gazowa, wspomaganie kier., alarm, centralny zamek,
stan dobry, -12.800 zł. Wrocław, teł. 0605/18-27-75
SEAT CORDOBA SEDAN CLX, 1994 r., 127 tys. km, 1600ccm,
benzyna, czenwony, centr. zamek, alarm+pilot, immobilizer,
wspomaganie kier., szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, Jiomplet opon zimowych, RO+CD, garażowany, atrakcyjny wygląd, 16.100 zł. Lubin, tel. 076/846-8144,0607/61-56-04
SEĄT. CORDOBA, 1994 r., 159 tys. km, 1900 ccm, desej, czer
wony. wspomaganie kierownicy, centralny zamek + 2 piloty,
alarm, ekonomiczny, zadbany, przegląd do 11.2004 r., kupiony
w salonie, stan b. dobry, - 18.500 zł. Wolsztyn, tel. 0502/51-59-04
SEAT CORDOBA, 1994 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, żółty, eł. otw.
szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., dzielona tylna kana
pa, RO, szyberdach, alarm + pilot, ospoilerowany, tylna lotka
od A lfy Romeo 156, - 16.500 zł. Kamienna Góra, tel.
0505/87-53-79
SEAT CORDOBA. 1994 r., 147 tys. km, 1800 ccm. benzyna,
fioletowy metalic. Wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwo
zia , inst. gazowa na gwarancji, RO z RDS-em, sprowadzony w
całości, kpi. dokumentacja, amortyzatory tylne na gwarancji, 16.600 zł. Kulowa Zdrój, tel. 074/866-36-37
SEAT CORDOBA, 1994 r., 154 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, wspomaganie kier., RO, I właściciel, kpi. doku
mentacja, nowe opony, reg. reflektory, halogeny, zadbany, stan
b. dobry, -16.000 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/722-9043,
0606/14-33-94
SEAT CORDOBA, 1994 r., 147 tys. km, 1900 ccm, turbo D, fio
letowy metafic, wspomaganie kier., centr. zamek t pilot el. otw.
szyby, el. reg. reflektory, halogeny, RO z CD, zderzaki i lusterka
w kolorze nadwozia, alum. felgi, garażowany, I właściciel w kra
ju • 18.500 zł. Mchałowice, gm. Sobótka, tel. 071/316-32-66,
0508/2543-03
SEAT CORDOBA, 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski metalic, immobifizer, wspomaganie kier., hak, RO, I wła
ściciel w kraju, garażowany, stan b. dobry, - 17.500 zł. Opole,
tel. 077/464-76-36
SEAT CORDOBA GTI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, inst gaz.,
czerwony, szyberdach/pełne wyposażenie el., bez wypadku,
stan b. dobry, -18.900 zł lub zamienię, możliwe raty. Prusice k.
Trzebnicy, tel. 071/312-5341,071/312-6341
SEAT CORDOBA GLX, 1994/95 r., 117 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, zidony, I właśddel, garażowany, szyberdach, centr. za
mek, wspomaganie kier., halogeny, - 15.900 zł. Dzierżoniów,
tel. 074/831-13-21,0608/02-6647

O

SEAT CORDOBA CLX, 1995 r., 1600 ccm, czer
wony metalic, kupiony w salonie w Polsce, I wła
ściciel, serwisowany, wspomaganie kier., immo
bilizer, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, halo
geny, stan idealny, - 18.900 zł kredyt, leasing,
sam ochód w ro zliczeniu , gotów ka. „AUTO
PLUS” , Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul.
Wrocławska 23, tel. 074/666-60-50,0695/60-30-22
W01040114

AUTO GIEŁDA POLNOŚLĄSKA
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SEAT CORDOBACUL 1995 r , 120 tys km. 1600 ccm. benzy
na, zielony metale, stan idealny, książka serwisował karta po
jazdu, tydzień w kraju, sprowadzony z Ntemśec. WH* Mpamaganie kler., szyberdach. obrotomierz, nie wymaga wkładuAlian
sowego. -15.800 zł. Nysa. tel. 077/43363-02.0502/71-8848
SEAT CORDOBA. 1996 r. 77 tys. km. 1800 eon. 130 KM. zie
lony metalic. 3-drzwiowy, wersja sportowa, 2 poduszki pow..
ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier. szyber
dach, RO, komputer pokładowy, zderzaki i lusterka w koL nad
wozia, książka pojazdu, garażowany, zadbany. Maśd cieł nie
palący, • 20.500 zł. Legnica, tel. 0602/39-91-79
SEAT CORDOBA, 1996 r. 87 tys. km, 1600 ccm. benzyna, fio
letowy metalic, kpL dokumentacja, centr. zamek, alaną, wspo
maganie kier., szyberdach. zderzaki w kolorze nadwozia. eL
otw. szyby, stan b. dobry. - 17J00 z l Ząbkowice Śląskie, tel.
0606/23-79-96
SEAT CORDOBA. 1996 r.. 1600 ccm. benzyna, srebrny meta
lic, 4-drzwiowy, insL gazowa, el. otw. szyby i reg. histeria i re-,
flektory, wspomaganie kier., w kraju od tygodnia, zarejestrowa
ny, stan b. dobry. - 19.800 zł. Ziębice, tel. 074181941-07.
0602/45-89-87
SEAT CORDOBA. 1997 r., 70 tys. km. 1400ccm. Ziętary. nowe
opornyakumulator. 2 poduszki pow, zadbany. - 22000z l Nysa,
tel. 0604/94-59-03
SEAT CORDOBA. 1997 r., 70 tys. km. 1400 ccm, zielony, nowe
opony, akumulator, zadbany, - 22.000 zł. Prudnik, tel.
0691/39-08-88
SEAT CORDOBA. 1997 r.. 100 tys. km. 1900 ccm, tSesel. bor
dowy metalic, alum. felgi, szyberdach, alarm + plot. 2 poduszki
pow., wspomaganiekier., kupiony w sakne, kpi. kół zimowych.
- 23.000 zł lub zamienię na nowszy model. Nysa. tel.
077/433-79-03,0604/8564-62
SEAT CORDOBA. 1997r.. 1600ccm. seledynowy. 5drzwiowy.
wspomaganie kier., kupiony w salonie. I właśddel. zderzaki w
kolorze nadwozia. RO, garażowany, stan idealny. - 23J00 zł
lub zamienię. Świdnica, teł. 0607/39-92-93
SEAT CORDOBA. 1997/98 r, 56 tys. km. 1400 ccm. wtrysk,
srebrny metalic, RO. centr. zamek. immotefizer, eL otw. szyby:
kupiony w salonie w kraju. I właśddel. serwisowany, bez wy
padku. -23.900 zł lub zamienię. JeleniaGtin. fel. 0602044042
SEAT CORDOBA. 1998 r., 80 tys. km. 1400 ccm. benzyna, a.
kupiony w salonie, bez wypadku. I właściciel, certr. zamek ♦
plot, alarm, książka serwisowa, dzielona tylna kanapa, maźfewe raty, garażowany, - 21.900 zł U ) zamienię na iwy. Pacz
ków, tel. 077/431-71-10,0608/034943
SEAT CORDOBA. 1998 r., 80 tys. km. 1400 ccm. żófiy. stan b.
dobry, topiony w salonie w kraju, bez wypadeu. cenor. zamek,
alarm + pilot. RO z CD. serwisowany, bez wypadu. - 23jOOOzl.
Oborniki ŚU^kie. powiat trzebnicki, fel. 0603/13-84-99
SEAT CORDOBA. 1998 r.. 103 tys. km. 1400 ccm. żóly. kupo
ny w Polsce, II właśddel. garażowany, bez wypadu. oznako
wany, zderzaki i lusterkaw kolorzenadwozią alarm ♦ piat certt.
zamek, nowe opony, niepalącywłaśddel. stan b. dobry. -21.800
zł. Wilkostów, tel 071/317-70-11.0603/17-6984
O

SEAT CORDOBA, 1999 r., 1400 eon, bordowy me
talic, wspomaganie kier., RO, 2 poduszki pow ,
kupiony w salonie, i właściciel, bez wypadku,
alarm, - 28.700 zŁ Wałbrzych, teł. 074*4245-50,
0601/88-19-24 W01040654

SEAT CORDOBA, 1999 r.. 75 tys. km. 1400 ccm. MPI. żófcy
kupiony w salonie, centr. zamek, alarm ♦ plot, mmobfizer. blo
kada skrzyni biegów. 2 poduszki pow.. kpi. datasnentaąą stan
b. dobry, - 25.000 zł. Doruchów, powiat osłrzeszowsta. tel.
0502/16-51-76
SEAT COROOBA. 1999 r, 68 tys. km. 1400 eon. benzyna, czer
wony. 2 poduszki pow.. wspomaganie kier., stan b. dobry, spo
iler. kupiony w salonie, serwisowany, blokada skrzyni biegów. 25.500 zł. Syców. fel. 062/785-92-15.0694/9041-16
SEAT CORDOBA. 199900 r . 90 tys. km. 1600 ccm. benzyna,
inst gaz., czerwony, łopiany w salonie, buda gazu w rmejscu
koła zapasowego. 2 poduszki pow., wspomaganie ber, ■amobiizer, Mul-T-Lodc, bez wypadku. RO. garażowany, stan b. de
bry, - 26.200 zł. Nowa Wieś Książęca, gm. Bralin, tel.
062/781-96-17 po godz. 15.0507/3606-78
0

SEAT CORDOBA VARIO, 2000 r., 55 tys. km, 1G00
ccm, 75 KM, bordowy metalic, kupiony w salonie
w Polsce, bez wypadku, I właściciel, serwisowa
ny, 2 poduszki pów., wspomaganie kie r, centr.
zamek, oryg. RO + duży wyświetlacz, immobifezer, • 33.900 zł faktura VAT, możliwy kredyt, za
m iana. Kom is - aAUTO-MAX", W ałbrzych,
www.automaxkomis.gratfca.pl, u t Wrocła w ski 2,
tel. 074/846-96-00, 0502/25-55-10,0504/10-6444
W01040354

SEAT CORDOBA. 2000r, 45 tys. km. 1400ccm. benzynai srebr
ny metalic, kupiony w salonie, serwisowany, garażowany. 2
poduszki pow., eł. otw. szyby, wspomaganie kier, ceni zamek,
blokada skrzyni biegów, immobiizer. RO. zderzaki i lusterka w
kolorze nadwozia, stan b. dobry. kpi. dokumentacja. - 28.700
zl. Watorzych, tel. 074/666-23-72.0506/13-39-76
SEAT CORDOBA VARlO. 2000/01 r, 77 tys. km. 1600 eon.
benzyna, biały, 2 poduszki pow.. RO. wspomaganie kier. rein
gi dachowe, cent. zamek, alarm + 2 ploty. immobSzer. I wła
ściciel, serwisowany, zderzała w kolorze nadwozia, - 29.700zl.
Wrodaw. fel. 0507/00-8346
SEAT CORDOBA. 2001 r.. 32 tys. km. 1400 ccm. 16V. chabro
wy, el. otw szyby, ABS, EPS. wspomaganie kier.. 2 poduszki
pow., oryginalny RO. centr. zamek ♦ pilot w kraju od roku, 32.500 zł. Sława. tel. 068/356-60-56,0504/22-60-54
SEAT CORDOBA, 2001 r, 1400 ccm. źóty. topiony w sakne,
1właśdciel. 2 poduszki pow.. ABS. bez wypadu. - 29.300 zŁ
Świdraca, tel. 074/853-95-11
SEAT CORDOBA VARK>. 2002 r.,28tys km. 1600 ccm.benzy
na. inst gaz, srebrny metafic, el. otw. szyby, cenor. zamek ♦
pilot, RO. immobilizer, blokada skrzyni biegów, roleta bagażni
ka, relingi dachowe, halogeny, wspomaganie kier,A3S, n wła
ściciel, stan idealny, topiony w salonie, - 38.600 zL Chojnów,
powiat legnicki, tel. 0604/22-92-30
SEAT IBIZA, 1987/891 , 1500 ccm. zfetony metafic, cera za
mek, el. otw. szyby, po remonde. sportowa kierownica. ak*n
felgi, - 4.600 zł. Andrzej Kurczak. 59-220 Legnica. uL Jawo
rzyńska 108

SEAT BIZA, 1991 r , 97 tys. Im. 1200 cow. benzyna, czeraony, skdk system Poradie. szyberdach. zderzaki i lusterka w
kolorze nadwozia, RO Baupunftft. hak.kpi doftuaertacya. sten
b. dobry. - 8.400 zl k ii zmmuę. Iit in . fel. 07K844-7742.
0601/7362-95
SEAT BEA, 1991 r, 1500cm , benzyna, zielony amtefic, cenk.
zamd, afimL felgi, et oter szyby. lak. sten dobry. - 8100 zL
Poznań. teL 069&074242.009Gffl64248
SEAT BEA, 1991 r , 128 tys tata, 1200 coą, benzyna. Wtysk
aMk system Porsche, kpi irlnkim e rttrj\ 5-taegnwy. po prze
glądzie technicznym. Tfrtiotoiimerz. w kraju od 1997 r_, sten b
dobry.-6600 zł. Sftzefin.feL 071/392-12-94.0608*5357-20
SEAT BIZA. 1991 r_»150 tys. Im, 1200 cm . benzyna, (iebaesto metafic. szyberdach. eLobw szyby. afiaw.fekp, opory zimo
we i tetafe, 5-drzwiowy, w kraju od 2002 r„ - 8100 z l Wkodaą,
tel. 0609/190608
SEAT BEA, 1991 r , 1000 ccm. benzyna, czerwony. 5drzwiowy. sqtenfa Ą maEfcwytransport na zachodnich O bfiadi. 1.900 A Zielona Górą. taL 06051369632
SEAT BEA. 1991/92 r , 130 tys km. 1200 czm.liPl.czerwony. inst. gazowa na gwarancji. sM k system Rorsdią, karta pojaćzdu. sten b. dobry. - 7J00 zL Wkodaą. te l 050310932-98
SEAT BIZA. 1991/92 r . 115 tys. km. 900 coą, benzyna, ezarwory.5-biegoiwy.abrm, garażowany. RO. sten b. dobry,-7000
zł. Wschową, teL 0603036943
SEAT BEA. 1992r, 102tys toa. 1200cną, benzyną, gnanafiowy.systeraPondw.3drzta0ay.gara28Marty.5bfegowy-7.3OO
zł. Zbąszynek, teL 068/347-90-79
SEAT BIZA. 1992 r , 114 tyska*. 1200ccm. czarny, slnk system Porsche. Sd m iu wy. szyberdach. sprowadaay w cMofid.
kpi. rtalmmrnftirjaL sten b. dobry. - 8500 z l śŁauBów. pmnlt
ofieśradó teL 0607/04-21-31
SEAT BEA.1992r, 1700ccm, rłeseŁzfeftmy metalic, Srkztaowy. 5-biegowy; eL odw. szyby, szyfaerdacb, zadbaiy. aorakcyjjny
wygląd. - 8.500 zł. Jaworzyna S i, powiat świdtoidti. M .
0607/36-7366
SEAT BIZA. 19921931 .93tys taą,900coą, granatowy, haddfebaefc. 3-JizW w|. sW g awy. WO. katefizater. dL rag. refcfcSoty. ekonomiczny, bez wypadku. kpL dakunenfiaqa, sten id e *
ny. - 8500 A OKierżoiaów.teL 0693M541-54
SEAT BIZA. 1993r , 1200eon. benzyna, granatowy Srkzmowy, certr. zawwk. eL oteL szyby, udhylanyszyberdach,, garatowany. stan b. dobry, -8900z t Jelenia Góra, teL075/755-6^08
SEAT BIZA. 1993 r„ 1200 ccm. system Porsche, czerwony.
5-rfczmowy. SłfiegDwy szyberdach. centr. zamek. dL ofie szfby. alarm, bez wypadku, I wł aśdneł. mr o m te r y w cataśd.
kp i dohumenllac|a. - 8800 zł lub zamienię. Leszno. Sel.
0691/9147-12
SEAT BIZA. 1994 r , 135 tys. kw. tlOO ccm. benzyna, inst
gaz, ńdatsti metefic, sten h. dobry. -14-500 zł fci> zamienią.
BogiszAw-Gorce, powiat wafctzysfa. tel. 074/844-27-58,
0604/294363
SEAT BEA. 1994 r , 124 tys. Im. 1900 ccm. dfesei szampań
ski metafic, Odrzwiowy, wspomaganie lie r, luk. nowe opony.
ny. 6 gtośnkńw. stan b. dobry. -15 300 z t GradMą pamafi
brzeski, t e i0501/5481-13
SEAT BIZĄ, 1994 r „ 101 tys km. 1200 coą. sebmy metafic.
garażowany, alanw. certtakiy zamek, dL oCw. szyby. -9.450zŁ
Legrica. fe i 0761862-62-32
SEAT BEA, 1994 c. 148 tys km. 1900 cem. ifiesei szary me
tafic. topiony w sakirie. Sdrawiony. wspawagarie Mer, RO.
cenk. zamek ♦ pflot. alaną, stan bL dobry. I p i dokuwertiaqa. 16200 A Ramcz. teL 0GS5474444.0601/704842
SEAT BEA. 1994A5C. 1400ccm. bengna. zietory. «pomaganielier,RO.nowyataMiiaftnri m n r f t t r y . I ^ a frin ifl w
kraju,-13500 ziBferuaów, UL 071/31563-50,0698134-7341
SEAT BIZA. 1994/95r , 130tys Im, 1400am , benzyna, biały
1 i l i mnuy.■i piwiiy w lir r rrrilr r m r l rl rrg krtrrtn
el. otw. sq^y. Stybewlach. stenb. dobry-13700ztDys&zyca
Kłodzka. teL 0741811-1868
SEAT BEA. 1994/95 ł . 1600 ccat benzyna, beżowy mettdB,
wspomaganie lie r, szyberdach. immnWImpr.dadakoweświatło ,s:op'. - 14.500 zł. Oleśnica, t e i 0505/07-22-95,
0504/20-1747
SEAT BIZA, 1995 r , 85 tys km. 1300 ccm, wbysk, czerwony,
5-<kzmowy, bezwypadku, 2 lata w kraju, zadbany. -13950 z i
Walnych, te l 0694/950862
SEAT BIZA. 1995r , 138 tys km. 1100ccm. benzyna, zielony.
3-<frzwnwy. sten b. dobry. -13500 zL Wafiniec, powiaCzg»izetedd. teL 06031C&60-15
SEAT BIZA. 1995r , 1900ccm. desasfl. laaly. szemkie zderzJa
w kotarze narinozią. toiftriłrme faoefe. wspomaganie Met, 2
kpi kół (opony leteie i zimowe), -15600 z i Wofczyn. powiat
łduczborsM. te i 0602/51-32-57
SEAT BCA. 1995n. 1000ccm. benzyna2 podhsztepow, wapomagarie Mer,cen0r. zamek, RO.chratemjerz. immnhifmnr. daetona tylna kanapa, e i reg refiekaoty gybenładhi, etoroaczny.karapnjazitki. hez wypadku. zareiŁgrawaray. san adeakyu12.400 z i Mześmai tel. 0602i6440-25
O

SEAT BIZA, 1996 r , 138 tys. km, 1400 c o a , ben
zyna, biały, alarm , blokada skrzywi biegów,
5-drzwiowy. kupiony w salonie, bez wypadku,
stan b. dobry; - 15.500 zL, t e i 071/345^9-28,
0502/7043-35,0608^-66-94 W01038894

SEAT BBĄ. 1996 r , 93 tys. km. 1400 ccm. srebrny metafic,
3-drzwiowy. wspomaganie kier, iwmoMfiza. dL ster. szyby,
podgrzewane i regulowane łus&óka. cenk. zamek. 2 poduszki
pow.Phalogeny, szyberdach. sportowy ufttad wydKhowy, 18.900 z i Swidnea. M_ 0604197-79-18
SEAT BBĄ. 1996r , 150tys taw. 1400coa. E R czarny, cernr.
zamek + pfiofi. alarm, immobifizer. wspomaganie kier, s^berdach. 5W. ei. oCw. sśfby i reg. kssacrka. Sthznowy, iupsany w
salonie. -15600 z i O a te Wtelapdsfa M . 0697J44-71-S8
SEAT BIZA G li 1996r, 120tys Im. 1800c m 16V,fia8eltowy
■M!tafic,2 pod!K?BpoeL.łfimaiyzaqa,2»fcampuller.A3S.pe>newyposatemeetefci yezne.aftjmLflE^ifliy y nd te .halbgeny1
.
stan b. dobry, białe zegary -17900 zł Bub zamienię na Brany.
Modaw' te i 05014436034
SEAT BIZA. 1996197 r , 130tys. taą, 1900 coą. <fieseł.grrttowy. 3<fczwRmy afcam. fiefigjt RO. sportowy
demne szy
by. laspcficrowany. sten ideakiy. -18.100 zł. Mestawro. M .
050240-71-84

K U P IĘ S A M O C H Ó D M ARK I S E A T
tel. 0-604 06 55 32.071/390-23-20
SEAT IBIZA, 1988 r., 1500 ccm. benzyna, insi gaz. Mały.
5-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, - 5.100 zł. Góra. te i
065/543-5640.0606/15-78-35
SEAT IBIZA, 1988 r„ 140 tys. km. 900 ccm. benzyna, czarny,
przegląd do 11.2004 r.. katafizator. garażowany, właściciel nie
palący, do małyd) poprawek lakierniczych,-4.100 z i Włodaw,
teł. 071/363-17-68
SEAT IBIZA. 1988 r, '.500 can. benzyna, czarny. 54rzmowy.
5-biegowy, stan sitoAa i blacharki dobry, waZne OC, -3.600 z i
Wrocław, teł. 0605/18-27-75
SEAT IBIZA. 1988 r„ 161 tys km. 1200 ccm. system Porsche,
czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, e i otw. szyby. alum. felgi,
oryg lakier, bez wypadku, rado. 8 łat jeden sdaśddel. -4.400
zł. Żagań. teł. 0603/8741-28
SEAT IBIZA, 1990 r, 1200 ccm. czarny. 5-<kzwiowy.-6200zl
Bukownica, teł. 062/730-73-29
SEAT BIZA. 1990r, 1200ccm.benzyna.Mały.54aegcmy; alu
miniowe felgi, RM. bez wypadku, I właścideł. - 6500 zł łub za
mienię, możliwe raty. Prusice k. Trzebnicy. teL 071/312-5341.
071/3124341
SEAT IBIZA, 1990 r, 1200 ccm. + i
el. otw. szyby, centr. zamek, stan dobry, • 5.900 zł. Raszków,
td. 062/73440-10 po godz. 19.0506/10-26-25
SEAT IBIZA. 1990 r, 127 tys km. 1500 ccm. benzyna, czerwo
ny, silnik system Porsche, 3-drzwiowy, d otw szyby, cenkr. za
mek, stan dobry. - 5.500 zl. Świdnica, teł. 074/85346-62.
0602/2547-19

M O ŻE BYĆ USZKODZONY

SEAT BEA. 19961971 , 1900 ccm. «fiesei grafitowy, stan ideakty.-18000 z i Bolesłaaiec, te i 0502155-9302
SEAT B E A SXE. 1997 c, 128 tys. km. 1400 cap. benzyna.
szybyi htierfca łm d y z j. certr. zamek, e i reg. refiektory tylne
szyby udtylane. 2 kpi opon (tekie i zimowe), dodatkowo fefigj
stalowe, RO. rtaśddel niepalący. - 21500 z i Jelenia Góra.
te i 0606687946
SEAT BEA. 1997198r , 103tyŁ taą. 1400 coa. wkyA. poma
rańczowy metafic. karta pojazdu, szyberdach, i
Mer, ABS, 2 poduszki pow, oertt. zamek, alarm ♦ pfldL afiaa.
.felgi 15". stan idealny, - 21000 zł Mb zamknę. Sfrzegoai te i
074/844-1641.0601/61-70-17
SEAT BEĄ. 1998 r , 79 tys km. 1400 ccm, benzyną, żMty.
sprowadzany z NaMec. J^fczwiowy. certt zawek. 2 poduszki
pow,ABS.wspomaganieMen. ciafiw szyby.cioOmeranydach.
ałann. ospoierowany. sportowy r t i wydedwwy. demne szy
by, halogeny, białe zegary, radozCO. garażowany paknwRe,
- 21^00 z i Bremo, powiat fegoyrtili. te i 060MB-5636 po
godz. 17
SEAT BEA. 1998 c. 83 tys km. 1400 ccm, czarny metafic,
wspomaganie Mer, ABS. szyberdach. aportowe zaaeszene.
spoiery.aluw- felgi, certr. zamek ♦pfct^dnawowy.-2Z500
z t Leszno. teL 05010747-73
SEAT BEA. 1998r , 90 tys Im. 1900cow. TD1110 KM, siebrny wetafic. ABS. kfiaaltyzagją. akrw. fcfigi. dL reg. szyby i te-

sterirą. cenor. zamek, komputer. RO. - 28000 zł. Rawicz, tei.
069545-1603,0604/294842
SEATBIZA VMÓO. 1998 r , 112 tys km. 1600 ccm. benzyna.
zielony meCafic. topiony w salonie, bez wypadku, garażowany,
wspomaganie Mer, Mii-T-Łocfc. cenk. zamek, ałam, blokada
sfirzyri biegów Opat ROCO Panasorią refingi dachowe, opo
ny zimowe, sten b. dobry. - 23.900 zł. Trzebnica, tel.
071/387-1405.0607/804146
SEAT BEA. 1998r, 100tys km. 1900ccm. TDI. żtty.3drzwbwy. alaną, mmufaCzer. cerfir. zamek, komputer, atrakcyjny wydbydl e i oter. szyby. ABS. szyberdadi. totoeftowe fotele, ałun.
felgi, ciemne szyby. RO z CO. - 22.500 zl. Wkocław. tel.
0601/88-1144
SEAT BE A. 1998/99 r , 70 tys km. 1400 ccm. benzyna, żółty.
3drzmtowy. stan b. dobry 2 poduszki pow. ABS. centr. zamek.
kfimatyzaqa. e i oSwl sqby. wspomaganie kier, - 22.000 zl.
Dzierżoniów, te i 074/834-02-05
SEAT BEA. 1999S00r, 49 tys km. 1400 ccm, wtrysk, zielony
m etic. RO. afimL felgi. 2 poduszki pow, 3-drzwiowy. kupiony
w salome w Maju, aerwiimiiany. I właśddel. bez wypadu. 23 £00 z i jelenia Górą. fel. 0602/244042
SEAT BEA, 1999100r , 70 tys taą. 1400ccm. MPi. kolor srebr
ny metefic. topiony w sakne. bez wypadowi właśddel. 2 podupki p n m lm r. certr zamek, 5-drzwiowy. alarm. - 23500
z i Moddm.fei 0605/74-2241
SEAT BEA. 2000 r , 1400 ccm. benzyna topiony w salonie,
lermsowrany. 2 pnrkńzM pow, cenk. zamek, blokada skrzyni
Megftoi RO Sony. stenidealny. - 24J900zł. moZfiwe raty. świdnca. te i 074/85699-22.0600M969-22
SEAT BEA. 2000101 r, 92 tys ton. 1400 ccm. I4PI. czerwony,
ABS. Ifiwaflrani E,4 poduszki pow, el. oter. szyby i reg. lusterka,
wspomaganie Mer, RO z CO. rozkL kanapą, regulowana kieromica. oerte. zamek+ plot. 5-Megowy. stan b. dotiy. - 27J00
zł lub zamienię. Jamor. fe i 0697/^94-77
SEAT BEA. 2000101 r , 100 tys. km. 1400 ccm. MPI. czerwo
ny poduszka pow, wspomaganie Mer, RO. 5-drzwiowy, kupioity w salonie, bezwypału, serwisowany. I właśddel, - 26J00
z i IRamcz, feL 0697/25-2143
SEAT B E A . 2001 r , 56 tys. km. 1900 ccm. TDI. czarny.
3-drawowy. poduszka pow, ABS. wspomaganie kier, certr.
zamek, szyberdach, halogeny, akaa. felgi. - 32000 zł. izbice,
gm. Rawicz, te i 0651545-1348.0693/464745
SEAT BBĄ. 2002r , 23 tys km, 1900 ccm, TDL grafitowy metafic. A3S. cenfr. zamek, inmofaftzer. d . otw. szyby, poduszka
pow, regflawana kierownica i fotel kierowcy, oryg RO z dużym
wyświetlaczem, zadbany. - 33.800 zl. Chocianów, tel.
0763164140.0694/35-9568
SEAT BEA. 2002r , 28 tys km. 1400 ccm. MPI. srebrny meta-'
Sc.ABS. wspomaganie Mer, certr. zamek, alarm ♦ plot. d. otw.
szyby. RO. 3-drzwi j wy garażowany. - 31900 zl. OstrówW łp ,
te i 06911034606
SEAT BEA. 2003r , 1900ccm. TDŁ perłowoczamy. pehe wyposaZg i e.fcfiwatyzaqa.4 poduszki pow. ABS, ESP. 3-drzmowy. do sprowadzenia z Belgi, zdjęda do wglądu - 5.700 EUR
ftodhomce. powiał tegniefcą.fe i 07618584044.0603/86-68-92
SEAT LEON SPORT. 2000r , 27 tys km, 1800 ccm. Tubo 20V.
pow.. EPS. ABS. ESP. - 43.500 zł. Ostrów Wlkp.. tel.
062/73342-20.06031936045
SEAT LEON. 2000r , 1900ccm. TDI. srebrny metafic. ABS, kfi■utyzacja. 4 poduszki pow, pełne wyposażenie d . na zachodńehtafificach, cena 7J00 EUR. Wafinzych.teL0744B64-9060.
050207-9249
SEAT LEON. 2000 r , 100 tys km. 1800 ccm. 180 KM. srebrny
metafic. 2 poduszMpow, kfiwakonic. aluw. fełjp. RO,ABS. TCS.
immobdizer. centr. zamek. - 42.000 zł. Wrocław, tel.
0601/09-7622
SEAT LEON. 2001 r , 72 tys. km 1900 ccm. TDI. panatawy
metafic,4 poduszMpow, kfimakonic, ABS, eL otw. s^fby wspo
maganie. certr. zamek * piat. RO Auą. halogeny: komputer.
dL reg. lusterka, ksiątka serwisowa. I rtaśdcfeł, kpL dokunentaąa. w krapu od 2 tygodni, stan idealny. - 42^00 z l Rawicz,
te l 0691/74-67-67
SEATLEON. 2002r , 29 tys km. 1600ccm. 16V. 105 KM. czarny metafic. wspomaganie Mer, certr. zamek ♦ p jo j.A B ^ kfimaltyzaqa. e i oEwl szyby, regulowana kierownica ze wspoma
ganiem, regulowane siedzema, 4 poduszki paw. RO, dzielone
i rozkładane tylne siedzenia, sprowadzony z/fiemiec, zarejeskowatty. sten b. dobry. - 46 900 zl łub zamienię na tańśy.
Legnćą. te i 0602/29-7147
SEAT LEON, 2002 r , 23 tys km, 1900 ccm. TDI, 110 KM. rieMeską, Ifiw lim ir, ABS. certL zamek, wspomaganie lóer.,ASR.
eL oteL szyby, 4 poduszki pow. ałun. fel^, -46000 zł. Ple
szew te i 06011484246
SEAT LEON, 2002 r , 15 tys. km. 1600 eon. 16V. 105 KM. liełaesfci metafic, taaułogacja na dężarowy. ałun. felgi, ttmatyzagą, e i otw szyby, certr. zamek, piot, książka serwisowa,
topiony w salome.-40400 z i Wschowa, tel. 0651540-97-24.
0601/574894
SEAT LEON. 2002103 r, 15 tys. km. 1900 ccm, TDI. srebrny.
SHj tzaiowy 4 poduszMpow^BS.kfiHiatyzacja, nawigacja. RO
♦ CD, eL ster. szyby, afiaa. felgi. c. zamek, kubelurwe fotele,
sten b.dabry, - 54.000 z i Legnica, tel. 0600/21-68-00 (zdjęda
do tej oferty można zobaczyć w mtemeae pod nunerem •
AG0700lfflp^akzautogietteLCoaLpO
SEAT LEON. 2003 r , 17 tys km. 1900ccm. TDI. HOPS, perłowoczatny, ABS, Uteatyzacja. d. oba. szyby. 4 poduszki pow.
akaw. fe ^ . certr. zamek. ROz CO. IpL dokumentacja. - 53900
z i Oteśncą, te i 05030^4567
SEATLEOML2003r, 27tys taą. 1900 ccm, TDI. 130 KM.srebmy
wetafic. RO.ABS. wspomaganie Mer, centralny zamek z pio.tem. alum. felgi, e i oter. szyby, eL reg. lusterka, alarm, kfeiiatyzxja i 6
pow, kfiwafionic, - 37.000 zł. Zabrze, fel.
0601/34-2744
SEAT RONDA. 1998 r , 89 tys. km. 1500 ccm. wtrysk, czerwony 5<tizw>oay. certr. zamek, kamobMzer, książka serwisowa,
sten b. dobry, -13.900 z i Raiwcz. tel. 0501/0948-57
SEAT TOLEDO. 1991 r , 1600ccm. czerwony, instalacja gazo
wą, I p i dokunentecia. alarm, stan b. dotey. - H 500 z i MBcz.
teL071/384-12-04.060316144-27
SEATTOLEDO. 1992 r, 110 tys km, 1600ccm. benzyna, doty
metafic;. wspomaganie Mer, nowe opony, sten b. dobry, na niemwadrich tebficadi - 880 EUR. Chojnów, powiat leg^cki. teL
060942-72-57
SEATTOtEOO. 1992 r , czarny, oclona karoseria^ d. orw. szy
by cenk. zamek. dL reg. relektary. lampy czerwone, zarbane
wnębze. - 2.500 zł. Gromadka, tel. 0603/7141-56.
0600^34043
SEATTOLEDO 1992r, 150tys. km. 1600ccm. benzyna, ciem
ny metefce. stan b. dotey. na zachodnich tebficadi - 800 EUR.
Leśna. teL 075/721-17-73
SEAT TOLEDO. 1992 r , 17 tys. km. 1900 ccm. rfiesel. srebrny
metafic, cenk: Tamrk. wginmaganip Ifer, nowy atoawiator. w
kraju od 1994 r, I wbśdddL sten b. dobry. -13500 z i Nysa.
t e i077/4334144
SEAT TOLEDO. 1992/93r , 153 tys ba. 2000 ccm. GT. wtrysk,
biały wdaowatepicertą, wspomaganiekier, szyberdach. ha
logeny, w szysteei dodała. RO Panasonic. ABS. 8 właśd d d .
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, karta pojazdu, w kraju
od2laLstenb.debry.-13.000z i Bielawa, powiatdzierżoniowsM. t e i074/8334048
SEAT TOLEDO. 1992193 r , 155 tys km. 1900 c o i. turbo D.
srebrnymeftafic. kartapojazdu, wspomaganie Mer, szyberdach,
r r rtr TM fk . h * T iiiT riń ik iiY rtiw In ln n r nirtwmi ii. ipn
ier. zadbany, sten techn. b. dotey, -16200 zł kto zamienię.
Skzegom. ta l 074/844-1641.0601161-70-17
SEAT TOiEDO. 1992/97 r , 152 tys km. 1800 ccm. benzyna.
md gaz . granatowy metefic.wspomaganie Mer, centr. zamek
* pioL alanw. zadbary. garażowny. welurowa tapicerka. kpi
dokuwentegji niemfe i n . - 12.000zł kto zamienię na modd po
1995r.«daptafia^iMszki.powiatgostyrtski,teL0693/64-59-84
SEATTOLEDOGLX. 19931 . 157 tys taw. 1900 ccm. kibo D.
batutowyawtrdr. ipmwwtmny w całośd. bez wypadu. eŁotw
szyby * 4 . e i reg. lusterka. dL reg. reflektory, szyberdach. welurona tapicerka. RO. wspowogameMer, certr. zamek, zadiany afrakć]jny wy^ąd, sten b. dobry. -15000 z l Sobófta. td.
071/316-2046
SEATTOiEDO. 1993 r , 140tys km. 1800 ccm. benzyna, bor
dowymetafic. certralny zamek, wspomaganiekier, szyberdach.
atanw. kpi utakuwenTaga. stan ideakiy - 9700 z i Jawor. teł.
060602-1021
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SEAT TOLEDO, 1993 r., 109 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
0
wony, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kier., szyber
dach, ei. reg. reflektory, halogeny, alum. felgi, sprowadzony w
całości, kpi. dokumentacja, II właśddel w kraju, stan b. dobry, •
12.800 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/840-83-03,0695/46-7248
SEAT TOLEDO, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grana
towy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, halogeny,
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, el. ster. szyby, lusterka i
szyberdach, alum. felgi, kpi. kół zimowych, atrakcyjny wygląd,
stan b. dobry, • 15.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-19-16 po
godz. 20,0504/23-91-93
SEAT TOLEDO GT, 1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
inst gaz., bordowy metalic, pełne wyposażenie oprócz klimaty
zacji, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 12.900 zł. Wro
cław, teł. 071/351-40-91,0608/68-38-71
SEAT TOLEDO GUC, 1993/94 r„ 160 tys. km, 1900 ccm. diesel,
granatowy metalic, stan b. dobry, odony w całośd, eł. otw. szyby,
el. reg. lusterka, wspomaganie kier., centralny zamek, welurowa
tapicerka, RO Sony, halogeny, alum. felgi, zadbany, alarm, I wła
śddel, • 14.500 zł lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/439-05-35,
0606/39-29-31
SEAT TOLEDO, 1994 r, 1800 ccm, + inst. gazowa, czerwony, 2
lata w kraju, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, stan b. do
bry, - 15.900 z ł , w rozliczeniu może być jnny. Jarocin, tel.
062/747-67-51,0604/16-48-92
SEAT TOLEDO, 1994 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty
metalic, inst. gazowa, centr. zamek, alarm, immobilizer, śzyberdach, wspomaganie kier., sprowadzony w całośd, w kraju od 1,5
roku, garażowany, stan b. dobry, - 16.200 zł. Legnica, tel.
0609/45-41-00

ABSOLUTNIE AKTUALNE AUTA ATRAKCYJNIE
KUPIĘ SKODY, KUPIĘ SKODY, KUPIĘ SKODY,
KUPIĘ SKODY, KUPIĘ SKODY, KUPIĘ SKODY.
Kupujemy auta cale, po wypadku, do remontu, po
1988 r. I inne marki również, płacimy najwięcej.,
tel. 0605/35-26-21, 0607/39-92-83 W01024764

SKODA 105,1979 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, zarejestro
wany, ważny przegląd i OC, techn. sprawny, - 720 zł. Wałbrzych,
. tel. 0609/29-08-59
SKODA 105 S, 1982 r. RO, hak, ważny przegląd i OC, w dągłej
eksploatacji, - 750 zł. Wrodaw, tel. 0501/14-69-13
SKODA 105 S, 1983 r„ 1046 ccm, benzyna, pomarańczowy, fo
tele kubełkowe, techn. sprawny, aktualny przegląd l OC, garażo
wany, ekonomiczny, - 770 zł lub zamienię na Fiata 126p Bis. Ko
morniki, powiat średzki, tel. 0607/61-6948 .
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, biały, przegląd do 01.2005 r.,
nowe opony, techn. sprawny, stan dobry, • 1.100 zł. Lubin, tel.
076/74945-53
SKODA 105,1983 r., 49 tys. km, 1050 ccm, czerwony, przegląd
do 02.2005 r., techn. sprawny, oryginalny przebieg, garażowany,
nieeksploatowany od 14 lat, -1.800 zł. Ludwlkowice, powiat kłodz
ki, teł. 0506/89-94-54
SKODA 120,1985 r., 132 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, ak
tualny przegląd i OC, stan b. dobry, • 1.700 zł. Lubin, tel.
076/846-82-24
SKODA 105,1985 r., 148 tys. km, 1046 ccm, benzyna, kolor pia
skowy, I właściciel, zadbany, • 1.900 zł. Sobótka, tel.
0602/20-95-24

SEAT TOLEDO, 1994 r„ 150 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, platyno
SKODA 120,1985 r., 1200 ccm, brązowy, ważny przegląd i OC,
wy metalic, wspomaganie kier., cenlr. zamek, szyberdach, ABS,
stan techn. dobry, - 800 zł. Wrocław, teł. 0501/45-90-06
bez wypadku, alarm, garażowany, II yrfaśddel, stan b. dobry, 15.200 zł. Oława, tel. 071/313-79-08,0503/14-93-16 po godz. 15 SKODA 130 L, 1985r., 87 tys. km, 1046 ccm, czerwony, przegląd
1OC do 07.2004 r., dodatkowe 4 felgi z oponami, zadbany, 5-bie
SEAT TOLEDO, 1994 r., 147 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grana
gowy, nowa konsola i pompa hamulcowa, 4 pasy, tylna szyba
towy, alarm, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, RO, zderza
ogrzewana, stan dobry, • 1.600 zł. Wrodaw, tel. 0691/45-35-01
ki w kolorze nadwozia, w kraju od 3 lat, kpi. dokumentacja, stan
SKODA 105 L, 1987 r., 28 tys. km, benzyna, czerwony, zadbany,
b. dobry, - 17.500 zł. Piechowice, tel. 075/761-13-56,
aktualny przegląd, RO, pasy bezwł., - 1.500 zł. Oława, tel.
0607/34-30-49
071/303-39-88
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor - kość słoniowa,
stan b. dobry, zadbany, kipony w kraju, faktura zakupu, bez
wypadku, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, alarm, immobilizer,
2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, 5-drzwiowy, techn. sprawny, • 14.500 zł łub zamienię
na Mercedesa MB 100 diesel. Wałbrzych, teł. 074/665-14-99,
0601/88-44-65
SEAT TOLEDO, 1994 r.. 108 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie kier., alum.
felgi, centr. zamek, alarm + pilot, atrakcyjny wygląd, • 15.600 zł.
Żary, tel. 0602/75-27-17,068/363-64-17
SEAT TOLEDO GUC, 1995 r.. 130 tys. km. 1900 ccm. TDI, zielo
ny metalic, wszystkie el. dodatki, el. otw. szyberdach, centr. za
mek. wspomaganie kier., ABS, alum. felgi, spoiler, komputer, w
kraju od miesiąca, kpi. dokumentacja, stan b. dobry. - 22 450 zł.
Gostyń, teł. 0605/72-00-20
SEAT TOLEDO, 1995 r., 148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, szyberdach, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, welurowa tapicerka, ABS, centr. zamek, nowe amor
tyzatory tylne i rozrząd, -15.500 zł. Łupice, powiat wschowski,
tel. 0501/10-95-05
SEAT TOLEDO, 1995/96 r., 130 tys. km, 1600 ccm, Pb/, zielony,
1właśddel, bez wypadku, z salonu w Polsce, faktura, książka
serwisowa, alarm ♦ plot, centr. zamek + pilot, immobilizer, dzie
lona tylna kanapa, zimowe opony, el. reg. reflektory, garażowa
ny, stan idealny, -17.900 zł lub zamienię na inny. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/815-66-61,0602/11-04-88
SEAT TOLEDO, 1995/96 r., 1600 ccm, czarny metalic, I właśd
ciel w kraju od 2 lat, wspomaganie kier., 5-biegowy, + kpi. kół
zimowych, karta pojazdu, bez wypadku, el. reg. reflektory, welu
rowa tapicerka, bez korozji, zadbany, - 14.500 zł lub zamienię.
Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/61-00-08

SKODA 105,1987 r., 1000 ccm, beżowy, do małych poprawek
blacharsko-lakiemiczych, po remonde silnika, • 820 zł. Waforzych,
tel. 0609/29-08-59
SKODA 105 L. 1987 r., biały, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe),
nowy akumulator (gwarancja), ważny przegląd i OC do 09.2004
r., po wymianie szczęk hamulcowych, dodatkowe ś\tf alło .stop',
stan dobry, - 900 zł. Wtfbrzych, tel. 0502/08-36-84
SKODA 120 L, 1988 r., 98 tys. km, 1174 ccm, bordowy, techn.
sprawny, nowe progi, nowy akumulator, - 3.000 zł. Jełcz-Laskowice, tel. 071/318-06-62 wieczorem
SKODA 120 L, 1988 r., 1174 ccm, zielony, hak, bagażnik, plasti
kowe nadkola, stan dobry, • 1.600 zł. Jelenia Góra, tel.
075/64749-29
SKODA 120,1988 r., 73 tys. km, 1200 ccm, granatowy, bez wy
padku, pokrowce, stan dobry, • 1.800 zł lub zamienię na Fiata
126p. Milicz, tel. 071/383-19-77
SKODA 120 L, 1988/89 r., szary, zadbany, stan b. dobry, • 2.200
zł lub zamienię na Fiata 126p. Oława, teł. 0601/14-72-11
SKODA 120,1989 r„ 40 tys. km, 1200 ccm, stalowy, 5-biegowy, •
1.600 zł. Świebodzice, teł. 074/664-51-57
SKODA 105 L. 1989 r., 1046 ccm inst gazowa, hak, płastftowe
nadkola, tylna szyba ogrzewana, nowe amortyzatory, łożyska I
półosie, RO, przegląd do 03.2005 r., bez wypadku, - 2.800 zł.
Wtocław, tel. 0606/75-11-15
SKODA FABIA, 2000 r., 59 tys. km, 1900 ccm, diesel, granatowy
metafic, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki pow.,
el. otw. szyby, el. reg. lusteika, radio, alarm, kupiony w salonie,
serwisowany, oryg. lakier, stan b. dobry, - 34.800 zł. Wtodaw, teł.
071/359-11-51

SEAT TOLEDO, 1996 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy
metalic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw.
szyby, alarm, RO, alum. felgi, koła z oponami zimowymi, sprowa
dzony w całości, stan b. dobry, • 20.500 zł. Nysa, tel.
077/433-62-64.0605/89-58-25

SKODA FABIA KOMBI, 2001 r., 44 tys. km, 1900 ccm, TDI, cz*ny, pełne wyposażenie, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaga
nie kler., alum. felgi, podgrzewane fotele i lusterka, 2 poduszki
pow., kpi. dokumentacja, stan idealny, - 44.000 zł lub zamienię,
możfiwe raty., teł. 0505/4742-03

SEAT TOLEDO, 1996 r., 133 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony
metalic, kupiony w kraju, klimatyzacja, welurowa tapicerka. el.
otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie kier., ABS, halogeny, 2
poduszki pow., regulowana kierownica, el. reg. reflektory, -19.700
zł. Zielona Góra, teł. 0605/96-82-26

SKODA FABIA KOMBI. 2001 r.. 86 tys. km. 1900 ccm, TDI, czer
wony, 105 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie kierownicy, el.
otw. szyby, centr. zamek, ABS, ASR, oryg. RO, opony zimowe i
letnie, serwisowany, garażowany, blokada skrzyni biegów, stan
b. dobry, - 39.800 zł., teł. 0505/05-95-56

SEAT TOLEDO, 1996 r., 130 tys. km, 1600 ccm, czerwony, el.
otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, w kraju od 2. miesięcy, 18.300 zł. Żary, tel. 0605/63-32-51

SKODA FABIA COMFORT VAN, 2001 r., 1900 ccm, SOI, czarny,
RO. el. otw. szyby, komputer, 2 poduszki pow., centr. zamek, od
stąpię leasing, - 25.000 zł., teł. 0505/09-50-85

SEAT TOLEDO MAGNUS, 1997/98 r., 100 tys. km, 1900 ccm.
TDr, niebieski metafic, 110 KM, wspomaganie, poduszka powietrz
na. ABS, kfimatyzacja, eł. otw. szyby, eł. reg. lusterka, centr. za
mek, alarm, alum.felgi, welurowa tapicerka. w kraju od 2!at. stan
b. dobry, • 29.000 zł łub zamienię. Strzegom, teł. 0605/57-64-56

SKODA FABIA, 2001 r.,70tys.km, 1900 ccm, TDI, czarny meta
fic, 5-drzwiowy, wersja Elegance, pełne wyposażenie oprócz skó
rzanej tapicerki, serwisowany, bez wypadku, kupiony w salonie,
stan idealny, • 41.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/734-20-75,
0608/10-08-32

SEAT TOLEDO MAGNUS, 1997/98 r„ 120 tys. km, 1900 ccm,
TDI, czerwony, 110 KM, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wsporflaganie kier., sten b. dobry, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg.
lusterka, halogeny, welurowa tapicerka i inne, • 27.900 zł lub za
mienię. Wrodaw, tel. 0602/30-03-93

SKODA FABIA COMFORT, 2001 r., 76 tys. km, 1400 ccm, MPI,
srebrny metalic, kupiony w salonie, I wrtaśddel, 2 poduszki pow.,
alarm, centr. zamek, wspomaganie kier., eł. otw. szyby, fotel kie
rowcy pompowany, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), alum. felgi,
RO + głośniki, bez wypadku, stan idealny, - 29.900 zł. Lubin, tel.
0604/97-67-04

SEAT TOLEDO, 1998 r., czarny, karoseria odona, el. otw. szyby,
centr. zamek, czerwone lampy tylne, - 2.500 zł. Gromadka, po
wiat bolesławiecki, teł. 0603/71-61-56,0696/03-15-96
SEAT TOLEDO, 1998/99 r . 110 tys. km. 1600 ccm. MPI. 100 KM,
srebrny metalic, wszystkie eł. dodatki, zamykanie w kluczyku,
klimatyzacja, fotele Recaro, bogate wyposażenie, wersja Magnus,
w kraju od 5 dni, - 24.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/477-55-58
SEAT TOLEDO SR, 1999 r., 88 tys. km, 1600 ccm, granatowy,
model z 12.1999 r., klimatyzacja, 4 poduszki pow., ABS, EBV,
MSR.RO, centr. zamek+ plot, Mul-T-Lock. eł.otw. szyby, termo
metr, kpi. dokumentacja, - 35.800 zł lub zamienię. Oleśnica, tel.
071/398-21-44,0606/12-97-05
SEAT TOLEDO MAGNUS, 1999 r.. 59 tys. km, 1600 ccm, 16V,
srebrny metalic, insi gazowa na gwarancji, ABS. alum. felgi, alarm
♦ pilot, centr. zamek, immobiizer, wspomaganie kier., el. ster.
szyby i lusterka, klimatyzacja, komputer, książka serwisowa, hak,
2 poduszki pow., garażowany, stan b. dobry, - 37.000 zł. Posado
we, gm. Krobia, teł. 065/571-21-54
SEAT TOLEDO II, 2000 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDI, 110 KM,
zielony metalic, klanatyzacja, 4 poduszki pow., ABS, eł. otw. szy
by, RM + 8 głośników,centr. zamek -(-pilot,stanb.dobry, -41.500
zł. Kłodzko, tel. 0608/57-30-12
SEAT TOLEDO, 2000 r. 1900 ccm, TD1110 KM, srebrny metalic,
4 poduszki pow., centr. zamek, alarm + pilot, klimatyzacja, wspo
maganie kier., RO, alum. felgi, - 43.500 zł. Pielgrzymowice, tel.
032/472-30-39,0502/03-28-09
SEAT TOLEDO II, 2000/01 r., 84 tys. km, 1900 ccm, TDI, czerwo
ny metalic, kupiony w salonie, I właśddel, serwisowany, bez
vtypadku, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki pow.,
el. otw. szyby, ESP, centr. zamek, RO, stan b. dobry, I rej. w 2001
r., - 44.900 zł. Leszno, teł. 0603/68-79-16
SEAT TOLEDO, 2001 r„ 33 tys. km, 1900 ccm, TD1110 KM, nie
bieski metalic, ABS, ESP, 4 poduszki pow., klimatyzacja, wspo
maganie kier., centr. zamek, eł. otw. szyby, eł. reg. reflektory, alum.
felgi, • 52.500 zł lub zamienię na tańszy. Dalborowice, powiat
oleśnicki, teł. 062/785-94-95,0604/27-78-61
SEAT TOLEDO, 2001 r, 74 tys. km, 1900 ccm, TD1110 KM, srebr
ny metalic, w kraju od 2 tygodni, karta pojazdu, klimatyzacja, 4
poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., szyberdach, centr. za
mek, alum. felgi, wszystkie eł. dodatki, stan idealny, - 47.900 zł.
Rawicz, tel. 0605/22-90-19
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SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm nowe przeguby I tłumik, •
5.300 zł. Tarnawa, tel. 068/321-80-71
SKODA PAVORIT, 1991 r., 20 tys. km, 130Óccm, benzyna, zielo
ny, po remonde 6ilnika, stan techn. b. dobry, nowy akumulator i
inst gazowa na gwarancji, - 6.400 zł lub zamienię na tańszy.
Wrodaw, tel. 0603/79-88-70
SKODA FAVORIT, 1991 r., 69 tys. km, 1300 ccm, czerwony, dzie
lone tylne siedzenia, wyderaczka na tylnej szybie, bez korozji,
RO, stan b. dobry, - 5:800 zł. Wrodaw, tel. 071/315-1347
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm stan techn. b. dobry, za
dbany, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nadkola, pokrowce, RO, pasy z '
tyłu, ogrzewana tylna szyba, Mul-T-Lock, • 4.700 zł. Wrocław, tel.
0601/71-03-50
SKODA FAVORIT, 1991 r., 95 tys. km, 1300 ccm, benzyna
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, stan b. dobry, • 5400 zł.
Wschowa, tel. 0601/65-71-37
SKODA FAVORfT, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, 5-biegowy, Mul-T-Lock, garażowany, stan dobry, - 5.300 zł lub zamie
nię. Zgorzelec, tel. 0693/37-24-68

SKODA FELICIA KOMBI LXI, 1997 r., 75tys. km, 1300 ccm, MPI,
granatowy, kupiony w salonie, I właśdciel, serwisowany, książka
serwisowa, nakładki na progi, boczne fistwy, dzielona tylna kana
pa, nowy akumulator I opony, bez wypadku, przedni do 01.2005
r., stan b. dobry, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-21-03,
0505/64-68-63

SKODA FELICIA UCI, 1999/00 r., 52 tys. km. 1300 ccm, MPI,
t ciemnozielony, I wrfaśddel, faktura zakupu, obrotomierz, stan b.
1dobry, książka serwisowa, bez wypadku, nadkola, listwy bocz
ne., centr. zamek + pilot, alarm, konsola, RO, właścidel niepalą
cy, - 19.000 zl lub zamienię na Skodę Favorłt Ząbkowice Ślą
skie, teł. 074/815-51-46,0693/34-57-77

SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 1300 ccm, MPI, bordowy me
talic, stan b. dobry, zadbany, 5-biegowy, 5-drzwiowy, kupiony w
salonie, kpi. dokumentacja, pasy z tyłu, tylna wyderaczka, nad
kola, RO, blokada skrzyni biegów, halogeny, hak, konsola środ
kowa, 2 nowe opony, -14.700 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-03-50

SKODA FEUCIA, 2000 r., 1600 ccm, benzyna, wiśniowy metafic,
wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot kupiony w salo
nie, • 19.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, teł. 075/734-72-65,
0609/54-76-90

SKODA FELICIA, 1997/98 r., 78 tys. km, 1300 ccm, MPI, czer
wony, I yrtaśddel, serwisowany, kupiony w salonie, centr. zamek,
welurowa tapicerka, halogeny, dzielona tylna kanapa, Mul-T-Lock,
oznakowany, bez wypadku, oryg. lakier, stan idealny, • 14.900 zł.
Lubin, tel. 076/846-74-66
SKODA FELICIA GLX, 1997/98 r., 65 tys. km, 1300 ccm, MPI,
niebieski, centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka, halogeny, RO,
stan b. dobry, -15.200 zł. Świdnica, tel. 0605/10-58-73
SKODA FELICIA GLX, 1997/98 r., 65 tys. km, 1300 ccm, MPI,
niebieski, centr. zamek, alarm, halogeny, welurowa tapicerka, RO,
stan b. dobry, • 15.200 zł. Świdnica, tel. 0605/10-98-73

O

SKODA FAYORIT, 1991/92 r., 80 tys. km, niebieski, stan b. do
bry. - 5.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-63-88,0695/63-60-70
SKODA FAVORIT, 1991/92 r., 90 lys. km, 1300 ccm, demnozielony metalic, bez wypadku, plastikowe nadkola, nowe opony,
obrotomierz, zegarek, wyderaczka tylna, stan b. dobry, - 5.400
zł. Wrodaw, tel. 071/326-17-24,0603/29-53-50
SKODA FAVORIT, 1992 r., 120 tys. km, 1300 ccm. benzyna, inst
gaz., grafitowy, hak, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, - 6.100
zł. Rudna, teł. 076/8464745

SKODA FAYORIT135,1992 r., 87 tys. km, 1300 ccm, benzyna,
Inst gaz., piaskowy, I właśddel, garażowany, oryg. lakier, nowe
opony, butla gazu w miejscu koła zapasowego, faktura zakupu,
stan techn. idealny, - 6.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80

SKODA FAVORrr, 1992 r., 92 tys. km, 1300 ccm, bitfy, książka
serwisowa, alarm, obrotomierz, dzielona kanapa tylna, RO, gara
żowany, zadbany, bez oznak korozji, • 6.300 zł lub zamienię.
Wrocław, teł. 071/338-02-78.0603/04-75-27

SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, niebieski, garażowany, nowy
akumulator, opony i tłumiki, RO + głośniki, hak, 5-biegowy, bez
korozji, • 5.000 zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel.
0609/61-00-08
SKODA FAYORIT, 1992/93 r., 87 tys. km, 1300 ccm, niebieski,
instalacja gazowa, oryg. lakier, nowe amortyzatory, nowe łoży
ska kół, nowe klocki hamulcowe, nadkola, obrotomierz, listwy
boczne, garażowany, stan b. dobry, • 6.400 zł. Nysa, teł.
0603/78-80-39
SKODA FAVORIT135 LS, 1992/93 r., 75 tys. km, 1300 ccm, bor
dowy, kipłony w salonie, bez wypadku, oryg. lakier, nadkola,
obrotomierz, beka wzmacniająca, RO, pokrowce, zadbany, ga
rażowany, stan b. dobry, • 6.100 zł. Nysa, tel. 077/433-12-19,
0606/17-34-89
SKODA FAYORfT, 1993/94 r., 78 tys. km, 1300 ccm I właściciel,
oryg. lakier, welurowa tapicerka, garażowany, listwy boczne, nad
kola, obrotomierz, wersja eksportowa, stan b. dobry, • 6.800 zł.
Nysa, tel. 0603/78-80-39
SKODA FAVORIT LX, 1993/94 r„ 84 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, niebieski, nowe amortyzatory, układ wydechowy, przednie
klocki hamulcowe i tylne szczęki, stan techn. b. dobry, • 6.500 zi.
Strzelin, teł. 071/392-28-31
SKODA FAVORIT, 1994 r., 72 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, czarna tapicerka, katalizator, właśdciel niepalący, - 8.200 zł
lub zamienię na Poloneza Trucka, 5-osobowego albo inny. środa
śląska, tei. 071/396-25-67,0503/16-28-68
SKODA FAVORlT, 1994 r., 74 tys. km, 1300 ccm, benzyna, inst.
gaz., zielony, stan idealny, • 10.000 zł. Zabrze, teł. 0502/89-99-79
SKODA FAYORIT GUC, 1994/95 r., 78 tys. km, 1300 ccm, bordo
wy, kupiony w salonie, bez wypadku, najnowszy model, zegary,
tapicerka, fotele, RO, nadkola, zadbany, garażowany, stan b.
dobry, • 7.600 zł. Nysa. tel. 077/433-12-19,0606/17-34-89
SKOOA FELICIA, 1995 r., 143 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, kupiony w salonie, stan b. dobry, • 11.900 zł. Gryfów ślą
ski, tel. 075/781-12-09,0600/43-6845
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 153 tys. km. 1300 ccm, czerwony,
łnst gazowa, bez wypadku, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe),
garażowany, bagażnik dachowy, głośniki Boschmann 150 W,
alarm, stan b. dobry, • 13.500 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-53-92
SKODA FELICIA, 1995 r., 70 tys. km, 1300 ccm, jasnoniebieski
metafic, immobifizer, I właśddel, bez wypadku, stan idealny. •
12.700 zł. Leszno, teł. 0601/7443-88
SKODA FELICIA, 1995 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metafic, inst gazowa, dzielona tylna kanapa, immobilizer, ku
piony w salonie, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 13.500 zł.
Wrodaw, tel. 0607/61-21-58

SKODA FEUCIA, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, bor
dowy, I rejestracja w 1999 r., kupiony w salonie, I
właściciel, serwisowany, bez wypadku, wspoma
ganie kier., alarm, RO, -17.900 zl gotówka, zamia
na, kredyt lub leasing. „LEKS CAR” , Wałbrzych,
www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewicza 37, tel.
0601/85-15-55,0604/4047-11 W01041204

SKODA FELICIA GLX, 1998 r„ 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
niebieski metalic, wspomaganie kler., centr. zamek + pilot po
duszka pow., welurowa tapicerka, halogeny, kupiony w salonie,
alarm, RO ♦ 4 głośniki, reg. fotel kierowcy, • 15.900 zł. Jelenia
Góra, tel. 0605/07-92-28
SKODA FELICIA, 1998 r., 70 tys. km, 1300 ccm, MPI, zielony,
bez wypadku, oryg. lakier, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, alarm, oznakowany, koła z oponami letnimi i zimowymi, stan
b. dobry, I właśdciel, • 16.900 zł. Nysa, tel. 077/433-62-64,
0605/89-58-25
SKODA FELICIA, 1998 r., 36 tys. km, 1300 ccm, MPI, wlrysk,
wiśniowy metalic, oryg. lakier, I właśdciel, immobilizer, radio, prze
gląd do 2005 r., garażowany, -17.980 z ł , możliwe raty przez
komis lub zamienię na Skodę, Fiata. Wałbrzych, tel.
074/848-31-59,0605/73-93-63
SKODA FELICIA, 1998 r., 79 tys. km, 1300 ccm, biały, radio, im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, bez wypadku, kupiony w salo
nie, I właścidel, stan b. dobry, • 17.600 zl. Wrocław, tel.
071/795-07-73
SKODA FELICIA, 1998 r., 100 tys. km, 1300 ccm, MPI, czerwo
ny, alum. felgi, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, drewniane
dodatki, radio, dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, bez
wypadku, stan idealny, -16.400 zł. Złotoryja, teł. 076/878-71-29,
0696/09-76-85
SKODA FELICIA KOMBI, 1998/99 r., 119 tys. km, 1600 ccm, inst.
gaz., biały, immobifizer, RM, refingi dachowe, zderzaki w kolorze
nadwozia, centr. zamek, obrotomierz, wspomaganie kier., II właśdaeł, kupiony w salonie, zadbany, - 18.900 zł lub zamienię.
Jelenia Góra, tel. 0691/34-55-88
SKODA FELICIA GUCi KOMBI, 1998/99 r., 1300 ccm, pertowozielony metalic, centr. zamek, Immoblizer, welurowa tapicerka,
halogeny, refingi dachowe, roleta bagażnika, eł. reg. reflektory i
lusterka, konsola, nadkola, obrotomierz, I wrfaśddeł, kupiony w
salonie, serwisowany, garażowany, ekonomiczny, zadbany, stan
idealny, -15.800 zł. Kamienica, tel. 077/431-79-56,0606/48-91-65
SKODA FELICIA, 1998/99 r.r 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna,
perfowozielony, kupiony w salonie, I właśddel, bez wypadku,
halogeny, immobilizer, RO, kpi. dokumentacja, garażowany, za
dbany, - 17.900 zł. Kargowa, powiat zielonogórski, tel.
068/352-62-40,0601/73-69-22
SKODA FELICIA GUCi, 1998/99 r.. 78 tys. km, 1300 ccm. MPI,
biały, kpi. dokumentacja, zadbany, nowy model, kombi, relingi
dachowe, obrotomierz, centr. zamek, alarm+ pilot, poduszka pow.,
reg. fotele kubełkowe, halogeny, garażowany, • 17.600 zł. Kłodz
ko, teł. 074/868-78-12,0691/19-30-39
SKODA FELICIA LXi, 1998/99 r., 72 tys. km. 1300 ccm, MPi, ciem
nozielony, kupiony w salonie, halogeny, I rejestracja w 1999 r.,
blokada skrzyni biegów, RO, nowy model, bez wypadku, stan b.
dobry, • 17.300 zł. Kłodzko, tel. 074/647-08-23.0691/80-6085
SKODA FELICIA LXI. 1998/99 r.. 60 tys. km, 1300 ccm, MPI,
zielony, kupiony w salonie w 1999 r.. kpi. dokumentacja, serwiso
wany, I właśddel, bez wypadku, RO, Mul-T-Lock, listowy boczne,
nowy typ przodu, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna
kanapa, garażowany, mało eksploatowany, stan idealny, -18.600
zł. Legnica, tel. 076/721-38-95,0601/26-07-97
SKODA FELICIA, 1998/99 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
zielony metalic, alum. felgi, wspomaganie kier., • 17.800 zi. Wro
cław, tel. 0508/31-31-02

SKODA FABIA, 2001 r., 1300 ccm, MPI, niebieski, 2 poduszki
pow., centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby i reg. lu
sterka, - 27.000 zł. Syców, teł. 0607/26-03-77,0603/86-83-58

SKODA FELICIA, 1995/96 r., 1300 ccm, wtrysk, granatowy, bez
wypacku, oryg. lakier, kupiony w salonie, RO, alarm, kpi. doku
mentacja, zadbany, -11.900 zł. Paczków, tel. 0600/09-96-97

SKODA FABIA, 2001 r., 48 tys. km, 1400 ccm. benzyna, niebie
ski, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., I właśddel, za
dbany, kupiony w salonie, homologacja na dężarowy, • 26.000
zł. Wtodaw, tel. 071/326-20-68 po godz. 18,0608/81-94-31

SKOOA FELICIA KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny, garażowany, stan techn. b. dobry, • 12.700 zł. Brzeg, tel.
077/411-40-26,0692/38-07-96
SKODA FELICIA. 1996 r.. 1300 ccm. czerwony, kupiony w salo
nie, bezwypadkowy, zadbany, garażowany, • 12.900 zł. Legnica,
tel. 0696/44-72-34

SKODA FELICIA KOMBI. 1999 r., 95 tys. km, 1300 ccm. MPI,
biały, cenlr. zamek, alarm, poduszka pow., krata, - 17.000 zi.
Buczków, tel. 068/388-15-87,0605/61-14-63

SKODA FELICIA, 1996 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, bez wypadku, stan b. dobry, • 13.800 zł lub zamienię,
możliwe raty. Paczków, tel. 077/431-78-00,0600/06-30-37

SKODA FEUCIA, 1999 r„ 36 tys. km. 1300 ccm. MPI, bordowy
metalic, poduszka pow., centr. zamek, immobilizer. halogeny so
czewkowe, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, RO, kpi.
dokumentacja, - 19.800 zl. Kamieniec Ząbkowicki, tel.
074/81741-44.0604/38-38-70

SKODA FABIA, 2002 r., 1400 ccm, MPI, benzyna, morski meta
fic, inst gazowa, kupiony w salonie, w Polsce, senrisowany, wspo
maganie kier., poduszka pow., zderzaki w kolorze nadwozia, za
dbany, • 32.500 zł. Dobrzeń Wielki, powiat opolski, tel.
0600/35-83-90
SKODA FABIA, 2003 r., 25 tys. km. 1900 ccm, TD1100 Km , srebr
ny, kfimatyzacja, ABS, ASR, 2 el. otw. szyby, 4 poduszki pow.,
komputer, na gwarancji, bez wypadku, - 48.900 zł. Jelenia Góra,
tel. 0601/99-00-71

O

SKODA FABIA KOMBI, 2003/04 r., 3 tys. km, 1200
ccm, 64 KM, srebrny metalic, I rejestracja w
01.2004 r., kupiony w salonie w Polsce, bez wy
padku, I właściciel, 2 poduszki pow., wspomaga
nie kier., ABS, halogeny, RO, zderzaki w kolorze
nadwozia, listwy ochronne na drzwiach, • 37.900
zł możliwy kredyt, zamiana. Komis • „AUTO-MAX” ,
Wałbrzych, www.automaxkomis.gratka.pl, ul. Wro
cławska 2, tel. 074/846-96-00, 0502/25-55-10,
0504/10-64-44 W01040414

SKODA FAVORIT, 1988 r., 130 tys. km, biały, nowe opony i aku
mulator. stan dobry, - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-83-04,
0604/60-39-86
SKODA FAVORIT, 1989/90 r., 1300 ccm. bordowy, bez korozji,
stan dobry, -4.300 zł. Nysa, tęl. 077/435-70-51,0691/78-13-80
SKODA FAVORTT, 1990 r.. 85 tys. km, 1300 ccm, biały, szyber
dach, obrotomierz, zegarek, nowe amortyzatory, tarcze hamul
cowe, stan b. dobry, • 5.300 zł. Oława, tel. 0606/70-59-07
SKODA FAVORIT, 1990 r., 84 tys. km, -1300 ccm, zielony, nowy
akumulator, ważny przegląd i OC, hak, • 3.900 zł. Wrodaw, tel.
071/373-98-07,0501/16-64-64

SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm obrotomierz, welurowa ta
picerka, zadbane wnętrze, stan b. dobry, - 5.200 zł. Kamienica,
tel. 0600/85-16-94, pow. kłodzki
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SKODA FAYORfT, 1991 r., 89 tys. km, 1300 ccm; benzyna, bor
dowy, nowe opony i klocki hamulcowe, II właśddel, zadbany,
garażowany, 4 zagłówki, aktualny przegląd i OC, - 5.800 zł. So
bótka, teł. 071/316-33-21,0607/80-86-94

SKODA FEUCIA MAGIC, 1999 r., 1300 ccm, wtrysk,
grafitowy metalic, nadkola, halogeny, alum. felgi,
dużo, poduszka pow. kierowcy, centr. zamek,
alarm, immobilizer, el. otw. szyby, lusterka w ko
lorze nadwozia, inst. gazowa na gwarancji, 2 kom
plety opon i felgi stalowe, roczny akumulator, wła
ściciel niepalący, kupiony w salonie, stan b. do
bry, bez wypadku • 18.500 zł., tel. 0603/67-22-91
W02009884

SKODA FAVORfT, 1991 r., 106 tys. km, 1300 ccm, bi£y. oryg.
lakier, garażowany, RO, tylne pasy, nowe opony, stan b. dobry, 5.400 zł. Domaszczyn, gm. Długołęka, powiat wrodawski, fel.
071/399-87-85,0602/63-22-08

SKODA

nie, belka wzmacniająca, zadbany, - 5.300 zł. Paszowice, tel.
076/870-12-26,0600/98-29-52

SKODA FAVORIT, 1991 r„ 93 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, bez wypadku, plastikowe nadkola, listwy boczne, pokrow
ce, hak, duto nowych częśd, ważny przegląd i OC, • 5.600 zł.
Lubin, tel. 076/842-7043,0606/40-50-67
SKODA FAVORIT, 1991 r„ 88 tys. km, 1300 ccm, beżowy, stan b.
dobry, dużo nowych częśd, nadkola, garażowany, - 5.300 zł. Nysa,
tel. 077/433-67-38,0606/44-18-87
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r„ 1300 ccm, biały, tylna szyba
ogrzewana, hak, nowy ukł. rozrządu, nowy akumulator i sworz

SKODA FELICIA, 1995/96 r., 92 tys. km. 1300 ccm. benzyna,
inst gaz., granatowy, katalizator, kupiony w salonie, centr. za
mek, alarm + pilot * 12.500 zł. Doruchów, tel. 062/731-5145

SKOOA FELICIA, 1996 r., 91 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic,
halogeny, dzielona kanapa, hak, kpi. dokumentacja, -13.000 zł.
Wrocław, tel. 0605/10-57-80
SKODA FELICIA KOMBI, 1996/97 r., 146 tys. km, 1300 ccm,
benzyna, biały, katalizator, kupiony w salonie w kraju, II właśddel, szyberdach, immobilizer, stan b. dobry. I właśddel niepalą
cy, -12.800 zł. Wschowa, teł. 065/540-564)8,0600/39-07-29
SKODA FELICIA KOMBI, 1996/97 r , 145 tys. km, 1300 ccm,
benzyna, biały, szyberdach, zadbany, II właśddel, halogeny, im
mobifizer, • 12.800 zł. Wschowa, tel. 0600/39-07-29
SKODA FELICIA, 1996/97 r.. 1300 ccm, MPI, biały, II właśddel,
kupiony w salonie 12.1996r, RO, halogeny, zderzaki i lusterka w
kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja, po
przeglądzie, garażowany, • 13.500 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30,
0602/17-1443
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 93 tys. km, benzyna, ezamy
metalic, bez wypadku, garażowany, blokada skrzyni biegów, ku
piony w salonie, bez wypadku, I właśdciel, stan b dobry, • 14.500
zł. Wrocław, fel. 071/373-23-00,0501/17-32-16
SKODA FELICIA; 1997 r„ 84 tys. km, 1300 ccm, MPI, wtrysk,
fioletowy, kupiony w.,,salonie, oryg. lakier, bez wypadku, alarm,
RO, halogeny w zderziaki, dzielona kanapa, stan b.dobry, -15.600
zł lub zamienię na Fiata Unó. Brzeg, tel. 077/41149-71,
0501/36-37-18
SKODA FELICIA, 1997 r., 104 tys. km, 1300 ccm, MPI, granato
wy, I właśddel, kupiony w salonie, alarm, bez wypadku, dzielona
tylna kanapa, welurowa tapicerka, stan techn. b. dobry, • 14.300
zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-81-74
SKODA FELICIA GLXi, 1997 r., 60 tys. km. 1600 ccm, zielony
metalic, kupiony w salonie, serwisowany, centr. zamek, eł. otw.
szyby, 5-drzwiowy, I właśddel, stan idealny, -16.400 zł lub za
mienię na tańszy. Leszno, tel. 065/529-71-78,0504/17-80-90
SKODA FELICIA, 1997 r., 72 tys. km. 1289 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, -15.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 0695/59-94-82
SKODA FELICIA KOMBI. 1997 r., 91 tys. km. 1300 ccm, MPI,
granatowy, immobilizer, alarm, dzielona tylna kanapa, welurowa
tapicerka, garażowany, stanb. dobry, -15.200 zł lub zamienię na
Daewoo Lanosa, po 2000 r., z dopłatą. Świeradów Zdrój, powiat
lubański, teł. 075/781-73-55
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 67 tys. km, 1300 ccm, MPI,
srebrny metalic, welurowa tapicerka, stan dobry, -16.500 zł. Wro
daw, tel. 071/349-13-54
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SKODA FELICIA KOMBI, 1999 r. 86 tys. km, 1300 ccm. benzy
na. demnoziełony. I wrfaśddel, blokada skrzyni biegów, refingi
dachowe, nowe opony, garażowany, bez wypadku, -17.900 zł.
Kolonowskie, tel. 077/461-14-87
SKODA FELICIA, 1999 r., 54 tys. km, 1300 ccm, MPI. zielony, I
właśddel, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, książka serwi
sowa, stan idealny, bez wypadku, • 18.900 zł. Legnica, tel.
076/724-59-79,0602/28-81-36
SKODA FELICIA, 1999 r., 77 tys. km, 1300 ccm, MPI, srebrny
metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właśddel, inst. gazowa w
miejscu koła zapasowego, poduszka pow., centr. zamek, alarm,
Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, halogeny, bez wypadku, stan b.
dobry, • 18.600 zł. Lubin, tel. 0601/79-97-87
SKODA FEUCIA, 1999 r , 80 tys. km, 1300 ccm, MPI, ziejony,
kupiony w salonie, I właśddel. 5-drzwiowy. immobilizer, centr.
zamek, bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, • 17.800 zł lub za
mienię na tańszy. Lubin, tel. 0601/79-97-87
SKODA FEUCIA, 1999 r., 67 tys. km, 1300 ccm, MPi, demnozie
łony, RO, pokrowce, dzielona kanapa tylna, listwy boczne, nad
kola, kupiony w salonie, stan b. dobry + koła letnie, • 18.600 zł
lub zamienię na tańszy. Strzelin, tel. 071/392-38-29
SKODA FEUCIA, 1999 r.,43 tys. km, 1300 ccm, benzyna, dem
noziełony, I właśdciel, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm +
pilot, RO, nadkola, listwy boczne, bez wypadku, serwisowany,
kpi. dokumentacja, stan idealny, • 18.700 zł. Strzelin, tel.
071/392-29-56,0607/71-08-02 ,
SKODA FEUCIA GUC, 1999 r., 57 tys. km, 1300 ccm, MPI, ben
zyna, zielony, -17.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/847-6243
SKODA FELICIA, 1999 r., 76 tys. km, 130Ó ccm, MPi, kolor wi
śniowy metalic, kupiony w salonie, I właścidel, centr. zamek,
immobilizer, welurowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, 18.700 zł. Wrodaw, tel. 071/315-1347
SKODA FELICIA, 1999 r., 72 tys. km, 1300 ccm, MPI, grafitowy
metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, alarm, książka serwisowa,
poduszka pow., kupiony w salonie, - 17.600 zł. Wschowa, tel.
065/540-97-24,0601/57-68-94
SKODA FEUCIA, 1999/00 r., 48 tys. km, 1300 ccm, benzyna I
właśdciel, garażowany, bez wypadku, poduszka pow., centr. za
mek, zderzaki w kolorze nadwozia, książka serwisowa, RO, za
dbany, -17.500 zł. Kępno, tel. 0609/78-40-21

SKODA FEUCIA KOMBI. 2000 r„ 93 tys. km, 1900 ccm, diesel,
srebrny metafic, wspomaganie kier., centr. zamek, eł. otw. szyby,
welurowa tapicerka, alarm, refingi dachowe, halogeny, - 20.000
zł. Rydzyna, powiat leszczyński, tel. 0504/15-29-58
SKODA FEUCIA GUCI KOMBI, 2000 r., 6 tys, km, 1300 ccm,
srebrny metalic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, alarm, centr.
zamek, relingi dachowe, halogeny, konsola środkowa, fistwy bocz
ne, nadkola, kupiony w salonie, I właścidel, bez wypadku, - 21.500
zł. Ząbkowice ŚUpkie, tel. 074/815-13-69,0607/53-05-81
SKODA FELICIA DCi KOMBI, 2000/01 r„ 84 tys. km, 1300 ccm,
zielony, kupiony w salonie, I aśddeł, serwisowany, bez wypad
ku, instalacja gazowa, centr. zamek, alarm ♦ pilot Immobifizer,
opony letnie i zimowe, fabryczna homologacja na dężarowy, stan
b. dobry, w łaśddel niepalący, • 18.900 zł. Wrocław, tel.
071/359-00-10,0501/49-82-00
SKODA FELICIA, 2000/01 r., 66 tys. km, 1300 ccm, MPI 2 po
duszki pow., el. otw. szyby, RO, halogeny, I ^a śdd el niepalący,
alarm, centr. zamek, listwy boczne, nadkola, stan idealny, • 19.900
zł lub zamienię na Skodę Fayorit. Ząbkowice śląskie, tel.
074/815-5146,0693/34-57-77
SKODA FORMAN LS, 1992 r., 132 tys. km, 1300 ccm, benzyna,
niebieski, obrotomierz, hak, po remoncie blacharki, - 5.900 zi.
Głubczyce, tel. 0694/18-2145
SKODA FORMAN LS, 1992 r., 1300 ccm, bordowy, obrotomierz,
pokrowce, hak, kubekowe fotele, bez wypadku, stan b. dobry, 5.800 zł. Nysa, teł. 0696/09-91-77
SKODA FORMAN LX, 1994 r„ 109 tys. km, 1300 ccm, benzyna,
kolor morski, I właśddel, kupiony w salonie, oznakowany, RO,
bez wypadku, garażowany, stan idealny, • 8.900 zł. Strzefin, tel.
071/392-29-56,0607/71-08-02
SKODA OCTAVIA, 1997/98 r.. 1600 ccm, benzyna, czerwony,
ABS, poduszka pow., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi,
centr. zamek, - 27.200 zł. Kraszewice, powiat ostrzeszowski, tel.
062/731-20-57,0691/77-77-93,0603/84-2345
SKODA OCTAYIA, 1998 r., 170 tys. km, 1600 ccm, zielony, ku
piony w salonie, zadbany, udokumentowany przebieg, serwiso
wany, - 29.000 zł. Nysa, tel. 0602/68-79-51
SKODA OCTAYIA GU. 1998 r.. 58 tys. km, 1600 ccm. benzyna
101 KM, kołor stalowy metafic, 2 poduszki pow., wszystkie el.
dodatki, szyberdach, spoiler, centr. zamek, - 29.500 zł. Groblice,
powiat wrodawski, fel. 0601/97-63-50
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 1800 ccm, 20V, zielony metalic, alum.
felgi, pełne wyposażenie, kupiony w salonie, stan idealny, - 34.000
zł łub zamienię. Jawor, teł. 0606/82-10-21
SKODA OCTAVIA GUC 1998 r., 148 tys. km, 1900 ccm, TDI, zie
lony, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby (x4), 2 poduszki pow., RO
z CD, komputer, eł. otw. szyberdach, - 33.600 zł. Leszno, tel.
0603/05-7944
SKODA OCTAVIA GU. 1998 r., 130 tys. km, 1600 ccm. srebrny
metalic. kupiony w salonie, serwisowany, poduszka pow., bez
wypadku, i właśdciel, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr.
zamek, alarm, el. otw. szyby, zestaw głośnomówiący, telefon, RO,
komputer, stan b. dobry, - 30.900 zł lub zamienię. Leszno, tel.
0603/68-79-16
SKODA OCTAYIA, 1998 r., 1800 ccm, wiśniowy metafic, RO,
wspomaganie kier., centr. zamek ♦ pilot, el. ster. lusterka/alarm,
poduszka pow., - 31.000 zŁ Lubin, tel. 0501/46-83-51
SKODA OCTAYIA, 1998 r., 135 tys. km, 1600 ccm, 100 KM, srebr
ny metalic, I właśddel, kupiony w salonie, serwisowany, kompu
ter, centr. zamek + pilot, el. reg. lusterka, immobilizer, wspoma
ganie kier., poduszka pow., RO, garażowany, bez wypadku, stan
idealny, kpi. dokumentacja, - 28.500 zł. Wałbrzych, tel.
0691/41-0247
SKODA OCTAYIA, 1998 r., 120 tys. km, 1900 ccm. TDI. srebrny
metalic. ABS. centr. zamek, wspomaganie kier., eL otw. szyby
przednie, kupiony w salonie, stan b. dobry, garażowany, kpi. do
kumentacja, - 35.000 zł. Wrocław, teł. 071/345-47-39,
0601/56-09-71
SKODA OCTAYIA, 1999 r, 114 tys. km, 1600 ccm, 101 KM, brązowy metalic, kupiony w salonie, serwisowany, I właśddel, bez
wypadku, centr. zamek + plot, RO z CD, wspomaganie kier., 2
poduszki pow., komputer, ABS, el. otw. szyby, - 32.900 zł. Lesz
no. tel. 065/534-09-04,0605/23-86-37,
SKODA OCTWIA, 1999 r., 1600 ccm, benzyna Pb/, perfowowiśniowy metalic, RO, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, ozna
kowany, eł. reg. reflektory, poduszka pow., regulowana kierowni
ca, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, kupiony w salonie, serwiso
wany, immobilizer, - 29.400 zł lii) zamienię na inny. Paczków, tel.
077/431-77-52,0602/67-58-35
SKODA OCTAVIA, 1999 r., 1900 ccm, TDI, zieiony, 5-drzwiowy,
ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, RM, komputer, kupio
ny w salonie, stan b. dobry, bez wypacku, - 37.900 zł lub zamie
nię, możliwe raty. Ząbkowice śląskie, tel. 0502/42-9345
SKODA OCTAYIA KOMBI. 1999/00 r.. 84 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 101 KM, srebrny metalic, kupiony w salonie w kraju, I wła
ścidel, bez wypacku, wspomaganie kier., kfimatyzacja, podusz
ka pow., el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, alarm, garażowany,
homologacja na dężarowy, - 38.500 zł. Opole, tel. 077/45649-18,
0600/01-23-90
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SKODA OCTAYIA, 2000 r., 76 tys. km, 1600 ccm,
75 KM, bordowy metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, bez wypadku, I właściciel, serwisowany, po
duszka pow., wspomaganie kier., ABS, centr. za
mek, opony zimowe, • 32.900 zł możliwy kredyt,
zamiana. Komis • „AUTO-MAX” , W ałbrzych,
www.automaxkomis.gratka.pl, ul. Wrocławska 2,
tel. 074/846-96-00, 0502/25-55-10, 0504/10-6444
W01040344

SKODA OCTAYIA, 2000 r., 32 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 102
KM, zielony metalic, wersja Exdusive, klimatronic, centr. zamek,
wspomaganie kier., 4 poduszki pow., ei. ótw. szyty, ABS, ESP,
ASR, podgrzewane fotele, RO z CD, czujniki cofania, soczewko
we reflektory, książka serwisowa, immobiizer, stan idealny, 33.800 zł. Legnica, tel. 076/722-99-09,0600/82-81-35
SKODA OCTAVIA GUC. 2000 n, 87 tys. km. 1900 ccm, TDI. srebr
ny metalic, kupiony w salonie, I właścidel, bez wypadku, ABS,
poduszka pow., el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm + pilot im
mobilizer, wspomaganie kier., 5-osobowy, homologacja na dę
żarowy, garażowany, RO, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, •
41.000 zł łub zamienię na tańszy. Sobótka.tel. 0601/15-66-99,
pow. wrodawski
SKODA OCTAYIA. 2000r., 48 tys. km. 1600 <xm, 100 KM, grafi
towy, kupiony w salonie, serwisowany, alarm, centr. zamek, ABS,
el. reg. lusterka, wspomaganie kier., opony letnie i zimowe, po
krowce na siedzenia, stan b. dobry, - 37.000 zl. św. Katarzyna,
tel. 071/31143-99 wieczorem, 0501/61-11-71
SKODA OCTAVIA, 2001 r„ 63 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski
metalic, I właśddel, kupiony w salonie, serwisowany, klimatyza
cja, ABS, eł. otw. szyby, ASR, właśdciel niepalący, garażowany,
letnie opony, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), - 49.500 zł. Gło
gów, tel. 0602/75-68-82
SKODA OCTAYIA ELEGANCE, 2001 r., 79 tys. km, 1900 ccm,
TDI, 110 KM, perłowoczamy, I właśdciel, pełne wyposażenie, kli
matronic. tempomat alum. felgi, kpi. opon zimowych i letnich,
fabr. homologacja, • 49.000 zł. Wtocław, tel. 0600/3544-74
ŚKODA OCTAVIA KOMBI, 2003 r., 35 tys. km, 1900 ccm, 90 KM,
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki pow., wspomaga
nie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg.
reflektory, w kraju od tygodnia, - 51.000 zl. Dziadowa Kłoda, po
wiat oleśnicki, tęl. 062/785-94-95,0604/27-78-61
SKODA OCTAYIA, 2003 r.. 30 tys. km. 1900 ccm, TDI, srebrny
metalic, pełne wyposażenie • 7.400 EUR. Wrocław, teł.
0607/11-89-19
SKODA OCTAVIA, 2003 r., 1900 ccm, TDI, 130 KM, srebrny me
talic, RO, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek z pilotem,
alum. felgi, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, alarm, klimatyzacja, 6
poduszek pow., nawigacja sat, klimatronic, reflektory ksenono
we, skórzana tapicerka. Zabrze, tel. 0601/34-27-94

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSICA
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SMART PASSION CABRIO, 2002/03 r, 23 lys. km. 700 ccm, tur
bo benzyna, srebrny metalic, podgrz. siedzenia, klimatyzacja,
skórzana tapicerka, 4 poduszki pow, alum. felgi 15*. skrzynia bie
gów tiptronic, automatic, ABS, SRS, ESP, ASD, ei. ster. szyby,
lusterka, • 33.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-56-42, 0603/
65-03-72

SUBARU
O

>

SUZUKI

TOYOTA
O

ABSOLUTNIE AKTUALNE AUTA ATRAKCYJNIE
KUPIĘ TOYOTY, KUPIĘ TOYOTY, KUPIĘ TOYO
TY, KUPIĘ TOYOTY, KUPIĘ TOYOTY. Kupujemy
auta całe, po wypadku, do remontu, po 1988 r. i
inne marki również, płacimy najwięcej, tel. 0005/
35-26-21, 0607/39-92-93 W01024774
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AUTO-MARPO CZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH.
Szeroki wybór części nowych i używanych, re
alizacja zamówień indywidualnych, sprzedaż wy
syłkowa, nowe, tel. 071/324-28-74, używane, tel.
071/329-61-02, w godz. 9-17. W01028964

TOYOTA AVENSIS, 1997/98 r. 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,
16V, czarny metale, Jcupiony w salonie w Polsce, bez wypadku,
serwisowany, klimatyzacja, 4 poduszki pow, ABS, wspomaganie
kier, pełne wyposażenie elektryczne, centr. zamek, RO, haloge
ny, alarm, immobiizer, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 33.500
zł. Oleśnica, teł. 071/314-70-62,0609/16-67-76

O

AUTO-MARPO CZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH.
Szeroki wybór części nowych i używanych, re
alizacja zamówień indywidualnych, sprzedaż wy
syłkowa, nowe, tel. 071/324-28-74, używane, tel.
071/329-61-02, w godz. 9-17. W01028954

SUZUKI ALTO, 1968 r, 800 ccm, czerwony, stan dobry, ważny
przegląd i OC, mało eksploatowany, RO, nie wymaga wkładu finansowego, -4.500 zł łub zamienię na Polonez Caro, Ford Sierra.
Trzebnica, teł. 0502/58-98-56
SUZUKI MARUTI, 1992/93 r, 87 tys. km, 800 ccm, brązowy, II
właścidel, serwisowany, bez wypadku, garażowany, 4 opony,
welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, RO, stan b. dobiy, - 6.200 zł.
Wiązów, teł. 071/394-40-07,0698/62-34-92
SUZUKI MARUTI, 1993 r, 160 tys. km, 800 ccm. niebieski, spro
wadzony w całośd, ekonomiczny, stan dobry, RO, • 6.900 zł. Wro
cław teL 0605/05-07-54
SUZUKI MARUTI, 1994 r, 103 tys. km, 800 ccm, demnografitowy, II właśddeł, kupiony w salonie, RO, nowe opony, b. zadbany,
serwisowany,-7.200 zł. Wrocław, tel. 0604/56-10-13
SUZUKI MARUTI; 1995 r, 90 tys. km, 600 ccm, czerwony, kupio
ny w salonie w kraju, bez wypadku. RO, zadbany, ekonomiczny,

TOYOTA AYENSIS, 2000 r, 1600 ccm, 16V, oliwkowy metalic,
kupiony w kraju, klmatyzacja, ABS, 2 poduszki pow, el. ster. szy
by i lusterka, RO z CD, - 36.900 zł. Żagań, tel. 068/477-63-63,
0607/27-64-77
TOYOTA AYENSIS, 2002/03 r, niebieski, klimatyzacja, alarm+ plot,
pełne wyposażenie, - 60.000 zł. Lwówek śląski, teł. 075/782-54-38
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AUTO-MARPO CZĘŚCI DO AUT JAPOŃSKICH.
Szeroki wybór części nowych i używanych, re
alizacja zamówień indywidualnych, sprzedaż wy
syłkowa, nowe, tel. 071/324-28*74, używane, tel.
071/329-61-02, w godz. 9-17. W01028944

SUBARU FORESTER GX, 1996 r, 113 tys. km, 2000 ccm, zielo
ny, 4x4, ABS, klimatyzacja, RO, 4 eł. otw. szyby, wspomaganie
kier, podgrzewane siedzenia, otwierany dach, centralny zamek z
pilotem, alarm, - 43.200 zł. Legnica, tel. 0604/12-25-21, 076/
722-92-92
SUBARU IMPREZA GT TURBO, 1995/99 r, 2000 ccm, turbo E,
niebieski metalic, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, el.
otw. szyby, wspomaganie, radio+CD, 2 kompl. kół, wszystkie czę
ści mechaniczne z 1999 r. przód ł spoiler z WRX, • 36.000 zł.
Wrocław, tal. 0600/01 -62-00
SUBARU LEGACY GLX, 1992 r, 214 tys. km, 2200 ccm, 135 KM,
czarny, 4WD, wszystkie el. dodatki, szyberdach, ABS, klimatyza
cja, po remoncie zawieszenia i silnika, • 11.000 zł. Kobierzyce,
powiat wrocławski, tel. 0603/29-26-71
SUBARU LEONE KOMBI, 1965 r, 1800ccm,benzyna, biały, centr.
zamek, szyberdach, el. otw. szyby, wspomaganie kier, • 2.200 zł.
Żary, teł. 068/362-14-87,0600/56-36-37
SUBARU LEONE KOMBI, 1989 r, 1800 ccm, szary metaiic, role
ta, wspomaganie kier, napęd 4x4, welurowa tapicerka, centralny
zamek, szyberdach, el. otw. szyby, -10.000 zł lub zamienię, moż
liwe raty. Prusice k. Trzebnicy, tal. 071/312-53-41,071/312-63-41
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. TAWRIJA ZAZ1102,1992 r, 55 tys. km, 1100 ccm, piaskowy, po
remonde błącharki i podwozia, atrakcyjny wygląd, 3-drzwiowy,
5-blegowyy, kołpaki, nowe felgi I amortyzatory przednie i wiele
innych nowych części, -1.700 zł. Głogów, teł. 0602/76-71 -06
TAWRIJA 1102,1992 r, 72 tys. km, 1100 ccm, biały, I właściciel,
garażowany, oryg. lakier, 5-biegowy, nowe opony, przegląd do 2005
r, stan techn. idealny, • 2.100 zł. Wałbrzych, teł. 074/844-27-60

TOYOTA AVENSIS, 1998 r, 1600 ccm, 16V, niebie
ski metalic, kupłony w salonie w Polsce, I wła
ściciel, serwisowany, 2 poduszki pow, ABS, el.
otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, centr.
zamek, alarm, immobilizer, wspomaganie kler,
stan idealny, - 39.900 z ł kredyt, leasing, samo
chód w rozliczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” ,
Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocław
ska 23, te l. 074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01040124

TOYOTA AVENSIS, 1998 r, 97 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowa
ny, serwisowany, eł. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier,
ABS, poduszka pow, relngi dachowe, roleta bagażnika, - 33.900
zł, możliwe raty przez komis lub zamienię. Świebodzice, tał. 0501/
22-32-98
TOYOTA AVENSIS, 1998 r, 185 tys. km, 2000 ccm, TD, zielony
metalic, cenlr. zamek + pilot, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspo
maganie kier, klimatyzacja, RO, 2 poduszki pow, alarm, immobii
zer, - 36.000 zł. Wieruszów, tei. 062/784-01 -82,0603/11 -76-50
TOYOTA AVENSIS KOMBI, 19987,1800 ccm, benzyna, srebrny
metalic, pełne wyposażenie Sol, eł. otw. szyby i reg. lusterka,
welurowa tapicerka, klimatyzacja, wspomaganie kier, ABS, 30.000 zł. Wrodaw, teł. 071/361-51-58,0601/77-27-37

TOYOTA AVENSIS TERRA KOMBI, 2003 r, 17 tys.
km, 2000 ccm, 116 KM, srebrny metalic, 4-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, 6
poduszek pow, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, immobilizer, wspomaganie
kier, klimatronic, komputer, fabryczny RO z CD,
relingi dachowe, roleta bagażnika, nowy model,
• 84.900 zł kredyt, leasing, samochód w rozlicze
niu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych, www.auto-plus.com .pl, ul. W rocławska 23, tel. 074/
666-60-50,0695/60-30-22
W01040154

TOYOTA CAMRY, 1989/90 r, 2000 ccm, turbo D, złoty metale,
centr. zamek, wspomaganie kier, alarm, RO, nowe opony, - 6.500
zł. Wefcrzych, tel. 0507/64-59-67
TOYOTA CAMRY, 1993 r, 2200 ccm, benzyna, inst gaz, ciemno
zielony metale, ABS, poduszka pow, wspomaganie kier, 4 el. otw.
szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, inst. gazowa, - 21.500 zł lub
zamienię. Legnica, tei. 0696/44-72-34
TOYOTA CAMRY, 1993/94 r, 3000 ccm, V6, inst. gazowa pełne
wyposażenie oprócz skórzanej tapiceiki, • 22.000 zł łub zamienię.
Góra, tel. 0503/15-06-88
TOYOTA CAMRY, 1997/98 r, 104 tys. km, 3000 ccm, V6, TTE,
perfowozielony metale, pełne wyposażenie, II właściciel, auto
matic, zadbany, 2 kpi. felg aluminiowych, zadbany, • 56.900 zl.
Wrodaw, teł. 0505/77-91-31
TOYOTA CAMRY, 1997/98 r, 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V,
błękitny metale, pełne wyposażenie, klmatyzacja, automatic, bez
wypadku, stan idealny, • 42.000 zł lub zamienię na inny. Wrocław,
tel. 0508/50-98-99
TOYOTA CARINA SEDAN, 1988 r, 1600 ccm, 16V, bordowy, centr.
zamek, plot, szyberdach, wspomaganie kier, el. otw szyby, - 7.800
zł. Żary, teł. 068/362-14-67,0600/56-36-37
TOYOTA CARINA II, 1989 r, 2000 ccm, diesel, srebrny metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier, obrotomierz, ałatm, bez
korowi, stan techn. b. dobry, kupiony w salonie, II właśdciel, •
9.500 zł. Wrocław, teł. 071/351-53-14,0501/25-05-96
TOYOTA CARINA II, 1990 r, 2000 ccm, diesel, szary metaiic, szy
berdach, hak, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier, 2
kpi. opon, alum. felgi, nowy olej i pasek, klocki hamulcowe, stabi
lizatory, amortyzatory, sprzęgło, stan b. dobry, -12.500 zł. „ teł. 0506/94-15-05
TOYOTA CARINA II, 1991 r, 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, czer
wony, stan b. dobry, -15.000 zł. Leszczynfec, powiat kamienno
górski, teł. 0694/19-06-60
TOYOTA CARINA li, 1991 r, 280 tys. km. 2000 ccm, diesel, grafi
towy metale, kupiony w salonie, II właśddeł, kpi. dokumentacja,
bez wypadku, 5-osobowy, zabezp. przed kradzieżą, opony letnie i
zimowe, RO, wspomaganie kier, garażowany, zadbany, • 12.400
zł. Wrodaw. tel. 071/357-57-02.0507/45-84-28
TOYOTA CARINA II Iftback. 1992 r, 2000 ccm, diesel, • 11.500
zł. Św. Katarzyna, teł. 071/311-40-42,0601/44-34-98
TOYOTA CARINA, 1993 r, 1600 ccm, benzyna, 16V, fioletowy
metalic, wszystkie el. dodatki, ABS, eł. otw. szyberdach, garażo
wany, stan b. dobiy, • 16.800 zł. Lubin, tei. 0691/96-39-16
TOYOTA CARINA E, 1993 r, 116 tys. km. 2000 ccm, 16V, niebie
ski metale, ABS, eł. otw. szyby, wspomaganie kier, centr. zamek,
welurowa tapicerka, sprowadzony w całośd, stan b. dobry, • 14.900
zł. Rawicz, tei. 0696/13-95-29
TOYOTA CARINA E SEDAN, 1994 r, 160 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 16V, zielony metalic, wspomaganie kier, centr. zamek, el.
otw. szyby, bez wypadku, -17.800 zl lub zamienię, możliwe raty.
Paczków, tel. 077/431-78-00,0600/06-30-37
TOYOTA CARINA E KOMBI, 1994 r, 2000 ccm, benzyna instala
cja gazowa, alarm, RO, centr. zamek, wspomaganie kier, el. otw.
szyby, welurowa tapicerka, ABS, - 19.000 zł. Wrodaw, tał. 071/
364-92-37,0600/22-75-59

Wrocław, ul. Zaporoska 37a I f F U
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TOYOTA COROLLA, 1986 r, 1800 ccm, diesel, granatowy, stan
b. dobry, • 6.800 zł. Jelcz-Laskowice, powiat oławski, teł. 071/
318-92-74
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1968 r, 240 tys. km, 1600 ccm, die
sel, srebrny metalic, nowy model, alarm ♦ plot, nowy olej, pasek
rozrządu, • 7.200 zł. Wrodaw, tel. 071/353-66-29,0502/55-96-78
TOYOTA COROLLA, 1989 r, 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, RO, szyberdach, stan b. dobry, - 7.900 ii. Świebodzice, po
wiat świdnicki, tei. 074/854-72-33,0600/34-66-42
TOYOTĄ COROLLA SEDAN, 1989r, 160 tys. km, 1600ccm, 16V
Inst. gazowa roczna, wspomaganie kier, radio, alum. felgi, klima
tyzacja, - 7.200 zł lub zamienię na busa. Zielona Góra, tel. 0604/
58-60-12 po godz. 20
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1989/90r, 1300 ccm, 12V, kolor sta
lowy metale, hak, roleta bagażnika, kpi. dokumentacja, stan b.
dobry, - 8.700 zł. Bierutów, powiat oleśnicki, teł. 0607/04-21 -31
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1990/92 r, 140 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, 16V, biały, centr. zamek, alarm ♦ plot, wspomaganie
kier, klimatyzacja, hak, oznakowany, wersja amerykańska, - 6.400
zł. Rogoźnica, powiat świdnicki, tel. 074/855-90-69
TOYOTA COROLLA, 1991 r, 1300 ccm, benzyna, czerwony, alarm,
RO, 5-biegowy, garażowany, stan b. dobry, • 10.600 zł, tel. 0605/
48-77-00
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r, 120 tys. km, 1300 ccm,
wtrysk, 12V RO, bez wypadku, kupiony w salonie, - 8.950 zł. Ja
rodn, tai, 0601/57-35-88
TOYOTA COROLLA, 1991/95 r, 1300 ccm, 12V, EFI, grafitowy
metale, hatchback, 5-biegowy, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, stan
b. dobry, - 8.300 zł. Rydzyna, teł. 065/538-79-19,0694/96-63-19
TOYOTA COROLLA, 1992 r, 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna,
biały, 5-drzwiowy, wersja nadwozia Iftback, • 6.000 zł. Osiek, po
wiat lubiński, tel. 076/849-10-79
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1992r, 175 tys. km, 1300 ccm, 12V,
jasnoniebieski metale, bez wypadku, 5-biegowy, RO, oryg. lakier,
kupiony w salonie, alarm, stan idealny, • 12.500 zł lub zamienię.
Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85
TOYOTA COROLLA. 1992 r. 200 tys. km. 1300 ccm, benzyna,
12V, czerwony, hatchback, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, centr.
zamek, alarm, immobiizer, RO, stan b. dobry, • 6.900 zł. Zielona
Góra, tel. 0601/76-65-97,0601/91-25-81
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1993 r, 1400 ccm, 16V kupiony w
salonie, insi gazowa z komputerem, centralny zamek z pilotem,
alarm, stan b. dobry, -15.900 zł. Lubin, tei. 076/644-28-90,0691/
73-78-05,0601/15-92-65
TOYOTA COROLLA, 1993 r, 115 tys. km, 1300 ccm, 16V, biały,
klmatyzacja, automatic, wspomaganie kier, centr. zamek * pilot,
alarm, zadbany, stan b. dobry, • 16.500 zł. Trzebnica, tel. 0607/
06-94-74
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1993/94 r, 1400 ccm, 16V, ciem
noszary metalic, kupiony w salonie, RO, centr. zamek, alarm,
zadbany, - 14.800 zł. Wschowa, teł. 065/540-15-00, 0609/
83-77-79
TOYOTA COROLLA, 1994 r, 1300 ccm, benzyna, inst gaz, grafi
towy metaiic, stan b. dobry, butla gazu w miejscu koła zapasowe
go. zadbany, garażowany, nowe opony, aiami, centr. zamek, blo
kada skrzyni biegów, po wymianie płynów, RO z CD ♦ głośniki (b.
dobre), niepalący tóaśdciel, garażowany, -17.500 zł. Złotoryja,
teł. 0607/68-39-93
TOYOTA COROLLA SEDAN GLX, 1994 r, 158 tys. km, 1400 ccm.
16V, Wiśniowy metalic, kupiony w salonie, I właśddeł, centr. za
mek ♦ pilot, alarm, immobiizer, welurowa tapicerka, RO, szyber
dach, bagażnik dachowy na narty, garażowany, stan b. dobry,
14.600 zł. Bolesławiec, teł. 075/734-20-01,0692/53-18-60
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stan b. dobry, • 7-600 zł łub zamienię, możlwe raty przez komis.
Watorzych, teł. 074/84343^5,0604/26-23-92
SUZUKI SWIFT, 1990 r, 185 tys. km, 1600 ccm, zielony metaiic,
el. reguł, lusterka i reflektory, centr. zamek, aiarm, stan b. dobry, •
8.500 zł. Wrodaw, tel. 0602/79-84-41
SUZUKI SWIFT CABRIO, 1992r, 1300 ccm, benzyna, żółty, 2-oso
bowy, wspomaganie kier, alarm + plot, centr. zamek, reguł, kie
rownica, ei. reg. lusterka, • 10.900 zl lub zamienię na inny, prod.
japońskiej, w tej cenie. Dobrodzień, powiat oleski, tei. 0602/
1743-77

O
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SALON I SERWIS SUZUKI
Legnica, uL Jaworzyńska 261
te l 076/850-64-49

www.agrohandel-suzuki.mojeauto.pl
przyjmujemy auta używane w rozliczeniu
opo319fl6

Suzuki Ignisjuz w salonie

O

SUZUKI SWIFT, 1998 r, 46 tys. km, 1300 ccm
5-drzwiowy, stan b. dobry, centr. zamek, el. otw.
szyby, fabryczna homologacja na ciężarowy, ku
piony w salonie, I właściciel, - 19.400 z ł brutto.
Wałbrzych, te l. 074/842-55-50, 0601/86-19-24
W01040554

O

SUZUKI SWIFT SEDAN, 1999 r, 1300 ccm, niebie
ski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm,
kupiony w salonie, stan b. dobry, I właściciel, 21.400 żł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50, 0601/
88-19-24 W01040454

SUZUKI SWIFT GLX, 1999 r, 67 tys. km, 1300 ccm, benzyna,
biały, halogeny, centr. zamek, eł. reg. lusterka, el. otw. szyby, RO,
przegląd do 02.2005 r, spoiler w kolorze nadwozia, kpi. kół zimo
wych, hak, stan b. dobry, -19.800 zł. Czechy, powiat świdnicki,
teł. 074/858-77-34,0606/92-05-13
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1999/00 r, 34 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, niebieski metale, kupiony w salonie, bez wypadku, I właści
del, centr. zamek, el. otw. szyb/ el. reg. lusterka, centr. zamek,
alarm, stan idealny, - 21.800 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-01
SUZUKI WAGON R+, 1999 r, 78 tys. km, 1000 ccm, benzyna,
inst gaz, błękitny metalic, wspomaganie kier, 2 poduszki pow,
pełne wyposażenie elektryczne, alarm, stan b. dobry, zadbany,
kupiony w salonie, - 22.000 zł. Oława, teł.,0604/3049-33

TALBOT
TALBOT HORIZON, 1985 r, 1900 ccm, diesel, niebieski, po re
monde sinika, kpi. opłat, • 2.200 zł lub zamienię na samochód
ciężarowy. Jelenia Góra, teł. 0603/94-08-60 '
TALBOT SAMBA SEDAN, 1962 r, 1100 ccm, benzyna, niebieski,
ważny przegląd i OC, zadbany, bez śladów korozji, szyberdach,
RO, w ciągłej eksploatacji, b. ekonomiczny, częśd zapasowe, stan
dobry, • 2.400 żł. Nowa Sól, tei. 0694/61 -94-54

TAWRIJA

TOYOTA AVENSIS, 1999 r, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, klimatronic, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie kier, centr. zamek, ABS, 2
poduszki pow, I właściciel, kupiony w salonie,
5-drzwiowy, homologacja na ciężarowy, - 39.900
zł brutto. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50, 0601/
88-19-24 W01040624
TOYOTAAVENSIS, 1999 r, 101 tys. km, 1600 ccm,
16V, fioletowy metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, I właściciel, serwisowany, 2 poduszki pow,
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi,
centr. zamek, alarm, immobilizer, fabryczny RO,
wspomaganie kier, welurowa tapicerka, stan ide
alny, - 39.900 zł kredyt, leasing, samochód w roz
liczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01040134

TOYOTAAYENSIS, 1999 r, 69 tys. km, 2000 dcm, benzyna, srebr
nymetale, Iiftback. wszystkie el. dodatki, klimatronic, 4 poduszki
pow, automatic, inst. gazowa, serwisowany, przednia szyba ogrze
wana, el. reg. lusterka, 2 kpi. opon, alarm, - 43.000 zł, teł. 0602/
15-57-96
TOYOTA AYENSIS, 1999 r, 1600 ccm, benzyna. 16V kupiony w
salonie w kraju, I właśddeł, serwisowany, garażowany, bez wy
padku, 2 poduszki pow, eL otw. szyby,el. reg. lusterka, klmatyza
cja, ABS, centr. zamek, alarm, wspomaganie kier, książka serwi
sowa, RO, alum. felgi, opony zimowe i letnie, • 34.000 zł. Klucz
bork, tel. 077/41647-96,0604/20-56-68
TOYOTA AVENSIS, 1999 r, 93 tys. km, 2000 ccm, turbo D, kolor
wiśniowy metalic, 2 poduszki pow, ABS, wspomaganie kier, -el.
otw. szyby, el- reg. lusterka, ei. reg. reflektory, centr. zamek, alarm,
RO, welurowa tapicerka, kupiony w kraju, stan idealny, bez wy
padku, - 38.800 rt lub zamienię. Wałbrzych, teł. 074/845-11 -15,
0609/04-37-93
TOYOTA AVENSIS, 1999 r, 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny
metaiic, kupiony w salonie, 2 poduszki pow, klmatyzacja, centr.
zamek, bez wypadku, blokada skrzyni biegów, RO, garażowany,
serwisowany, - 42.500 zł. Wrocław, teł. 0601/87-72-05
TOYOTA AYENSIS KOMBI, 1999 r. 130 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, wersja SOL, instalacja gazowa, - 40.000 zł. VWocław, teł. 0604/92-37-03
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TOYOTA AVENSIS, 2000 r, 84 tys. km, 1800 ccm,
16V, oliwkowy metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, I właściciel, serwisowany, 2 poduszki pow,
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, alarm, immobilizer, wspomaganie kier, kli
matyzacja, blokada skrzyni biegów, zestaw gło
śnomówiący, homologacja na ciężarowy, • 47.900
zł z VAT-em, kredyt, leasing, samochód w rozli
czeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , W ałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01040144

TOYOTA AVENSIS, 2000 r, 103 tys. km, 2000 ccm, kolor wiśnio
wy metale, 4 poduszki powietrzne, 2 kurtyny powietrzne, klmatronic, ABS, stan b. dobiy, • 46.300 zł. Opole, tei. 0600/92-76-96

KUPIEAUTOPOWYPADKU
wszystkie roczniki

TAWRIJA, 1990 r, 1100 ccm, benzyna, niebieski, stan dobry, 700 zł. Wilamowice, powiat nyski, tel. 0694/2546-54
TAWRIJA ZAZ, 1991 r, 60 tys. km, 1100 ccm, niebieski, stan do
bry, -1.600 zł. Lewin Kłodzki, tel. 0693/55-27-92

OPM0727

Tani Transport od 80 gr/km

Wrocław, tel. 0601 71 59 58

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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TOYOTA CARINA E, GLl, 1994/95 r, 160 tys. km, 1600 ccm, 16V,
grafitowy metalic, 115 PS, bez wypadku, kupiony w salonie, kpi.
dokumentacja, książka serwisowa, pełne wyposażenie oprócz kli
matyzacji, RO Sony z CD, stan idealny, • 20.900 zł. Strzeln, tel.
071/392-10-69,0602/44-78-77
TOYOTA CARINA E, 1994/95 r, 181 tys. km, 1996 ccm, ben
zyna, demnofidetowry, kupiony w salonie, serwisowany; alarm,
ABS, wspomaganie kier, pełne wyposażenie el, RO, stan b.
dobry, aium. felgi, • 20.500 zl. Wrocław, teł. 071/787-36-91 po
godz. 19
TOYOTA CARINA, 1995 r, 163 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
inst. gaz, demnozielony, butla gazu w miejscu koła zapaso
wego, el. reg. szy6y i lusterka, wspomaganie kier, centr. za
mek, szyberdach, • 19.900 zł łub zamienię na tańszy lub
uszkodzony, z dopłatą. Ostrów Wlkp, teł. 062/7344340,0696/
0745-31
TOYOTA CARINA E, 1995 r, 195 tys. km, 1600 ccm, 16V, dem
nozielony metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie
kier, poduszka pow, garażowany, blokada skrzyni biegów, -19.800
zł lub zamienię na tańszy, w cenie do 10.000 zł. Paczków, tel.
077/431-73-67
TOYOTA CARINA E SEDAN, 1996 r, 126 tys. km, 1600 ccm, 16V,
zielony metalic, II właśddeł, wspomaganie kier. centr. zamek,
kupiony w kraju, faktora zakupu, serwłsowany, książka serwiso
wa, RO, bez wypadku, garażowany, dodatkowo kpi. kół z opona
mi, stan idealny, - 27.600 zł. Glwice, teł. 032/268-86-65
TOYOTA CARINA E, 1996- r, 185 tys. km, 1600 ccm, benzyna
16V, biały, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier, alaim + plot,
eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, kupiony w salonie, - 23.700 zł.
Jelenia Góra, tel. 075/643-81-97,0602/59-2645
TÓYOTA CARINA E, 1997 r, 157 tys. km. 1600 ccm, 16V, bordo
wy metalic, RO, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, immo
biizer, alum. felgi, kupiony w salonie w kraju, I właśdciel, serwi
sowany, bez wypadku, - 26.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel.
0602/244042
TOYOTA CARINA E, 1997 r, 107 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 16V,
akrylowy zielony metalic, ABS, el. otw. szyby, 2 poduszki pow,
immobilizer, RO, klimatyzacja, alum. felgi, sprowadzony z Nie
miec w całośd, stan b. dobry, książka serwisowa, halogeny, atrak
cyjny wygląd, - 29.500 zl. Jelenia Góra, tel. 0693/82-8248
TOYOTA CARINA E SEDAN, 1997 r. 1600 ccm, 16V, zielony
metalic, bez wypadku, oryg. lakier, kupiony w salonie, centr. za
mek, aium. felgi, immobiizer, ABS, wspomaganie kier, RO z CD,
zadbany, stan b'dobry, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-17-24,
0603/29-53-50
TOYOTA CARINA. 1997 r, 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, perłowozielony, kupiony w salonie w Polsce, ABS, poduszka pow, el. ster.
szyby i lusterka, centr. zamek, alarm, RO Kenwood, serwisowa
ny, garażowany, stan b. dobry, • 26.000 zł. Złotoryja, teł. 076/
878-71-29,0696/09-76-85
TOYOTA CELICA SKŁADAK, 1987/94 r, 2000 ccm, 16V. czerwo
ny, ospdlerowany, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier,
szyberdach, zadbany, stan b. dobry, • 5.500 zł. Żagań, tei. 0696/
04-04-71
TOYOTA CELICA, 1989/90 r. 2000 ccm, czarny, pełne wyposa
żenie oprócz skórzanej tapicerki, nowa karoseria, karta pojazdu, 12.500 zł. Wrodaw, teł. 0692/71-38-03
TOYOTA CELICA, 1991 r, 186 tys. km, 2000 ccm, 16V, czarny,
bogate wyposażenie, alarm + pilot, stan b. dobry, • 15.000 zł.
Świdnica, tel. 0696/4246-77
TOYOTA CELICA, 1991/92 r, 161 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, stan idealny, wspomaganie kier, klimatyzacja, ABS, eł. otw.
szyby, sportowy ukł. wydechowy, spoiler, - 15(900 zł lub zamie
nię. Strzegom, tei. 074/844-27-58,0604/2943-83
TOYOTA CELICA GT FOUR, 1994 r, 2000 ccm, turbo E. biały,
rajdowy, gr. N, 4 x 4, klatka, podtrzymanie tuibo, bezpieczny zbior
nik, oświetlenie nocne + częśd, - 52.000 zł. Wrodaw, teł. 0605/
35-71-37
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1985 r, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, po remonde blacharki 2 lata, lakierowany, I właścidel, z
Pewexu, dśnienie na tłokach 11 atm, zadbany, - 5.500 zł. Pacz
ków, teł. 0606/15-33-85
TOYOTA COROLLA, 1985/66 r, 1300 ccm, benzyna, czerwony,
5-biegowy, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, RO, nowe opony, stan
dobry • 5.000 zł lub zamienię na większy, może być tańszy. Bole
sławiec, tel. 0505/66-75-77
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TOYOTA STARLET XLi, 1990 r, 1300 ccm, 12V, czerwony, stan
b. dobry, RO, welurowa tapicerka, bezwypadkowy, oryg. lakier,
bezwypadkowy, I właściciel, nowy przegląd, ekonomiczny, obro
tomierz, • 6.400 zł lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/439-05-35,
0606/39-29-31
TOYOTA STARLET, 1992/93r, 1000 ccm, 12V, biały, Odrzwiowy,
5-biegowy, RO, alarm, garażowany, stan idealny, -11.800 zł lub
zamienię. Świdnica, tel. 0601/67-21-85
TOYOTA STARLET, 1992/93 r, 172 tys. km, 999 ccm, benzyna,
czerwony, 3-drzwiowy, RO, alarm, II vdaśdciel, 2 kpi. kół (opony
letnie i zimowe), stan b. dobry, • 8.500 d. Wrocław, teł. 071/
333-65-05 po godz. 16,0602/44-95-54
TOYOTA$UPRA, 1987 r, 3000 ccm, benzyna, inst gaz, granato
wy, 5-biegowy, dach Targa, wszystkie el. dodatki, alum. felgi 1T,
tempomat, halogeny, atrakcyjny wygląd, wrażnyprzegląd i OC, butla
gazu w miejscu kola zapasowego, - 16.300 ił. Brzeg, tel. 0602/
72-98-53
TOYOTA YARIS, 1999 r, 58 tys. km, 1000 ccm, WT-i, wrzosowy
metale, poduszka pow, RO, kupiony w salonie, I właścidel, ser
wisowany, bez wypadku, stan idealny, • 27.300 zł. Wałbrzych, tel
074/854-61-30,0608/61 -92-24
TOYOTA YARIS, 2000 r, 65 tys. km, 1000 ccm, WT-15-drzwio
wy, kupiony w salonie, beż Wypadku, serwisowany, radio, blokada
skrzyni biegów, stan idealny, poduszka powietrzna, - 28.700 zł.
Legnica, tel. 0601/50-97-44
TOYOTA YARIS TERRA, 2001 r, 61 tys. km, 1100 ccm, WT-I,
srebrny metalic, wspomaganie kier, RO, 2 poduszki pow, blo
kada skrzyni biegów, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, I właści
ciel, bez wypadku, stan idealny, kpi. dokumentacja, • 28.900 zl
lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/529-71-78, 0504/
17-60-90
TOYOTA YARIS, 2001 r, 100 tys. km, 1000 ccm, MPI, srebrny
metale, 5-drzwiowy, klmatyzacja, poduszka pow, na gwarancji, .
alarm + pilot garażowany, komputer pokładowry, I właściciel, bez
wypadku, garażowany, karta pojazdu, książka serwisowa, RO, •
29.400 zi. Wrodaw, teł. 071/322-23-92,0502/07-09-09
TOYOTA YARIS, 2002 r, 40 tys. km, 1000 ccm, benzyna, WT-i,
srebrny metale, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier, RO, kom
puter, el. otw. szyby, skórzana kierownica, centr. zamek, wersja
Luna, I właśdciel, kupiony w salonie, stan idealny, - 30.000 zł.
Legnica, tel. 0607/30-89-86
TOYOTA YARIS, 2002 r, 20 tys. km. 1300 ccm, WT-i, czerwony,
3-drzwiowy, ei. otw szyby i reg. lusterka, el. reg. reflektory, wspo
maganie kier, 2 poduszki pow, RO z CD, kupiony w salonie, kpi.
dokumentacja, - 34.000 zl. Opole, tei. 0607/12-73-50
TOYOTA YARIS, 2002 r, 34 tys. km, 1000 ccm, biały, alarm, po
duszka powietrzna, RO Toyota, kupiony w salonie w kraju, książ
ka serwisowa, stan idealny, 3-drzwiowy, - 30.000 zł. Wrodaw, tel.
0508/50-64-65

TRABANT
TRABANT 601,1983/88 r, 67 tys. km, 600 ccm, benzyna, błękit
ny, po remonde, stan opon dobry, niklowane zderzaki, zadbany,
techn. sprawny, przegląd do 072004 r, stan b. dobry, • 799 zl.
Złotoryja, teł. 076/878-72-44,0503/16-51-22
TRABANT POLO KOMBI, 1990 r, 110 tys. km nowy akumulator,
stan dobry, plus częśd, - 2.400 zł. Milicz, tel. 071/384-09-30
TRABANT POLO, 1991 rr 110 tys. km, 1043 ccm, biały, stan do
bry, nowy akumulator, - 2.400 zł. Milcz, te l 071/384-09-30
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TOYOTA COROLLA KOMBI. 1994 r, 300 tys. km. 2000 ccm, die
sel, szary metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, wspo
maganie kier, relngi dachowe, - 16.000 zł. Legnica, tei. 0608/
6645-60
TOYOTA COROLLA. 1994 r. 164 tys. km, 2000 ccm, diesel, kdor
metalic, bez wrypadku, 5-drzwiowy, ABS, klmatyzacja, el. reg.
reflektory, reg. kierownica, RO, dzielone tylne siedzenia, właśd
deł niepalący, stan b. dobry, -19.900 zl. Radwanice, pow. wro
cławski, teł. 0505/06-04-20
TOYOTA COROLLA, 1994 r. 195 tys. km, 2000 ćcm, diesel, bia
ły, 3-drzwiowy, ABS, eł. reg. lusterka i szyby, alum. felgi, RO, po
duszka pow, zadbany, • 20.500 zł. Wrodaw, tel. 0505/06-04-20
TOYOTA COROLLA, 1995 r, 124 tys. km, 1300 ccm, zielony
metale, wspomaganie kier, ei. otw. szyby, centr. zamek, aium.
felgi, kpi. kół zimowrych, tylne szyby uchylane, ospolerowany, 17.000 zł lub zamienię na diesla. Sosnowiec, tel. 0601/88-14-02
TOYOTA COROLLA, 1995/97 r, 133 tys. km, 2000 ccm, diesel,
czerwony, 3-drzwiowy, RO Kenwood, wspomaganie kier, nowe
opony, oleje, filtry i paski, zadbany, stan b. dobry, - 15.500 zł.
Wrodaw, teł. 0503/15-59-92
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1997 r, 190 tys. km, 1400 ccm stan
b. dobry, - 22.300 zł. Prusice, tel. 071/312-37-96
TOYOTA COROLLA, 1997 r, 1400 ccm, 16V, benzyna, zielony
metale, klmatyzacja, ABS, el. otw. szyby, RO, welurowa tapicer
ka, 3 zabezpieczenia, inst. gazowa, spoler tylny, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, • 22.900 zi. Jelenia Góra, tel. 0602/44-07-38
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1997 r. 140 tys km, 1400 ccm, 16V.
czerwony, II właśdciel. wspomaganie, centr. zamek, alarm, eł. otw.
szyby, RO, poduszka pow, 4-drzwiowy, stan idealny, - 21.900 zł.
Lubin, tal. 0601/59-5543
TOYOTA COROLLA KOMBI. 1997 r. 190 tys. km, 1400 ccm stan
b. dobry, • 22.300 zi. Prusice, tel. 071/312-37-96
TOYOTA COROLLA. 1997 r, 210 tys. km. 1400 ccm. biały,
5-drzwiowy, immobiizer, centr. zamek, plot, I właścidel, garażo
wany, stan dobry. Wrocław, teł. 071/797-62-13.0696/40-66-90
TOYOTA COROLLA, 1997/98 r, 1600 ccm, 16V. czerwony, ei.
otw. szyby, wspomaganie kier, centr. zamek, alarm + plot, • 25.000
zł. Wałbrzych, tei. 0693/26-32-10
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TOYOTA COROLLA SEDAN, 1998/99 r, 60 tys. km,
1400 ccm, 16V, irys metalic, ABS, kupiony w sa
lonie, wspomaganie kier, 2 poduszki pow, alarm,
centralny zamek, RO + panel, immobilizer, RO
sterowany przy kierownicy, bezwypadkowy, nowe
opony, • 28.300 z ł lub zamienię. Świebodzice, tel.
0607/83-71-95,074/854-55-80
W81004794

TOYOTA COROLLA. 1998/99 r. 54 tys. km. 1400 ccm, 16V, gra
natowy, ABS, wspomaganie kier, poduszka pow, bez wypadku,
kupiony w salonie w kraju, - 26.500 zł. Wrocław, teł..071/353-06-76,
0608/45-5848
TOYOTA COROLLA, 1999 r, 115 tys. km, 1400 ccm, 16V, grana
towy, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, bez wypadku, poduszka pow,
wspomaganie kier, centr. zamek, alarm, stan b. dobiy, • 25.900 zł
lub zamienię. Leszno, tei. 0603/68-79-16
TOYOTA COROLLA, 1999 r, 1400 ccm, benzyna, 16V, granato
wy, ABS, klmatyzacja, 2 poduszki pow, kupiony w salonie, el. otw.
szyby, serwisowany, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), bez wy
padku. • 26.000 zł. Nysa, tel. 0602/46-6741
TOYOTA COROLLA, 2000 r, 80 tys. km, 1400 ccm. WWT. czer
wony, - 28.000 zi. Prudnik, tel. 0605/4345-55
TOYOTA PREVIA, 1990/91 r, 116 tys. km, 2400 ccm, benzyna,
brązowy metalic, wspomaganie kier, centr. zamek, el. otw. szyby
1szyberdach, el. reg. lusterka, 8-osobowy, alum. felgi, przyciem
niane boczne szyby, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry • 18.600 zł.
Oleśnica, teł. 071/79449-37,0607/94-52-50
TOYOTA STARLET, 1982 r, 1000 ccm, biały, stan b. dobry, - 2.900
zl. Oleśnica, tei. 0505/20-75-09
TOYOTA STARLET, 1984 r, 160 tys. km, 1000 ccm, bordowy
metale, szyberdach, stan dobry, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 0694/
56-71-70 ‘
TOYOTA STARLET, 1987 r, 1000 ccm, czerwony, stan dobiy, w
dąglej eksploatacji, aium. felgi, przyciemnione szyby, tylne uchyl
ne, 3-drzwiowy, RO, - 3.800 zł. Złotoryja, teł. 0603/65-19-76

TRABANT POLO, 1991 r,-129 tys. km, 1100 ccm, biały, roczna
inst gaz, hak, przegląd do 03.2005 r, • 3.000 zł. Oleśnica, tel.
071/314-73-38,0502/31-32-83
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VOLVO 343,1983 r, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, inst. gazowa, 3-drzwiowy, stan dobry, • 2.200
zł. Zielona Góra, tel. 0697/39-93-23 W87002414

VOLVO 440,1993 r, 150 tys. km, 1800 ćcm, benzyna, inst gaz, biały, 4-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier, A^S, weluro
wa tapicerka, oryg. lakier, bez w<ypadku, nowy model, • 11.900 zł
lub zamienię, teł. 0505/5049-69
VOLVO 440, 1993 r, 1700 ccm, benzyna, inst. gaz, grafitowy,
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, garażowany, stan idealny, 13.900 zł bib zamienię. Świdnica, tei. 0601/57-86-65
VOLVO 440,1996 r, 1600 ccm, biały, ei. otw. szyby, wspomaga
nie kier, -13.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0507/01-72-70
VOLVO 460,1991 r, 105 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czamy meta
le, stan b. dobry, oryg. przebieg, nowy akumulator, opony zimo
we, grill i reflektory, nowy model, I właśddeł w Polsce, -10.000
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-19-78
VOLVO 460,1993/94 r, 161 tys. km, 1800 ccm, ciemnozielony
metalic, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspo
maganie kier, immobilizer, 5-biegowy, 4 zagłówki, oznakowa
ny, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja. RO +4 głośni
ki. stan idealny, -13.500 zł. Górzec, tei. 071/392-14-29,0694/
81-87-25
VOLVO 460,1994 r, 194 tys. km, 2000 ccm, benzyna, Inst. gaz,
zielony metale, wspomaganie kier, poduszka pow; ABS, ei. otw.
szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, alarm
+ centr. zamek, RO z CD, el. wysuwana antena, regulowana kie
rownica i fotele, welurowa tapicerka, alum. felgi * opony letnie,
kola zimowe, ekonomiczny, zadbany -13.000 zl. Wrodaw, tel. 071/
325-53-67,0601/64-36-39
VOLVO 460,1996 r, 163 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony,
centr. zamek, ABS, wspomaganie kier, immobilizer, welurowa ta
picerka, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, - 21.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-79-01,0696/61-7142
VOLVO 740 KOMBI, 1986 r, 180 tys. km, 2300 ccm, benzyna,
inst. gaz, niebieski metalic, hak, centr. zamek, stan b. dobiy, 9.700 zł lub zamienię na mniejszy. Opole, tei. 0508/18-85-49
VOLVO 740,1991 r, 160 tys. km, 2400 ccm, torbo D, stalowy
metale, wspomaganie kier, centr. zamek, szyberdach, sinik i bla
charka w b. dobrym stanie, • 12.900 zł. Wrodaw, teł. 0602/30-03-93
VOLVO 744,1986 r, 2300 ccm instalacja gazowra, stan b. dobry, w
kraju od 10 mies, kpi. dokumentacja, alum. felgi, bez wypadku, 9.500 zi lub zamienię na kombi. Olszyna, tei. 075/721-24-73 wie
czorem
VOLVO 940 KOMBI, 1996 r, 2300 ccm, tuibo, czerwony, kupiony
w kraju, stan b. dobiy, 2 poduszki pow, ABS, centr. zamek, alarm,
skórzana tapicerka, relngi dachowe, roleta, el. otw. szyby, el. szy
berdach, el. reg. lusterka, garażowany, zadbany, • 23.500 zł lub
zamjenię. Chałupki, tei. 074/819-92-06.0694/45-87-70
VOLVO S40,1999 rt 60 tys. km. 2000 ccm I właścidel, kupiony w
salonie, bez wypadku, pełne wyposażenie, klimatronic, RO z CD,
stan idealny, - 42.900 ii lub zamienię, możlwe raty przez komis.
Świebodzice, tei. 0501/22-32-98
VOLVO S60, 2002 r, 60 tys. km, diesel, 163 KM, pertowobiały,
5-drzwiowy, aium. felgi, klimatyzacja, 8 poduszek pow, STC, re
flektory ksenonowe, halogeny, manualna skrzynia biegów, kpi.
dokumentacja, stan idealny, - 92.000 zł, tei. 0601/73-64-10
VOLVO S70,1997/98 r, 95 tys. km, 2400 ccm, benzyna, tuibo D,
granatowy metale, wszystkie el. dodatki, automatic, alum. felgi,
skórzana taplcerka^klimatronic, - 39.000 zł. Przygodzice, pow.
ostrowski, teł. 0606/47-00-78
VOLVO S70,1998 r, granatowy metale, I właściciel, kupiony w
salonie, pełne wyposażenie, - 40.000 z ł, możlwe raty przez ko
mis lub zamienię. Świebodzice, teł. 0501/22-32-98
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VOLVO V40,2003 r j tys. km, 1900 ccm, TDI, grafitowy, wszyst
kie ei. dodatki, ABS/ESP; klimatyzacja, do sprowadzenia z Belgii,
zdjęcia do wgłądu • 10.900 EUR. Prochowice, powiat legnicki, tel.
076/858-4034,0603/86-68-92
VOLVO V70,1998 r, 168 tys. km, 2435 ccm, benzyna, jasnobrązowy metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, pełne wyposaże
nie, serwisowany, • 43.300 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/
372-15-15,0504/07-46-70
VOLVO V70,1999 r, 2500 ccm, turbo 0,140 KM, czarny metalic,
3 miesiące w kraju, pełne wyposażenie, bez skórzanej tapicerki, •
65.000 zł. Świdnica, teł. 0605/82-58-43,074/857-05-75
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VOLVO OTO KOMBI, 1999/00 r, 120 tys. km, 2400
ccm, wtrysk, perłowogranatowy, kupiony w sa
lonie, I właściciel, bezwypadkowy, fabr. homolo
gacja, 2 x klimatronic, TCS, ETS, ABS, 4 podusz
ki pow, RO z CD, komputer, drewniane dodatki,
telefon, alum. felgi, welurowa tapicerka, pełne
wyposażenie eł. reg, serwisowany w ASO, stan
idealny, • 53.000 d brutto, faktura VAT, możliwe
raty lub zamiana. Kamienna Góra, tel. 0606/
23-66-76 W84005644

VOLVO V70,2000 r, 67 tys. km, 2400 ccm, benzyna, granatowy
metale, fabryczna inst. gazowa, skórzane fotele, wszystkie pod
grzewane siedzenia, wszystkie el. dodatki, b. oszczędny w eks
ploatacji w pełni wyposażony, garażowany, stan idealny, - 66.000
zl. Wrodaw. tel. 0607/11-98-82,071/349-24-32
VOLVO OTO, 2002 r, 35 tys. km, niebiesko-zidony, lakier metalic,
1 właśdciel, serwisowany, stan idealny, bogate wyposażenie, •
129.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-23-93,0609/82-43-80
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ABSOLUTNIE AKTUALNE AUTA ATRAKCYJNIE
KUPIĘ VW, KUPIĘ VWt KUPIĘ VW, KUPIĘ VW,
KUPIĘ VW. Kupujemy auta całe, po wypadku, do
remontu, po 1988 r. i inne marki również, płaci
my najwięcej, tel. 0605/35-26-21, 0607/39-92-93
W01024784

VW BORA, 1999 r, 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna SR, srebrny
metaiic, RM, szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pi
lot, alum. felgi, el. otw. szyby i reg. lusterka, alarm, klimatronic, 4
poduszki pow, skórzana tapicerka, niklowane zderzaki, grill ABT,
wszystkie el. dodatki, automatic, • 39.000 zł. Lubin, tel. 0695/
72-43-14 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod
numerem - AG0625 http://wkz.autogielda.com.pl)
VW BORA, 1999 r, 74 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski,
kupiony w kraju, kpi. dokumentacja, ABS, 2 poduszki pow, wspo
maganie kier, centr. zamek, • 36.500 zł. Głubczyce, tel. 0694/
18-21-45
VW BORA HIGHLINE, 1999 r, 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
srebrny metaiic, klimatronic, ABS, 4 poduszki pow, 4 el. otw. szy
by i reg. lusterka, alum. felgi, alarm + plot, immobiizer, centr.
zamek, sensor deszczu, podgrz. siedzenia, RO Beta, drewniane
wykończenia, serwisowany, - 36.900 zł. Lubin, tal. 0606/65-78-75
VW BORA, 1999 r, 69 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski,
kupiony w salonie, 2 poduszki pow; el. otw. szyby, ei. reguł, lu
sterka, centralny zamek, alarm ♦ pilot, RM ♦ CD Alpine, regulo
wana kierownica, ABS, immobizer, - 35.000 zi. Wtodaw tei. 0609/
57-59-92
VW BORA, 1999/00 r, 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty
metaiic, ABS, centr. zamek, alum. felgi, 4 poduszki pow, - 41.000
zł lub zamienię. Radomsko, tel. 0505/44-78-76
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VW GOLF 1,1976 r, 1100 ccm, benzyna, zielony metalic, 3-drzwiowy, RO, po renowacji tapicerki, hak, zadbany,'* 2.100 żf. Wrodaw,
tel. 0501/82-29-29 ’
VW GOLF 1,1977 r, 1100ccm.tanzyna do małych poprawek blacharsko-lakiemiczych, - 800 zł. Głuchołazy, powiat nyski, tel. 0609/
14*62:63
VW GOLF 1,1977 r, 107 tys. km, 1100 ccm, czerwohy, 3-drzwio
wy, przegląd do 09.2004 r, nowy akumulator, RO, stan dobry, 1.900 zł. Namysłów, tel. 077/419-59-88,0691/60-20-98
VW GOLF, 1977 r, 1500 ccm, diesel, czerwony, szeroka deska
rozdz. i lampy, 3-drzwiowy, w ciągłej eksploatacji, -1.800 zł. Wam
bierzyce, pow. kłodzki, teł. 0694/35-70-22
VW GOLF, 1978 r, 1600 ccm, benzyna, czerwony metalic, demne
tylne szyby i lampy, szyberdach, obrotomierz, ważny przegląd i
OC, atrakcyjny wygląd, - 2.300 zł. Bojanowo, powiat rawicki, teł.
0697/34-04-32
VW GOLF, 1978 r, 1600 ccm, benzyna, czarny metale, ciemne
szyby i lampy tylne, szyberdach, obrotomierz, ważny przegląd i
OC, atrakcyjny wygląd, - 2.300 rt. Bojanowo, powiat rawicki, tei.
0697/34-04-32
VW GOLF, 1978 r, 1500 ccm, diesel, -1.500 rt. Grodków, teł. 077/
415-14-48
VW GOLF,1978 r, 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, stan
dobry, w ciągłej eksploatacji, ekonomiczny, alum. felgi 15*, - 2.200
rt. Ludgierzowice, powiat trzebnicki, tel. 0501/61-14-65
VW GOLF 1,1978 r, 1600 ccm, diesel, bordowy, sinic Golfa II,
5-drzwiowy, szyberdach, 4-biegowy, przegląd do 09.2004 r, brak
OC, -1.800 rt. Wałbrzych, tal. 074/842-27-21,0508/39-38-46
VW GOLF 1,1978 r, 1100 ccm, benzyna, bordowy, spoler, dodat
kowe światło .stop’ , nowa uszczelka pod głowicą, stan dobry, •
1.000 rt. Wrodaw, teł. 071/357-75-99
VW GOLF, 1979 r, 1600 ccm, zielony, po remonde kapitalnym,
obrotomierz, szyberdach, stan b. dobry, - 2.400 zł. Brzeg, tal. 0507/
08-56-58
VW GOLF I, 1979 r, 1500 ccm, diesel, morski, garażowany,
stan dobry, • 2.900 rt. Dzierżoniów, tel. 074/645-45-39,0502/
29-44-37
VW GOLF 1,1979 r, 126 tys. km, 1263 ccm, benzyna, czerwony,
po lakierowaniu, ważny przegląd i OC, nowy akumulator, 3-drzwio
wy, - 2.500 rt. Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, tal. 0693/
83-62-19
VW GOLF, 1979 r, 1100cCm, benzyna ważny przegląd i OC, stan
b. dobry, -1.850 zł. Leśna, powiat lubański, teł. 0605/30-62-27
VW GOLF 1,1979 r, 1500 ccm, benzyna, czerwony, • 1.350 zł.
Lubin, tel. 0506/16-37-46
VW GOLF 1,1979 r, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwiowy, 4
reflektory, brak przeglądu i OC, - 1.200 zł. Uniejowice, tel. 076/
877-41 -99
VW GOLF 1,1979 r, 1100 ccm, benzyna 5-drzwiowy, nowe klocki
hamulcowe, opony zimowe, kierownica od VW Golfa II, aktualny
przegląd i OC, ekonomiczny, - 1.650 rt. Wabrzych, tai. 0506/
43-0541
VW GOLF 1,1979 r, 1500 ccm, dieseł, czerwony, stan dobry,
4-drzwiowy, 5-biegowy, -1.950 rt. Wabrzych, tel. 074/847-32-99,
0693/27-80-77
VW GOLF ł, 1979 r, 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebieski,
ciemne szyby, lotnicze fotele, szyberdach, ważny przegląd, stan
techn. dobry, • 3.500 rt. Wrodaw, tal. 071/351-51-73, 0501/
08-57-07
VW GOLF i, 1979 r, 144 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielony, w
kraju od 1996 r, technicznie sprawny, w ciągłej eksploatacji, do
poprawek blacharsko-1akiemiczych, ważny przegląd I OC ♦ czę
śd, • 1700 rt. Wrodaw, teł. 0692/76-38-87
VW GOLF GTI, 1979 r, 1600 ccm. benzyna, czarny, demne szy
by, obniżony, ospoierowany, drzwi otwierane na pilota, centr. za
mek, kubełkowe fotele, stan b. dobiy, - 2.800 rt. Wschowa, tal.
0508/37-65-38
VW GOLF 1,1979/90 r, 1500 ccm, diesel 5-drzwiowy, 5-biegowy,
po remonde silnika, nowy akumulator (gwarancja), dużo nowych
częśd, stan b. dobry. - 2.700 rt. Wabrzych, tal. 074/840-56-01,
0607/18-53-62
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VW GOLF II, 1985 r, 1600 ccm, diesel, brązowy metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, dużo
nowych częśd, • 5.500 zl. Kłodzko, ta). 074/647-65-76,0695/
21-23-52
VW GOLF II, 1985/86 r, 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, granato
wy, 5-drzwlowy, RO, alum. felgi, 4 lampy z przodu, stan techn. i
wizualny b. dobry, - 6.600 zl. Krotoszyn, tal. 0609/30-86-60
VW GOLF II, 1986 r. 1600 ccm, diesel, biały. 3-drzwiowy. 5-bie
gowy, garażowany, szyberdach, RO, przegląd do 01.2005 r, • 5.900
zł. Bogatynia, powiat zgorzelecki, tal. 0601/20-6840, 0505/
03-25-98
VW GOLF II, 1966 r, 114 tys. km, 1800 ccm, benzyna, brązowy,
na zachodnich tablicach • 280 EUR. Dębno, pow. biaiogardzki,
teł. 0605/68-02-33
VW GOLF II GTI, 1986 r, 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny,
alum. folgi, RO, obniżony, stan dobry, - 5.900 rt. Strcegom, po
wiat świdnicki, tal. 074/649-3344,0609/85-44-54
VW GOLF II. 1986 r, 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny,
alum. folgi, 3-drzwiowy, stan dobry, • 5.600 zł lub zamienię na
droższy. Strzegom, tal. 074/855-3444,0692/72-89-62
VW GOLF II CABRIO, 1986 r, 121 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czerwony, alum. felgi, RO, zderzaki I lusterka w kolorze
nadwozia, atrakcyjny wygląd, zadbany, w ciągłej eksploatacji,
stan techn. b. dobry, - 9.800 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel.
0505/10-22-56
VW GOLF II, 1986 r, 180 tys. km, 1600 ccm, czerwony, szyber
dach, obrotomierz, zadbany, bez korozji, - 5.900 zl. Wilamowa,
teł. 077/431-75-31,0697/24-92-02
VW GOLF II, 1986 r, 1600 ccm, turbo D, błękitny, 3-drzwiowy,
5-biegowy, szyberdach, spoler oryginalny, dodatkowe światło
.stop", szerokie zderzaki, alum. felgi 15", • 7.500 rt. Wrodaw, tel.
0696/95-73-23
VW GOLF II, 1986 r, 1600 ccm benzyna bezołowiowa, garażowa
ny, nowe hamulce, 5-biegowy, konsola, kubełkowe fotele, ater
miczne szyby, hak holowniczy, kpi. dokumentacja, nowa OC, za
dbany, stan b. dobry, - 5.700 zł lub zamienię na inny. Złoty Stok,
powiat ząbkowicki, tal. 0609/61 -00-08
VW GOLF GL, 1986/87 r, benzyna, malinowy metalic, automatic,
5-drzwiowy, insi gazowa na gwarancji, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa 2+1, centr. zamek, el. reg. lusterka, podgrze
wane fotele, reguł. wys. mocowania pasów i fotela, obrotomierz, 8.900 zł. Krzyżowa, tal. 075/73540-30
VW GOLF II, 1986/87 r, 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna, złoty
metalic, 3-drzwiowy, na zachodnich tablcach, • 1.600 rt. Zielona
Góra, tel. 0601/76-65-07
VW GOLF II, 1987 r, 163 tys. km, biały, 3-drzwiowy, nagłośnienie
2x150 W, RO ♦ CD, zadbany, garażowany, • 9.000 zł. Bielawa,
powłat dzierżoniowski, tel. 0607/03-73-71
VW GOLF, 1987 r. 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, szy
berdach, alum. felgi, sten dobry, - 7.900 zl. Opde, tal. 0608/
22-93-38
VW GOLF II GTI, 1987 r, 1800 ccm, 16V, czarny, 136 KM, wspo
maganie, szyberdach, aium. folgi, podwójne reflektory, obniżony,
sportowy układ wydechowy i kierownica, RO Sony, fotele kubeł
kowe, sprowadzony w całośd, alarm, stan b. dobry, • 8.300 rt.
Bierutów, powiat oleśnicki, tai. 0607/04-21-31
VW GOLF, 1987 r, 219 tys. km, 1600 ccm, turbo D, granatowy,
szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, podwójna reflektory, stan b.
dobry, • 9.100 rt. Borek Strzelińsłd, tel. 071/39249-26 po godz. 17,
0693/64-75-92
VW GOLF Ił, 1987 r, 1300 ccm, benzyna, czerwony, szyberdach,
na zachodnich tablcach • 280. Dębno, powiat biaiogardzki, tai.
0605/68-02-33
VW GOLF II. 1987 r, 1600 ccm, turbo D, czarny metaiic, bogata
wersja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, • 7.500 rt lub zamienię na inny.
Jelenia Góra, tal. 0603/61-59-50,0692/09-80-19
VW GOLF II, 1987 r, 1600 ccm, turbo D, zielony metaiic, nowe
opony zimowe, nowy rozrząd, olej i filtry, hak hdowniczy, podwój
ny gril, 5-biegowy, konsola, plastikowe nakładki, stan b. dobry 7.000 zł lub zamienię na inny. Kamieniec Ząbkowicki, tei. 0609/
61-00-08
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VW GOLF 1,1980 r, 1100 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwiowy, po
remoncie blacharki, zadbany, • 2.700 rt lub zamienię. Głogów teł.
076/833-59-10,0606/51 -86-01
VW GOLF 1,1980 r, 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwony, w
kraju od 1990 r, 2-drzwiowy, zadbany, garażowany, - 1.500 rt.
Kudowa Zdrój, powiat kłodzki, teł. 0601/88-3041
VW GOLF 1,1980 r, 1600 ccm, diesel, biały, nowe amortyzatory,
kpi. kół zimowych, po remoncie kapitalnym, atrakcyjny wygląd, •
3.000 rt. Strzelin, tel. 0606/95-7548
VW GOLF 1,1980 r, 1100 ccm. benzyna, niebieski metalic, alum.
folgi, automatic. 5-drzwiowy, stan dobry, -1.600 rt lub zamienię
na Fiata 126p. Świdnica, tel. 074/640-73-63,0508/21-31-78
VW GOLF 1,1980 r, 1100 ccm, benzyna, srebrny, • 1.600 rt. Zgo
rzelec, tel. 0505/11-72-01
0 VW BORA, 2001 r, 1600 ccm, 16V, 105 KM, srebr
VW GOLF 1,1980 r, 1300 ccm, benzyna, czerwony, po remonde
ny metalic, I rejestracja w 2002 r, kupiony w sa
blacharki, lakierowaniu, ważny przegląd i OC, stan dobry, -1.900
lonie w Polsce, I właściciel, serwisowany, 2 po
rt. Złotoiyja, tei. 0604/71-04-13
duszki pow, ABS, centr. zamek, immobilizer,
VW GOLF. 1981 r, 160 tys. km, 1500 ccm, diesel, szary, 4-drzwłoalarm, wspomaganie kier, stan idealny, - 47.900
wy, klimatyzacja, totochromowe szyby, hak, welurowa tapicerka
(granatowa), masywne zderzaki ze stali szlachetnej, stan sinika
zł kredyt, leasing, samochód w rozliczeniu, go
b. dobry, aktualne OC, - 2.500 rt. Dzierżoniów, teł. 074/831 -9045
tów ka. „AUTO PLUS” , W ałbrzych, www.auVW GOLF 1,1981 r, 1600 ccm, diesęl, biały, stan dobry, - 2.500 rt.
to-plus.com .pl, ul. W rocławska 23, te l. 074/
Lubnów, tel. 074/819-91-18
666-60-50, 0695/60-30-22
W01040174
VW GOLF I GTI, 1981 r, 1600 ccm, rtoty metalic, RO Sony, ku*
belkowe fotele, nowe amortyzatory, alum. felgi, sportowe zderza
VW BORA, 2001 r, 86 tys. km, 1900 ccm, TDI, czarny metalic,
ki, welurowa tapiceika, 5-biegowy, nowa kolumna kier, 2 kpi. kół,
klmatronic, 4 poduszki pow, tempomat, radio, seiwłsowany, kom
ważny przegląd i OC, - 4.500 rt. Malczyce, powiat średzki, tel.
puter pokładowy, dzielona tylna kanapa, - 51.000 rt. Wtocław. tel.
0696/67-9840
0508/52-26-16.0504/17-62-08
VW GOLF 1,1981 r, 1300 ccm, benzyna, insi gaz, czerwony, po
VW BORA. 2001/02 r. 39 tys. km. 1900 ccm, TDI, 115 KM. szary
remoncie kapitalnym sinika, nowe filtry i łożyska, deska rozdz.
metale, ABS, ESP. wspomaganie kier, 6-biegowy, centr. zamek,
nowego typu, do małych poprawek blacharskich, -2.900 zł. Pogo
el. otw. szyby, 4 poduszki pow, kjimatronic, alum. felgi, el. reg.
rzela, powiat świdnicki, tei. 0607/63-98-96
lusterka, książka serwisowa, serwisowany, sprowadzony w cało
VW GOLF, 1981 r, 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan b. dobry,
śd, RO z CD, stan b. dobry, - 58.900 rt. Lubin, tel. 076/846-73-18,
po remonde, szerokie lampy, deska rozdz. nowego typu, prze
0609/48-21-18
gląd do 2005 r, - 2.800 rt. Prochowice, teł. 076/858-56-56
VW BORA, 2002 r, 53 tys. km, 1900 ccm, TDi, 100 KM ABS, 2
VW
GOLF 1,1981 r, 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 5-drzwłopoduszki pow, wspomaganie kier, CB-radio z głośnikami, centr.
wy, 5-biegowy, stan b. dobry, do małych poprawek błacharsko-lazamek, alarm, alum. folgi, opony zimowe, I właśddeł, kupiony w
kierniczych,
ważny przegląd, kpi. dokumentacja, • 1.600 rt. Wał
salonie, garażowany, - 53.000 zl. Wrodaw, tel. 0608/69-55-28
brzych, tel. 074/848-1848,0609/1742-29
VW CORRADO VR6,1992 r, 2900 ccm. benzyna, inst gaz, czar
VW
GOLF
1,1982
r, 1300 ccm stan b. dobry, na zachodnich tabli
ny, ABS, wszystkie el. dodatki, szyberdach, alum. felgi, -14.500
cach • 400 EUR. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0698/35-3043
rt. Wrodaw, tel. 0605/69-68-54,0603/40-64-61
VW
GOLF,
1982
r,
40 tys. km, 1600 ccm, diesel, wiśniowy. po
VW CORRADO G60, 1993 r, 1800 ccm, czarny, wspomaganie
remoncie silnika (faktura), 5-dizwiowy, nowe amortyzatory, sten
kier, centr. zamek, el. otw. szyby i reg. lusterka, ABS, szyberdach,
techn.
dobry,
3.200
rt. Gryfów śląski, tel. 075/781-2748,0600/
alum. felgi, lotka tylna el,radio, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry,
20-37-55
• 16.900 zł łub zamienię. Nowa Sól, tel. 0607/04-97-71, 0601/
VW GOLF 1,1982 r, 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwień
58-17-64
meksykańska, 2-drzwiowy, szerokie tylne lampy, deska rozdz.
VW CORRADO, 1995 r, 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, fioleto
nowego typu, zadbany, bez korozji, alum. folgi, RO, wrażny prze
wy metafic, zderzaki i lusterka w kdorze nadwozia, el. otw. szyby
gląd, halogeny, stan dobry, - 2.300 rt. Prochowice, teł. 076/
1szyberdach, ABS, wspomaganie kier, alarm, centr. zamek, białe
• 858-56-56,0693/04-55-20
zegary, podświetlane na niebiesko, obniżony, sportowy ukł. wyde
chowy, alum. felgi, aktywna lotka, ciemne szyby i lampy, -15.000 - VW GOLF I GTD, 1982 r, 190 tys. km, 1600 ccm, turbo D, fioleto
wy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie kier, aium. felgi 15’ z sze
rt. Brzeg Ddny, powiat wołowski, tel. 0600/89-76-77
rokim rantem, szerokie zderzaki Carman, 5-biegowy, welurowa
VWDERBY, 1978 r, 100 tys. km, 1300 ccm, demnozielony, dobry
tapicerka, stan idealny, - 7.300 rt. Syców, powiat oleśnicki, tel.
stan, w ciągłej eksploatacji, -1.600 zł. Wtodaw, teł. 071/343-1846,
0606/73-6741
0608/31-66-27
VW GOLF 1,1982/83 r, 1600 ccm, diesel stan b. dobry, - 3.500 rt.
VW DERBY, 1978 r, 1100 ccm, beżowy, zarejestrowany, z urzędu
Krobia, tal. 065/571-22-83,0605/35-25-94
Celnego, brak OC. stan dobry, kpi. dokumentacja, cena 2.600 zł
VW GOLF II, 1983 r, 1600 ccm, turbo D po remoncie zawiesze
lub zamienię na Trabanta Polo, kombi (benzyna ♦ inst. gazowa)
nia,
nowe opony zimowe, akim. folgi, fotele kubełkowe, sportowy
abo Barkasa (1300 ccm), Aro 10.4. Bukowice, powiat miicki, tel.
wygląd, niebieskie sportowe wnętrze, hak, stan b. dobry, - 4.500
0601/19-89-07
rt.
Wrocław,
tel. 0694/43-11 -95
VW DERBY, 1979 r, 900 ccm, zielony, zarejestrowany, stan do
VW GOLF II, 1984 r, 220 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony,
bry, kpi. dokumentacja, z urzędu celnego, brak OC, cena 2.600 zl
4.500
rt.
Czernica,
powiat wrocławski, tei. 0502/10-52-94
lub zamienię na Trabanta Pdo, kombi (benzyna + inst. gazowa)
abo Barkasa (1300 ccm). Aro 10.4. Bukowice, powiatmlicki, teł.
VW GOLF II, 1984 r, 121 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bordowy
metalic, jasne wnętrze, alum. felgi, zadbany, stan dobry, I właści
0601/19-89-07
ciel, szyberdach, • 5.200 rt. Legnica, teł. 076/85849-23, 0696/
VW DERBY, 1992 r. 13 tys. km, 1100 ccm, benzyna, żółty, skła
02-77-52
dak, - 700 zł. Samotwór.gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/391 -00-76
VW GOLF GTI, 1984 r, 1800 ccm, i, platynowy, kubełkowe fotele,
alum. felgi, bez klamek, zabudowana klapa, alarm, komputer, szy
O VW GOLF III, 1900 ccm, turbo D wspomaganie
berdach, hak, spoilery, 110 KM, czame wnętrze, - 5.000 zi lub
kier, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, zamienię na inny, uszkodzony. Wrocław, tel. 0503/52-02-57 po
19.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50, 0601/ god*. 17
88-19-24 W01040724
VW GOLF II, 1984 r, 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, inst
gazowa, zarejestrowany, ważne OC i przegląd, 5-biegowy, szy
VW GOLF 1.1975 r, 1600 ccm, benzyna zadbany, 5-biegowy, hak,
berdach, 3-drzwiowy, alarm, bez korozji, sprawny sinik, - 6.500
dodatkowe światło .stop’ , ważny przegląd i OC, nowe amortyza
zł. Złotoryja, teł. 0504/24-90-57
tory, stan silnika b. dobry, -1.800 rt. Oława, tel. 0504/43-57-68
VW GOLF II, 1984/85 r, 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic,
VW GOLF, 1975 r, 1100 ccm, biały, RO, sportowa kierownica,
sinik w b. dobrym stanie, blacharka do małych poprawek, stan
obrotomierz, halogeny, nowry tłumik, stan b. dobry, 50% zniżki na
techn. b. dobry, - 5.200 rt. śwłdnica, tel: 0696/93-73-37
OC, - 2.200 rt. Złotoryja, teł. 0506/87-81-59

VW BORA, 2000 r, 1900 ccm, TDI, perłowoczarny, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, ser
wisowany, 2 poduszki pow, ABS, centr. zamek,
immobilizer, alarm, wspomaganie kier, blokada
skrzyni biegów, alum. felgi, stan idealny, - 46.900
zi kredyt, leasing, samochód w rozliczeniu, go
tów ka. „AUTO PLUS” , W ałbrzych, www.auto-plus.com .pl, ul. W rocławska 23, te l. 074/
666-60-50,0695/60-30-22
W01040164
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VW GOLF GTI, 1988 r, 180 tys. km. 1800 ccm, 16V, grafitowy,
instalacja gazowa, 140 KM, obniżony, sportowy układ wyde
chowy. 4 tarcze hamulcowe, tylna lotka, zapinki przednie i tyl
ne, el. reg. kubełkowe fotele Recaro, • 7.200 zł lub zamienię
na VW Passata od 1990 r.. Śmigiel, powiat kośdańskl, tai. 0502/
49-03-34
VW GOLF II, 1988 r, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwiowy,
szyberdach, RO, stan dobry, • 6.800 rt. śwłebodzice, tel. 074/
85443-20,0606/62-01-22
VW GOLF, 1988 r, 1600 ccm, diesel, grafitowy metale, szerokie
zderzaki, nakładki boczne, 5-biegowy, podwójne reflektory, szy
berdach oryginalny, atermiczne szyby, zadbany, - 9.300 rt. Wro
daw, tel. 071/372-1347 po god& 17.0606/57-89*31
VW GOLF II. 1988 r, 113 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 4-biegowy, 3-drzwiowy, RO, na zachodnich tablicach - 490 EUR. Wro
cław, tel. 071/346-60-84
VW GOLF, 1988 r, 1300 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, bez wypad
ku, oryginalny lakier, • 6.800 rt łub zamienię na droższy, do 15.000
rt, może być automatic. Wodaw, teł. 0507/2142-97
VW GOLF II, 1988/89 r, 190 tys. km, 1300 ccm, benzyna, szary
metale, szerokie zderzaki, RO, 5-drzwiowy, dodatkowa światło
.stop*, zadbany, garażowany, ważny przegląd i OC, stan b. dobry,
• 6.700 rt. Nysa. tal. 0604/11-90-21
VW GOLF H, 1988/89 r, 160 tys. km, 1800 ccm, niebieski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, bez wypadku, weluro
wa tapicerka, obrotomierz, zadbany, stan b. dobry, - 8.800 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-72-33
VW GOLF II CL, 1988/89 r. 1600 ccm, wtrysk, śnieżnobiały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO ♦ głośniki, bez wypadku, II właściciel,
ddelona tylna kanapa, zadbany, garażowany, stan dobry, - 7.450
rt lub zamienię. Wabrzych, tel. 074/666-08-61,0501/36-04-11
VW GOLF II, 1988/96 r, 1600 ccm, diesel, szary metale, 3-drzwio
wy, centr. zamek, kpi. dokumentacja celna, stan b. dobry, - 7.700
rt, tel. 0604/71-01-78
VW GOLF H, 1988/97 r, 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy,
szyberdach, hak, szerokie istwy, ciemne szyby tylne, nowe opo
ny zimowe, dodatkowe światfo .stop’ , inst. gazowa na gwarancji,
RO z CD, - 7.300 rt lub zamienię na BMw E-36. Lipniki, powiat
nyski, tal. 077/431 -23-73
VW GOLF GTD SPECIAL, 1989 r, 176 tys. km/1600 ccm, turbo
D, niebieski metale, 5-drztołowy. szyberdach, wspomaganie kier,
RO, hak, fotele kubełkowe, w kraju od tygodnia, zarejestrowany,
odony, stan b. dobry, -10.800 rt. Kłodzko, tai. 0607/27-25-86
VW GOLF, 1989 r,.1300 ccm, benzyna, biały, 2-drzwiowy, I wła
ściciel, stan b. dobry - 300 EUR. Lubań, tal. 0698/80-58-31
VW GOLF II, 1989 r. 1300 ccm. granatowy, kpi. dokumentacja,
RO, garażowany, II właśdciel, stan techniczny idealny, - 8.700 rt.
Strzelce Opolskie, tel. 0694/05-97-72 ■
VW GOLF II GT, 1989 r, 1800 ccm, czarny metalic, bogate wypo
sażenie, zarejestrowany w Niemczech - 600 EUR. Węglniec, po
wiat zgorzelecki, tel. 0609/85-07-27
VW GOLF II. 1989/90 r, 1600 ccm. benzyna, biały, 3-drzwiowy,
5-biegowy,szerokie zderzaki, alarm, garażowany, stan idealny, 9.400 rt łub zamienię. Świdnica, tei. 0601/57-8645
VW GOLF, 1990 r. 1100 ccm, srebrny, bez korozji, stan sinika i
zapeszenia b. dobiy, -1.800 rt. Opole, tel. 0506/06-34-24
VW GOLF, 1990 r. 120 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, czerwony, przód
Jetta, el. otw. i przyciemnione szyby, sportowy układ wydechowy,
obniżony, białe zegary, fotele Recaro, nowe opony, deje, paski,
szerokie zderzaki, oryginalny, stan idealny, - 9.300 rt. Bdesławiec, tel. 0692/91-92-37

berdach, RO Sony, stan b. dobiy, - 8.300 rt lub zamienię na Sko
dę, Forda Escorta, Fiata 126p. Ząbkowice śląskie, tel. 0695/
7241-33
VW GOLF II, 1990 r, 1600 ccm, turbo D, niebieski metalic,
3-drzwiowy, 5&iegowy, szyberdach, po przeglądzie, stan b. do
bry. • 9.500 rt. Złotoryja, tai. 076/878-79-76,0691/8345-55
VW GOLF II, 1990/91 r, 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 4
reflektory, szyberdach, plastikowe nakładki na nadkolach, RM,
katalizator, oryg. lakier, bez wypadku, sprowadzony w całości, karta
pojazdu, stan b. dobry, • 8.300 rt. Gryfówśląski, teł. 075/761-12-09,
0600/43-6845
VW GOLF II, 1990/91 r, 150 tys. km, 1300 ccm, wtysk, czarny
metale, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach,
podwójne reflektory, oznakowany, stan b. dobry, • 9.300 rt. Pola
nica Zdrój, tel. 074/86845-51
VWGOLF II, 1990/96 r. 1300 ccm, benzyna, inst. gaz, biały, alarm,
hak, reguł, fotel kierowcy, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), stan
b. dobry, • 10.800 rt. Pława Górna, powłat dzierżoniowski, tei.
0696/7540-78

O

VW GOLF II, 1991 r, 97 tys. km, 1600 ccm, czarny
metalic, sprowadzony w całości w Polsce w 2002
r, stan idealny, udokumentowany pizebieg, III wła
ściciel, fabryczne okno dachowe, 5-drzwiowy,
wspomaganie kier, bez wypadku, 2 komplety
opon, - 11.900 z ł, te l. 071/345-39-28, 05021
70-03-35,0608/69-66-94
W01038874

O

VW GOLF, 1991 r, 1600 ccm, turbo D, bordowy
metalic, 5-drzwlowy, 5-biegowy, sprowadzony w
całości, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie
kier, kpi. dokumentacja, -10.900 zł lub zamienię
na inny, tel. 074/853-31-10 W01041754

O

VW GOLF II CL, 1991 r, 1600 ccm, turbo D serwi
sowany, 5-drzwiowy, immobilizer, alarm, stan ide
alny, • 12.900 zł kredyt, leasing, samochód w roz
liczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50, 0695/60-30-22 W01040184

VW GOLF D, 1991 r, 203 tys. km, 1600 ccm, dieseł, zielony meta
le, alarm, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, przyciemnione
szyby (wszystkie), sportowy tłumie, czerwone lampy, atrakcyjny
wygląd, sten b. dobry, szerokie zderzaki w kdorze nadwozia, •
11.500 zl. Świdnica, tei. 0504/12-3071
VW GOLF II BOSTON, 1991 r,.140 tys. km, 1600 ccm, turbo D,
czerwony, szyberdach, zielone szyby, sprowadzony w całośd, oryg.
lakier, w kraju od miesiąca, zarejestrowany, stan idealny, książka
serwisowa, bez wypadku, -13.100 zł. Borów, tel. 071/393-30-66
pogodz. 19,0601/61-99-02 '
VW GOLF, 1991 r, 1300 ccm, wtrysk, niebieski, szyberdach, lot
ka, sportowy układ wydechowy, 5-biegowy, -11.000 rt. Brzeg, tel.
071/319-63-06,0601/24-59-09
VW GOLF II, 1991 r, 194 tys. km, 1600 ccm, diesel, czarny,
3-drzwiowy, RO, hak, szyberdach, oryginalne czarne lampy, 4
zagłówki, szerokie zderzaki, 5-biegowy, podwójne refiektoiy, po
przeglądzie, po remonde, • 9.900 zł. Góra, tel. 0601/57-14-04
VWGOLF II. 1991 r, 1600 ccm, TDI, kolor stalowy metaiic, - 7.500
rt. Kamienna Góra, tal. 0691/17-6347
VW GOLF II, 1991 r, 185 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, granatowy,
5-biegowy, garażowany, nowe amortyzatory, • 9.800 rt. Kluczbork,
teł. 077/413-26-72,0602/284541
VWGOLF, 1991 r, 162 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, eł. reg. re
fiektory, szyberdach, 4 lampy z przodu, RM, w kraju od 2 tyg,
karta pojazdu, -12.800 rt. Kłodzko, teł. 0605/64-92-94
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VW GOLF II, 1987 r, 1600 ccm, diesel, bordowy, w całośd,
4-drzwiowy, 4-biegowy, szyberdach, RO, zadbany, bez włcładu fi
nansowego, • 7.800 rt. Krotoszyn, teł. 0606/62-34-50
VW GOLF II, 1987 r, 1600 ccm, diesel, czerwony, I właściciel w
kraju, bez wypadku, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowe opony, stan ide
alny, kpi. dokumentacja, • 9.000 rt. Legnica, tel. 0608/36-84-57
VW GOLF K GT, 1987 r, 1800 ccm, czarny, nowa inst. gazowa,
centr. zamek, alarm ♦ pilot, białe zegary, kubełkowe fotele, kom
puter, szyberdach, brak numeru sinika, dokumentacja z urzędu
celnego, - 8.100 rt. Międzyrzecz, tei. 0603/6048-59
VW GOLF II, 1987 r, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwiowy,
RO, blokada skrzyni biegów, - 6.800 rt. Świdnica, tel. 0603/
65-80-95
VW GOLF II, 1987 r, 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granatowy,
bez wypadku, w kraju od roku, 2-drzwiowy, hak, RO, stan b. do
bry, alum. felgi, • 8.700 rt. Świebodzice, teł. 074/854-1345
VW GOLF II, 1987 r, 1600 ccm, turbo D, granatowy, 5-drzwiowy,
5-biegowy, nowe opony i akumulator, garażowaoy, bez wypadku,
wspomaganie kier, stan b. dobry, - 9.000 rt. Tąpadła, tel. 074/
850-56-31,0693/13-84-18
VW GOLF II, 1987 r, 205 tys. km, 1600 ccm, turbo D, grafitowy
metalic, 5-biegowy, obrotomierz, szyberdach, kpi. dokumentacja,
I właściciel, oryg. lakier, bez wypadku, 5-drzwiowy, stan techn. b.
dobry. • 9.900 rt. Wabrzych, tel. 0602/28-30-95

VW GOLF II, 1990 r. 180 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały, nowy
akumulator, kpi. kół letnich, el. reg. refiektory i lusterka, stan techn.
dobry, • 9.200 zł. Bdesławłec, tei. 0606/31-27-29
VW GOLF II, 1990 r, 202 tys. km, 1300 ccm, MPI, demnoczerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, eł. reg. i podwójne reflektory, szyber
dach, reguł, fotel kierowcy, RM, bez korozji stan b. dobry - 9.350
rt lub zamienię na inny, z niewielką dopłatą, może być do popra
wek. Jelenia Góra, tel. 075/64348-88,0607/24-39-09
VW GOLF II. 1990 r. 1300 ccm, benzyna, inst. gaz, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, obniżony, po tuningu, alum. felgi 15’ , demne szy
by, podwrijny układ wydechowy, szerokie zderzaki, białe zegary,
stan idealny, - 9.500 rt. Kamienna Góra, tel. 0507/10-72-99
VW GOLF II, 1990 r, 154 tys. km. 1800 ccm, kdor srebrny meta
lic, szyberdach, 5-drzwiowy, hak, RO, stan b/dobry, - 9.300 rt.
Kłodzko, tel. 0607/27-25-86
VW GOLF, 1990 r, 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, I właścidel, kpi. dokumentacja, nieeksploatowany w kraju, 9.200 rt. Legnica, tel. 0696/20-54-24
VW GOLF II, 1990 r, 180 tys. km, 1600 ccm, TDI, granatowy,
szyberdach, centr. zamek, alarm, RO, 3-drzwiowy, - 12.000 rt.
Leszno, tel. 0601/50-78-73,0693/35-55-11
VW GOLF, 1990 r, 1300 ccm, benzyna, inst. gaz, biały, 5-drzwiowy, alaim ♦ pilot centr. zamek, 4 zagłówki, szerokie zderzaki,
soczewkowe reflektory. RO, kpi. kół zimowyd i, • 9.400 rt. Lubań,
tel. 075/646-34-78,0609/28-3060
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VW GOLF II, 1987 r, 1300 ccm, wiśniowy, 3-drzwiowy; 5-biegowy,
halogeny przednie, nowe opony, pokrowce, kpi. dokumentacja,
atrakcyjny wygląd, zadbany, - 6.800 rt. Złoty Stok, powiat ząbko
wicki, tel. 0696/7547-82
VW GOLF II, 1987 r, 1600 ccm, diesel, beżowy metalic, zadbany,
5-biegowy, RO, Mul-T-lock, listwy boczne, nakładki plastikowe,
nowe opony, przegląd do października 2004 r, stan b. dobry, • 6.700
rt lub zamienię na Rata 126p abo inny. Zloty Stok, pow. ząbko
wicki, tel. 0600/94-24-15
VW GOLF II, 1987/88 r, 191 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grafitowy
metalic, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, szybeidach, obroto
mierz, 5-biegowy, welurowa tapicerka, plastikowe nakładki, kpi.
dokumentacja, stan b. dobry, - 8.300 rt. Bojanowo, powiat rawic
ki, tel. 0600/8345-91
VW GOLF II, 1987/88 r, 250 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, 5-dtzwiowy, hak, bez wypadku, karta pojazdu, w kraju od 1.5
roku, stan ideatoy, • 9.400 zł lub zamienię na Audi 80 B3. Sobótka,
powiat wrocławski, tal. 0693/70-04-05
VW GOLF II GTD, 1987/95 r, 201 tys. km, 1600 ccm, granatowy
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowrany, po wymianie świec
żarowych, rozrządu i oleju, konserwacja, zadbany, • 7.500 rt. Bia
ła Nyska, teł. 0504/4746-04
VW GOLF II SKŁADAK, 1987/97 r, 1300 ccm, benzyna, wiśniowy,
' 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, kpi. dokumentacja, stan b.
dobry, - 7.500 rt. Jaźwina, teł. 071/393-81-51
VW GOLF li, 1988 r, 180 tys. km, 1800 ccm, biały, bez wypadku,
- 7.500 zł lub zamienię na Fiata Cinąuecento - do 5.500 rt, powiat
jeleniogórski, tel. 075/713-16-93
VW150LF II, 1988 r, 1600 ccm, turbo D, biały, 5-drzwiowy, po
dwójne reflektory, 5-biegowy, szyberdach, RO, alarm, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 9.100 zł. Bierutów, powiat oleśnicki, tel.
0609/48-26-74
VW GOLF II, 1988 r, 1600 ccm, diesel, biały, 5-bieoowy, bez wy
padku, - 8.300 rt lub zamienię. Chojnów, tel. 0694/24-59-03
VW GOLF II, 1988 r, 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, 3-drzwio
wy, stan idealny, • 2.300 zł. Dzierżoniów, teł. 0601/88-33-75
VW GOLF II GTD, 1988 r, 1600 ccm, biały, po remohde.silnika,
alum. felgi, ei. reg. lusterka, sten b. dobry, -9.800 rt. Głuchdazy,
powiat nyski, te l 0607/91-0*0-92
VW GOLF II. 1988 r. 87 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, stan idealny, na zachodnich tablicach, -1.800 zł. Jelenia Góra,
tel. 0607/15-32-66
VW GOLF II, 1988 r, 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, - 8.300
rt. Lutogniew, powiat krotoszyński, tel. 0602/52-26-96
VW GOLF II, 1988 r, 1600 ccm, turbo D, biały, atrakcyjny wygląd,
szefrokie zderzaki, ciemne szyby, stan techn. b. dobry, -11.000 zł.
Marciszów, teł. 075/741 -01-73,0608/69-71 -27
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VW GOLF II, 1990 r, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz. ciemne szyby,
hak, szyberdach, bez wypadku, sten b. dobry, -10.000 rt lub za
mienię na uszkodzony. Lwówek śląski, tał. 075/769410-26
VW GOLF II, 1990 r, 187 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony,
demne szyby, 5-biegowy, 3-drzwiowy, centr. zamek, spoler, RO,
fotele Recaro, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 9.800 rt lub za
mienię na większy. Opole, teł. 0509/18-12-48
VW GOLFU, 1990 r, 16 tys. km, 1300 ccm, srebrny, alarm + pilot
blokada skrzyni biegów, szyberdach, 5-drzwiowy, po remonde,
nowy akumulator (gwarancja), -10.000 rt. Ostrów Wlkp, tel. 062/
591-1249
VW GOLF, 1990 r, 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granatowy
metale, stan b. dobry, • 9.500 rt lub zamienię, możliwe raty. Pacz
ków, tel. 077/431-61-20,0600/75-71-85
VW GOLF, 1990 r, 160 tys. km, 1600 ccm, TD, czerwony, 5-drzwio
wy, szyberdach, szerokie zderzaki, -10.900 rt lub zamienię. Pacz
ków, powiat nyski, tal. 077/431-7640,0600/06-30-37
VW GOLF, 1990 r, 154 tys. km, 1800 ccm, kolor srebrny metalic.
szyberdach, wspomaganie, RO, hak, 5-drzwiowy, stan b. dobiy, 9.500 rt. Pdanica Zdrój, tel. 0607/0743-16
VW GOLF II, 1990 r, 1600 ccm, wtiysk, ciemnografitowy metalic,
centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, szerokie zderzaki, stan
techn. b. dobry, sprowadzony w całośd, • 9.600 rt. Sobótka, teł.
071/316-26-52,0506/17-18-78
VW GOLF li, 1990 r, 190 tys. km, 1600 ccm, wtiysk, granatowy
metalic, ABS, wspomaganie kier, centr. zamek, alarm ♦ pilot,
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, szerokie zderzaki, obniżony,
pełna klapa, sportowy ukł. wydechowry, ciemne szyby, stan b. do
bry, - 9.200 zł. Szprotawa, tei. 068/376-89-17 .
VW GOLF II, 1990 r, 163 tys. km, 1600 ccm, turbo D, szary meta
lic, 3-drtfwiowy, szyberdach, 5-biegowy, nowe amortyzatory, alarm,
stan dobry, • 9.500 rt. Wieruszów, tel. 0605/53-51 -28
VW GOLF II GL, 1990 r, 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby i reg.
reflektory, katalzator, obrotomierz, niebieskie podświetlenie de
ski rozdz, zegarek LCD, wspomaganie kier, ciemne szyby, szy
berdach, szerokie zderzaki, dodatkowe refiektory, kpi. kół zimo
wych alarm, immobilizer -11.000 zl. Wrodaw, tel. 0601/78-88-81
VW GOLF, 1990 r, 168 tys. km, 1300 ccm, benzyna, inst. gaz,
czerwony, w ciągłej eksploatacji, hak, szyberdach, dodatkowy
komplet kół z oponami zimowymi, nowe tłumiki i akumulator, •
4.200 zł. Wrocław, tel. 071/324-2640,0507/96-68-57
VW GOLF II, 1990 r, 1600 cc/n, benzyna, biały, szyberdach, 5-bieowy, stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 8.300 rt. Ząbkowice
iąskie, tel. 0506/18-32-52
VW GOLF II, 1990 r, 80 tys. km, 13Q0 ccm, benzyna, kolor grafi
towy metaiic, garażowany, nowe opony, welurowa tapiceika, szy-

VW GOLF, 1991 r, 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor morski
metale, wspomaganie kier, centr. zamek, szyberdach, szerokie
zderzaki, 4 refiektory, welurowa tapicerka,-RO, stan b. dobry, 10.900 rt. Kłodzko, tel. 0607/43-8545
VW GOLF II, 1991 r, 1300 ccm I wlaśddei, stan b. dobry, - 9.200
rt. Lipniki, tei. 077/431-21-79,0605/35-03-83
VW GOLF, 1991 r, 161 tys. km, 1600ccm, TD, granatowy, 5-drzwio
wy, centr. zamek, szyberdach, sprowadzony w całośd w 2001 r,
szerokie zderzaki w kdorze nadwozia, hak, • 11.900 rt. Lipno, tel.
065/53443-70
VW GOLF, 1991 r, 1300 ccm, wtrysk, granatowy, sprowadzony w
całośd, aium. felgi, nowe opony zimowe i amortyzatory, nowe tłu
mki, 3-drzwiowy, 4-biegowy, • 8.900 rt lub zamienię. Paczków,
tel. 0508/14-28-74
VW GOLF II GTI, 1991 r, 151 tys. km, 1600 ccm, czerwony, bez
wypadku, 5-drzwiowy, oryg. lakier, centr. zamek, aium. folgi 15*,
RO, w kraju od roku, sprowadzony w całośd, stan idealny, • 13.400
rt. Rawicz, tei. 0696/13-95-29
VW GOLF Ił, 1991 r, 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny, 9.300 rt. Środa śląska, tel. 0504/20-9848
VW GOLF, 1991 r, 139 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, pertowoczamy
metafic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO Blaupunkt stan b dobry, •
10.050 rt. Trzebnica, teł. 0506/00-24-93
VW GOLF II, 1991 r, 108 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny me
taiic, w kraju od 2 la t serwisowany, stan idealny, • 11.300 rt. Wał
brzych, tel. 074/84343-65
VW GOLF II, 1991 r, 1300 ccm, wtrysk, benzyna, czarny metafic,
now/y ukł. wydechowy i hamulcowy, nowe opony i amortyzatory,
5-drzwiowy, szyberdach, książka serwisowa, I właściciel w kraju,
bez wypadku, • 10.000 zł. Wrodaw, tei. 071/348-15-90
VW GOLF II, 1991 r, 160 tys. km, 1600 ccm, tuibo D, biały,
5-drzwiowy, hak, RO, zadbany, aktualny przegląd, stan b. dobry +
opony zimowe, • 10.900 zl. Wodaw. tel. 0604/06-55-32
VW GOLF II, 1991 r, 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebrny
metaiic, stan techn. b. dobry, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/
348-58-20,0504/25-85-60
VW GOLF, 1991 r, 95 tys. km. 1300 ccm, beżowy, bez wypadku, I
właśdciel, zadbany. • 3.800 rt tub zamienię. Zielona Góra. teł.
0607/32-4943
VW GOLF. 1991 r. 160 tys. km, 1300 ccm, niebieski metale, stan
dobry, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, RO, na zachodnich
tablcach - 600 EUR. Zary, tel. 0602/114043
VW GOLF II GTI, 1991/92 r, 160 tys. km, 1800 ccm, perłowoczarny, skórzana tapicerka, komputer, wspomaganie kier, szyberdach,
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, halogeny, tłumik Remus, stan
idealny, • 11.200 rt. Lubin, tel. 076/647-37-09
VW GOLF III, 1991/92 r, 196 tys. km, 1400 ccm, benzyna, turku
sowy metalic, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kdorze nadwo
zia, demne szyby, kpi. dokumentacja + opony letnie, -11.900 rt.
Namysłów, teł. 0604/84-0445
VW GOLF III, 1991/92 r, 1600 ccm, benzyna, inst gaz, bordowy
metale, zderzaki i lusterka w kdorze nadwozia, el. szyberdach,
el. reg. lusteika, centr. zamek, wspomaganie kier, demne szyby,
alum. felgi, reflektory soczewkowe, tylne lampy nowego typu, za
dbany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 16.400 zł. Wrodaw, tel.
071/35343-60 wieczorem, 0502/49-16-12
VW GOLF II, 1991/92 r, 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, - 8.900 zł. Zgorzelec, tel.
0502/92-67-61
VW GOLF II. 1991/95 r, 1300 ccm, wtrysk, czamy, 3-drzwiowy,
hak, RO, 2 kpi. kół (opony letnie i zimowe), stan b. dobry, • 10.200
rt. Udechów, tei. 074/631-22-52
VW GOLF II, 1991/97 r, 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bidy,
przegląd do 02.2005 r, alarm, 4 reflektory, - 9.000 zł. Wrodaw, tel.
0605/05-72-62
VW GOLF, 1992 r, 186 tys. km, 1600 ccm, biały, 4-drzwiowy, stan
dobry, - 9.000 zł. Wrodaw, tel. 071/782-72-02,0509/37-86-29
VW GOLF II1 1992 r, 177 tys. km, 1400 ccm, czamy, 3-drzwiowy,
5-biegowy, RO, stan dobry, zwolnienie z opłaty skarbowej, • 12.900
zł lub zamienię na tańszy, możliwe raty. Dzierżoniów, tel. 074/
645-29-77,0608/60-97-78
VW GOLF lii GTD, 1992 r, 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm ♦ p lo t wspomaganie kier,
alum. felgi, el. otw. szyberdach, sportowe fotele, obrotomierz,
garażowany, sprowadzony w 2001 r, kpi. dokumentacja, • 17.800
rt. Jelenia Góra. tel. 0602/11-58-12
VW GOLF III. 1992 r, 200 tys. km. 1900 ccm. turbo D. biały, 2-drzwio
wy, centr. zamek, d. reg. lusterka, w kraju od 2 lat kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, -15.800 rt. Jelenia Góra, tel. 0603/52-80-19
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VW GOLF, 1992 r, 181 tys. km, 1300 ccm, wtiysk; czerwony,
5-drzwiowy, zadbany, • 10.700 zi. Kłodzko, tel. 0606/37-25-21
VW GOLF III, 1992 r, 162 tys. km, 1900 ccm, turbo D, błękitny
metalic, pełne wyposażenie el, szyberdach, wspomaganie kier,
alarm, nowe tłumiki, kpi. dokumentacja, karta pojazdu, hak, stan
b. dobry, -16.300 zl. Namysłów, tel. 077/419-22-39,0694/62-21 -65
VW GOLF, 1992 r, 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny, el.
reg. lusterka, sprowadzony z Niemiec, w kraju 3 lata, bez W ła d 
ku, atrakcyjny wygląd, - 14.500 zł. Olszyna, powiat łubański, tel.
075/723-18-68
VW GOLF III, 1992 r, 105 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, wspomaganie, eł. otw.
szyberdach, RO, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan
b. dobry, • 18.900 zl. Rawicz, tel. 0501/09-88-57
VW GOLF III GT, 1992 r, 1800 ccm, srebrny metalic, poduszka
pow, ABS, SRS, wspomaganie kier, centr. zamek, alarm + pilot,
ei. ster. szyby i lusterka, szyberdach, sportowy ukl. wydechowy, •
15.500 zł. Strzelin, tel. 071/796-18-10
VW GOLF III, 1992 r, 1400 ccm, benzyna, granatowy, 3-drzwio
wy, welurowa tapiceika, hak, RO, -14.800 zł. Syców, tel. 0607/
26-03-77,0603/86-83-58
VW GOLF III, 1992 r, 151 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwio
wy, zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach otw el, el. reg. re
flektory, RO, wspomaganie kier, garażowany, - 16.400 zł. Wał
brzych, tel. 0693/54-69-68
VW GOLF III, 1992 r, 1400 ccm, czerwony, kupiony w salonie,
5-drzwiowy, serwisowany, centr. zamek, alarm+ pilot, szyberdach,
zadbany, -14.900 zł. Wrocław, tel. 071/341 -08-34
VW GOLF III VR6,1992 r, 180 tys. km. 2800 ccm, ciemny meta
lic, 3-drzwiowy, po tuningu, pełne wyposażenie oprócz skórzanej
tapicerki, stan b. dobry, sprowadzony w całości, • 16.500 zł. Wro
cław tel. 0604/30-29-74 ■
VW GOLF III, 1992 r, 1900 ccm, turbo O, perłowowiśniowy, wspo
maganie kier, centr. zamek, pilot, el. reg. reflektory, welurowa ta
picerka, hak, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, bez wypadku, serwi
sowany, rok w kraju, | Maścicie), kpi. dokumentacja, właściciel
niepalący, • 16.900 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0502/
15-86-30
VW GOLF II, 1992 r, 144 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, benzyna,
biały, katalizator, 5-drzwiowy, alarm, radio, insi gazowa, 4 lampy
przednie, nadkola plastikowe, koła 14’ , atrakcyjny wygląd, • 11.500
zł, możliwość zamiany. Żagań, tel. 068/377-36-59,0695/91 -30-70
VW GOLF III, 1992/93 r, 1900 ccm, turbo D, czarny, 2 poduszki
pow, ABS, wspomaganie kier, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw.
szyby i reg. lusterka, po wymianie paska rozrządu, stan b. dobry,
-16.900 zł. Głogów, tel. 0508/37-95-39
VW GOLF III, 1992/93r, 171 tys. km, 1400ccm, benzyna, wiśnio
wy, centr. zamek, alarm+ pilot, zadbany, stan idealny, • 15.600 zł.
Głogów, tel. 076/834-52-07,0501/79-52-45
VW GOLF III, 1992/93 r, 150 tys. km, 1800 ccm, czerwony, insta
lacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek + pilot, szyberdach,
5-drzwiowy, oclony w całości, RO, zadbany, -14.900 zł (możliwe
raty). Kępno, tel. 062/782-09-18,0505/14-34-00
VW GOLF III, 1992/93 r, 136 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perłowobiały, inst. gazowa z butlą w miejscu koła zapasowego, na gwa
rancji, blokada skrzyni biegów, alarm + pilot, centr. zamek,
Mul-T-Lock, wspomaganie kier, welurowa tapicerka, alum. felgi,
5-drzwiowy, el. reg. lusterka, sprowadzony w całości, stan b. do
bry, -14.900 zł łub zamienię, możiwe raty. Legnickie Pole, powiat
legnicki, teł. 076/854-72-87 po godz. 17,0609/79-32-51
VW GOLF III, 1992/93 r, 1900 ccm, turbo D, czerwony,5-drzwio
wy, wspomaganie kier, centr. zamek, alarm + 2 piloty, el. reg. lu
sterka, alum. felgi, welurowa tapicerka, immobilizer, książka ser

zamek, wspomaganie kier, kpi. dokumentacja, -15.700 zł lub za
mienię na inny. Zary, tel. 0606/14-38-00
VW GOLF III, 1993 r, 1900.ccm, diesel, granatowy, alum. felgi
15', RO, obrotomierz, alarm, centr. zamek, pilot, el. otwierany
szyberdach, wspomaganie, przyciemniane szyby, el. regulowane
lampy, I właściciel, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, -17.600 zl.
Żmigród, pow. trzebnicki, tel. 0691/19-20-68
VW GOLF III, 1993/94 r, 1400 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, kpi. opon zimowych, immobilizer, wspomaganie kier, RO, wła
śdciel niepalący, zadbany, kpi. dokumentacja, • 15.800 zł. Bole
sławiec, teł. 0606/12-54-40
VW GOLF III, 1993/94 r, 1200 ccm, perłowozie!ony metafic, I wła
śdciel, sprowadzony na mienie przesiedleńcze, bez wypadku, oryg.
lakier, kfimatyzacja, centr. zamek/wspomaganie kier, el. reg. lu
sterka, obrotomierz, 3-drzwiowy, stan idealny, -17.500 zł. Pacz
ków, powiat nyski, tel. 077/431 -67-73,0604/77-15-95
VW GOLF III, 1993/94 r, 1900 ccm, turbo O, kolor perłowoczamy,
5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier, centr. zamek, el. szyberdach,
el. reg. lusterka, RO, Mul-T-Lock, stan b. dobry, oryg. lakier, bez
wypadku, atrakcyjny wygląd, I iMaścidel w Polsce, możliwość rat,
• 19.700 zł. Paczków, teł. 077/431-64-46,0606/44-97-54
VW GOLF III, 1993/94 r, 156 tys. km, 1800 ccm, benzyna, inst.
gaz, MŚniowy, karta pojazdu, wspomaganie kler, 5-biegowy, alum.
felgi 15* BBS, hak, zadbany, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w
kolorze nadwozia, stan b. dobry, -17.300 zł lub zamienię. Strze
gom, teł. 074/844-16-41,0601/61 -70-17

VW GOLF III, 1995 r, 156 tys. km, 1400 ccm, 60 KM, bordowy,
VW GOLF IV, 1998 r, 1900 ccm, TDI, perłowoniebieski, 5-drzwio
wspomaganie kier, centr. zamek, alarm; alum. felgi, nakładki na
wy, kfimatyzacja, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi,
nadkola, poduszka pow, immobilizer, el. reg. reflektory, stan b.
Mul-T-Lock, alarm + pilot, centr. zamek, poduszka pow, - 35500
dobry, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, - 17.950 zł.
Zł. Rawcz, teł. 0604/71-03-60
Legnica, tel. 0607/3546-72
VW GOLF IV, 1998 r, 71 tys. km, 1400 ccm, benzyna, złoty meta
VW GOLF II, 1995 r, 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, skła
fic, kupiony w salonie („Motorpol*), serwisowany, bez wypadku,
dak, 5-drzwiowy, inst. gazowa, szyberdach, nowe amortyzatory,
ABS, 2 poduszki pow, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, RO,
nowy akumulator, garażowany, zadbane wnętrze, • 7.000 zł. Nie
wspomaganie kier, garażowany, stan idealny, faktury z przeglą
gosławice, powiat żagański, fel. 0609/3842-51
dów (ASO), książka serwisowa, - 33.500 zł. Trzebnica, tel. 071/
312-01-55,0502/42-77-21
VW GOLF III, 1995 r, 113tys.km, 1600 ccm, zielony metalic, stan
b. dobry, I właściciel w kraju, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka,
VW GOLF CABRIO, 1998 r, 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
alum. felgi, 3-drzwiowy, • 18.700 żł. Ozorzyce, powiat wrodawski,
ny, pełne wyposażenie el, wspomaganie kier, centr. zamek. ABS.
tel. 0504/07-5548
2 poduszki pow, • 29.500 zł. Wrodaw, tel. 0501/40-95-54,0602/
37-91-26
VW GOLF KOMBI, 1995 r, 180 tys. km, 1900 ccm, TDI, czerwony,
ABS, 2 poduszki pow, centr. zamek, szyberdach, aium. felgi, VW GOLF IV, 1998/99 r, 105 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny
23.900 zł lub zamienię, możliwe raty. Paczków, teł. 077/431-78-00, metalic, RO, ABS, 2 poduszki pow, alarm, 5-drzwiowy, zderzaki w
0600/06-30-37
kolorze nadwozia, centr. zamek, alami, kupiony w salonie w kra
ju, bez wypadku, I vrfaściciel, • 35.500 zł lub zamienię. Jelenia
VW GOLF III, 1995 r, 170 tys. km, 1900 ccm, TDI, żółty, (nie pocz
Góra. tel. 0602/244042
ta), 2 poduszki pow, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie kier, przyciemnione szyby, zderzaki, progi, lusterka, listwy,
VW GOLF IV, 1998/99 r, 96 tys. km, 1400 ccm, 16V, groszkowy
hokej w kolorze nadwozia, alum. felgi (letnie 15*. zimowe 14*),
metafic, kupiony w salonie, I właścidel, bezwypadkowy, 5-drzwio
reflektory od Golfa IV, lampy przyciemniane 5-drzwk>wy' atrakcyjwy, 5-biegowy, 2 poduszki pow, ABS, SRS, wspomaganie kier,
ny wygląd - 25.500 zl. Trzebnica, tel. 0601/76-6545
centralny zamek, RO, serwisowany, centralny zamek, ekonomicz
ny, stan idealny, • 32.900 zł, możliwe raty lub zamiana. Kamienna
. VW GOLF GL, 1995 r, 80 tys. km, 1800 ccm, bordowy, 3-drzwio
Góra, tel. 0501/87-15-93
wy, katalizator, sprowadzony w całośd, wspomaganie kier, regu
lowana kierownica i fotel kierowcy, alarm, centr. zamek, el. otw.
VW GOLF IV, 1998/99 r, 37 tys. km, 1400 ccm. 16V, bordowy
metafic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, pierwszy wła
śddel, książka serwisowa, bezwypadkowy, 2 poduszki powietrz
ne, ABS, wspomaganie, RO, immobiizer, regulowana kierowni
ca, - 34.000 zł. Legnica, teł. 0600/21-68-00 (zdjęda do tej oferty
można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0705 http://
vAz.autogielda.com.pl)
VW GOLF IV GTI, 1998/99 r, 80 tys. km, 1900 ccm, TDI, pertowosrebmy, po tuningu, obniżony, sportowe zawieszenie, 5-drzwio
szyby i reg. lusterka, podgrzewane lusterka, tylna szyba ogrze
wy, klimatronic, komputer, 4 poduszki pow, el. otw. szyby (x4),
wana, immobilizer, reg. pasy, - 17.500 zł. Wrodaw, teł. 071/
podwójny podłokietnik, eł. reg. lusterka, centr. zamek ♦ pilot, książ
357-15-28
ka serwisowa, stan idealny, w kraju od 4 miesięcy, zarejestrowa
VW GOLF III, 1995/96 r, 114 tys. km, 1800ćcm, czarny, instalacja
ny, - 43.900 zł. Leszno, teł. 0605/63-30-38
gazowa, butla w miejscu koła zapascwego, 3-drzwiowy, 2 poduszki
VW GOLF IV, 1998/99 r, 1600 ccm, 16V, srebrny metaic, kupiony
pow, wspomaganie kier, reg. fotel kierowcy, el. otw. szyby, klima
w salonie, bez wypadku, oryg. lakier, serwsowany, 2 poduszki
tyzacja, alarm, centr. zamek, domykanie szyb ♦ pilot, obniżony,
pow, wspomaganie kier, centr. zamek + pilot, alarm, RO, 5-drzwio
alum. felgi 16*, sportowy układ wydechowy, - 22.800 zł lub zamie
wy, ABS, Mul-T-Lock, stan idealny, garażowany, - 34300 zi. Pacz
nię na droższy. Bolesławiec, tel. 075/732-84-23,0608/67-23-02
ków, powiat nyski, tel. 077/431-67-73,0604/77-15-95
VW GOLF III,'1995/96 r, 130 tys. km, 1600ccm, 115 KM, srebrny
VW GOLF IV, 1999 r, 120 tys. km, 1600 ccm, perłowoniebieski,
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier, centr. zamek, ei. otw.
ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 poduszki pow, reflektory kse
szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, obniżony, regulowana kienonowe, alum. felgi, oryginalne RO od X6, kupiony w salonie, stan
rowiica, kubełkowe fotele, atrakcyjny wygląd, poduszki pow, za
idealny - 38.000 zł. Wrocław, fel. 0501/43-00-34
bezpieczenia, stan idealny, • 21.500 zł. Nowa Sól, tel. 0502/
VW GOLF IV, 1999 r, 110 tys. km, 1600 ccm, granatowy meta
55-21-30 .
.
lic, kupiony w salonie, serwisowany, klimatyzacja, ABS, centr.
VW GOLF III GL, 1996 r, 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny
zamek, alarm, 2 poduszki pow, wspomaganie kier, 5-drzwio
metafic, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow, automatic, wspomaganie kier,
wy, stan b. dobry, - 35.800 zi. środa śląska, tel. 071/317-12-63,
centr. zamek, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, RO, w kraju
071/316-84-69
od 3 lat, I właściciel, -19.500 zł. Jarodn, teł. 062/749-62-88,0502/
VW GOLF IV, 1999 r, 1400 ccm, 16V, perłowozielony, 5-drzwio
54-74-94
wy, z salonu, oryg. lakier i przebieg, bez wypadku, garażowany, 2
VW GOLF III, 1996r, 1800 ccm, szary metafic, wspomaganie kier,
poduszki pow, ABS, alarm, centr. zamek + 2 piloty, 4 zagłówki,
alum. felgi, klimatyzacja, RO z CD, ABS, kubekowe fotele, białe
welurowa tapicerka, zegarek, obrotomierz, książka serwisowa,
zegary, demne szyby tylne, 3-drzwiowy, stan idealny, - 22.500 zł.
tektura, Muł-T-iock, opony zimowe, stan idealny, - 32.700 zł. Zię
Leszno, tel. 0601/14-59-83
bice, tel. 0604/30-7942
VW GOLF III, 1996 r, 1800 ccm, ♦ inst. gazowa, czarny metalic, 2
VW GOLF IV, 1999/00 r, 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny.
poduszki pow, ABS, wspomaganie kier, el. otw szyberdach, el.
5-drzwiowy. ABS, wspomaganie kier, 4 poduszki pow, RO ♦ gło
reg. lusterka, centr. zamek, białe zegary, alum. felgi 5 ramienne, 3
śnio, szyberdach, blokada skrzyni biegów immobiizer, alami +
lata w Polsce, kpi. dokumentacja, • 17.800 zł lub zamienię na Ra
pilot, garażowany, stan idealny, - 38.000 zi. Jelenia Góra, tel. 0693/
ta CC, 126p, Uno. Łódź, tel. 0609/074246
29-55-98
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VW GOLF GT III, 1993/94 r, 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
inst. gaz, fioletowy metalic, w kraju 2 lata, kpi. dokumentacja,
3-drzwiowy, aium. felgi 15*, - 16.300 zł lub zamienię na Fiata
Ducato lub VW Transportera T4. Świdnica, tel. 074/853-80-77
VW GOLF III, 1993/95 r, 215 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, • 15.000 zl. Bukowice, gm. Brzeg Dolny,
tel. 071/383-48-59
VW GOLF III, 1994 r, 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, el. otw.
szyby, wspomaganie kier; centr. zamek, alarm, nowy układ wyde
chowy, olej i filtry, układ hamulcowy, opony zimowe, RO, przegląd
do 02.2005 r, • 19.000 zł. Nowa Ruda, powiat kłodzki, tel. 0607/
93-22-67
VW GOLF III, 1994 r, 185 tys. km, 1400 ccm, benzyna, inst gaz,
czerwony, alum. felgi, wspomaganie, szyberdach, 3-drzwiowy,
zadbany, garażowany -17.500 zł lub zamienię na Opla Tigrę. Strze
lin, tel. 0606/33-85-67
VW GOLF III, 1994 r, 129 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granatowy
metalic, wspomaganie kier, hak, RO, 5-drzwiowy, sprowadzony w
całości, I yrfaściciel w kraju, kpi. dokumentacja, 2 kpi. kół (opony
letnie I zimowe), zadbany, stan b. dobry, • 16.500 zl, tel. 0603/
71-02-11
VW GOLF lii, 1994 r, 1900 ccm, TD1110 KM, granatowy metafic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, 2 poduszki pow, wspomaganie kier, centr.
zamek, szyberdach, karta pojazdu, • 22.500 zł łub zamienię. Bo
lesławiec, tel. 075/734-72-65,0609/54-76-90
VW GOLF III, 1994 r, 160 tys. km, 1900 ccm, TDI, śliwkowy meta
lic, ABS, centr. zamek*2 poduszki pow, szyberdach, RO, zderzaki
w kolorze nadwozia, po wymianie paska rozrządu, po wymianie
oleju, • 20.500 zł. Bolesławiec, tel. 0600/38-25-99

E 2 AUTOALARMY,
VW GOLF III, 1994 r, 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, stan
b. aobry, -19.000 zł. Gajków, gm. Czernica, teł. 071/789-19-28,
0607/82-37-83
VW GOLF III, 1994 r, 137 tys. km, 1800 ccm, granatowy, zderzaki
i lusterka w kolorze nadwozia, wspomaganie kier, centr. zamek,
skórzana tapicerka, stan idealny, -17.900 zl (w rozliczeniu może
być inny). Jarocin, tel. 062/747-67-51,0604/16-48-92
O VW GOLF III, 1993 r, czarny, I właściciel, serwl*
VW
GOLF III, 1994 r, 159 tys. km, f900 ccm, TDI, czarny metafic,
sowany, 5-drzwiowy, alarm, el. otw. szyberdach,
5-drzwiowy, wspomaganie kier, centr. zamek, el. otw. szyberdach,
centr. zamek, wspomaganie kier, blokada skrzy
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alum. felgi, obrotomierz,
ni biegów, stan idealny, • 14.900 z ł kredyt, leasing,
hak, immobiizer, regulowana kierownica,- atrakcyjny wygląd, 20.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-69-25
sam ochód W rozlicze n iu , gotów ka. „AUTO
VW GOLF, 1994 r, 1600 ccm, grafitowy metalic, I właściciel, inst.
PLUS” , Wałbrzych, www.auto-plus.com.pl, ul.
gazowa, 2 poduszki pow, wspomaganie kier, centr. zamek, alarm,
Wrocławska 23, t e t 074/666-60-50,0695/60-30-22
alum. felgi, zadbany, stan b. dobry, • 17.600 zl. Lubin, tel. 0603/
W01040194
19-07-90
VW GOLF, 1994 r, 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granatowy,
VW GOLF III VR6,1993 r, 2800 ccm, benzyna, inst. gaz, czarny,
3-drzwiowy,
książka serwisowa, bez wypadku, RO, na zachod
po tuningu w Niemczech, inst. gazowa, obniżony, sport, układ
nich tablicach - 3.000 EUR. Opole, tel. 077/453-71-36, 0502/
wydechowy (Boss), sport, sprężyny (H&R), poszerzony, krążki
97-33-14
dystansowe, demne szyby, alum. felgi (Borbet) 245/17, pełna kla
VW GOLF III, 1994 r, 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, wiśniowy,
pa, lampy tylne (Helia) z przodu, progi profilowane, - 13.900 zł.
bez wypadku, sprowadzony w całości na kołach, I właściciel, w
Wrocław, teł. 0605/06-48-90
kraju od 1996 r, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach el, immobifi
VW GOLF III, 1993 r, 160 tys. km, 1400 ccm, szary metale,
zer, hak, techn. sprawny, halogeny, el. reg. reflektory, zabezpie
3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, stan techn. b. dobry, czenie przed kradzieżą, garażowany, zadbany, kpi. dokumenta
14.700
zł. Gostyń, tel. 0505/70-89-98
cja, • 19.900 zł. Paczków, tel. 0606/50-82-16
VW GOLF III GTD SPECIAL, 1993 r, 167 tys. km, 1900 ccm, turVW GOLF III, 1994 r, 184 tys. km, 1900 ccm, TDI, czerwony, alum.
. bo D, zielony metalic, el. ster. szyby, lusterka, reflektory i szyber
felgi, centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka, sprowadzony w
dach, centr. zamek, radio, alum. felgi BBS, kubełkowe fotele, stan
całości, 3-drzwiowy, stan idealny, - 18.900 zi. Rawicz, tel. 0607/
b. dobry, - 17.900 zl. Jelenia Góra, tel. 0502/21-24-42, 0504/
79-57-71 06-15-53
VW GOLF KOMBI, 1994 r, 231 tys. km, 1900 ccm, turbo D gara
VW GOLF III, 1993 r, 1900 ccm, turbo O, srebrny metalic, el. reg.
żowany, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie kier, hak, 2
lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, • 16.000 zl. Legnica, tel. 0501 /
poduszki pow, klimatyzacja, RO z CD ♦ 6 głośników, sprowadzo
55-15-04
ny w całości, • 21.500 zł. Rokosowo,1powiat gostyński, tel. 065/
VW GOLF, 1993 r, 202 tys. km, 1900 ccm, turbo O, ciemnofioleto 573-33-90,0607/56-46-31
wy metalic, wspomaganie kier, alum. felgi 15*, el. otw. szyber
VW GOLF III, 1994 r, 200 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czerwony,
dach, Mul-T-Lock, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, R0, •
centr. umek, el. reg. szyberdach, 5-drzwiowy, alum. felgi, zde
18.500 zł. Leszno, tel. 0609/63-85-46
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, w kraju od 2 lat, atrakcyjny
VW GOLF KOMBI, 1993 r, 1800 ccm, benzyna, inst. gaz. 2 po
wygląd, stan b. dobry, • 19.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-60-10
duszki pow, centr. zamek, hak, relingi dachowe, alann + pilot,
VW GOLF III, 1994 r, 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, błękitny
garażowany, bez wypadku, eł. otw. szyberdach, stan b. dobry, •
metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki pow, centr. zamek, wspo
18.900 zł łub zamienię na VW Transportera T4. Lubin, tel. 0502/
maganie kier, szyberdach, stan b. dobry, -17.500 zł. Wielowieś,
53-06-36
powiat ostrowski, tel. 062/739-05-79
VW GOLF III, 1993 r, 173 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony,
VW GOLF III KOMBI, 1994 185 tys. km, 1800 ccm, biały, insta
sprowadzony z Niemiec, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier,
lacja gazowa, klimatyzacja, wspomaganie kier, hak, roleta, RO,
dzielona tylna kanapa, oznakowany, alaim, garażowany, RO, dzielona kanapa tylna, alarm, oclony w całośd, kpi. dokumenta
13.000 zł. Paczków, tel. 077/431-73-46,0604/90r21-21
cja, -18.000 zł. Wrocław, tel. 0501/50-24-27
VW GOLF III, 1993 r, 160 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny me
VW GOLF III, 1994 r, 128 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwony,
talic, wspomaganie kier, centr. zfemek, el. szyberdach, Mul-T-Lock,
wspomaganie kier, RO, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, kpi.
RO, bez wypadku, zadbany, w kraju od 2 tygodni, oclony, zareje
dokumentacja, stan idealny, '• 15.400 zł. Wrocław, tel. 0607/
strowany, -14.900 zł. Paczków, tel. 077/431-60-94,0602/25-45-99
61-21-58
VW GOLF III, 1993 r, 175 tys. km, 1800 ccm, benzyna, insi gaz,
VW GOLF III, 1994 r, 182 tys. km, 1900 ccm, TDI, śliwkowy meta
śliwkowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier, el. otw. szyby,
lic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier, centr. zamek, el. otw szyby,
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, aium. felgi, re
sprowadzony w całości, po wymianie płynów i pasków, -19.900
gulowana kierownica, RO, blokada skrzyni biegów, zderzaki i lu
zł. Wrocław, tel. 0601/70-49-98
sterka w kolorze nadwozia, -17.000 zł. Rawicz, tal. 0609/11 -94-33
VW GOLF III, 1994 r, 110 tys. km, 1900 ccm, TDI, śliwkowy, wspo
VW GOLF GTI III, 1993 r, 2000 ccm, perłowoczamy, wspomaga
maganie kier, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 20.900 zł. Wrodaw, tel.
nie kier, el. otw. szyberdach, alum. felgi 16*, centr. zamek + pilot
071/799-85-00,0697/23-36-62
alarm ♦ pilot, fotele Recaro, ospoilerowany, ukł. wydechowy ReVW GOLF GT, 1994 r, 168 tys. km, 1800 ccm, śliwkowy metalic,
mus, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry,* 15.900 zl lub zamienię
ABS, 2 poduszki pow, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alarm,
busa, z dopłatą. Szczaniec, powiat świebodziński, teł. 0501/
sprowadzony w 2002 r, stan idealny, - 18.900 zł. Wrocław, tel.
83-03-34
071/364-34-16,0503/37-55-30
VW GOLF III, 1993 r, 142 tys. km, 1600 ccm, czerwony, centr.
VW GOLF. KOMBI, 1994 r, 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor
zamek, wspomaganie kier, alum. felgi, cena 14^500 zł lub zamie
wiśniowy, instalacja gazowa, szyberdach, wspomaganie, centr.
nię na inny, może być uszkodzony, z dopłatą. Trzebnica, tel. 0607/
zamek, relingi dachowe, roleta, RO, kpi. dokumentacja, • 17.300
98-26-06zł. Wrocław, tel. 0605/23-8648
VW GOLF III, 1993 r, 120 tys.km, 1800 ccm, benzyna, inst gaz,
VW
GOLF III KOMBI, 1994/95 r, 156 tys. km, 1800 ccm, zielony
metalic, wspomaganie kier, szyberdach, alum. felgi, automatic,
metalic, wspomaganie kier, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. i
alarm, garażowany, -15.500 zł. Wałbrzych, tel. 0501/32-83-12
podgrzewane lusterka, el. reg. szyberdach, alum. felgi, alarm, re
VW GOLF Ijl, 1998 r, 175 tys. km, 2000 ccm, benzyna, perłowogulowana kierownica, roczna inst. gazowa, zadbany i inne dodat
stalowy, alum. felgi 15*, szyberdach, 4-drzwiowy, zadbany, ważny
ki, - 20.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-25-24,0606/26-83-61 ^
przegląd, inst gazowa nowa, nowe amortyzatory i zawieszenie, •
VW GOLF III VARIANT, 1994/95 r, 175 tys. km, 1900 cqm, TDI,
17.500 zł. Wrocław, tel. 0504/20-79-25
szarofioletowy, wspomaganie kier, centr. zamek, el. otw. szyber
VW GOLF, 1993 r, 185 tys. km, 1900 ccm, diesel, granatowy, spro
dach, radio, relingi dachowe, roleta bagażnika, alum. felgi, stan
wadzony w całości, szyberdach, I właściciel w kraju, 5-biegowy,
dobry, -18.800 zl. Złotoryja, tel. 076/878-71-29,0696/09-76-85
kpi. dokumentacja, w kraju od 2 lat garażowany, stan b. dobry, •
VWGOLF III, 1995r,-121 tys.km, 1800 ccm,benzyna, kolordem17.800_zł/Wrocław,tel. 071/322-99-19 po godz. 18
ny, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg.
VWGOLF III KOMBI, 1993 r, 190 tys. km, 1800 ccm, inst gaz, fiole
lusterka, wspomaganie kier, alum. felgi, zadbany, stan b. dobry, towy metalic, śarm + pilot centr. zamek, wspomaganie kier, roleta
20.900 zł. Wrodaw, tel. 0602/43-77-59,0601/20-11-69
bagażnika, relingi dachowe, kpi. dokumentacja, - 19.800 zł lub za
VW GOLF KOMBI. 1995 r. 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały,
mienię na VW Transportera T4. Zielona Góra, tel. 0602/11-52-37
poduszka pow, wspomaganie kier, immobilizer, zderzaki w kolo
VW GOLF III, 1993 r, 170 tys. km, 1400 ccm, benzyna, inst gaz,
rze nadwozia, w kraju od miesiąca, bez wypadku, stan b. dobry, niebieski metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier, ei, reg. reflek
19.500 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 076/818-78-18, 0692/
tory i szyberdach,.centr. zamek, alarm + pilot zderzaki i lusterka
72-67-27
w kolorze nadwozia, ciemne szyby, pokrowce, dzielona tylna ka
VW GOLF CL III, 1995 r, 119 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
napa, garażowany, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 14.800 zł.
wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier, alarm, drew
Zielona Góra, teł. 0697/64-51 -93
niane wykończenia, zadbany, - 17.800 zł. Domaszowice, powiat
VW GOLF III, 1993 r, 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, inst gaz,
namysłowski, teł. 0603/79-74-87
bordowy, I >Maściciel w kraju, alarm, immobilizer. Tytan-Lock, centr.
wisowa, stan b. dobry, atrakcyjny Wygląd, • 18.800 z ł, możliwe
raty. Paczków, tel. 077/431-64-46,0606/44-97-54
VW GOLF III, 1992/93 r, 1800 ccm, bordowy, aluminiowe felgi,
wspomaganie kier, centralny zamek, el. reguł, lusterka, -11.000
zł lub zamienię z dopłatą na mniejszy. Wrocław, tel. 0508/10-55-14
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jW-w, ul. Zagony 60, tel. 071/396 51 48. SERWIS 0603-438-410

VW GOLF, 1996 r, 150 tys. km, 1900 ccm, SDI, czerwony, 5-drzwio
wy, wspomaganie kier, 2 poduszki pow, szyberdach, bez wypad
ku, - 23.900 zł lub zamienię, możliwe raty. Paczków, teł. 077/
431-78-00,0600/06-30-37
VW GOLF III, 1996 r, 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny,
3-drzwiowy, 2 poduszki pow, wspomaganie kier, alarm + pilot, ra
dio, -15.200 zł. Świebodzice, tel. 0605/55-55-37
VW GOLF III KOMBI, 1996 r, 175 tys. km, 1900 ccm. TDI, demno zielony, klimatronic, relingi dachowe, RO, centr. zamek, alarm,
wspomaganie kier, 2 poduszki pow, - 28.500 zł lub zamienię na
Mercedesa 124 o poj. 250 - 300 ccm. Wałbrzych, teł. 074/847-3043
po godz. 18

bieski metalic, 2 poduszki pow, serwo, ABS, centr. zamek, alarm
♦ piot, RO, 5-drzwiowy, lampy tylne Hela, kupiony w salonie w
kraju, kpi. dokumentacja, - 40.500 zł. Wodaw, teł. 0607/41-96-65
VW GOLF KOMBI, 2000/01 r, 110 tys. km. 1900 ccm, SDI, czer
wony, 4 poduszki pow, regulowana kierownica, centr. zamek, alarm
♦ piot, klimatronic, podłokietnik, ABS, welurowa tapicerka, w kra
ju od 4 miesięcy, - 44.500 zł. Lubań, teł. 0505/40-95-00, 0693/
21-97-93

O

O

VW GOLF IV, 2001 r, 36 tys. km, zielony metalic,
kupiony w salonie, ł właściciel, serwisowany,
5-drzwiowy, 2 poduszki pow, ABS, EPC, centr.za
mek, immobilizer, alarm, wspomaganie kier, blo
kada skrzyni biegów, stan idealny, • 41.900 z ł kre
dyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
aAUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
www.auto-plus.com .pl, ul. Wrocławska 23, te l. 074/
666-60-50,0695/60-30-22
W01040204

O

VW GOLF IV KOMBI, 2001 r, 1800 ccm, TDI, srebr
ny metalic, 110 KM, kupiony w salonie, I właści
ciel, serwisowany, bez wypadku, 2 poduszki pow,
ABS,el. otw. szyby, wspomaganie kier, centr. za
mek, alarm, immobilizer, fabryczna homologacja,
- 47.900 zł brutto, gotówka, zamiana, kredyt, le
asing. „LEKS CAR” , W ałbrzych, w w w .lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewicza 37, tel. 0601/
85-15-55,0604/40-47-11
W01041404

VW GOLF III, 1996/97 r, 130 tys. km, 1800 ccm,
benzyna, czarny metalic, nowa inst. gazowa,
alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie kier,
centr. zamek, alarm ♦ zabezpieczenia, białe ze
gary, kpi. dokumentacja, stan techn. i wizualny
b. dobry, • 19.200 zł. Nowa Sól, tel. 0504/00-27-34

VWGOLF iV, 2000 r, 86 tys. km, 1900 ccm, SDt, biały, 3-drzwio
wy, centr. zamek, ABS, kimatyzacja, stan b. dobry, - 33.600 zł.
Leszno, teł. 0603/05-7944

VW GOLF IV. 2000 r. 70 tys. km. 1600 ccm, 105 KM, pertowonie-

0000000
VW GOLF, 1996/97 r, 1800 ccm, benzyna, czarny metalic, gara
żowany, inst gazowa, 2 poduszki pow, ABS, el. otw. szyby, szy
berdach, RO z RDS-em, kpi. opon zimowych, alum. felgi, wspo
maganie kier, skórzane dodatki, -19.500 zł lub zamienię na busa,
z dopłatą. Oleśnica, tel. 0600/36-27-56
VW GOLF, 1996/97 r, 88 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordowy, I
właśdciel, kupiony w salonie, bez wypadku, immobifizer, 5-drzwio
wy, radio z panlem, zderzaki w kolorze nadwozia, książka serwi
sowa, garażowany, stan idealny, - 20.500 zł. Wschowa, tel. 0603/
79-30-19
VW GOLF III, 1997 r, 140 tys. km, 1800 ccm. zielony metaic,
3-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, eł. otw. szyby, el. reguł,
lusteika i reflektory, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki pow,
zderzaki, lusterka i klamki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, prze
gląd do 2005 r, - 22.000 zł. Oława, tel. 0604/6247-22
VW GOLF III BON JOVI, 1997 r, 161 tys. km, 1900 ccm, diesel,
srebrny metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, immobilizer, wzmoc
nione zawieszenie, wspomaganie kier, el. otw. szyby x4, reguł,
wys. mocowania pasów, atermiczne szyby, poduszka pow, kubeł
kowe fotele, ei. reguł, fotel kierowcy, skórzane wykończęnia i kie
rownica, zadbany stan techn. b. dobry • 25.400 zł lub zamienię na
kombi. Jelenia Góra, tel. 075/641-94-55,0501/41-33-82
VW GOLF III, 1997 r, 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebieski
metalic, I właśddel, kpi. dokumentacja, 4 poduszki powietrzne,
5-drzwiowy, wspomaganie, RO, alarm, ABS, centr. zamek, kfima
tyzacja, białe tarcze liczników, wyposażenie elektryczne, kompu
ter pokładowy, stan idealny, • 24.800 zł. Kamienica, tel. 077/
431-7347,0600/48-31-54
VW GOLF III, 1997 r, 97 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony meta
lic, kpi. dokumentacja, książka gwarancyjna, ABS, wspomaganie
kier, 2 poduszki pow, el. reg. szyberdach, blokada skrzyni biegów,
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO, listwy boczne, jasne
zegary, immobilizer, stan b. dobry, • 21.600 zł lub zamienię. Lu
bin. tel. 076/84340-31,0600/22-39-12
VW GOLF III, 1997 r, 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony
metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow, klimatyzacja, centr. zamek,
el. ster. szyby, lusterka i reflektory, wspomaganie kier, zderzaki i
lusterka w kolorze nadwozia, przegląd do 2005 r, stan b. dobry, 22.000 zł. Oława, tel. 0604/6247-22
VW GOLF, 1997 r, 140 tys. km, 1900 ćcm, TD1110 km, niebieski
metalic, klimatyzacja, 2 poduszki pow, wspomaganie kier, centr.
zamek, el. ster. szyby i lusterka, alum. felgi, - 21.900 zł lub zamie
nię, możliwe raty. Paczków, powiat nyski, teł. 077/431 -78-00,0600/
06-30-37
VW GOLF KOMBI, 1997 r, 163 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordo
wy metalic, kupiony w salonie, blokada skrzyni biegów, alarm, po
wymianie oleju i paska rozrządu, garażowany, hak, stan b. dobry,
- 23.000 zł. Wiązów, tel. 071/394-8448
VW GOLF IV, 1997/98 r, 30 tys. km, 1600 ccm, SR, czerwony,
105 KM, klimatyzacja, el. ótw. szyby, el. reg. lusterka, 4-drzwio
wy, 4 poduszki pow, ABS, reguł, kierownica, ciemne szyby, welu
rowa tapicerka, podłokietnik, centr. zamek, wspomaganie kier,
blokada skrzyni biegów, RO-CD 18 głośników, stan b. dobry, •
35.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-2541,0605/76-65-99
VW GOLF IV, 1998 r, 75 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, srebrny
metalic, 3-drzwiowy, I rej. w 1999 r, ABS, 2 poduszki pow, wspo
maganie kier, centr. zamek ♦ pilot, RO z CD, blokada skrzyni bie
gów, I właściciel, kupiony w salonie, - 33.900 zl lub zamienię. Ja
rocin, tel. 0601/57-35-88
VW GOLF IV, 1998 r, 80 tys. km, 1600 ccm, srebrny metale,
5-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, oryginalny RO, przyciemniane
tylne szyby, lampy tylne bale, I właśdciel, stan b. dobry, • 33:000
zł. Legnica, tel. 0608/52-63-62
VW GOLF IV, 1998 r, 60 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebieski meta
lic, 4 poduszki pow, szyberdach, wspomaganie kier, - 28.000 zł.
Leszno, tel. 065/573-13-63,0501/44-92-60

VW GOLF IV, 2001 r, 52 tys. km, 1600 ccm, czarny metaic,
3-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier, el. otw. szyby, centr. zamek,
alarm + pilot, 2 poduszki pow, bez wypadku, książka serwisowa,
serwisowany, kupiony w salonie, - 36.400 zł. Kaisz, teł. 0601/
36-92-93
VW GOLF IV SR, 2001 r, 50 tys. km, 1600 ccm, czarny metalic,
5-drzwiowy, automatic, kupiony w salonie w kraju, I właśddel,
ABS, 2 poduszki pow, wspomaganie kier, alarm, centralny zamek,
el. otw. szyby, klimatyzacja automat, RO, aium. felgi, -41.500 z ł,
możiwe raty. Legnica, tel. 0604/12-25-21,076/722-92-92
VW GOLF IV. 2001 r, 42 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony,
3-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, kpi. dokumentacja, ku
piony w salonie, - 37.000 zł. Świdnica, tel. 0691/38-96-56
VW GOLF IV, 2001 r, 70 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy me
talic, stan b. dobry, bogate wyposażenie, 6-biegowy, 5-drzwiowy,
- 43.000 zł. Wabrzych, teł. 074/666-14-73,0606/48-3041
VW GOLF, 2001 r, 19 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perłowonie
bieski metaic, centr. zamek, alarm, RO z CD, klamiri i listwy w
kolorze nadwozia, reflektory bichromatyczne, lampy tytne Helia
Magie Colors, kupiony w salonie, serwisowany, - 43.500 zł łub
zamienię. Wrocław, tel. 0692/44-18-23
VW GOLF IV KOMBI, 2002 r, 20 tys. km. 1600 ccm. benzyna,
grafitowy, ABS. ESP, wspomaganie kier, centr. zamek, kimatyza
cja, el. ster. szyby i lusterka, RO, 4 poduszki pow, - 48.500 zł.
Ostrzeszów, teł. 062/730-33-66
VW GOLF KOMBI, 2002 r, 34 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony metaic, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, klimatro
nic, el. otw. szyby, sensor deszczu, tempomat, ESP, komputer,
kupiony w salonie, I właśdciel, -46.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/
34-30-13
VW GOLF IV, 2002 r, 15 tys. km, 1600 ccm, FSi 110 KM, czarny,
kimatronic, komputer, 4 poduszki pow, ABS, EPS, ESP, pełne
wyposażenie, - 46.000 zł. Ostrów Wlkp, teł. 062/733-32-20,0603/
93-60-35
VW GOLF IV, 2002 r, 60 tys. km, 1900 ccm, SDt, niebieski meta
ic, 3-drzwiowy, klimkyzacja, 4 poduszki pow, ABS, tempomat
RO z CD, stan Idealny, • 46.000 zł. Świdnica, teł. 074/850-1249
VW GOLF IV, 2002 r, 45 tys. km, 1900 ccm, ciemnogranatowy,
3-drzwiowy, 4 poduszki pow, - 44.000 zl. Wierzbno, gm. Doma
niów, tel. 071/313-12-56,0691/20-12-13
VW GOLF IV KOMBI, 2002 r, 58 tys. km, 1600 ccm, 16V, perło
woczamy metalic, ABS, ESP, 2 poduszki powietrzne, relingi da
chowe, RO, wspomaganie kier, kupiony w salonie, sten idealny, •
48.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrodaw, tei. 0698/38-26-90
VW GOLF IV KOMBI, 2002/03 r, 34 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
wiśniowy metalic, RM z CD, sensor deszczu, relngi dachowe,
roleta bagażnika, alarm, centr. zamek, eł. ster. szyby i lusterka,
spryskiwacze reflektorów, wspomaganie kier, 4 poduszki pow kli
matronic, skórzana tapicerka, hak holowniczy, kupiony w salonie,
ABS, tempomat komputer, ASR, podgrz. fotele, I właścidel -46.900
zl. Jelenia Góra, tel. 0508/26-99-93

VW GOLF IV, 2003 r, 4 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony metalic,
Odrzwiowy, kupiony w salonie w kraju, I właśddel, ABS, 2 po
duszki pow, wspomaganie kier, ałarm, immoblizer. • 42.000 z ł,
możiwe raty. Legnica, tel. 0604/12-25-21,076/722-92-82
VW GOLF IV, 2003 r, 30 tys. km, 1900 ccm. TDI. srebrny metaic.
pełne wyposażenie • 7.400 EUR. Wrodaw, tei. 0607/11-89-19
VW GOLF, 2003 r, 27 tys. km. 1900 ccm, TDI, 130 KM, srebrny
metafic, RO, ABS, wspomaganie kier, centralny zamek z płotem,
alum. felgi, el. olw. szyby, el. reg. lusterka, alann, klimatyzacja, 6
poduszek pow, kfimatronic, reflektory ksenonowe, - 37.500 zl.
Zabrze, tel. 0601/34-27-94
VW JETTA, 1980 r, 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan idealny,
po lakierowaniu, hak, pokrowce, kołpaki, RO, kpi. dokumentacja,
- 2.000 zl. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0605/7246-71
VW JETTA, 1981 r, 1500 ccm, benzyna, biały, 4-drzwiowy, kon
serwacja, stan dobry, -1.800 zł łub zamienię na Fiata 126p, po
1990 r. albo inny. Dzierżoniów, tel. 0698/42-22-75
VW JETTA SKŁADAK, 1981/92 r. 240 tys. km, 1500 ccm, benzy
na. niebieski, 2-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alaim, RO ♦
4 głośnia, hak, -1.800 zl. Lubin, tel. 0605/11-5442
VW JETTA, 1982 r, 1600 ccm, diesel, zielony metalic. 4-drzwio
wy. 5-biegowy, hak. w ciągłej eksploatacji, nadkola, stan dobry, •
3.900 zł. Rokitki, powiat legnicki, tel. 076/81^65^5,0604/59-60-58
VW JETTA, 1983 r, żółty, 4-drzwiowy, immobiizer, hak, pokrow
ce, stan sinica i blacharki b. dobry, - 2.900 zl Wałbrzych, tel. 074/
843-14-34,0506/430541
VW JETTA, 1983 r, 1600 ccm, diesel RO, szyberdach, aktualny
przegląd i OC. stan dobry. - 2500 zł. Wrocław, tel. 0692/71-38-03
VW JETTA, 1984 r, 1600 ccm, turbo D, wiśniowy. 4-drzwiowy.
alum. felgi, 5-biegowy, stan b. dobry, - 4.900 zl. Góra. teł. 0605/
33-12-37
VW JETTA II, 1984 r, 1600 ccm, benzyna, kolor srebrny, in st ga
zowa, 4-drzwiowy, 4-biegowy, stan silnika i blacharki dobry, waż
ny przegląd i OC. - 4.500 zł. Wrodaw, tel. 0605/18-27-75
VW JETTA, 1985 r, 193 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebrny
metafic. zadbany, właściciel niepalący (kobieta), po remoncie ka
pitalnym blacharki i lakierowaniu w 2003 r, przegląd do 03.2005 r,
po wymianie tylnego zawieszenia, sflnik w dobrym stanie, - 5.100
zł lub zamienię na Forda Scorpio, Audi 100. Gryfów śl. tel. 0692/
63-82-04
VW JETTA, 1986 r, 1600 ccm, grafitowy, 4-drzwiowy, inst gazo
wa. - 6.200 zł. Oleśnica, tel. 0696/36-21-83
VW JETTA U, 1986 r, 1600 ccm, benzyna, inst gaz, mainowy.
alum. felgi, 4 zagłówAi, hak, po wymianie pasków i sprzęgła, za
dbany, bez korozji, • 7.500 zł lub zamienię na droższy. Świdnica,
teł. 0691/06-57-19
VW JETTA, 1986 r, 124 tys. km, 1100 ccm, benzyna, grafitowy,
4-drzwiowy, szyberdach, hak, RO, inst gazowa na gwarancji 5.900 zł. Zgorzelec, tel. 0605/42-68-96
VW JETTA II, 1987 r, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz. instalacja
gazowa, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 4 reflektory z przodu, szyberdach,
RO, pokrowce, bez korozp, atrakcyjny wygląd, garażowany, stan
b. dobry. - 6.900 zł. Nysa. teł. 077/433-12-19,0606/17-34-89
VW JETTA II, 1987 r, 1600 ccm, benzyna, inst gaz, czerwony,
4-drzwiowy, 5-biegowy. tylna lotka, podfokietnft, bez korozji, nowe
opony, po remonde zawieszeń, reg. fotel, garażowany, zadbany,
stan b. dobry. - 6.400 zł. Nysa, te i 0603^9-51-84
VW JETTA, 1987/88 r, 1800 ccm, wtrysk, srebrny, 4-drzwiowy,
5biegowy, szyberdach, obrotomierz, kubełkowe fotele, centr. za
mek, alarm, - 6.800 zł. Kamienna Góra, teł. 0691/17-63-87
VW JETTA, 1987/93 r, 1600 ccm, benzyna, inst gaz, czerwony,
4-drzwiowy, szyberdach, zadbane wnętrze, alarm ♦ plot, sten b.
dobry, - 7.900 zł. Jelcz-Laskowice, tei. 0698/71-18-98
VW JETTA, 1988r, 1600 ccm, srebrny metafic, zadbany, sprowa
dzony w całośd, I właściciel w kraju, bez wypadku, oryg. lakier,
4-drzwiowy, reguł. wys. mocowania pasów, karla pojazdu, stan b.
dobry. • 7.900 zł. Bolesławiec, tei. 0695/594645
VW JETTA, 1988 r, 1600 ccm, diesel, bordowy, nowy układ ha
mulcowy, klocki, szczęki, po wymianie paska rozrządu filtrów, ei.
otw szyby, szyberdach, hak, RO, 3-drzwiowy. składak, 3 światło
.stop", błacharka w dobrym stanie, - 6.000 zl. Grodków, teł. 077/
415-19-58,0508/08-08-26
VW JETTA, 1988 r, 117 tys. km. 1600 ccm, turbo D, srebrny me
tafic, stan b. dobry, szerokie zderzaki, szyberdach, centr. zamek,
wspomaganie kier, lotka, Muł-T-Lock, 4-drzwiowy, nowe opony,
ałun. felgi, techn. sprawny, • 10.100 zł. Legnica, tel. 076/850-15-49,
0605/1630-34
VW JETTA, 1989 r, 187 tys. km, 1600 eon, benzyna, inst gaz,
srebrny metalic, centr. zamek, szyberdach, szerokie zderzaki,
nakładki na progi i ranty, przegląd ważny do 11.2004 r, - 8.700 zł.
Bystrzyca Kłodzka, te l 074/8130046.0609/20-08-60
VW JETTA. 1989 r, 1600 ccm, diesel, biały, hak, stan techn. b.
dobry, • 8.800 zł. Jędrzychów, tel. 076/845-98-32
VW JETTA GTI, 1989 r, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, wszystkie dodatki, drugi sikiik DOHC 16V, ciemne
szyby, skórzana tapicerka. alum. felgi, lotka tyłrta, lusterka M3,
tłumiki Remus, atrapa Bonrath, plastikowe progi, komputer, centr.
zamek + pilot, pełna tylna klapa, eL otw. szyby, - 9.800 zł lub
zamienię na tańszy. Polonez, Fiat 126p, Opel Corsa. Wschowa,
teł. 065/54042-17
VW JETTA II, 1990 r, 180 tys. km, 1800 ccm, granatowy, szerokie
zderzaki, zadbany, stan b. dobry, - 8.000 zl. Chojnów, tel. 0607/
75-48-02
VW JETTA, 1990 r, 1600 ccm, diesel kfimatyzacja, wspomaganie
kier, -12.900 zł. Lubin, teł. 0601/15-92-65,0691/73-78-05,076/
844-28-90
VW JETTA, 1990 r, 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny
metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier,
automatic, zadbany, kpi. kół zimowych, - 9.000 zł. Zielona Góra,
teł. 0604/57-01-86
VW JETTA. 1990 r, 1800 ccm, benzyna, błękitny, centr. zamek,
szyberdach, szerokie zderzaki, nowy ukł. hamulcowy i wydecho
wy, -11.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-8046,0693/45-21-60
VW JETTA, 1990/91 r, 1800 ccm, benzyna, biały, inst gazowa,
wspomaganie kier, alarm, centr. zamek-piot welurowa tapicerka,
alum. felgi gwiazdy, bez korozji oryg. lakier, zadbany, • 9.600 zł
lub zamienię na Żuka, z inst gazową. Legnica, tel. 0600/2849-81
VW JETTA, 1990/91 r, 203 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy
metalic, centr. zamek, szyberdach, obrotomierz, RO, szerokie
zderzaki, I właścidel, kpi. dokumentacja, sten b. dobry, - 12.500
zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-03,0607/04-27-32
VW LUPO, 2002 r, 53 tys. km, 1400 ccm, TDi, czarny, el. otw.
szyby i reg. światła, wspomaganie kier, centr. zamek, 2 poduszki
pow, RO oryg, alum. felgi, I właśdciel w Polsce, kpi. dokumenta
cja, - 36.500 zł. Kępno. tel. 062/58340-40 po godz. 18
VW LUPO, 2002 r, 33 tys. km, 1400 ccm, TDI, srebrny metalic,
wspomaganie kier. 4 poduszki pow ABS, centr. zamek, szyber
dach otw. el, halogeny, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, wszystkie el. dodatki, • 33.800 zł. Ostrzeszów, teL 062/
730-07-61,0503/94-39-31
VW LUPO, 2002 r, 6 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebrny meta
ic, ABS, ESP, wspomaganie kier, 2 poduszki pow. podgrz. sie
dzenia, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, alum. felgi, centr. za
mek, RO z CD, książka serwisowa, bez wypadku, sprowadzony z
Niemiec, stan idealny, • 29.900 zł. Wiórek, teł. 062/734-76-37 po
godz. 16,0696/26-67-57
VW NEW BEETLE, 1999 r, 40 tys. km, 2000 ccm, czarny metafic,
kfimatyzacja, alum. felgi, el. otw szyby i reg. lusterka, ABS, wspo
maganie kier, immobifizer, 4 poduszki pow, - 49.500 zł (do nego
cjacji). Kalisz, tel. 0603/94-57-61
VW NEW BEETLE, 1999 r, 83 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, alum. felgi 16 cali,
jasna skórzana tapicerka, tempomat, petae wyposażenie elektrycz
ne, centr. zamek, RO, 4 zagłówki, atrakc. wygląd, kpi. dokumen
tacja, zadbany, - 49.000 zl łub zamienię. Oleśnica, tel. 0501/
71-40-40
VW PASSAT SEDAN, 1979 r. 1600 ccm, srebrny metaic, 4-drzwio
wy, po remonde kapitalnym zawieszenia, hamulców i sinica, cena
- 2.000 zł lub zamienia z dopłatą do4.000 zl na inny ptod. zachod
niej do poj. 1.1 po 1993 r, afco Poloneza Caro z sinikiem Rovera
lub inst gazową po 1995 r, zadbany. Lubin, tel. 076/847-95-88,
0606/29-38-52
VW PASSAT, 1980 r. 1600 ccm, diesel, zielony, ważny przegląd i
OC, stan dobry, -1.800 zł. Wtocław, teł. 0691/95-71-32
VW PASSAT, 1981 r, 1600 ccm. diesel, kremowy, 5-biegowy, ciem
ne szyby, alum. felgi, ważny przegląd i OC, kpi. dokumentacja,
sten dobry, - 3.400 zł. Gostyń, tel. 0691/92-64-06
VW PASSAT KOMBI, 1981 r. 85 tys. km, 1500 ccm, diesel, bordo
wy metalic, model przejściowy, po remonde sinica, 5-drzwiowy,
Obiegowy, stan dobry, - 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Grod
ków. teł. 077/415-90-09 pogodz. 16,0696/07-08-15
VW PASSAT, 1981 r, 1600 ccm. diesel, niebieski, hak. ważnyprze
gląd. • 2.400 zł. Łazany, tai. 074/857-08-29
VW PASSAT KOMBI, 1981 r, 1600 ccm, diesel, granatowy meta
le, stan b. dobry, szyberdach, do małych poprawek blacharsko-łakiemiczych, -1.800 zł lub zamienię na inny w tej cenie. Wałbrzych,
tel. 0603/41-2449
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VW PASSAT KOMBI, 1961 r, 287 tys. km, 1600 ccm, diesel, be
żowy, hak, 5-biegowy, karoseria do małych poprawek. • 2.800 zł
lub zamienię na łrny w taj cenie z uszkodzonym silnikiem. Zielo
na Góra, tel. 0603/23-26-43
VW PASSAT, 1982 r, 1600 ccm, czerwony, instalacja gazowa, po
remoncie kapitalnym, alum. felgi, szyberdach, stan b. dobry, • 3.400
zl. Brzeg, teł. 0507/08-56-58
VW PASSAT, 1982 r, 1600 ccm, benzyna, granatowy, wymieniony
silnik, hak, baz korozji, ważny przegląd I OC, w ciągłej eksploata
cji, stan dobry, - 2.800 zl. Chocianów, tel. 076/817-22-57,0696/
20-19-26
VW PASSAT, 1983 r, 1600 ccm, diesel, zielony, stan ogólny do
bry, ważne opłaty, właściciel niepalący, nowe tablice rejestracyj
ne. - 2.650 zł. Ziębice, teł. 0603/37-98-44
VW PASSAT, 1984 r, 1600 ccm, benzyna, inst gaz, pomarańczo
wy, stan'dobry, • 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/94-08-60
VW PASSAT, 1985 r, 1600%cm, benzyna, złoty metalic, sedan,
hak, wspomaganie kier, 5-biegowy, zadbany, • 3.500 zł. Skała,
powiat jaworski, tel. 076/722-95-92 w godz. 8-17,0601/67-87-04
VW PASSAT KOMBI, 1966 r, 260 tys. km, 1600 ccm, niebieski,
5-biegowy, roleta bagażnika, - 3.500 zl. Szprotawa, tel. 068/
376-59-06
VW PASSAT, 1986 r, 1600 ccm, turbo D, biały, model przejścio
wy, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, hak, stan dobry, RO,
dzielone tylne siedzenia, - 6.800 zl. Jedlina Zdrój, powiat wał
brzyski, tel. 0697/16-06-13
VW PASSAT, 1986 r, 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, katali
zator, zadbany, bez korozji, stan b. dobry, na zachodnich tabli
cach, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0691/52-76-89
VW PASSAT KOMBI, 1986/96 r, 1600 ccm, turbo D, czerwony,
stan dobry, RO, roleta tylna, hak, szyberdach, relingi, opony i felgi
zimowe+alum. felgi ATS, • 6.600 zł. Oława, teł. 0694/13-83-48
VW PASSAT, 1987 r, 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, z
urzędu celnego, relingi dachowe, alarm, alum. felgi, inst. gazowa,
stan idealny, - 8.200 zł. Bolesławiec, tei. 0502/42-38-53
VW PASSAT B 5 ,1987 r, 1900 ccm. TDI, perłowy metalic, 110
KM, I właściciel, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, RO, 2 po
duszki powietrzne, komputer, immobilizer, alarm, wspomaganie
kier, centr. zamek z funkcją domykania szyb, stan b. dobry, - 35.900
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-58,0606/13-88-83
VW PASSAT, 1967/88 r, 1600 ccm. diesel, biały, I vrfaśćiciel, kpi.
dokumentacja, 5-drzwiowy, zadbany, stan blacharki b. dobry, stan
silnika dobry, • 6.800 zł. Paczków, teł. 077/431-71-33, 0503/
13-39-71
VW PASSAT, 1988 r, 1800 ccm, benzyna, inst. gaz, ciemnonie
bieski metaic, centr. zamek, RO, wspomaganie kier, -11.600 zł.
Kępno, tel 0692/46-79-36
VW PASSAT SEDAN, 1988 r, 1600 ccm, kolor grafitowy metalic,
instalacja gazowa, 5-biegowy, RO, 4-drzwiowy, 4 zagłówki, stan
b. dobry, • 10.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431 -71 -09,
0600/85-51-96
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r, 1600 ccm, turbo D, biały, wspo
maganie kier, relingi dachowe, roleta bagażnika, centr. zamek,
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 12.200 zł łub zamienię na tań
szy. Tomisław, powiat bolesławiecki, tel. 0605/88-60-99
VW PASSAT KOMBI, 1989 r, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz, biały,
el. reg. reflektory, roleta bagażnika, RO, nowe opony, po remon
cie zawieszenia, stan idealny, • 11.300 zł. Kruszyna, powiat brze
ski. tel. 0501/58-12-14
VW PASSAT, 1989 r, 205 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, inst. gazowa nowa, dwie howe opony, zadbany, stan dobry, 8.700 zł. Mirsk, powiat lwówecki, tel. 0501/03-59-68
VW PASSAT KOMBI, 1989 r, 1800 ccm, benzyna, inst. gaz, grafi
towy metalic, halogeny, szyberdach, hak, blokada skrzyni biegów,
• 12.200 zł. Ziębice, tał. 074/819-19-19,0608/45-09-44
VW PASSAT GT KOMBI. 1989/90 r. 170 tys. km, 1600 ccm. TDI.
niebieski metalic, wspomaganie kier, centr. zamek, relingi dacho
we, alum. felgi, szyberdach, szerokie listwy, w kraju od tygodnia,
kpi. dokumentacja, zarejestrowany, -14.200 zł. Kłodzko, teł. 074/
865-50-58
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r. 1600 ccm. TDI. 90 KM, biały,
relingi dachowe, roleta, wspomaganie kier, odony w całośd, mtercoołer, alum. felgi, welurowa tapicerka, nowy przegląd, • 11.300
zł lub zamienię. Otmuchów, teł. 077/439-05-35,0606/32-99-31
VW PASSAT KOMBI, 1989/96 r, 1800 ccm, benzyna, inst gaz,
szary metalic, centr. zamek, alarm, el. otw. szyberdach, wspoma
ganie kier, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, RO, opony
letnie, refingi dachowe, obrotomierz, hak, stan b. dobry, -12.500
zł. Jelcz-Laskowice, tal. 071/318-40-78,0696/20-89-32
VW PASSAT KOMBI, 1989/96 r. 1800 ccm, benzyna, inst. gaz,
czerwony, haj, relingi dachowe, wspomaganie kier, centr. zamek,
szerokie listwy, zderzaki w kolorze nadwozia, -11.200 zł lub za
mienię na Peugeota 605. Zagrodno, powiat złotoryjski, tel. 0601/
07-40-65
VW PASSAT KOMBI, 1990 r, 1800 ccm, benzyna, czerwony, za
dbany, stan techn. b. dobry, • 10.600 zł. Bolesławiec, tel. 0506/
96-13-20
VW PASSAT KOMBI, 1990 r, 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
inst. gaz, czerwony, stan b. dobry, relingi dachowe, el. reg. luster
ka, el. reg. szyberdach, wspomaganie kier, -13.200 zł. Michałów,
powiat brzeski, teł. 077/412-92-83
VW PASSAT SEDAN, 1990 r, 1900 ccm, diesel, biały, sprowa
dzony w całośd. hak, blokada skrzyni biegów, oddęde zapłonu, •
10.400 zł lub zamienię na inny. Oława, tel. 071/303-40-72,0693/
62-60-11
"
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VW PASSAT, 1990 r, 185 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebieski
metafic, centr. zanek, el. ster. szyby i lusterka, kfimatyzacja, aytomatic, RO, nowe opony zimowe, ważny przegląd i OC, sprowa
dzony w całości, I właściciel, stan idealny, • 11.500 d łub zamie
nię na tańszy. Opole, tel. 0509/18-12^48
VW PASSAT KOMBI, 1990 r, 1600 ccm, turbo D, beżowy, oclony
w całości, szyberdach, wspomaganie kier, centr. zamek, alarm +
pilot, welurowa tapicerka, atermiczne szyby, hak, stan b. dobry,
zadbany, -13.600 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/844-16-41,
0601/61-70-17
VW PASSAT SEDAN, 1990 r, 1800 ccm, zielony, szyberdach,
halogeny, inst. gazowa, sprowadzony na mienie przesiedleńcze,
nowe przeguby, tarcze i klocki hamulcowe, kpi. dokumentacja, 12.500 zł lub zamienię na busa, np. Ford Transit. Wałbrzych, tel.
074/846-49-33.0506/12-99-06
VW PASSAT KOMBI, 1990/91 r, 1600 ccm, TDI, szary metafic,
centr. zamek, wspomaganie kier, relingi dachowe, 4 zagłówki,
welurowa tapicerka, hak, el. otw. szyberdach, • 13.300 zł lub za
mienię. Bolesławiec, tel. 075/644-96-95,0602/8045-56
VW PASSAT KOMBI, 1990/96 r, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz,
szary metalic, szyberdach, relingi dachowe, hak, stan b. dobry, 10.500 zł. Ostrów Wlkp, tel. 062/738-93-14,0604/24-16-56
VW PASSAT, 1991 r, 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna stan b.
dobry, wspomaganie kier, alum. felgi, klimatyzacja, kpi. dokumen
tacja, • 9.900 zł. Opole, tel. 0504/23-34-14
VW PASSAT KOMBI, 1991 r, 260 tys. km, 1600 ccm, turbo D,
biały, intercooler, po remoncie kapitalnym silnika i zawieszenia, •
14.500 zł. Wrodaw, teł. 0501/24-28-65
VW PASSAT KOMBI, 1991 r, 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
wiśniowy metalic, szyberdach, relingi dachowe, wspomaganie kier,
hak, Muł-T-Lock, stan dobry, przegląd do 2005 r, RO, • 11.300 zł.
Chełmsko śląskie, powiat kamiennogórski, tel. 075/742-21 -91
VW PASSAT, 1991 r, 180 tys. km, 1600 ccm, TDI, czarny metalic,
4-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie kier, RO,
alum. felgi, blokada skrzyni biegów, alarm, stan b. dobry, kupiony
w salonie, -14.900 zł. Jarodn, teł. 062/749-62-68,0502/54-74-94
VW PASSAT KOMBI, 1991 r. 149 tys. km, 1800 ccm, granatowy,
alarm, wspomaganie kier, bez wypadku, stan techn. i blacharki b.
dobry, -11.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0692/01-25-74
VW PASSAT KOMBI, 1991 r, 159 tys. km, 1900 ccm, diesel, czar
ny metalic, serwo, RM, hak, relingi dachowe, w kraju od 2 tyg,
książka serwisowa, stan b. dobry, -16.800 zł. Kłodzko, tel. 0502/
69-68-40,0504/18-71-10
VW PASSAT SEDAN, 1991 r, 1600 ccm, TDI, czerwony, wspo
maganie kier, RM, w kraju od 2 tyg, zarejestrowany, stan b. dobry,
-16.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-59-80 po godz. 20,0504/16-71-10
VW PASSAT GL KOMBI, 1991 r, 161 tys. km, 1600 ccm, TDi,
kolor srebrny metalic, serwo, centr. zamek, hak, szybęrdadi,.re
lingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, dzielona kanapa tylna,
w kraju od 2 tygodni, stan b. dobry, -17.800 zł. Kłodzko, teł. 0502/
•69-68-40,0504/18-71 -10
' VW PASSAT KOMBI, 1991 r, 1900 ccm, diesel, biały, roleta ba
gażnika, ciemne szyby, RO VW, bez wypadku, przegląd do 2005
r, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, -12.900 zł. Nysa, tel. 0608/
23-73-03,0600/77-53-97
VW PASSAT, 1991 r, 1600 ccm, turbo D, biały, hak, wspomaganie
kier, el. otw. szyberdach, stan b. dobry. - 17.500 zł. Oława, tel.
0607/10-39-81
VW PASSAT KOMBI, 1991 r, 182 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
Inst gaz, srebrny metalic, nowa inst gazowa, wspomaganie kier,
weiiurowa tapicerka, centr. zamek, el. reg/lusterka i reflektory,
relingi dachowe, automatic, RO, kpi. dokumentacja, I właściciel.
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oznakowany, zadbany, stan b. dobry, * 12.700 zł. Polanica Zdrój,
teł. 0606/78-94-68
VW PASSAT SEDAN, 1991 r, 1600 ccm, turbo D, 80 KM, srebrny
metalic, wspomaganie kler, centr. zamek, el. otw. szyberdach, In
tercooler, hak, garażowany, bez korozji, nie wymaga napraw, stan
b. dobry, -14.400 zł. Strzelin, tel. 071/393-06-00
VW PASSAT KOMBI, 1991 r, 2000 ccm, benzyna, srebrny meta
fic, centr. zamek, kpi. kół zimowych, na zachodnich tablicach, 10.000 zł. Świdnica, teł. 074/852-98-11
VW PASSAT KOMBI, 1991 r, 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy, szyberdach, wspomaganie kier, roleta bagażnika, alarm,
centr. zamek, stan idealny, - 14.900 zł. Wałbrzych, teł. 0602/
45-10-74,0501/62-80-22
VW PASSAT, 1991 r, 211 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, centr.
zamek, alarm + pilot, RO Blaupunkt, roleta bagażnika, zadbany, •
14.500 z ł , możliwe raty. Wrocław, teł. 071/790-09-46, 0603/
06-87-47
VW PASSAT KOMBI, 1991 r, 2000 ccm, 16V, biały, wspomaganie
kler, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, alarm z pilotem, bloka
da skrzyni biegów, el. reg. lusterka, Inst. gazowa, kpi. opon let
nich, alum. felgi, zadbany, stan dobry, - 14.200 zł. Wrodaw, tel.
071/793-54-67.0508/20-37-76
VW PASSAT KOMBI, 1991 r, 181 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
inst. gaz, czerwony, welurowa tapicerka, ABS, el. otw. szyber
dach, wspomaganie kier, relingi dachowe, Inst. gazowa, nowe
opony, sten b. dobry, -11.900 zl lub zamienię. Ziębice, teł. 0600/
93-7041
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r, 250 tys. km, 1900 ccm, turbo D,
demnomorski, sprowadzony w całośd w 2000 r, kpi. dokumenta
cja, I właśdciel w kraju, serwisowany w Niemczech, szyberdach,
wspomaganie kier, bez wypadku, stan techn. b. dobry, -16.400 zł.
Brzeg, teł. 077/41140-26,0692/38-07-96
VW PASSAT CL KOMBI, 1991/92 r, 192 tys. km, 1900 ccm, die
sel, piaskowy, hak, wspomaganie kier, centr. zamek ♦ pilot, nowy
akumulator, rozrusznik i ukł. hamulcowy, po wymianie paska roz
rządu, łożysk przednich i tylnych, stan b. dobry, • 15.700 zł. Nowa
Ruda, tel. 074/873-30-84,0505/13-36-67
VW PASSAT KOMBI SKŁADAK, 1991/94 r, 1900 ccm, diesel,
czerwony, wspomaganie kier, centr. zamek + pilot, alami, relingi
dachowe, roleta bagażnika, dzielona tylna kanapa, el. otw. szy
berdach, immobilizer, RO, stan idealny, -13.800 zł. Leszno, teł.
065/533-06-74
VW PASSAT GT KOMBI, 1991/96 r, 1800 ccm inst. gazowa na
gwarancji, zadbany, refingi dachowe, roleta bagażnika, kubefltowe fotele, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, podłokiet
nik, ABS, kfimatyzacja, wspomaganie kier, reguł. wys. mocowa
nia pasów, eł. otw. szyberdach, ek reg. reflektory komputer pokła
dowy, opony letnie I zimowe, -14.900 zł. Oława, teł. 0505/57-70-57
VW PASSAT, 1992 r, 1900 ccm, turbo D, czerwony, wspomaga
nie, halogeny, nowe opony letnie i zimowe, nowe pasld, deje, klocki
hamulcowe, nowy akumulator, stan b. dobry, -14.700 zł. Bolesła
wiec, tel. 0692/91-92-37
VW PASSAT, 1992 r, 2000 ccm, grafitowo-złelony, metalic, auto
matic, sprowadzony z Niemiec, pełne wyposażenie, • 13.500 zł
lub zamienię na busa. Dzierżoniów, tel. 074/830-17-64
VW PASSAT KOMBI, 1992 r, 1900 ccm, turbo D, biały, wspoma
ganie kier, roleta bagażnika, zadbany, stan b. dobry, -13.500 zł.
Legnica, tel. 0692/38-64-32
VW PASSAT KOMBI, 1992 r, 1600 ccm, turbo D, granatowy me
talic,. wspomaganie kier, relingi dachowe, roleta bagażnika, hak
holowniczy, białe kierunkowskazy, hydrauliczne zawieszenie, RM
Pioneer, dum. felgi 15“, dokumentacja celna, • 13.500 zł łub za
mienię na mały tańszy lub większy, możfiwa dopłata. Lubań, tel.
075/646-22-08,0604/8544-34
VW PASSAT KOMBI, 1992 r. 2000 ccm, GT, czarny, centr. za
mek, relingi dachowe, alum. fełgi, kpi. opon zimowych, wspoma
ganie kier, blokada skrzyni biegów, w kraju od 3. łat, dztelona tyl
na kanapa, roleta bagażn&a, zadbany, atrakcyjny wygląd, -13.500
zł. Lubin, tel .0609/0347-79
VW PASSAT GT KOMBI. 1992 r. 140 tys. km, 2000 ccm, czarny,
centr. zamek, relingi dachowe, kpi. kół zimowych, wspomaganie
kier, blokada skrzyni biegów, w kraju od 3. lat, dzielona tytna ka
napa, roleta bagażnika, zadbany, atrakcyjny wygląd, -13.500 zł.
Lubin, teł. 0609/0347-79
VW PASSAT KOMBI, 1992 r, 160 tys. km. 2000 ccm, benzyna,
granatowy, wspomaganie kier, centr. zamek, alarm, stan b. dobry,
• 13.800 zł lub zamienię, możliwe raty. Paczków, tei. 077/
431 -78-00,0600/06-30-37
VW PASSAT SEDAN, 1992 r, 174 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
inst gaz, grafitowy metalic, stan b. dobry, wspomaganie kier, centr.
zamek, szyberdach, alum. felgi, • 14.900 zł lub zamienię. Strze
gom. teł. 074/844-27-58.0604/294343
VW PASSAT CL, 1992 r, 1800 ccm, benzyna, inst. gaz, granato
wy, bez wypadku, garażowany, kpi. dokumentacja, el. otw szy
berdach, el. reg. reflektory, wspomaganie kier, Muł-T-Lock, dem
ne szyby, zadbany, sten b. dobry, • 13.900 zł. Strzefin, teł. 071/
796-25-81,0501/56-65-54
VW PASSAT GL, 1992 r, 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, błękitny
metafic, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, wspoma
ganie kier, hak, halogeny, alarm, Muł-T-Lock, szyberdach, nowe
opony, stan b. dobry, -15.600 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74,
0501/62-80-22
VW PASSAT, 1992 r, 75 tys. km, 1800-ccm, benzyna, inst. gaz,
srebrny metalic, inst. gazowa na gwarancji, II wrfaśddd, kpi. do
kumentacja, hak, centr. zamek, alarm, czujniki ruchu, oryg. RO,
po remondezawieszenia, 6 1gazu/100 km, lotka z tyłu, policyjna
antena, -13.300 zł. Wrocław, teł. 071/32902-96
VW PASSAT KOMBI, 1992 r, 1800 ccm, benzyna, in st gaz.
roleta bagażnika, nowe opony, wspomaganie kier, Mul-T-Lock,
el. otw. szyberdach, stan b. dobry, • 12.300 zł. Ziębice, tel.
0508/39-22-83
VW PASSAT KOMBI, 1992 r, 160 tys. km, 1900 ccm, TD, szary
metalic, stan b. dobry, centr. zamek ♦ pilot, alarm, immobilizer, el.
otw. szyberdach, welurowa tapicerka, refingi dachowe, roleta ba
gażnika, hak, wspomaganie kier, w kraju od pół roku, kpi. doku
mentacja, halogeny, -17.900 zł. Żary, teł. 0604/28-83-68
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r, 170 tys. km. 1900 ccm, turbo D.
grafitowy metalic, wspomaganie kier, centr. zamek, relingi dacho
we, rolete bagażnika, hak holowniczy, 4 zagłówki, welurowa tapi
cerka, RO, opony zimowe, przegląd do 02.2005 r, zadbany, gara
żowany, sprowadzony w całośd, kpł. dokumentacja, -17.800 zł.
Sobótka, teł. 071/316-35-89,0609/5142-26
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r, 160 tys. km, 1900 ccm. turbo D,
czerwony, I właściciel, w kraju od 2 lat, bez wypadku, karta pojaz
du, refingi dachowe, roleta bagażnika, wspomaganie kier, centr.
zamek, el. reg. lusterka, stan b. dobry, • 16.800 zł. Wołów, teł.
071/389-75-97,0606/6642-15
VW PASSAT, 1992/97 r, 142 tys. km, 1800 ccm, benzyna, inst
gaz, biały, wspomaganie kier, centr. zamek, el. otw. szyby, klima
tyzacja, ABS, alarm, relingi dachowe, roleta bagażnika, kpi. opon
zimowych, stan b. dobry, zadbany -13.800 zł. Wrodaw, tel. 0503/
03-3848
VW PASSAT KOMBI, 1993 r, 1900 ccm, turbo D, biały, centr. za
mek, ABS, wspomaganie kier, el. reg. reflektory i szyberdach, RO
+6 głośników, demne szyby, dzielona tylna kanapa, zabezp. przed
kradzieżą, -19.500 zł lub zamienię na Audi 100 C4, A6. Grodków,
powiat brzeski, tel. 0600/81-52-08,0604/08-09-65
VW PASSAT KOMBI. 1993 r, 1800 ccm, benzyna, inst. gaz, wi
śniowy, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie kier, alum. fel
gi, -15.000 zł. Grodków, powiat brzeski, teł. 0603/4549-33
VW PASSAT KOMBI, 1993 r, 1900 ccm, turbo D. niebieski meta
fic, wspomaganie kier, centr. zamek, alarm, eł. otw. szyberdach,
welurowa tapicerka, sprowadzony w całośd w 2000 r, stan ideal
ny, -18.900 zł. Lubań, teł. 0507/03-00-90
VW PASSAT KOMBI, 1993 r, 161 tys. km, 1900 ccm, turbo D,
czerwony, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, eł. reg. szyberdach,
obrotomierz, wdurowa tapicerka, roleta bagażnika, refingi dacho
we, alum. felgi, w kraju od 2 miesięcy, stan b. dobry, • 19.300 zł.
Polanica Zdrój, teł. 074/868-22-56,0604/05-63-31
VW PASSAT, 1993r, 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor grafito
wy metalic, centr. zamek + pilot, alarm, wspomaganie kier, szy
berdach, aium. felgi, garażowany, sten b. dobry, -13.200 zł. Strze
lin, tel. 071/796-24-69,0607/88-3448
VW PASSAT KOMBI, 1993 r, 220 tys. km. 1900 ccm. turbo D,
ciemnowiśniowy metalic, ABS, el. reg. lusterka i szyberdach, za
dbany, stan techn. b. dobry, -17.900 zł. Syców, tel. 0506/12-66-95
VW PASSAT, 1993 r, 170 tys, km, 1900 ccm, turbo D, biały, relingi
dachowe, alarm, centralny zamek, RM, stan dobry, zadbany, •
16.600 zł. Wrocław, teł. 0601/42-20-29
VW PASSAT, 1993 r, 181 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, inst
gazowa, el. otw. dach, wspomaganie kier, RO z CD (z panelem),
po wymianie wielu części, stan b. dobry, hak, - 16.300 zł. Wto
daw, teł. 071/783-39-06,0506/62-24-88
VW PASSAT B4 KOMBI, 1993/94 r, 1900 ccm, turbo D, czerwony,
ABS, 2 poduszki pow, wspomaganie kier, el. reg. reflektory, bez
wypadku, I właśddel, w kraju od 2002 r, właśdciel niepalący, ga
rażowany, po wymianie silnika, - 19.900 zl. Strzelin, tel. 071/
796-17-86

VW PASSAT KOMBI, 1994 r, 139 tys. km, 1900 ccm, turbo D,
bordowy metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, wspoma
ganie kier, ctintr. zamek, szyberdach, ABS, 2 poduszki pow,
relingi dachowe, RO, zarejestrowany, zadbane wnętrze, kpi.
dokumentacja, stan b. dobry, • 24.900 zł. Kłodzko, teł. 0605/
65-31-78
VW PASSAT KOMBI, 1994 r, 141 tys. km, 1800 ccm, demnoziełony, model przejściowy, sprowadzony w całości, poduszka pow,
ABS, RO Sony, wspomaganie kler, szyberdach, el. reg. reflektory,
3 zabezpieczenia, roleta bagażnika, relingi dachowe, zadbany, I
właścidel od 1997 r. -18.500 zł. Sobótka, tei. 071/316-20-06
VW PASSAT KOMBI, 1994 r, 1900 ccm, turbo D, ciemnogranato
wy, szyberdach, rolete bagażnika, relingi dachowe, centr. zamek,
alarm + pilot, atrakcyjny wygląd, • 23.000 zł. Bielawa, powiat dzierżoniowski, tel. 074/833-35-24
VW PASSAT KOMBI, 1994 r, 1900 ccm, turbo D, biały, 2 poduszki
pow, ABS, wspomaganie kier, centr. zamek, RO, karta pojazdu,
model przejściowy, el. otw. szyberdach, • 21.200 zł lub zamienię.
Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0609/54-76-90
VW PASSAT VR6,1994 r, 2800 ccm, zielony metafic, pełne wy
posażenie oprócz skórzanej tapicerki, stan b. dobry, - 24.500 zł.
Kluczbork, tel. 077/418-9347,0608/51-35-97
VW PASSAT KOMBI, 1994 r, 1900 ccm, turbo D, czerwony, wspo
maganie kier, el. reg. szyberdach, ABS, RO, tylna szyba ogrze
wana, zderzaki w kolorze nadwozia, nieeksploatowany w kraju, 24.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-58
VW PASSAT KOMBI, 1994 r, 1900 ccm, TDI, czerwony, 2 po
duszki pow, ABS, wspomaganie kier, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka i el. reg. szyberdach, centr. zamek, RO, welurowa tapicerka,
refingi dachowe, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, modd
przejśdowy, - 25.500 zł. Kłodzko, teł. 0607/09-68-58
VW PASSAT, 1994 r, 1800 ccm, czerwony, kupiony w salonie,
inst gazowa, el. otw. szyby, wspomaganie kier, poduszka pow,
bezwypadkowy, centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, - 21.500 zł
lub zamienię. Legnica, tei. 0507/01-72-70
VW PASSAT, 1994 r, 1900 ccm, TDI, niebieski metalic, szyber
dach, ABS, 2 poduszki pow, el. otw. szyby, bez wypadku, - 25.600
zł. Nowa Ruda. tei. 074/872-3046,0601/31 -91-96
VW PASSAT KOMBI, 1994 r. 230 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
inst gaz, biały, ABS, wspomaganie kler, 2 poduszki pow, szyber
dach, ei. reg. reflektory, demne szyby, roleta bagażnika, 2 kpi.
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VW PASSAT B5 COMFORTLINE, 1997 r, 1600 ccm,
bordowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel,
serwisowany, 4 poduszki pow, wspomaganie kier,
ABS, centr. zamek, klimatronic, el. otw. szyby x
4, el. reg. lusterka, alarm, immobilizer, stan ide
alny, • 39.900 zł kredyt, leasing, samochód w roz
liczeniu, gotówka. -„AUTO PLUS” , Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50, 0695/60-30-22
W01040214

VW PASSAT, 1997 r, 83 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zldony
metelic, skórzana tapicerka, klimatronic, dum. fdgi, centr. zamek,
stan idedny, • 40.000 zł. Ddeszyn, powiat gostyński, tel. 065/
571-03-67,0601/82-02-15
VW PASSAT SEDAN, 1997 r, TDI, zldony metdic, obrotomierz,
RM, ksenonowe reflektory, wspomaganie kier, ABS, 4 poduszki
pow, d . ster. szyby (4) i lusterka, hak hdowniczy, centr. zamek,
darm, kpi. dokumentacja, sprowadzony w 2001 r, zadbany, - 39.900
zł lub zamienię. Jdente Góra, tel. 0501/05-33-12
VW PASSAT B4, 1997 r, 1800 ccm, benzyna, srebrny metdic,
klimatyzacja, 2 poduszki pow, d . reg. lusterka, d. otw. szyby, d.
reg. reflektory, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier, welurowa
tapicerka, RO Sony z RDS, 2 podłokietniki, nowa inst gazowa na
gwarancji, kupiony w salonie, immobilizer, ekonomiczny garażo
wany, stan idealny • 26.600 zł lub zamienię na inny. Kamienica,
tei. 077/431 -79-56,0606/46-91 -65
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opon, halogeny, centr. zamek, alarm ♦ plot, zadbany, - 21.900 zl.
Oleśnica, tel. 071/314-2547 wieczorem, 0601/05-44-18
VW PASSAT KOMBI, 1994 r, 182 tys. km, 1800 ccm, szary meta
lic, 2 poduszki pow; obrotomierz, dum. fdgi, relingi dachowe, el.
otw. szyberdach, roleta bagażnika, centr. zamek, alarm, stan b.
dobry, • 20.500 zl łub zamienię na VW Passata sedana 2.0 lub
Audi 100 C4. Oleśnica, tei. 071/398-65-28
VW PASSAT KOMBI, 1994 r, 1900 ccm, TDI, perłowoczamy
metałłc, model przejściowy, I właśddel w kraju, roleta bagaż
nika, wspomaganie kler, hak, relingi dachowe, RO, garażowa
ny, el. otw. szyberdach, stan b. dobry, • 22.900 zł lub zamienię
na diesela. Sobótka, powiat wrodawski, tei. 071/390-30-72,
0506/11-58-05
VW PASSAT KOMBI. 1994 r. 16 tys. km, 1900 ccm, TDI, bordowy
metalic, bez wypadku, ABS, centr. zamek, klimatronic. poduszki
pow, w kraju od roku, I właśddel, stan idealny, kpł. dokumenta
cja, - 24.000 zł. Sobótka, teł. 0501/03-28-76
VW PASSAT, 1994 r, 150 tys. km, 1800 ccm, grafitowy metalic,
garażowany, RO, ABS, wspomaganie kier, pełne wyposażenie d,
szyberdach, welurowa tapicerka, alarm ♦ pilot, centr. zamek, spro
wadzony w całośd, nowy akumulator I opony, • 19.900 zł lub za
mienię na inny. Strzdin, tel. 071/392-34-68
VW PASSAT KOMBI, 1994 r, 150 tys. km, 2000 ccm, bordowy,
ABS, d. otw. szyby, d. reg. lusterka, centr. zamek, 2 poduszki
powietrzne, klimatyzacja, regulowana kierownica, refingi dacho
we, 2 komplety fdg, do poprawek mechanicznych, - 17.000 zł.
Wrocław, tel. 0502/57-87-85

VW PASSAT B 5,1997 r, 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna. 16V,
bordowy metelic, klimatronic, 4 poduszki pow, d. otw. szyby, ABS,
alarm, kupiony w kraju, - 37.500 zł łub zamienię, możfiwe raty.
Paczków, td . 077/431-78-00,0600/06-30-37
VW PASSAT VR6,1997 r, 183 tys. km, 2300 ccm, benzyna, gra
natowy metdic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier, d. otw.
szyby, darm, centralny zamek, 4 pod. powietrzne, zadbany, stan
b. dobry, • 34.500 zi. Wrocław, td. 0605/16-27-75
VW PASSAT SEDAN, 1997 r, 145 tys. km, 1900 ccm, TDI, perta-,
wozielony metdic, kfimatyzacja, 2 poduszki pow, wdurowa tapi
cerka w jasnym kolorze, ABS, el. otw. szyby, darm, blokada skrzyni
biegów, alum. fdgi, centr. zamek ♦ pilot, RO, bez wypadku, kpi.
dokumentacja, stan b. dobry, • 39.600 zł. Wschowa, td. 0607/
39-32-65
VW PASSAT SEDAN, 1997/98 r, 107 tys. km. 1900 ccm. TDI.
perłowoczamy, ABS, klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, centr. zamek,
3 alarmy, blokada skrzyni biegów, RO+CD * zmieniacz na 18 płyt
CD, hak, d . reg. lusterka, nowe opony + opony letnie * alum.
felgi, 2 poduszki pow, tylna szyba ogrzewana, podłokietnici, 42.000 zł. Obomici Śląskie, tel. 071/310-75-33,0600/80-75-13
VW PASSAT B5 KOMBI COMFORTLINE, 1997/98 r, 143 tys. km,
1600 ccm, 16V, inst. gazowa, (gwarancja), granatowy, stan b. do
bry, bezwypadkowy, kfimatronic, 4 el. otw. szyby, d. reg. lusterka,
ABS, ASR, 2 poduszki pow, RO Sony z CD, wspomaganie kier,
centralny zamek, darm z pilotem, niebieskie podświetlenie, refin
gi dachowe, roieta, w kraju od 2002 r, I rej.1998, • 38.500 zl lub
zamienię. Otmuchów, td. 077/439-05-35,0606/99-56-29

KUPIĘ SAMOCHÓD MARKI VOLKSWAGEN
OP035028

tel, 0-604 06 55 32. 071/390-23-20

VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r, 160 tys. km, 1900 ccm, TDI, ciem
nozielony metafic, 5-biegowy, RO, centr. zamek, wspomaganie
kier, alarm, refingi dachowe, roleta bagażnka, hak, d. otw. szy
berdach, stan b. dobry, - 26.500 zł lub zamienię na tańszy. Gro
madka, powiat bolesławiecki, td. 0601/99-85-47
VW PASSAT KOMBI. 1994/95 r. 1900 ccm. TDI, kdor - kość sło
niowa, centr. zamek, wspomaganie kier, alarm ♦ plot, szyberdach,
1właśddel, kpł. opon zimowych, sprowadzony z Niemiec w 2000
r, stan b. dobry, - 21.000 zi iub zamienię na mniejszy. Kamienna
Góra, tel. 0607/91-1141
VW PASSAT B4 KOMBI, 1995 r, 160 tys. km, 1900 ccm, TDI,
zielony metdic, ABS, wspomaganie kier, 2 poduszki pow, weluro
wa tapicerka, el. otw. szyby i szyberdach, po lakierowaniu, w kra
ju od 4 miesięcy, - 23.500 zł, td. 0504/06-2846
VW PASSAT KOMBI, 1995 r, 180 tys. km, 2000 ccm. benzyna,
fidetowy metafic, Inst. gazowa, RO z CD ♦ głośniki, hak śdągany, pokrowce lecznicze, alum. fdgi, ABS, 2 poduszki pow, wspo
maganie kier, centr. zamek, alarm + plot, • 26.000 zł. Chomów,
powiat legnicki, td. 0605/72-46-71
VW PASSAT KOMBI, 1995 r, 170 tys. km, 1900 ccm, TDI, pertowowiśniowy, klimatyzacja, centr. zamek + plot, d. reg. lusterka,
hak hdowniczy (zdejmowany), • 23.200 zł. Lwówek śląski, td.
075/647-70-71,0602/73-84-30
VW PASSAT B4, KOMBI, 1995 r, 2000 ccm, biały, 115 KM, 2 po
duszki pow, centr. zamek, wspomaganie kier, ABS, roleta bagaż
nika, refingi dachowe, d . reg. lusterka, hdogeny, atermiczne szy
by, kda zimowe, podłokietnik, zadbany, bez wypadku, garażowa
ny, stan b. dobry, • 20.800 zł. Piława Górna, powiat dzierżoniowski, td. 0608/12-1744
VW PASSAT KOMBI, 1995 r, 2800 ccm, VR6 klimatyzacja, bez
wypadku, oryginalny lakier, aiuminiowe felgi, I właścidel, bogate
wyposażenie, • 26.500 zł lub zamienię, możliwe raty. Prusice k.
Trzebnicy, td. 071/312-5341,071/312-6341
VW PASSAT KOMBI, 1995 r, 150 tys. km. 1800 ccm, benzyna,
srebrny metalic, w kraju od 2 lat, 2 poduszki pow, ABS, szy
berdach, alum. felgi, Mul-T-Lock, centr. zamek, wspomaganie
kier, relingi dachowe, roleta bagażnika, RO z RDS-em, kpi.
dokumentacja, stan idealny, - 19.900 zl. Rawicz, td . 0607/
0945-04
VW PASSAT, 1995 r, 1900 ccm, TDi, granatowy metafic, klimaty
zacja, 2 poduszki pow, wspomaganie kier, centr. zamek, d . otw.
szyberdach, relingi dachowe, roleta, - 25.000 zł. Sieradz, tel. 043/
821-30-92,0501/22-28-34
VW PASSAT, 1995 r, 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony,
ABS, wspomaganie kier, szyberdach, 2 poduszki pow, hak, I wła
ściciel, bez wypadku, stan b. dobry, - 21.800 zł. Wrocław, tel. 0502/
50-66-11
VW PASSAT, 1995/96 r, 136 tys. km, 2000 ccm, ♦ inst. gazowa,
zielony metafic, modd z 12, klimatyzacja, skórzana tapicerka, ABS,
2 poduszki pow, pdne wyp. elektr, alum. fdgi, książka serwsowa, • 25.600 zł. Jarocin, tel. OOOSffS-^-Og
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r, 96 tys. km, 1900 ccm. TDI, atra
mentowy metelic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, wspomaga
nie kier, 2 poduszki pow, ABS, szyberdach, centr. zamek, relingi
dachowe, rolete bagażnika, stan idedny, • 26.200 zł. Kłodzko, td.
0605/65-31-78

O

VW PASSAT B5, 1996 r, 1900 ccm, TDI, zielony
metalic, I rejestracja w 1997 r, klimatronic, 4 po
duszki pow, el. otw. szyby x 4, wspomaganie kier,
RO * zmieniacz płyt CD, el. reg. lusterka, ABS,
welurowa tapicerka, centr. zamek, książka ser
wisowa, I właściciel, kupiony w salonie, bez wy
padku, • 39.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50,
0601/88-19-24 W01040584

VW PASSAT B5,1996/97 r, 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, ABS, wspomaganie kier, el. otw. szyby, d. reg. lusterka,
kupiony w salonie, - 33.000 zł lub zamienię na Mercedesa 124,
250 Dlubvana. Namysłów, td. 0501/41-32-17
VW PASSAT B5,1996/97 r, 210 tys. km, 1900 ccm, TDł, zielony
metdic, klimatronic, tempomat, d . otw. szyby, podgrz. siedzenia,
pdne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, • 36.000 zł. Wieru
szów, tel. 062/784-12-82,0601/56-64-12
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d. reg. lusterka, wdurowa tapicerka, podłokietnik, darm, centr.
zamek + pilot, antynapad, bez wypadku, garażowany, zadbany, 39.600 zł. Namysłów, td. 0604/13-37-05
VW PASSAT B5 SEDAN, 1998r, 140tys.km, 1900 ccm, TDI, 110
KM', perłowozidony, centr. zamek, immobiBzer, 4 poduszki pow,
d. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie kier, komputer, halo
geny; wdurowa tapicerka, podłokietnikkupiony w salonie, atrak
cyjny wygląd, sten b. dobry, • 45.900 zł lub zamienię na tańszy,
diesel, z dopłatą. Nowa Ruda, powiat kłodzki, tel. 0604/46-3842
VW PASSAT B5 SEDAN, 1998 r, 120 tys. km, 1800 ccm, 20V,
bordowy metelic, kupionyw salonie, bez wypadku, 4 poduszki pow,
kfimatronic, wspomaganie kier, ABS, centr. zamek, darm * plot,
4 d. otw. szyby, welurowa tapicerka, dum. fdgi, Tytan Lock, książ
ka serwisowa, stan idealny, - 36.900 zł. Rawicz, td. 0605/21 -65-52
VW PASSAT KOMBI, 1998 r, 101 tys. km, 1600 ccm, granatowy,
ABS, kfimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, - 38.900 zł
lub zamienię na TDI. Wodaw, td. 071/3454&94
VW PASSAT COMFORTLINE, 1998 r, 115 tys. km, 1900 ccm.
TDł, 110 KM, zielony metdic, klimatyzacja, 2 poduszki pow, el.
otw. szyby, ei. reg. lusterka, stan b. dobry, • 43.000 zł. Wrodaw,
td. 0508/52-26-16,0504/17-62-08
VW PASSAT SEDAN, 1996 r, 1800 ccm, 20V, turbo, granatowy
metalic, darm, blokada skrzyni biegów, el. otw. szyby i reg. lu
sterka, ABS, I rejestracja 03.1999 r, kupiony w salonie, • 36.000
zł. Wrocław, td. 0604/8147-93
VW PASSAT, 1998 r, 89 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 20V, czer
wony, I właśdciel, kupiony w salonie, klimatronic, 2 poduszki pow,
centr. zamek, darm, komputer, RO Panasonic * 8 głośników, blo
kada skrzyni biegów, serwisowany, garażowany, kpi. dokumento
wa, zadbany, bez wypadku, • 43.000 zł. Wrocław, tel. 071/
35247-78,0605/20-84-78
VW PASSAT KOMBI, 1998 r, bordowy metafic, pdne wyposaże
nie oprócz skórzanej tapicerki, zadbany, stan b. dobry, nie eksplo
atowany w kraju, - 44.500 zł łub zamienię na tańszy, do 15.000 zł,
może być automatic. Wrocław, teł. 0507/2142-97
VW PASSAT B5 SEDAN, 1998/99 r, 150 tys. km, 1900 ccm, TDł,
srebrny metafic, kfimatyzacja, ABS, ASR, 4 poduszki pow, d . otw.
szyby, d . reg. lusterka, skórzana tapiceika czarna, dum. fdgi, I
właściciel w kraju od 2002 r, serwisowany, darm, pełne wyposa
żenie, - 40.900 zł lub zamienię. Otmuchów, td. 077/43905-35,
0606/39-29-31
VW PASSAT, 1998/99 r, 122 tys. km. 1900 ccm, TDI, 90 KM, gra
natowy, d. ster. szyby i lusterka, ABS, RO, 2 poduszki pow, szy
berdach, garażowany, kiknatronic, welurowa tapicerka, immobli
zer, • 43.000 zł. środa śląska, tel. 071/317-59-02 po godz. 18
VW PASSAT SEDAN, 1998/99 r, 119 tys. km, 1800 ccm, 20V,
perłowozidony metalic, pdne wyposażenie, nawigacja sat, bez
wypadku, homdogacja, serwisowany w ASO, kupiony w kraju, 2
kpi. kół (opony letnie i zimowe), - 43.900 zł. Świdnica, td. 0601/
87-33-30

O

VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r, 1800 ccm, Turbo,
bordowy metalic, 150 KM, kupiony w salonie w
Polsce, I właściciel, serwisowany, 2 poduszki
, pow, wspomaganie kier, ABS, EPC, centr. zamek,
alarm, el. otw. szyby x 4, klimatronic, immobili
zer, relingi dachowe, roleta bagażnika, hak ho
lowniczy, alum. felgi, stan idealny, • 47.900 zł kre
dyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS” ,
W ałbrzych,
www.auto-plus.com .pl, ul. Wrocławska 23, tel. 074/
666-60-50,0695/60-30-22
W01040264

0

VW PASSAT COMFORTLINE KOMBI, 1999 r, 1800
ccm, Turbo, 150 KM, srebrny metalic, kupiony w
salonie w Polsce, bez wypadku, serwisowany, 4
poduszki pow, wspomaganie kier, klimatronic,
ABS, el. otw. szyby x 4, centr. zamek, el. reg. i
podgrzewane lusterka, komputer, alarm, haloge
ny, relingi dachowe, opony zimowe, • 48.900 zł
możliwy kredyt, zamiana. Komis • nAUTO-MAX” ,
W ałbrzych, www.autom axkom is.gratka.pl, ul.
Wrocławska 2, tel. 074/846-96-00,0502/25-55-10,
0504/10-64-44 W01040314
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VW PASSAT B 5 ,1998 r, 1800 ccm, metallc, ku
piony w salonie, centr. zamek, el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, klimatronic, ABS, 4 poduszki pow,
I właściciel, stan b. dobry, wspomaganie kier, •
39.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50, 0601/
88-19-24 W01040794

O

VW PASSAT B 5 ,1998 r, 1800 ccm, metalic, ku
piony w salonie, wspomaganie kier, centr. zamek,
klimatronic, ABS, 4 poduszki pow, I właściciel,
stan b. dobry, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, fak
tura VAT, - 39.900 zł brutto. Wałbrzych, tel. 074/
842-55-50,0601/88-19-24 W01040804

O

VW PASSAT B5 KOMBI, 1998 r, 110 tys. km, 1800
ccm, Turbo, 150 KM, malinowy metalic, kupiony
w salonie w Polsce, I właściciel, serwisowany, 2
poduszki pow, ABS, wspomaganie kier, centr. za
mek, el. otw. szyby x 4, el. reg. lusterka, immobi
lizer, re lin g i dachowe, roleta bagażnika,
Mul-T-Lock, zestaw głośnomówiący, fabryczny
RO, - 46.900 zł kredyt, leasing, samochód w roz
liczeniu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych,
www.auto-plus.com.pl, ul. Wrocławska 23, tel.
074/666-60-50,0695/60-30-22
W01040254

O

VW PASSAT, 1998 r, 1600 ccm, 100 KM, bordowy
metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel,
bez wypadku, 2 poduszki pow, ABS, wspomaganie
kier, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek,
RO, alarm, • 36.900 zł możliwy kredyt, zamiana.
Komis - „ AUTO-MAXn, Wałbrzych, www.automaxko>
mis.gratka.pl, ul. Wrocławska 2, tel. 074/846-96-00,
0502/25-55-10,0504/10-6444 W01040304

0

VW PASSAT, 1998 r, 1800 ccm, 20V, benzyna, nie
bieski metalic, kupiony w salonie, I właściciel,
serwisowany, bez wypadku, alarm, immobilizer,
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspomaga
nie kier, centr. zamek, 2 poduszki pow, RO, •
42.900 zł gotówka, zamiana, kredyt lub leasing.
„LEKS CAR” , Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl,
ul. Mickiewicza 37, tel. 0601/85-15-55, 0604/
40-47-11 W01041074

VW PASSAT KOMBI, 1998 r, s121 tys. km. 1896 ccm. TDI, srebr
ny, 4 poduszki powietrzne, kfimatyzacja, d. otw. szyby i reg. lu
sterka, automatic, centr. zamek, wspomaganie, RO, - 45.000 zł.
Legnica, tel. 0600/21-68-00 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć
w internecie pod numerem - AG0708 http://wkz.autogieida.com.pl)
VW PASSAT KOMBI, 1998 r. 127 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony.
1właściciel, bez wypadku, w kraju od 3 tygodni, stan b. dobry, 41.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, td. 0505/12-55-^2
VW PASSAT SEDAN, 1998 r, 122 tys. km, 1900 ccm, TDI, 110
KM, zielony metelic, 2 poduszki pow, ABS, wspomaganie kier,
klimatronic, d. ster. szyby i lusterka, garażowany, kupiony u dile
ra, stan b. dobry, • 42.000 zł. Krapkowice, teL 0602/17-33-31
VW PASSAT B5 KOMBI, 1998 r, 1800 ccm. V5, 20V, 125 KM,
czarny metelic, kupiony w salonie, serwisowany, I właściciel, bez
wypadku, k6matronic, wspomaganie kier, ABS, ESP, 2 poduszki
pow, el. otw. szyby I reg. lusterka, centr. zamek, alarm, komputer,
RO z CD, blokada skrzyni biegów, relingi dachowe, roieta bagaż
nika, - 38.900 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0603/68-79-16
VW PASSAT B5 COMFORTLINE SEDAN, 1998 r. 170 tys. km.
1800 ccm, 20V, biały, klimatronic, d. otw. szyby, 4 poduszki pow.

VW PASSAT, 1999 r, 94 tys. km, 1600 ccm, błękitny metafic, RO,
ABS, wspomaganie kier, centr. zamek, alum. felgi, d . otw. szyby
1reg. lusterka, alarm + p lo t poduszka pow, kupiony w sdonie, •
39.500 zł. Lubin, teł. 0609/20-02-20
VW PASSAT, 1999 r, 115 tys. km, 1800 ccm. 20 V. srebrny meta
fic, kupiony w salonie, I właśddel, bez wypadku, kfimatronic, ABS,
d . otw. szyby, 2 poduszki pow, centr. zamek, darm + pilot,
Mul-T»Lock, zestaw głośnomówiący, 2 kpi. kół (opony letnie i zi
mowe), sten idealny, - 37.900 zł. Wschowa, tel. 0603/79-30-19
VW PASSAT B 5,1999/00 r, 90 tys. km. 1900 ccm. TDI, 115 KM.
srebrny metafic, nawigacja sat, d . otw. szyby, ABS, ASR, klima
tronic, 4 poduszki pow, welurowa tapicerka, 8 głośników, homolo
gacja na ciężarowy, • Śf .OOOzł. Lubin, td. 0602/23-3949”
VW PASSAT B5 KOMBI. 1999/00 r, 130 tys. km. 1900 ccm, TDi,
pertowobiały, 110 KM, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne,
RO, alarm, wspomaganie, pełne wyposażenie dektryczne, hak,
w kraju od 2 lat, I wrfaśdcid, kpi. dokumentacja, • 43.900 zł lub
zamienię. Nysa, tel. 0600/42-52-52
VW PASSAT KOMBI, 1999/00 r, 135 tys. km. 1900 ccm. TDł, 115
KM, złoty metelic, I właścidel, serwisowany, kdążka serwisowa,
wszystkie d. dodatki, klimatronic, 4 poduszki pow,"ABS, SRS,
bez wypadku, welurowa tapicerka, relingi dachowe, roleta bagaż
nika, garażowany, • 53.500 zl. Opole, teł. 077/45649-18, 0600/
01-23-90
VW PASSAT KOMBI, 1999/00 r, 106 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
inst. gaz, granatowy metdic, kfimatronic, 2 poduszki pow, ABS,
centr. zamek, el. otw. szyby i reg. lusterka, welurowa tapicerka,
podłokietnik, bez wypadku, kupiony w sdonie, serwisowany, kie
rowca niepdący, -46.000 zł. Wrodaw, td. 0608/01-5948
VW PASSAT GT, 200 r, 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, błękitny
metalic, 115 KM. 4 tarcze hamulcowe, wspomaganie kier, ABS,
d. otw. szyby, centr. zamek + alann, szyberdach, zarejestrowany,
-12.000 zł. Miękinia, td. 071/317-81 -19,0601/82-22-34
VW PASSAT SEDAN, 2000 r, 130 tys. km, TDł, biały, kupiony w
salonie, I właścidel, garażowany, serwisowany, pdne wyposaże
nie oprócz skórzanej tapicerki i klimatyzacji, opony zimowe i let
nie gratis, - 48.000 zł. Bidany Wrocławskie, tel. 0605/42-36-62
VW PASSAT KOMBI, 2000r, 129tys. km. 1800ccm, turbo, zielo
ny metafic, pdne wyposażenie, welurowa tapicerka, I wiaśdcfeł,
garażowany, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, • 53.000 zł.
Opde.td. 0600/92-76-96
VW PASSAT B6,2000 r. 49 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 105
KM, perłowogranatowy, kupiony w salonie (Kulczyk) w 2001 r, nowy
modd, wyposażenie J)ads* bez kfimatyzaql, zabezp. przed kra
dzieżą kpi. dokumentacja, bez wypadku, sten idedny, • 49.600
zł. Rawicz, tel. 065/5474444,0601/7048-82
VW PASSAT, 2000r, 178 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały, 4 podusz
ki pow, klimatyzacja, ABS, komputer, wspomaganie kier, centr.
zamek, alann+ pilot d. reg. lusterka, d. otw. szyby, blokada skrzy
ni biegów, bez wypadku, - '50.500 zł. Turek, teł. 063/278-18-86,
0691/77-58-04

O

VW PASSAT B6 COMFORTLINE SEDAN, 2000/01
r, 50 tys. km, 1900 ccm, TDI, 130 KM, srebrny me
talic, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku,
I właściciel, serwisowany, bez wypadku, 4 po
duszki pow, klimatronic, ABS, ASR, el. otw. szy
by x 4, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspoma
ganie kier, komputer, welurowa tapicerka, halo
geny, alarm, RO, • 65.900 zł możliwy kredyt, za
m iana. Kom is • „ĄUTO-MAX” , W ałbrzych,
, www.automaxkomis.gratka.pl, ul. Wrocławska 2,
’ tel. 074/846-96-00, 0502/25-55-10, 0504/10-64-44
W01040394
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VW PASSAT KOMBI, 2001 r. 80 tys. km, 1900 ccm, TD1130
KM, oliwkowy perłowy, Comfortline, homologacje na ciężaro
wy, kupiony w salonie, ł właściciel, klimatronic. el. otw. szyby,
el. reg. lusterka, ABS, ASR, 2 poduszki powietrzne, RO BLAU->
PUNKT, podłokietnik kierowcy, stan idealny, - 72.000 zf. Na-- mysłów, teł. 0600/83-47-50,077/419-58-64 (zdjęcfś do tej oferty
można zobaczyć w Internecie pod numerem - A01644 http://
wkz.autogielda.com.pl)

O

O

O

VW PASSAT B6, 2001 r, 86 tys. km, 1900 ccm,
TDI, 130 KM, granatowy metalic, I rejestracja w
2002 r, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel,
serwisowany, 2 poduszki pow, ASR, wspomaga
nie kier, ABS, centr. zamek, klimatronic, el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, alarm, immobilizer, fa
bryczny RO, stan idealny, • 69.900 zł kredyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka. „AUTO
PLUS” , Wałbrzych, www.auto-płus.com.pl, ul.
Wrocławska 23, teb074/666-60-50,0695/60-30-22
W01040224
VW PASSAT B6, 2001 r, 41 tys. km, 1900 ccm,
TDI, granatowy metalic, i rejestracja w 2002 r, 130
KM, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, ser
wisowany, 2 poduszki pow, ASR, wspomaganie
kier, ABS, centr. zamek, klimatronic, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alarm, immobilizer, haloge
ny, hak holowniczy, stan idealny, • 73.900 zł kre
dyt, leasing, samochód w rozliczeniu, gotówka.
„AUTO
PLUS",
W ałb rzych,
www.auto-plus.com .pl, ui. Wrocławska 23, te l. 074/
666-60-50, 0695/60-30-22 W01040234
VW PASSAT B6 COMFORTLINE KOMBI, 2001 r,
1900 ccm, TDI, 130 KM, błękitny metalic, kupio
ny w salonie w Polsce, bez wypadku, i właści
ciel, serwisowany, 2 poduszki pow, wspomaga
nie kier, klimatronic, ABS, ASR, el. otw. szyby x
4, centr. zamek, el. reg. i podgrzewane lusterka,
alarm * antynapad, RO z CD Pioneer, relingi da
chowe, - 68.900 zł faktura VAT, możliwy kredyt,
zamiana. Komis - nAUTO-MAX” , W ałbrzych,
www.automaxkomis.gratka.pl, ul. Wrocławska 2,
tel. 074/846-96-00, 0502/25-55-10, 0504/10-64-44
W01040384

VW PASSAT, 2001 r, 1900 ccm, TDI, srebrny metalic, I właściciel,
kupiony w salonie, - 65.000 zł. Jedlina Zdrój, teł. 074/885-50-74,
074/885-50-76,0608/47-03-11
VW PASSAT B6 SEDAN, 2001 r, 9 / tys. km, 1900 ccm, turbo D,
bordowy metalic, klimatyzacje, 4, el. ster. szyby, 4 poduszki pow,
podgrz. siedzenia, tempomat, książka serwisowa, maksymalne
wyposażenie, elementy niklowane, stan techn. b. dobiy, - 65.000
zł. Lubin, tel. 076/847-07-05,0601/42-28-49
VW PASSAT B6, COMFORTLINE, 2001 r, 85 tys. km, 1900 ccm.
TDI, srebrny metalic, I właściciel w kraju, garażowany, serwiso
wany, • 62.900 z ł, możliwe raty przez komis lub zamienię. Świe
bodzice, tel. 0501Z22-32-98.
VW PASSAT,.2001 r, 84 tys, km, 1900 ccm, TDi, kolor srebrny,
pełne wyposażenie, Comfortline, - 61.500 zł. Świebodzice, teł.
0600/06-32-29
VW PASSAT COMFORTLINE KOMBI, 2001 r, 70 tys. km, 1900
ccm, TD1130 KM 6-biegowy, klimatronic, ksenonowe reflektory,
alum. felgi, kupiony w salonie, • 69.000 zł. Wrocław, tel. 0501/
'77-90-33
VW PASSAT B6 KOMBI, 2001 r, 90 tys. km, {1900 ccm. TDI, 130
KM, zielony metalic, ABS, 2 poduszki pow, klimatyzacja, el. otw.
szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier, centralny zamek,
alarm, relingi dachowe, stan b. dobry, - 60.500 z ł, możliwe raty.
Wrocław, tel. 071/793-13-91,0604/06-15-52
VW PASSAT B6 KOMBI, 2001/02 r. 117 tys. km, 1900 ccm, TDI,
zielony, sprowadzony w całości z Niemiec, książka serwisowa, w
kraju od 4 miesięcy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, eł. reg. reflek
tory, ABS, 4 poduszki pow, klmatyzacja, elementy wyposażenia
wnętrza w kolorze czarnym, STP, tempomat, RO, roleta, relingi
dachowe, chromowane dodatki, star b. dobry • 59.000 zł,, możli
we raty, Głogów, teł. 0609/04-22-20

O

VW PASSAT B6, 2002 r, 1900 ccm, TDI, 96 KM,
srebrny metalic, kupiony w salonie, i właściciel,
serwisowany, 2 poduszki pow, ABS, ASR, ESP,
klimatronic, el. otw. szybyx 4, el. reg. lusterka,
immobilizer, alarm, centr. zamek, wspomaganie
kier, welurowa tapicerka, stan idealny, • 73.900
z ł kredyt, leasing, samochód w rozliczeniu, go
tówka. „AUTO PLUS” , W ałbrzych, www.auto-plus.com .pl, ul. W rocławska 23, te l. 074/
666-60-50, 0695/60-30-22 W01040244

VW PASSAT B5, 2002 r, 56 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czamy,
skórzana tapicerka w kolorze beżowym, pełne wyposażenie el,
kfimatyzacja, kupiony w salonie, stan idealny, • 60.000 zi. Wro
cław teł. 0606/19-50-76
VW PASSAT COMFORTLINE, 2002 r, 1900 ccm, turbo.D,
srebrny metalic, 130 KM, kupiony w salonie, klimatronic, kpi.
dokumentacja, stan idealny, - 71.900 zł. Wrocław, tel. 0507/
08-28-20
VW POLO, 1976 r, 900 ccm, czerwony, ważny przegląd, nowy
dowód rejestracyjny, ważne ubezpieczenie, stan dobiy, RÓ, techn.
sprawny, - 850 zł. Wrocław, teł. 0691/73-42-62
VW POLO, 1977 r, 900 ccm, zielony, nowe opony zimowe, po
remoncie silnika, przegląd ważny do 10.2004 r, OC ważne do
06^2004 r, 50% zniżki w OC, w ciągłej eksploatacji, - 1.200 zł.
Jelenia Góra, tel. 0601/88-00-15
VW POLO, 1979 r, 1300 ccm, czerwony/stan blacharki b. dobry,
po remoncie i lakierowaniu, po konserwacji podwozia, kpi. opon
zimowych, głowica, układ kierowniczy, po wymianie oleju i płynu
chłodniczego * 1.900 zł. Marcinowiczki k. Żarowa, tel. 0503/
76-03-88
VW POLO, 198Ó r, 900 ccm, benzyna, Inst. gaz. inst gazowa na
gwarancji, nowe amortyzatoiy, ważny przegląd i OC, 2 kpi. kół
(opony letnie i zimowe), - 3.000 zł lub zamienię na dostawczy.
Wałbrzych, tel. 0691/26-07-55
VW POLO COUPE, 1983/84 r, 160 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, GT, niebieski metalic, zadbana tapicerka, oryg. lakier, bez
wypadku; obrotomierz, nie eksploatowany w Polsce, z urzędu
celnego, - 3.600 zl. Bielany Wrocławskie, teł. 071/311-23-06,
0501/32-65-64
VW POLO FOX, 1984 r, 1043 ccm, benzyna, srebrny metalic,
3-drzwiowy, 4-biegowy, garażowany, nowy akumulator (gwaran
cja), stan b. dobry, -3.400 zł. Oleśnica, tel. 071/315-82-72,0691/
89-81-25
VW POLO, 1985 r, 170 tys. km, 1100 ccm, granatowy, RO, alarm,
centr. zamek, -4.000 zi. Legnica, tel. 0605/13*16-60
VW POLO COUPE, 1985 r, 1100 ccm, srebrny metalic, I wła
ściciel w kraju, atrakcyjny wygląd, alum. felgi, garażowany, ob
niżony, po tuningu, - 5.900 zł. Wołów, tel. 071/799-96-01,0698/
61-12-91..
VW POLO, 1986 r, 1000 ccm, biały, stan b. dobry, - 4.600 zł lub
zamienię na Fiata 126p. Gostyń, tel. 0694/16-03-86
VW POLO KOMBI, 1986 r, 1100 ccm, biały, aktualny przegląd i
OC, alum. felgi, pokrowce, oznakowany, kpi. dokumentacja, w cią
głej eksploatacji, RO, stan dobry, - 4.400 zl. Sobótka, tel. 0698/
. 20-36-90
VW POLO, 1987 r, 1000 ccm, benzyna, czamy, szyberdach, za
dbana tapiceika, stan opon dobry, alum. felgi, bez korozji, * 5.900
zł lub zamienię. Gościce, gm. Paczków, powiat nyski, tel. 077/
431-75-02,0693/42-73-97
VW POLO, 1988 r, 102 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, zadba
na tapicerka, i właściciel, stan techn. b. dobry, -4.700 zl. Legnica,
tel. 076/858-49-23,0696/20-54-24
VW POLO KOMBI, 1988 r, 160 tys. km, 1263 ccm, czerwony, stan
dobry, * 5.900 zl. Leszno, teL 065/520-13-18
VW POLO, 1989 r, 1300 ccm, czamy, szyberdach, wymienione
amortyzatoiy, łożyska i ukł. wydechowy, jasna tapiceika, - 5.500
zł. Olszyna, powiat lubański, tei. 0600/88-97-69
VW POLO FOX, 1990 r, 1300 ccm, diesel, zielony metalic, 5-bie
gowy, kpi. dokumentacja polska i francuska, stan b. dobry, - 6.300
zł. Polkowice, teł. 0693/06-08-18
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VW POLO COUPE, 1990/96 r, 128 tys. km, 1300 ccm, benzyna,
czerwony, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, zdjęcia, alarm, haloge
ny, zadbany, kolorowa tapicerka, • 7.000 zł. Grębocice, powiat
polkowicki, tel. 0502/67-21-94,0694/84-23-34
VW POLO, 1991 r, 1000 ccm, szary metalic, szyberdach, stan b.
dobry, nie wymaga \Mdadu finansowego, - 8.300 zł. śwriebodzin,
tel. 068/476-96-03,0603/33-79-59
VW POLO KOMBI, 1991 r, 1100 ccm, benzyna, bordowy, inst
gazowa, 3-drzwiowy, 4-biegowy, RM, zadbane wnętrze, stan sil
nika i blacharki dobry, - 6.500 zł. Wrodaw, teł. 0605/18-27-75
VW POLO FOX, 1992 r, 140 tys. km, 1000 ccm. srebrny, I właśd
ciel, 2 lata w kraju, po remoncie zawieszenia, nowra tarcza sprzę
gła i docisk, stan techn. i blacharki b. dobry, lakier do małych po
prawek, karta pojazdu, alum. felgi oraz koła zimowe, • 7.800 zł.
Oleszna, tel. 071/393-72-87,0692/65-20-20
VW POLO FOX, 1992 r, 1050 ccm, zielony, zadbany, - 8.500 zl.
Gostyń, tel. 0607/93-73-23
VW POLO SKŁADAK, 1992 r, 1300 ccm, benzyna, czamy, nowe
amortyzatory i akumulator, • 5.000 zl. Klisino, powiat glubczycki,
tel. 0697/66-22-90
VW POLO COUPE, 1992 r, 137 tys. km, 1045 ccm, wtrysk, czer
wony, el. reg. reflektory, dzielona i rozkładana tylna kanapa, spro
wadzony w całośd, karta pojazdu, zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, stan idealny, • 8.100 zł lub zamienię na inny. Strzelin,
tel. 071/392-06-55,0505/10-62-24
VW POLO, 1993 r, 100 tys. km, 1050 ccm, inst. gaz, szary meta
lic, RO, garażowany, przegląd do 05.2004 r, zapasowe opony, •
6.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-28-87
VW POLO, 1993 r, 1300 ccm, benzyna, inst. gaz, zielony, -10.900
zł. Legnica, tel. 0691/94-39-47
VW POLO, 1993 r, 38 tys. km, 1000 ccm, benzyna, inst gaz, srebr
ny metalic, • 5.000 zł. Leszno, tel. 0694/89-56-87
VW POLO FOX, 1993 r, 1400 ccm, diesel, czerwony, II właśdciel
w kraju, pokrowce, RO, stan b. dobry, • 10.400 zl. Nowa Sól, teł.
0607/30-62-91
VW POLO, 1994/95 r, 132 tys. km, 1000 ccm, biały, alarm * pilot,
centr. zamek, wspomaganie kier, 3-drzwiowy, katalizator, immo
bilizer, kpi. kół zimowych, hak, stan b: dobry, • 14.000 zł. Lubsko,
tel. 068/457-16-34,0506/05-71 -50
VW POLO, 1994/95 r, 1300 ccm, zielony, wspomaganie kier,
szyberdach, wyderaczka na tylnej szybie, nowy model, RO,
stan b. dobry, • 14.400 zł łub zamienię. Długołęka, tel. 071/
315-13-47
VW POLO CLASSIC, 1995 r, 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
czerwony, i rej. w 1996 r, el. otw. szyby i reg. lusterka, poduszka
pow, szyberdach, wspomaganie kier, centr. zamek, w kraju od
miesiąca, stan b. dobry, • 20.200 zl. Chojnów, tei. 076/818-78*18,
0692/72-67-27
VWPOLO, 1995 r, 170tys.km, 1900 ccm, diesel 2 poduszki pow,
wspomaganie kier, 3-drzwiowy, RO + głośniki, • 16.300 zł. Syców,
powiat oleśnicki, tel. 0693/8242-48
VW POLO, 1995 r, 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony me
talic, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier, immobiizer,
sprowadzony w całośd z Niemiec, -16.000 zi. Świdnica, tel. 074/
853-96-08,0600/09-35-51
VW POLO, 1995/96 r, 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz.
pistacjowy, szyberdach, ABS, wspomaganie kier, 2 kpi. kół (opo
ny letnie i zimowe), el. podgrzewane fotele, -18.000 zł. Jełcz-Laskowice, tel. 071/318-63-80,0695/63-38-80
VW POLO, 1995/96 r, 138 tys. km, 1700 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, ABS, poduszka pow, centr. zamek,
alarm, blokada skrzyni biegów, el. reg. reflektory, oznakowa
ny, nowe opony, garażowany, kupiony w salonie, bez wrypadku,
stan techn. b. dobry, kpi. dokumentacja, • 19.000 zł. Leszno,
tel. 0692/02-57-52
VW POLO, 1995/96 r, 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielo
ny metaiic, katalizator, 3-drzwiowy, wspomaganie kier, alarm,
immobilizer, 2 komplety opon, stan b. dobry, sprowadzony w
całości, w 1996 r, - 14.600 zi. Wrocław, tel. 0501/37*03*56,
0503/78-80*19
VW POLO, 1996 r, 1400 ccm, czamy metale, 60 KM, katalizator,
wspomaganie kier. el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, alarm, kl
matyzacja, immobiizer, RO, reguł, kierownica i fotel kierowcy,
przegląd do02.2005 r, stan b. dobiy, • 19.300zl. Głogów, tel. 0761
834-35-77,0604/78-57-53
VW POLO, 1996 r, 73 tys. km, 1400 ccm, MPI, biały, kupiony w
salonie, 5-drzwiowy, immobiizer, alarm, regulowana kierownica,
obrotomierz, RO, reg. fotel kierowcy i pasażera, książka serwiso
wa, dzielona tylna kanapa, stan b. dobiy, -18.900 zł. Legnica, tel.
076/850-63-89
VW POLO, 1996 r, 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski,
kupiony w salonie, faktura zakupu, wspomaganie kier, immobii
zer, 5-drzwiowy, Mul-T-Lock, -13.800 zł. Lubin, tei. 076/746-10-34,
0601/27^11-31
VW POLO, 1996 r, 139 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony,
centr. zamek, wspomaganie kier, oddęde zapłonu, reg. kierowni
cą, el. reg. światła, stan b. dobiy, - 20.500 zł. Międzybórz, pow.
oleśnicki, tel. 0696/29-1740
VW POLO, 1996 r, 124 tys. km, 1400 ccm, wtiysk, biały, immobi
lizer, wspomaganie kier, klimatyzacja, 3-drzwiowy, reg. fotel kie
rowcy i kierownica, el. otw. szyby, RO, komplet opon zimowych i
letnich, nowe amortyzatory, stan idealny, -17.500 zł. Rososzyca,
powiat ostrowski, tel. 0502/17-4449VW POLO, 1996 r, 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony meta
lic, 2 poduszki pow, centr. zamek, wspomaganie kier, reg. kierow
nica, ei. reg. lusterka, 3-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, •
15.000 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento Sporting. Trzebnica,
tel. 0695/64-92-86
VW POLO, 1996 r, 65 tys. km, 1100 ccm, niebieski, 3-drzwiowy,
alarm, immobiGzer, centr. zamek, -16.500 zł. Wrocław, tel. 071/
783-33-70,0605/57-78-37
VW POLO, 1996 r, 156 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granatowy,
kupiony w salonie, I właściciel, 5-drzwiowy, wspomaganie kier,
Mul-T-Lock, radio, dzielone tylne siedzenia, zderzaki w kolorze
nadwozia, ubezpieczenie ważne do sierpnia 2004 r, kpi. dokumen
tacja, bez wypadku, garażowany, - 16.700 zł. Żary, tel. 068/
479-16-73
VW POLO CLASSIC, 1996/97 r, 51 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
czerwony, kupiony w salonie, I właśdciel, serwisowany, dokumen
tacja, garażowany, bez wypadku, w/spomaganie kier, RO, ważny
przegląd i OC, stan idealny + drugi kpi. opon, - 23.500 zl. Jani
ków, tel. 071 /303-02-28,0607/5049-25
VW POLO, 1997 r, 143 tys. km, 1400 eon, zielony metalic,
3-drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier, 2 poduszki
pow, szyberdach, RO, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -19.900
zł. Jasień, powiat żarski, tel. 068/371-07*30
VW POLO, 1997 r, 98 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 3-drzwiowy,
2 poduszki pow, SRS, wspomaganie kier, alarm, immobiizer, centr.
zamek, serwisowany, stan b. dobry, • 18.900 zł lub zamienię. Ka
lisz, tel. 0698/6343-77
VW POLO, 1997 r, 96 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, hak, dzie
lona tylna kanapa, stan techn. b. dobry, I właściciel w kraju od
1999 r, - 20.600 zl. Lubin, tel. 0601/59-5543
VW POLO, 1997 r, 91 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 5-drzwiowy,
kupiony w Polsce, książka serwisowa, bez wypadku, zadbany, •
18.500 zł. Poznańrtd. 061/823-75-63,0602/4443-76
VW POLO, 1997 r, 73 tys. km, 1700 ccm, SDI, żółty, 3-drzwiowy,
wspomaganie kier, reg. kierownica, • 18.900 zi. Uników, tei. 0431
82742-78,0601/32-36-85
VW POLO, 1997 r, 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwony, I
właścidel, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja,-serwisowany,
książka serwisowa, 3-drzwiowy, garażowany, przegląd do 09.2004
r, stan b. dobry, -19.800 zł. Wrocław, tel. 0/1/329-17-05,0509/
03-17-22
VW POLO, 1997 r, 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny,
3-drzwiowy, wspomaganie kier, centr. zamek, alarm, 2 poduszki
pow, oszczędny, -18.300 zł. Wrodaw, tel. 071/799-85-00,0697/
23-36-62
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VW POLO, 1997 r, 104 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwony, I
właścidel, serwisowany, immobiizer, kupiony w salonie w Pol
sce, kpi. dokumentacja, oryg.lakier, alarm, garażowany, - 21.500
zł. Wrodaw, tel. 0609/19-06-08
VW POLO, 1997/98 r, 100 tys. km, 1400 ccm 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, centr. zamek, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, obro■ tomierz, 4 zagłówki, dzielona kanapa tylna,, wwlurowa tapicerka,
zadbany, przegląd do marca 2005 r, zderzaki w kolorze nadwozia,
• 17.950 zł. Głoska, tel. 071/317-00*26,0503/02-85-16
VW POLO, 1997/98 r, 105 tys. km, 1000 ccm, 16V, szary me
talic, RO, Mul-T*Lock, centr. zamek, alarm, 5-drzwiow/y, 5-bie
gowy, opony letnie z felgami, kupiony w salonie w kraju, I wła
ścidel, bez wypadku, - 22.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra,
tel. 0602/244042
VW POLO, 1997/98 r, 90 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, ciemnozielońy metaiic, kupiony w salonie, I właśdciel, bezwypadkowy, oryg.
lakier i przebieg, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, RO + głośniki, centralny zamek, alaim, lakierowa
ne zderzaki, el. reg. reflektory, garażowany, ekonomiczny, stan
idealny, - 21.900 z ł, możliwe rafy lub zamiana. Kamienna Góra,
tel. 0501/87-15-93
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r, 43 tys. km, 1400 ccm, MPi, kolor
grafitowy metale, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumen
tacja, wspomaganie, halogeny, centr. zamek, alarm, el. otw. szy
by, el. reg. lusteika, podgrzewane spryskiwacze, RO Sony + pilot
reg. reflektory, oryg. lakier, stan idealny, • 26.000 zl. Kłodzko, tel.
074/647-08-23,0691/80-60-85
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r, 1600 ccm, czerwony, wspoma
ganie kier, 2 poduszki pow, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, el.
reg. reflektory, regulowana kierownica, RO, kupiony w salonie,
serwisowany, I właściciel, zadbany, bez wypadku, - 22.700 zl.
Lubin, tel. 076/844-35-22,0602/47-28-39
VW POLO, 1997/98 r, 80 tys. km, 1000 ccm, biały, immobiizer,
Mul-T-Lock, 5-drzwiowy, regulowana kierownica, RO, eł. reg. re
flektory, dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie w kraju 03.1998
r, I właśdciel, kpi. dokumentacja, garażowany, - 20.900 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-27-25 po godz. 20,0695/47-08-94

O

VW POLO, 2000 r, 1000 ccm, MPI, srebrny metalic, 5-drzwiowy,
2 poduszki pow, serwisowany, stan b. dobry, • 30.100 zł. Wrodaw,
tei. 0602/68-18-03
VW POLO KOMBI, 2000/01 r, 75 ty*. km, 1400 ccm, 16V, srebrny
metale, kupiony w salonie, I właściciel, stan b. dobry, deska roz
dzielcza nowego typu, wspomaganie kier, poduszka pow, roleta
bagażnika, zderzaki w kolorze nadwozia; możliwe raty, • 27.700 zł
lub zamienię. Wrodaw, tel. 0602/30*03*93
VW POLO, 2001 r, 10 tys. km, 1400 ccm, 16V, biały, 5-drzwiowy,
automatic, wspomaganie kier, centr. zamek, • 29.500 zł. Ostrów
Wlkp, tel. 062/59248-74,0602/1941-16
VW POLO, 20Ó2 r, 24 tys. km, 1200 ccm, 12V, zielony metalic,
3-drzwiowy, bez wypadku, pól roku w kraju, 4 poduszki pow, kl
matyzacja, el. otw. szyby i reg. lusterka, - 35.500 zl. Wtocław, tei.
071/348-74-08,0606/39-01-95
VW POLO, 2003 r, 7 tys. km, czamy, kupiony w salonie, stan
idealny, wersja Comfortline, - 37.900 zł. Wieruszów, tel. 062/
784-23-93,0609/8243-80

O

układ wydechowy • gwarancja, przyciemnione szyby • certyfikat,
stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 17.500 zł. Wrodaw, tel. 071/
792-76-63,0608/33-62-10
’
VW VENTO, 1994 r, 1900 ccm, TDI, ślwkowy metalic, wspoma
ganie kier, szyberdach otw. el, wielurowa tapicerka, zderzaki w
kobrze nadwozia, 2 poduszki pow, hak, RO, • 24.600 zl, tel. 0602/
29-79-14
VW VENTO, 1994 r, 167 tys. km, 1800 ccm, benzyna, inst. gaz,
fioletowy metalic, wspomaganie kier, centralny zamek, alarm, blo
kada skrzyni biegów, 2 poduszki pow, RM, szyberdach, -18.700
zł. Wrodaw, tel. 071/349-34-13 po godz. 17,0605/34-84-85
VW VENTO, 1994 r, 105 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary
metalic, wspomaganie kier, alarm, blokada Skrzyni biegów,
kupiony w salonie, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/797-82-54,
0691/85-21-62
VWVENTO, 1996 r, 120 tys. km, 2000 ccm, czamy, wersja USA,
białe zegary, szyberdach, centr. zamek, klimatyzacja, tempomat,
- 25.500 zł. Bardo, tel. 074/817-1549,0601/85-78-87

VW POLO, 2003 r, 1200 ccm, 16V, srebrny meta
lic, wyprod. w październiku, przeb. 78 km!!! 4 po
duszki pow, ABS, wspomaganie, RO, lekko
uszkodzony, • 34.900 zł. AUTO REIN,, tel. 071/
317-26-51,0601/70-22-45 W81005674

VW POLO, 2003 r, 1400 ccm, TDI, srebrny, RO, ABS, wspomaga
nie kier, centralny zamek z pilotem, alarm, el. reg. lusterka, el.
otw. szyby, klimatronic, 4 poduszki pow, alum. felgi, • 32.800 zl.
Polkowice, tei. 0697/73-55-13
VW SANTANA SEDAN, 1982 r, 1600 ccm, diesel, granatowy
metalic, stan dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumenta
cja, el. otw. szyby, szyberdach, • 3.700 zł lub zamienię na inny
w podobnej cenie, może być uszkodzony. Wałbrzych, tel. 074/
842-57-86
VW SANTANA, 1984 r, 1600 ccm, benzyna, granatowy, bez wy
padku, oclony w całośd, otyg. lakier, stan b. dobiy, - 2.850 zl.
Lubiąż, tel. 071/389-71-36
VW SCIROCCO, 1989 r, 1800 ccm, benzyna, biały, ospoilerowa
ny, centr. zamek, alarm + pilot, - 6.300 zł. Zielona Góra, tel. 068/
327-64-81
VW SCIROCCO, 1990 r, 141 tys. km, 1800 ccm, benzyna, dem
nozielony metalic, wspomaganie kier, spoilery, alum. felgi,
demne szyby, białe zegaiy, kubełkowe fotele, sportowy ukł.
wydechowy, atrakcyjny wygląd, kpi. dokumentacja, I właści
del w kraju, - 6.500 zł. Łagiewniki Wielkie, tel. 034/351-22-79,
0606/48-78-14
VW SCIROCCO GT, 1990 r, 1800 ccm, benzyna, inst. gaz, błękit
ny metalic, karta pojazdu, wspomaganie kier, ospoilerowany, oryg.
lakier, ciemne szyby, sportowy ukł. wydechowy Remus, 5-biego
wy, białe zegary, zaidbany, stan idealny, -10.500 zł lub zamienię.
Strzegom, tel. 074/844-1641,0601/61-70-17
VW SCIROCCO II, 1992 r, 140 tys. km, 1800 ccm, GTi, grafitowy
metale, inst. gazowa, alum. felgi, centr. zamek, komputer, kubeł
kowe fotele, bez wypadku, obniżony, ospoilerowany, stan b. do
bry, -8.200 zl. Wrodaw, tel. 0603/21-80-09
VW SHARAN, 1996 r, 2000 ccm, fioletowy metale, - 30.900 zl lub
zamienię. Legnica, tel. 0603/3048-23
VW SHARAN, 1997 r, 130 tys. km, 2800 ccm, VR6, granatowy
metale, kupiony i serwisowany w kraju, 7-osobowy, klimatyzacja
<2x), komputer, ABS, ASR, el. otw. szyby, el. reg. lusterka (pod
grzewane), fotele obrotowe, hak, alarm, centr. zamek, blokada
skrzyni biegów, poduszki pow, 2 kpi. kół, - 43.000 zl lub zamienię
na terenowy albo van. Opole, tel. 0604/8547-09
VW S HARAN, 1997/98 r, 83 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grana
towy metale, garażowany, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow, el.
otw. szyby, alarm + pilot, centr. zamek, el. reg. lusteika, wspoma
ganie kier, hak, relingi dachowe, RO, reguł, kierownica, kpi. doku
mentacja, - 46.000 zł. Żary, tel. 0602/5245-69

VW POLO, 1998 r, 1000 ccm, benzyna, ciemno
zielony metalic, kupiony w salonie, i właściciel,
serwisowany, bez wypadku, alarm, immobilizer,
• 23.900 zł gotówka, zamiana, kredyt lub leasing.
„LEKS CAR” , Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl,
ul. Mickiewicza 37, te l. 0601/85-15*55, 0604/
40-47-11 W01041324

VW POLO, 1998 r, 143 tys. km, 1900 ccm, dieseł, SDI, jasnozie
lony metalic, ekonomiczny, garażowany, zadbany, 4-drzwiowy, 2
poduszki pow,eł.otw szyby, centr. zamek, wspomaganie, - 25.500
zł. Krotoszyn, teł. 062/725-38-85.0506/14-56-00
VW POLO, 1998 r, 78 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, metalic,
3-drzwiowy, 2 poduszki pow, centr. zamek, el. otw. szyby, RO,
alarm, blokada skrzyni biegów, kupiony w salonie, kpi. doku
mentacja, garażowany, stan b. dobry, • 20.900 zł. Wrodaw, tei.
0606/644643
VW POLO, 1998 r, 61 tys. km, 1000 ccm, granatowy, 5-drzwiowy,
kupiony w salonie w kraju, I właściciel, poduszka pow, RO, alarm,
dzielone tylne siedzenia, - 23.000 z l, możliwe raty. Legnica, tel.
0604/12-25-21,076/722-92-92
VW POLO, 1998 r, 83 tys. km, 1400 ccm, MPI, biały, wspomaga
nie kier, 2 poduszki pow, RO, 3-drzwiowy, dzielona tylna kanapa,
el. ster. szyby, • 19500 zł. Lubin, tel. 0608/43-87*83,076/847-99-32
VW POLO, 1998 r, 1600 ccm, benzyna, szary metale, pełne wy
posażenie oprócz klimatyzacji, • 23.000 zl. Ostrów Wlkp, tel. 0502/
43-59-81
VW POLO KOMBI, 1998 r, 120 tys. km, 1400 ccm. benzyna, czer
wony, wspomaganie kier, 5-biegowy, alarm, centr. zamek, el. reg.
reflektory, el. otw. szyby przednie, regulowana kierownica, RO +

WARTBURG
WARTBURG, 1987 r. lewarek biegów w podłodze, - 800 zł. Wfrocław, teł. 0504/51-77-75
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r, 220 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, szaroniebieski, przegląd do 12.2004 r, OC ważne do 04.2004
r, hak, katalizator, szyby tylne przyciemniane, stan dobry, -4.000
zł. Gubin, tel. 0607/7441-11
WARTBURG GOLF, 1990 r, 1300 ccm, kolor - kość słoniowa, nowe
opony, inst gazowa, stan b. dobry, hak, ważny przegląd i OC,
plastikowe nadkola, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0697/81 -79-29
WARTBURG GOLF, 1991 r, 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan
nadwozia dobry, stan silnika b. dobry + części, - 3.000 zł. Legni
ca, teł. 076/721-03-17,0603/50-73-86
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BIURO - Wrocław, ul. Karkonoska 8, pok. 607
tel. 071/368-44-54,368-44-16,0-509 371 141
6 głośników, po wymianie oleju, - 25.000 zl. Pieszyce, tel. 074/
836-5047
VW POLO, 1998 r, 120 tys. km, 1000 ccm, zielony metalic, stan b.
dobiy, ABS, halogeny, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek,
elarm ♦ pilot, immobiizer, 2 poduszki pow, bez wypadku, I właści
del, kpi. dokumentacja, -19.900 zł. Żary, tel. 0604/28-83-88
VW POLO CLASSIC. 1998/99 r, 58 tys. km, 1600 ccm, 101 KM
kupiony w salonie, immobiizer, I właściciel, garażowany, bez wy
padku, wspomaganie kier, RO, zadbany, stan idealny, - 25.200 z|.
Kępno, teł. 0603/39-31-25
VW POLO, 1998/99 r, 1900 ccm, diesel, srebrny metalic, w kraju
od 2000 r, el. otw. szyby,ABS, alum. felgi, 2 poduszki pow centr.
zamek, stan b. dobry, - 21.900 zł. Nysa, teł. 0601/14-72-11
VW POLO, 1998/99 r, 32 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny
metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, I właśdciel, poduszka pow,
wspomaganie kier, dzielona tylna kanapa, reguł, fotel i kierowni
cy, el. reg. refiektoiy, stan idealny, kupiony w salonie, książka
serwisowa, - 24.500 zł możliwe raty lub zamienię na inny. Pacz
ków, tel. 077/431 -71 -10,0608/03494 3
VW POLO, 1998/99 r, 104 tys. km, 1400 ccm, grafitowy metale,
5-drzwiowy, 2 poduszki pow, ABS, wspomaganie kier, sprowadzony
w całośd, I właściciel, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, alum.
felgi, wersja Match 2, stan idealny, - 21.700 zl. Rawicz, tel. 0605/
22-90-19
VW POLO, 1998/99 r, 115 tys. km, 1400 ccm, czerwony, kupiony
w salonie w Polsce, poduszka pow, alarm, immobilizer, reguł, kie
rownica i fotel kierowrcy, • 20.500 zł. Świebodzin, tel. 068/
38246-44,0609/81-68-73
VW POLO, 1998/99 r, 210 tys. km, 1000 ccm, granatowy, I wła
śddeł, serwisowany w ASO, blokada skrzyni biegów, RO, bez
wypadku, przegląd do 12.2004 r, 3-drzwiowy, nowe opony, stan
techniczny idealny, • 17.800 zł. Wodaw, tel. 071/343-11 -42 po
godz. 20,0607/06-22-78
O

VW SHARAN, 1998 r, 190 tys. km, 1900 ccm, TDI, 110 KM, czar
ny metale, poduszka pow, ABS, klmatronic, el. ster. szyby i lu
sterka, centr. zamek, wspomaganie kier, alaim, stan Idealny, do
sprowadzenia z Niemiec - 7.300 EUR. Bolesławiec, tel. 0603/
97-56-96
VW SHARAN, 1998/99 r, 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony
metalic, wszystkie el. dodatki, 2 poduszki pow, 2 x klimatronic,
dach Solar, ogrz. Webasto, welurowa tapicerka, alum. felgi, w
kraju od 2 la t garażowany, zarejestrowany na 7 osób, kpi. do
kumentacja, serwisowany, - 52.000 zł. Bolesławiec, tel. 0606/
25-37*26
VW SHARAN, 1998/99 r, 110 tys. km. 1800 ccm. turbo benzy*.
na, srebrny metalic, silnik 150 KM, 7*osobowy, immobilizer,
ABS, 2 poduszki pow, klimatronic, el. otw. szyby i reg. luster
ka, podgrzewane fotele i lusteika, garażowany, halogeny, re
lingi dachowe, hak, alum. felgi + koła zimowe, ciemne szyby,
książka serwisowa, 2 foteliki dla dzieci - 54.000 zl. Wrodaw,
tel. 0601/57-34-92
VW SHARAN, 1999 r, 120 tys. km, 2000 ccm, niebieski, ABS, kpi.
kół zimowych, wspomaganie kier, regulowana kierownica, 7-oso
bowy, I właścidel, serwisowany, - 50.000 zl lub zamienię. Zgorze
lec, tel. 075/775-82-65,0608/04-56-52

VW POLO GTI, 1999 r, 91 tys. km, 1600 ccm, 16V
140 KM, aium. felgi, skórzana kierownica, pełne
wyposażenie elektryczne, stan b. dobry, • 29.500
zł. Wrocław, tel. 0600/04-41-01
W0 1032034

VW POLO KOMBI, 1999 r, 81 tys. km, 1600 ccm, grafitowy meta
lic, serwisowany, wspomaganie kier, centr. zamek, el. otw. szyby,
regulowana kierownica, dzielona tylna kanapa, zadbany, - 27.500
zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/79-77-51
VW POLO CLASSIC, 1999 r, 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
zielony metalic, wspomaganie kier, el. reg. reflektory, poduszka
pow, reg. wysokość fotel i kierownica, Mul-T-lock, immobiizer,
dzielona tylna kanapa, kupiony w kraju, ekonomiczny, stan b. do
bry, - 26.500 zl lub zamienię. Kłodzko,-tel. 074/647-22-00,0601/
49-90-31
VW POLO, 1999 r, 84 tys. km,1400 ccm, benzyna, czamy meta
iic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, 2 poduszki pow, el. reg. reflektory,
centr. zamek, alarm + pilot, RO, wspomaganie kier, stan b. dobry,
- 26.000 zł. Świdnica, tel. 0608/4840-00
VW POLO, 1999 r, 80 tys. km, 1000 ccm I właściciel, bez wypad- .
ku, z salonu w kraju, faktura, poduszka pow, RM, immobilizer,
5-drzwiowy, alarm + pilot, reg. kierowiica i fotele, zimowe opony,
dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, zadbany, garażowany,
stan idealny, • 23.900 zł lub zamienię na inny. Ząbkowice śląskie,
tel. 074/815-6661,0602/11-04-88
VW POLO, 1999/00 r, 98 tys. km, 1400 ccm, MPi, demnozielony
metalic, 5-drzwiowy, 4 poduszki pow, RO, ABS, klimatyzacja,
wspomaganie kier, el. otw. szyby i reg. lusterka, centr. zamek +
pilot, alum. felgi, halogeny, przyciemniane szyby, reg. kierownica,
tylny spoiler, atrakcyjny wygląd, kpi. dokumentacja, • 29.800 zł.
Ostrów Wlkp, tel. 062/736-58-99,0501/31-93-34
VW POLO CLASSIC SEDAN, 2000 r, 100 tys. km, 1600 ccm,
wtrysk, czerwony, 2 poduszki pow, wspomaganid kier, centr. za
mek, RO, - 26.900 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 0602/
38-55.22
VW POLO, 2000 r, 88 tys. km, 1000 ccm, benzyna, granatowy,
wspomaganie kier, ABS, centralny zamek, poduszka pow, • 27.800
zł. Lubin, tel. 0601/15-92-65,0691/73-784)5,076/844-28-90

VW Multivan VR6 140 KM
2000 r, kupiony w salonie W2002 t, 46X00 km, 7-osobowy, serwisowi*
I yłaśddei, RO Sery, granakwy meble, halogeny, tapczan, afcWc, lęl cpon
zimowycftaiunttoweWastór^Wsrc"^
eLc<w:szyty, eLreg LsłHta.garaźCMeny.dBnidealnypodp«Ł-77JlOOżf

tel. 0-601 700 490____________ optxo8<a
VW SHARAN, 2001 r, 49 tys. km, 2800 ccm, 24V, V6, srebrny
metale, wersja Highline, 7-osobowy, skórzana tapicerka, klma
tronic x2, eł. otw. szyby i szyberdach, hak, el. reg. lusteika, 4
poduszki pow, centr. zamek, alarm + pilot, ESP, EPC, ABŚ, RO,
10 głośników, halogeny, alum. felgi 16*, relngi dachowre, wspo
maganie kierownicy, tempomat - 75.000 zł. Wrodaw, tel. 071/
34548-80,0601/70-96-24
VW SHARAN, 2003 r, 30 tys.lcm, 1900 ccm, TDI, srebrny meta
le, pełne wyposażenie - 9.300 EUR. Wfrodaw, tel. 0607/11 -89*19
VW VENTO, 1992/93 r, 179 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordowy
metale, centr. zamek, wspomaganie kier, szyberdach, RO, spro
wadzony w całośd, bez wypadku, stan b. dobry, • 16.900 zł lub
zamienię. Bralin, powiat kępiński, tel. 0503/12-49-69
VW VENTO GL, 1992/93 r, 160 tys. km, 1900 ccm. turbo D, czer
wony, I właśdciel, bez wypadku, w kraju od roku, centr. zamek,
szyberdach, wspomaganie kier, garażowany, stan b. dobry, karta
pojazdu, -18.900 zł. Wałbrzych, tel. 0605/44-01 -55
VW VENTO, 1993 r, 1800 ccm, benzyna, inst. gaz, grafitowy me
talic, centr. zamek, wspomaganie kier, el. reg. lusterka, welurowa
tapicerka, alaim, zadbany, -15.900 zi. Góra, tel. 065/544-13-31,
0503/08-19-64
VW VENTO, 1994 r, 160 tys. km, 1800 ccm. granatowy, el. ster.
lusterka i szyberdach, wspomaganie kier, centr. zamek, alarm,
Mul-T*Lock, białe kieiunkowskazy, delikatnie obniżony, sportowy
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„PALCARS" - AUTO OKAZJA!! AUTAZ UBEZPIECZALNI SKUP-SPRZEDAŹ. ROZBITE, USZKO
DZONE I CAŁE. PROWADZIMY SKUP AUT lekko
i mocno uszkodzone, rozbite, spalone i całe, płat
ne gotówką! Nawiążemy współpracę z pomoca
mi drogowymi i warsztatami celem zakupu aut.
AUTO-HANDEL „PALCARS” WROCŁAW, ul.
Swojczycka 99 500 za CPN (przy przejeżdzie ko
lejow ym ), zdjęcia w. Internecie:, www.palcars.gratka.pl, tel. 0601/78-82-84, 0691/79-90-11
W8t.004374

AUTOBUS FORD TRANSIT, 1989 r. 2500 ccm, diesel, biały,
15-osobowy, wzmocniony most, hak, szyby uchylne, po lakiero
waniu w 2003 r, stan idealny, - 17.800 zł. Nowa Kuźnia, powiat
bolesławiecki, tel. 0600/13-51-31
AUTOBUS FORD TRANSIT, 1995 r, 210 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, bordowy, 15-osobowy, opony z felgami 15*, oryg! fotele,
tylne szyby uchylane, hak, stan b. dobry, - 28.000 zł. Nowa Kuź
nia, gm. Gromadka, powiat bolesławiecki, tel. 0600/13-51-31
AUTOBUS IVECO 45-10 DAILY, 1999 r, 120 tys. km. 2800 ccm,
diesel, zielony, ilość miejsc 19+1, el. otw. drzwi, ogrzew. Weba
sto, alarm, stan idealny, nowe opony, - 91.500 zł. Legnica, tel.
0602/51-79-00
AUTOBUS JELCZ, 1987 r. po remonde silnika, dużo nowych
częśd, - 6.000 zł. Trzebnica, tel. 0697/11-92-73
AUTOBUS MERCEDES 209 CT, 1995 r, 260 tys. km, 3000 ccm,
diesel, niebieski, 15-osobowy, oryginalne fotele i tapicerka, hak,
stan b. dobry, - 36.000 zł. Wrodaw, teł. 0502/42-92-68
AUTOBUS TAM 190, 1987 r, 250 tys. km, 10000 ccm. diesel,
pomarańczowy, po remoncie kapitalnym, nowe opony, stan b. do
bry, • 10.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/665-94-54
AUTOBUS TOYOTA COASTER, 1982 r, 3800 ccm, turkusowy,
silnik Mercedes, 25 miejsc, nawiewy zimnego powietrza, nagrzew
nice wodne, blźniacze koła, - 9.000 zł lub zamienię na osobowy.
Środa Wielkpolska, tel. 0502/25-22-82
AUTOBUS VW LT 28,1997 r, 217 tys. km. 2500 ccm. TD115-osobowy, rozkl. siedzenia, welurowa tapicera, ciemne szyby, szy
berdach, RO, hak, I właśdciel, stan idealny, średni, atrakcyjny
wygląd, -44.000 zl. Legnica, tel. 076/856-13-76,0601/06-18-21
AUTOBUS VW LT 35 MAXI, 1997/98 r, 174 tys. km. 2500 ccm.TDI,
109 KM, biały, wersja turystyczna, 18 miejsc+3 stojące, szyberdach,
panoramiczne szyby, nie eksploatowany w kraju, wejście przodem,
bez wypadku, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 68.000 zł. Zawidów,
tel. 075/778-80-54,0609/72-02-52,0506/11 -34-94
AVIA A31,1988 r, 148 tys. km, 3600 ccm, diesel, biały, kontener
aluminiowy, do przewozu mebli 540x230x220 cm, stan technicz
ny dobry, - 3.500 zł lub zamienię na inny albo sprzedam bez kon
tenera. Wieiuszów, teł. 062/784-00-80,0508/28-98-54
AVIA A31,1990 r, 3600 ccm, dieseł kontener, dużo nowych czę
śd. - 3.800 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-62-81
AVIA A3tN, 1990 r, 3600 ccm, diesel, niebieski, skrzyniowy, stan
b. dobry, - 4.000 zl. Wrocław, tel. 0609/60-6749
AVIA A31 4 T-N, 1997 r, 180 tys. km, 3596 ccm, biały, izoteima,
ład. 2600 kg, I właścidel, serwisowany w ASO, 3 miejsca, 5-bie:
gowy, nowe opony, akumulator i pompa paliw/owa, - 28.000 zł.
Kościan, tel. 065/51241-71,0605/30-26-52
CITROEN BERLINGO, 1997/98 r, 105 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, bordowy metale, oszklony, 5-osobowy, el. reg. lusteika i re
fiektory, immobiizer, centralny zamek, wspomaganie kier, zde
rzaki i lusteika w kolorze nadwozia, 2 poduszki pow, garażowany,
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 22.800 zł. Mrowiny, tei. 074/
857-04-22,0501/75-31-67

O

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pt

CITROEN BERLINGO, 1998 r, 1400 ccm, bordo
wy metalic, I rejestracja w 1999 r, wspomaganie
kier, poduszka pow, fabryczna homologacja, ku
piony w salonie, bez wypadku, i właściciel, 26.900 zł brutto. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50,
0601/88-19-24 W01040754

12.03 .2 00 4

CITROEN BERLINGO,1996 r, 1900 ccm, dlęsel, srebrny, wspo
maganie kier, el. ótw. szyby, • 24.000 zł, tel. O50T/31 -02-46,0505/
47-42-03
CITROEN BERLINGO, 1998 r, 141 tys. km, 1900 ccm,, diesel,
biały, wspomaganie kier, poduszka pow, homologacja, immobili;
zer, RO, reg. kierownica, szyberdach, zadbany, stan b. dobry, •'
19.300 zł, tel. 0604/51-68-92
&TROEN BERLINGO, 1998 r, 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
bordowy metalic, wspomaganie kier, centralny zamek, 5-osobowy ♦ 650 kg, I właściciel, - 23.400 zł. Gromadka, tel.' 076/817-27-20
CITROEN BERLINGO, 1996 r, 152 tys. km. 1400 ccm, benzyna,
biały, oszklony, 5-osobowy. fabryczna homologacja, kupiony w
salonie, faktura zakupu, • 21.000 zł. Krobia, powiat gostyński, tel.
0605/76-65-18
CITROEN BERLINGO, 1998 r, 117 tys. km, biały, 5-osobowy, kpi.
kół letnich, RM, garażowany, serwisowany, stan b. dobry, - 21.500
zł. Nysa, tel. 077/433-88-59,0607/19-74-45
CITROEN BERLINGO, 1998 r, 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
biały, 5 osób ♦ 650 kg, immobilizer, alaim + pilot, RO, oszklony, 2
kpi. kół (letnie I zimowe), • 19.900 zL Sobótka, powiat wrocławski,
tel. 0601/83-58-05
CITROEN BERLINGO SX, 1998 r, 130 tys. km, 1400 ccm, zielo
ny, wersja osobowa, wspomaganie kier, centralny zamek, obroto
mierz, welurowa tapicerka. reg. kierownica, relingi dachowe, im
mobilizer, kupiony w salonie, bez wypadku, • 22.800 zł. Wrocław,
tel. 0501/21 -93-83
CITROEN BERLINGO, 1998 r, 125 tys. km, 1900 ccm, diesel,
biały, 2-osobowy, wspomaganie kier, alarm, centralny zamek, 2
kpi. opon, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, • 19.500 zl.
Wrodaw, tel. 0601 /95-0843
CITROEN BERLINGO, 1998 r, 1900 ccm, diesel, srebrny, • 24.500
z l Wrocław, tel. 0505/47-42-03
CITROEN BERLINGO, 1998 r, 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
niebieski, poduszka pow, wspomaganie kierownicy, 3-drzwiowy,
5-osobowy, homologacja na ciężarowy, kupiony w kraju, • 18.600
z ł, możliwe raty. Wrocław, tel. 071/793-13-91,0604/06-15-52
CITROEN BERLINGO, 1998/99 r, 140 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, zielony metalic, kupiony w salonie, homologacja fabr, 5 osób
+655 kg, nowa inst. gazowa na gwarancji, centralny zamek, alarm
z z pilotem, immobilizer, poduszka pow, opony letnie i zimowe,
wspomaganie kier, tylne szyby uchylane, 3-drzwiowy, stan techn.
b. dobry, - 22.900 zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-11-32 do godz.15,
074/866-23-01 po godz.16,0691/89-61-88
CITROEN BERLINGO, 1996/99 r, 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk,
niebieski metalic, kupiony w salonie, I Maścicie!, 5-osobowy, po
duszka pow, RO, wspomaganie kier, bez wypadku, kpi. dokumen
tacja, roleta bagażnika, immobilizer, reguł, reflektory, zadbany, stan
b. dobry, • 22.800 zł. Legnica, tel. 076/722-90-43,0606/14-33-94
CITROEN BERLINGO. 1998/99 r, 66 tys. km, 1400 ccm, niebie
ski metalic, 5-osobowy, oszklony, wspomaganie kier, poduszka
pow, halogeny, relingi dachowe, immobflizer, blokada skrzyni bie
gów, kupionyw salonie, stan idealny, - 25.900 zł. Leszno, tel. 05031
19-17-10

O

CITROEN BERLINGO, 1999 r, 1900 ccm, diesel
wspomaganie kier, poduszka pow, fabryczna homologacja, RO, 5-osobowy, I właściciel, kupiony
w salonie, faktura VAT, - 30.700 zł brutto. Wał
brzych, te ł. 074/842-55-50, 0601/88-19-24
W01040764

CITROEN BERLINGO, 1999 r, 135 tys. km, 1900 ccm. diesel,
jasnozielony metalic, 5-osobowy, I urtaścitieł, poduszka pow, im
mobilizer, - 25.800 zł. Krępice. tel. 071/396-61-28
CITROEN BERLINGO MULTISPACE, 1999 r, 116 tys. km, 1900
ccm, diesel, wiśniowy metalic, model z 12, kupiony w salonie,
5-osobowy ♦ 650 kg, poduszka pow, wspomaganie kier, alarm,
immobilizer, el. reg. światła, stan idealny, książka sererfsowa, 25.900 zł. Ostrów Wlkp, tel. 0501/44-51-76
CITROEN BERLINGO MULTISPACE, 1999 r, 1400 ccm, benzy
na, bordowy metalic, wspomaganie kier, poduszka pow, RO,
oszklony, immobilizer, - 24.500 zl. Radwanice, powiat wrocław
ski, tel. 0604/72-17-59,0508/13-72-40
CITROEN BERLINGO, 1999 r, 192 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
czerwony, poduszka pow, wspomaganie kierownicy, 3-drzwiowy,
5-osobowy, homologacja na ciężarowy, przedłużony, • 19.500 z ł,
możliwe raty, leasing. Wodaw, tei. 071/793-13-91,0604/06-15-52
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CITROEN BERLINGO, 2000 r, 2000 ccm, HDi, nie
bieski metalic, kupiony w salonie w Polsce, I wła
ściciel, serwisowany, 4-drzwiowy, przesuwne
boczne drzwi lewe i prawe, poduszka pow, el. otw.
szyby, centralny zamek, im m obilizer, alarm,
wspomaganie kier, blokada skrzyni biegów, re
lingi dachowe, roleta bagażnika, - 37.900 zł z
VAT-em, kredyt, leasing, samochód w rozlicze
niu, gotówka. „AUTO PLUS” , Wałbrzych, www.aulo -p iu s.co m .p l, ul. W rocławska 23, tel. 074/
666-60-50, 0695/60-30-22 W01039654

CITROEN BERLINGO MULTISPACE, 2000 r, 87 tys. k<n, 1400
ccm, benzyna, złoty metafic, kupiony w salonie, bez wypadku, oryg.
lakier, 5 osób + 650 kg, boczne drzwi, poduszka pow, wspomaga
nie kier, alarm + pilot, centr. zamek, immobilizer, RO, el. reguł,
reflektory, roleta bagażnika, dzielona tylna kanapa, garażowany,
zadbany, możNwe raty, • 25.600 zł lub zamienię. Paczków, tel.
077/431-69-70,0608/46-32-65
CITROEN BERLINGO MULTISPACE, 2000 r, 60 tys. km, 1400
ccm, benzyna, wtrysk, zielony metalic, 5-osobowy, zielona tapi
cerka i deska rodzielcza, zadbany, • 28.000 zł. Wrocław,tel. 0691/
26-61-51
CITROEN BERLINGO MULTISPACE, 2001 r, 102 tys. km, 2000
ccm, HDI, wiśniowy metalic, I właściciel, bez wypadku, kupiony w
salonie, poduszka pow, wspomaganie kier, klimatyzacja, el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, alarm + pilot, alum. fel
gi, roleta bagażnika, ASR, • 37.000 zl lub zamienię, możliwe raty
przez komis. Paczków, powiat nyski, tel. 077/431-60-09, 0606/
50-19-62
CITROEN BERLINGO, 2002 r, 36 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy, 5-osobowy, kupiony w salonie, homologacja, oszklony,
tylne drzwi .skrzydełkowe”, boczne drzwi rozsuwane, stan b. do
bry, wspomaganie kier, poduszka pow, hak, kpi. dokumentacja, 35.900 zł łub zamienię. Wrocław, teł. 0602/30-03-93
CITROEN BERLINGO, 2003 r, 6 tys. km, 2000 ccm, HDI, czer
wony, 5-osobowy, - 31.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-0443,0609/
05-65-64
CITROEN C15,1997/98 r, 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 2-osobowy, kupiony w salonie, I właściciel, centralny zamek,
el. otw. szyby, stan b. dobiy, -12.500 zł. Jawor, tal. 076/870-31 -54,
0603/22-44-13
CITROEN C25 MAXI, 1992 r, 2500 ccm, turbo D, biały, wspoma
ganie kier, hak, stan dobry, - 6.000 zł. Pieszyce, powiat dzierżoniowski, tel. 0609/92-72-19 CITROEN C25,1993 r, 2500 ccm, diesel, bordowy, średni, pod
wyższony, wspomaganie kier, hak, 3 osoby i ład. 1.51, -10.300 zł
lub zamienię na inny. Gozdnica, tel. 068/360-15-22,0600/41-48-10
CITROEN JUMPER MAXI, 1996 r, 236 tys. km, 2500 ccm, turbo
D, biały, stan b. dobry, dużo nowych części, zadbany, wspomaga
nie kier, el. reguł, reflektory, alarm ♦ pilot, odcięde zapłonu, welurowe pokrowce, hak, 3-osobowy, przedłużony, podwyższony, •
24.500 zł. Leszno, tel. 0696/32-42-36
CITROEN JUMPER, 1997 r, 2500 ccm, diesel, biały, maksymal
nie przedłużony i podwyższony, ład. 1.61, 3-osobowy, blaszak,
kupiony w salonie, homologacja na ciężarowy, stan b. dobry, •
27.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0506/18-32-52
CITROEN JUMPER MAXI, 1998 r, 2500 ccm, diesel, biały, w kra
ju od 3 dni, maks. podwyższony! przedłużony, bez wypadku, opo
ny z felgami 16*, stan b. dobry, - 31.500 zł. Paczków, powiat ny
ski, teł. 077/431-60-24,0609/20-12*75
CITROEN JUMPER. 1998/99 r, 160 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały,
oszklony, krótki, niski, 9-osobowy, kupiony w salonie, serwisowany,
bez wypadku, immobilizer, alarm ♦ pilot wspomaganie kier, homolo
gacja na ciężarowy, reguł, reflektory, zadbany, stan b. dobry, - 32.600
zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/722-90-43,0606/14-43-94
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CITROEN JUMPER, 2000 r, 2800 ccm, HDI, biały,
oszklony, 9-osobowy, alarm, centralny zamek, do
datkowa nagrzewnica, ABS, wspomaganie kier,
hak, el. otw. szyby, w kraju od 2 miesięcy, - 34.900
z ł (b ru tto ). B olesław iec, te l. 0502/55-99-15
W84005554

CITROEN JUMPY, 2002 r, 49 tys. km, 2000 ccm. HDI, 110 KM,
bordowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stan ideal
ny, - 38.000 zł. Oława, tel. 0602/48-7040
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GIEŁDA SAMOCHODU AiWROCŁAW
U l. G n ie ||
te l: O - 71

S P Ó ŁD Z IE LN IA PR A C Y TRANSśflS

Wrocław ul. Gnieźnieńska 6-8
Tel;0-71 355-67-84 tel;-0-71 355-19-96
tel/fax;355-20-98
Organizator giełdy S P T S oferuje po konkurencyjnym
napraw pojazdów samochodowych w zakresie eieW ryktsa^^^
usług blacharskich, napraw układu wydechowego
oraz mechaniki ogólnej pojazdów osobowych, ciężarowych a także, . ^
wszelkiego rodzaju przyczep i naczep.
Firma nasza wykonuje również przeglądy rejestracyjne pĄ..
w stacji kontroli pojazdów czynnej
^
od pon. do piątku w godz. 6,00 -19,00
'~
a także w soboty w godz. 7.30-13,00.
Wykonujemy bieżące obsługi techniczne poj. śamoOh
wymianę olejów i smarowanie poj. ciężarowych.
■
Oferujemy usługi w zakresie transportu drogowego
na terenie kraju i poza jego granicami.
W sSa
Wystawiamy faktury VAT.
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DAF 2100,1982 r, 400 tys. km, niebieski, meblowóz, mak) uży
wany, kabina sypialna, po remoncie, kontener 750x240x240 cm,
DBF, zarejestrowany do 06.2004 r, ład. do 3 5 1, • 14.000 zł lub
zamienię na skrzyniowy. Twardogóra, tel. 071/315-97-15
DAF 400 BUS, 1989 r, 180 tys. km, 2500 ccm, biały, krótki, niski,
• 4.000 zł. Przemęt, powiat wołsztyński, teł. 0607/50-30-81
DAF45.150,1992 r, 255 tys. km, 6000 ccm, biało-niebieski, skrzy
niowy, lad. całkowita 7490 kg, - 28.000 zł. Legnica, teł. 076/
856-03-94'wieczorem, 0697/25-34-71
DAF 45.150 ATI, 1998/99 r, 160 tys. km, 6000 ccm. turbo D,
czerwony. 3-osobowa kabina, kontener 62x2.4x2.5 m, klapa
załadowcza, wspomaganie kier, na poduszkach, hak, I właści
del, zadbany, stan idealny, • 51.500 zł. Bolesławiec, teł. 0506/
12-29-36
DAF 95 ATI, 1990 r, 12000 ccm, biały, ciągnik siodłowy, zawie
szenie pneumatyczne, ospoiterowany, w ciągłej eksploatacji stan
b. dobry, • 31.720 zł, teł. 0502/15-7546
FIAT 125p PICK-UP, 1986 r. zabudowany, 4-biegowy, przygoto
wany do przeglądu, -1.100 zł. Wrodaw, teł. 0505/37-58-90,0502/
84-1547
FIAT 200 BI BUS, 1982 r, 140 tys. km, 900 ccm, benzyna, żółty,
techn. sprawny, po remoncie zawieszenia, nowy akumulator, sil
nik w b. dobrym stanie, fotele dla 5 osób, oszklony, ekonomiczny,
ważny przegląd, -1.700 zł. Wrocław, teł. 0696/60-2345
FIAT 242,1983 r, 2500 ccm, diesel, szary, po remonde blacharki,
oszklony, 5-biegowy, lad. 1800 kg, zarejestrowany, ubezpieczony,
stan b. dobry, + częśd, - 4.600 zł lub zamienię na Liaza skrzynio
wego. Pogwizdów, powiat jaworski, tal. 0609/37-31 -99

E-mail:
biuro@autojack.pop.pl

64-100 Leszno
ul. ÓRrężna25 %
tel. 065 526 92 32

FORDTRANSIT
112002 r., 2f i TD,
68.000 km. żółty, 3
serwo, AIRBAG, RO, centr.
zamek z pilotem, stan bdb,
odony, nie eksploatowany w
a

FIAT DOBLO PANORAMA, 2001 r, 115 tys. km, 1900 ccm, die
sel, niebieski metalic, 2 poduszki pow, el. otw. szyby, 5, oszklony,
radio, alaim ♦ plot, - 35.000 zł. Gostyń, teł. 0603/39-84-38
FIAT DOBLO, 2001 r, 64 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, centr.
zamek, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie kier, kpi. kól zimowych,
•32.000 zl. Leszno, tel. 0601/08-59-48,0607/16-35-54
FIAT DOBLO, 2001 r, 1900 ccm, diesel, niebieski, 2-osobowy,
poduszka pow, wspomaganie kier, I właśdciel, kupiony w salonie,
serwisowany, stan b. dobry. - 28.500 zl lub zamienię na Rata
Ducato Maxi. Ząbkowice śląskie, teł. 074/81542 4 7 , 0601/
59-01-71

FIAT DOBLO SX, 2002 r, 65 tys. km, 1900 ccm, TDI, metalic, el.
otw. szyby przyciemniane, centralny zamek, reg. kierownica, kli
matyzacja, 5-ocobowy, kratka, RO, odstąpię leasing, -12.000 zl.
Oława, teł. 0505W6-85-81
FIAT DUCATO, 1986/92 r, 1900 ccm, diesel, biały, 3-osobowy, w
ciągłej eksploatacji • 5.800 zł. Sobótka, tel. 071/390-37-74,0601/
28-62-83
FIAT DUCATO MAXI, 1987/88 r, 2500 ccm, turbo D po remoncie
silnika i blacharki, w dągłej eksploatacji, stan dobry, - 8.500 zl.
Wałbrzych, tel. 074/845-08-10,0604/62-70-89

Posiadamy w ofercie
inne samochody
różnych marek
www.autojack.pop.pl
tel. GSM

FIATDUCATO MA»
12.1999 r., 2.8 kfTD, przebieg
----------------188.000 km, 3 miejsca, jad
ład. 1455
kg, serwo, RO, stan bdb, odony,
nieeksploatowanyw kraju
CENA-38000zł ♦YAT

OPELMOYANO
102002, 2,5 DTI, 92.000 km,
żółty, serwo, ABS, AIRBAG,
ttmat. webasto, e. lusterka I
szyby, ład. 1502 kg, stan bdb.
odony nie eksploatowany w

MB SPRINTER 313 MAM
072001 r., 2,15 CDI, przebieg
108.000km, 3 miejsca, serwo, el.
lu s te r k a , o c lo n y , n ie
eksploatowanyw kraju
CENA-65 000z ł* VAT

MB SPRINTER208 IZOTERMA
1997 r., 2,3 D, przebieg 210.000
km, 3 miejsca, serwo, hak hoiow.,
CENA-29500zł+VAT

&

RAT DUCATO BUS, 1991 r, 199 tys. km, 1900 ccm,
diesel, biały, 9 osób ♦ 800 kg, oszklony, alarm,
centralny zamek, hak, bez korozji, stan b. dobry,
• 9.800 zł. Świdnica, te l. 0691/53-37-41, 074/
851-26-13 W01041734

FIAT DUCATO FURGON, 1991 r, 2000 ccm, benzyna, inst. gaz, •
6.000 zl. Podgórzyn, tel. 075/762-1742.0508/10-56-02
FIAT DUCATO, 1991 r, 2500 ccm, diesel, bordowy, oszklony, zarej. jako 5-osobowy, przegroda celna, hak, - 9.300 zł. Strzein, teł.
071/393-50-36,0501/69-38-15
FIAT DUCATO TALENTO, 1992 r, 1900 ccm. diesel, biały, krótki,
niski, 5-biegowy, alarm, centralny zamek, 3-osobowy, stan dobry,
- 7.500 zł lub zamienię na nowszy. Legnica, tel. 076/722-9043,
0606/14-33-94
FIAT DUCATO MAXI, 1992 r, 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, stan b. dobry, sprowadzony w całośd, I właściciel w kraju, •
12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-91-52,0600/07-91-58
FIAT DUCATO M\XI, 1992/93 r, 2500 ccm, diesel po remonde
blacharki i lakierowaniu, stan b. dobry, wspomaganie kier, ścian
ka celna, hak, nowe opony, ważny przegląd, • 12.100 zł. Wafcrzych.
teł. 074/845-08-10,0604/62-70-89
FIAT DUCATO 14, 1994 r, 2500 ccm, TDI, biały, nowy model,
przedłużony, podwyższony, -18.000 zł. Lwówek Śląski, teł. 0609/
7048-05
FIAT DUCATO MAXi, 1994 r, 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, hak, nowe opony, -15.900 zł. Wrocław, tel. 071/34242-86,0602/
7747-74
.
v

ZTRANSPORTEM
- CENY NAJNIŻSZE W REGIONIE Gwarancja jakości, atesty. WrocłaW, tel. 0-508 223 710,0603 994 482

FIATDUCATODOKA
02.2000 r., 2,8 D, przebieg
91.000 ton (potwierdzony), 6
miejsc, serwo, RO ♦ CD, stan
bdb, oclony, nie eksploatowany
CE»U-47500zł*VAT

-45000xł+VAT

VWLT46 PLANDEKA
07.1998 r., 2,5 TDI, .
162.000, czerworiy, ks.
serwisowa, serw, 3 miejsca,
skrzynia 450x210x170, Itak
hoiow., ład. 2.360 kg, blźrtacze
koła, stan bdb, oclony, nie
eksploatowany w kraju
CENA-54 000zł ^VAT

O

FIAT DUCATO, 1997 r, 100 tys. km, 1900 ccm, biały, niski,.krótki,
nieeksploatowany.wkraju, EURO 2, bez wypadku, opłacony, stan
idealny, • 21.500 z ł, możliwe raty lub zamiana na samochód oso
bowy, 5-drzwiowy. Jelenia Góra, tel. 0607/23-23-30
FIAT DUCATO BUS MAXI, 1997 r, 250 tys. km, 2500 ccm. TDI,
kat, biały, wspomaganie kier, oszklony do połowy, 3-osobowy, ład.
1360 kg, do poprawek lakierniczych, drzwi tylne i boczne rozsu
wane, • 26.600 zł. Kaszczor, teł. 065/549-92-11
FIAT DUCATO, 1998 r, 210 tys. km. 2800 ccm, jTd, biały, niski,
krótki, ład. 1350 kg, stan techn. i wizualny b. dobry, nie wymaga
napraw, • 26.700 zł. Olszyna, powiat łubański, tel. 0602/11-8542
FIAT DUCATO MAXI, 1998 r, 270 tys. km, 2500 ccm. TDI, żółty,
podwyższony, przedłużony, przegroda cełna, 3-osobowy, alarm,
centralny zamek, dużo nowych częśd, zadbany, stan b. dobry, 33.500 zl. Wrodaw, teł. 0504/99-29-23 —
FIAT DUCATO MAXI, 1998 r, 170 tys. km. 2800 ccm. TDI, biały.
2-osobowy, blaszak, przegroda celna, centralny zamek, alarm,
radio CB, wspomaganie kier, ład. 1.265 kg, hak, RO, I właśddel
w kraju od 2002 r, do odenia, 50 km od granicy w Olszynie - 5.500
EUR (po 1 maja do sprowadzenia i zarejestrowania bez cła). Zary,
teł. 0506/08-54-62
FIAT DUCATO, 1998/99 r, 96 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordowy,
stan b. dobry, I właśdciel w kraju 2 lata, kpł. dokumentacja, książ
ka serwisowa, średnio długi, niski, wspomaganie kier, radio, 26.840 zł. Wołów, tel. 0693/28-07-95
FIAT DUCATO MAXł, 1999 r, 2600 ccm, TDI, biały, klimatyzacja,
alarm, wspomaganie kier, - 37.000 zł. Chojnów, powiat legnidd,
tel. 0604/81-79-99
FIAT DUCATO PANORAMA. 1999 r. 1900 ccm. TDI, bordowy,
kupiony w salonie, bez wypadku, 9-osobowy, wspomaganie kier.
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centralny zamek, alarm + piot, el.
reguł, reflektory, hak, podłokietniki, roleta bagażnika, • 28.500 zł
lub zamienię, możfiwe raty przez komis. Paczków, powiat nyski,
teł. 077/431-60-09.0606/50-19-62
FIAT DUCAT014.1999/00 r, 160 tys. km, 2800 ccm, iJTD, biały,
wspomaganie kier, bez wypadku, stan b. dobry, nieeksploatowa
ny w kraju, w kraju od tygodnia, - 41.000 zł. Legnica, tel. 076/
7224449,0600/31-27-71
FIAT DUCATO MAXI, 2000 r, 140 tys. km, 2800 ccm. TDI, biały,
3-osobowy, ściana grodziowa, nieeksploatowany w kraju, - 42.900
zł. Leszno, teł. 0605/0942-13,0503/06-22-61

OLEJ NAPĘDOWY
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FORDTRANSIT CHŁODNIA
02.1999 r- 2,5 TD, przebieg
112.000 km, ks. serwisowa,
serwo, ABS, AIRBAG, stan bdb,
odony, nie eksploatowany w
kraju
CENA-41000zł+VAT

FIAT DUCATO, 1990 r, 198 tys. km, 2500 ccm, diesel po
dwójna kabina, 6-osobowy, skrzynia ład. o wym. 280 x 200
cm, alum. burty, stan b. dobry, • 14.400 zł. Wałbrzych, tel.
074/845-15-73

MB SPRINTER312 MAM
11.1999 r., 2.9 TDI, przebieg
228.000 km, 3 miejsca, serwo,
ABS,AIRBAG, ABD, eL lusterka,
klimat., stan bdb, odony, nie
eksploatowany w kraju
CENA-98000rf+VAT

-52 000zł WAT
VWT4
042000 r., 1,9 TD, przebieg
96.000 km, ks. serwisowa,
serwo, ABS, AIRBAG, eL
lusterka i szyberdach, podgrzew.
przednia szyba I fotel kierowcy,
s ta n bdb, o clo n y, nie
eksploatowanyw kraju
CENA-42500zł+VAT

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

FIAT DUCATO, 1994/95 r, 192 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
krótki, niski, nowy model, RO, el. reguł, reflektory, I właścidel,
kpi. dokumentacja, nowe opony, garażowany, zadbany, stan b.
dobry, -. 18.900 zl lub zamienię. Legnica, tel. 076/722-9043,0606/
14-33-94
FIAT DUCATO, 1994/95 r, 50 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
bez wypadku, w kraju od tygodnia, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny, książka serwisowa, nowy silnik, - 19.900 zł. Lwówek śląski,
tel. 0605/99-92-13
FIAT DUCATO.COMBINATO BUS, 1995 r, 22 tys. km. 2500 ccm,
TDi. niebieski, oszklony, 9-osobowy, ciemne szyby, boczne drzwi
rozsuwane, wspomaganie kier, centralny zamek, alarm + pilot •
24.000 zł lub zamienię na VW Transportera T4, Mercedesa Vito,
9-osobowy. Niemodlin, powiat opolski, tel. 0606/18-01-93
FIAT DUCATO MAXI. 1995/96 r, 2500 ccm, TDI, biały, hak, bla
szak, przegląd ważny do 02.2005 r. • 25.600 zł. Kłodzko, tel. 0691/
08-7149
FIAT DUCATO, 1996 r, 145 tys. km, 2500 ccm, TDi, niebieski,
maks. wysoki i długi, klimatyzacja, eł. reg. lusterka, el. otw. szy
by, centralny zamek, - 32.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0604/
46-9445
FIAT DUCATO, 1996.r, 163 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebieski
metafic, stan b. dobry, pefce wyposażenie, klimatyzacja, ABS,
CB-radio, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, wspomaga
nie kier, welurowa tapicerka, • 25.900 zł. Trzebnica, tel. 0693/
28-07-95
FIAT DUCATO PANORAMA, 1996/97 r, 160 tys. km. 1900 ccm,
TDI, biały, 9-osobowy, oszklony, bezwypadkowy, w kraju 2 lata.
el. otw szyby, el. reg. lusterka, wspomagani kier, centralny za
mek, rozsuwane szyby, podwójne ogrzewanie, zagłówki, alarm,
RO z CD, • 22.900 zł lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/439-05-35,
0604/084056

PLANDEKI
_____________

OPO4O905

P.P.H.U. PLflNPEKflR T NOWAK
56-500 Syców, ul. Szosa Kępińska 11
lei. 0-601375 640, tel./fax 062/785-27-25

FIAT DUCATO, 2001 r, 165 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały,
wspomaganie kier, RO, immobilizer, el. reguł, reflektory, - 44.500
Zł. Kłodzko, tel. 0508/52-25-51
FIAT DUCATO, 2001 r, 80 tys. km, 2800 ccm, diesel, biały, stan
b. dobry, 3-osobowy, podwyższony, hak, serwisowany, RO, I re
jestr. w 01.2002 r, kupiony w salonie, - 39.900 zł. Wrocław, tel.
0601/79-76-51
FIAT DUCATO, 2001 r, 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 3-oso
bowa kabina, niski, krótki, blaszak, wspomaganie kier, RO, im
mobifizer, stan b. dobry, • 32.000 zi. Wrocław, teł. 071/34547-33,
ż 0502/65-13-14
FIAT DUCATO MAXi, 2002 r, 78 tys. km, 2800 ccm, jTd, biały,
wspomaganie kier, reg. kierownica, el. otw. szyby i reg. lusterka,
ABS, centr. zamek, stan b. dobry, - 56.900 zł. Leszno, tel. 0605/
0942-13,0503/06-22-61
FIAT FIORINO, 1992 r, 1700 ccm, diesel, czerwony, 2-osobowy,
dużo nowych częśd. stan dobry, - 5.400 zł. Wrocław, tel. 0604/
61-03-67
FIAT FIORINO, 1992/93 r, 1500 ccm, biały, inst. gazowa,
2-osobowy, po wymianie oleju, filtrów i alternatora, blaszak,
hak, zadbany, - 6.600 zł. Wołów, tel. 0609/71-56-79, 0698/
11-18-59
. FIAT FIORINO, 1994 r, 102 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
blaszak, 2 osobowy, lad. 550 kg, stan b. dobry, • 7.900 zł. Ostrów
Wielkopolski, tel. 0504/04-90-29
FIA? SCUDO, 1998/99 r, 155 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny
metalic, immobilizer, centralny zamek, wspomaganie kier, RO,
oszklony do połowy, demne szyby, zarejestrowany, • 26.000 zł.
Ostrów Wlkp, tel. 062/592-51-92,0501/79-61-37
FIAT SCUDO, 1999 r, 1900 ccm, diesel, żółty, centralny zamek,
poduszka pov* kpi. dokumentacja/ • 24.000 zł. Wałbrzych, tel. 0608/
63-12-51
FIAT SCUDO, 2001 r, 1900 ccm, diesel, bidy, 2- lub 5-osobowy,
nieeksploatowany w krąu, -28.000 zł. Świdnica, tel. 0601/79-66-78

CB-RADIA
MIDLAND - ALAN
NOWEŻ Z HOMOLOGACJĄ - NAJTANIEJ
SPRZEDAŻ-MONTAŻ orowre

W rocław , te l. 0-601 3 0 5 9 03
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FORD CARGO; 1983 r, 6300 ccm, biało-czerwony, ład. ?".725 kg,
kontener z windą, dl. 7.30 m, szer. 2.44 m ,; 12.000 zl łub zamie
nię na osobowy. Domasław, gm. Kobierzyce, powiat wrocławski,
teł?0693/37-73-02
'
FORD ĆOURIER, 1992 r, 190 tys. km, 1350 ccm, biały, 2rósobowy, po remoncie, lad. 550 kg, - 5.400 zł. Syców, powłat oleśnicki,
tel. 0609/30-28-91
FORD COURIER, 1993 r, 1800 ccm. diesel, biały, • 6.900 zł. Lesz
no, teł. 0601/09-97-37
FORD COURIER, 1993 r, 1800 ccm, diesel, biały, zadbany, spro
wadzony w całości, - 6.500 zł. Leszno, teł. 0509/08-04-26
FORD COURIER, 1994 r, 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
2-osobowy, wywrotka, krótki, stan b. dobry, kupiony w salonie w
kraju, I właściciel, garażowany, zadbany, - 9.500 zł. Nowa Ruda,
powiat kłodzki, tel. 0606/52-95-62
FORD COURIER, 1994/95 r, 95 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,
5-osobowy, oszklony, kpi. dokumentacja, nieużywany do celów
zarobkowych, poduszka pow, regulowane pasy. model przejścio
wy, zadbany, stan idealny, - 10.500 zł. Wabrzych, tel. 0603/
50-68-68
FORD COURIER, 1998 r, 162 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
2-osobowy, wspomaganie kier, 5-biegowy, RO, I właściciel, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, - 12.900 zł lub zamienię na
osobowy. Prusice, powiat trzebnicki, tel. 071/312-63-31, 0604/
36-35-85
FORD ECONOVAN, 1992 r, 1800 ccm, turbo D wspomaganie kier,
zadbany, • 19.200 zł. Wrodaw, teł. 0608/66-93-76
FORD ECONOVAN, 2000 r, 1800 ccm, turbo D I właściciel w kra
ju, wspomaganie kier, centralny zamek, el. reguł, reflektory, za
główki, oryg. RM, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -19.800 zł.
Wrocław, teł. 0697/47-50-59
FORD EXPRESS, 1998 r, 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, kupiony w salonie, I właściciel, immobilizer, RO, 2 osoby +
700 kg, zadbany, przegląd do 03.2005 r. -14.700 zl. Dzierżoniów,
tel. 074/831-79-17
FORD TRANSIT, 1981 r, 1600 Ccm, benzyna, inst. gaz, biały, 8
osób + 1200 kg, nowa inst. gazowa, stan dobry, - 2500 zł lub
zamienię na Fiata 126p el, Opla Kadetta, Forda Escorta. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0609/58-44-35
FORD TRANSIT, 1983 r, 2000 ccm, benzyna, inst. gaz. blacharka
do poprawek, - 2.000 zł. Twardogóra, teł. 071/398-73-79
FORD TRANSIT, 1986 r, 1600 ccm, benzyna, inst gaz, biały,
4-drzwiowy, oszklony do potowy, 9-osobowy, hak, stan b. dobry, 8.500 zł lub zamienię na VW Polo kombi. Kluczbork, teł. 077/
413-60-02,0694/64-51 -50
FORD TRANSIT, 1986 r, 1600 ccm, żółty, instalacja gazowa, stan
dobry, cena • 4.600 zl lub zamienię na Poloneza Trucka, z dopłatą
albo inny osobowy. Lubin, tel. 0603/54-28-95
FORD TRANSIT MAXI, 1987 r, 300 tys. km, 2500 ccm, diesel,
biały, po remoncie blacharki i lakierowaniu, -10.500 zł. Pawłowi
ce, powiat leszczyński, teł. 0603/77-51-08
FORD TRANSIT, 1987 r, 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie
ski, niski, krótki, 5-biegowy, nowe opony, stan dobry, I właścidel,
• 6.200 zł. Trzebnica, tel. 071/312-52-98,0608/72-53-98
FORD TRANSIT, 1987/88 r, 2500 ccm, diesel, biały, niski, krótki,
oszklony cały, 9-osobowy, po remoncie blacharki i lakierowaniu
2002 r, nieeksploatowany w kraju, dużo nowych częśd, • 9.300 zł
lub wydzierżawię. Kłodzko, tel. 0696/10-62-72
FORD TRANSIT, 1968 r, 2000 ccm, benzyna, czerwony, blaszak,
4-drzwiowy, krótki, 3-osobowy, hak, po kapitalnym remoncie nad
wozia i podwozia, po konserwacji, nowy przegląd rejestracyjny,
stan b. dobry, kompletna dokumentacja, - 8.000 zł. Zgorzelec, tel.
0501/37-79-15
FORD TRANSIT, 1988/89 r, 2500 ccm, diesel, biały, niski, krótki,
5-biegowy, oszklony, hak, • 10.500 zł. Gromadka, tel. 076/
817-23-34
FORD TRANSIT, 1988/95 r, 2500 ccm,'diesel, biały, 12-osobowy,
krótki, podwyższony, po remonde blacharki i lakierowaniu, • 12.000
zł. Kochanów, powiat kamiennogórski, tel. 075/742-59-14 po
godz. 18,0608/05-47-29 do godz. 18
FORD TRANSIT BUS, 1989 r. 9-osobowy, podwyższony, przed
łużony, oszklony, hak, wdągłej eksploatacji, * 12.500 zł, teł. 0601/
41-0042
FORD TRANSIT, 1990 r, 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, czerwony,
blaszak, podwyższony, przegroda celna, 3-osobowy + 900 kg, hdc,
w kraju od miesiąca, zarejestrowany, karta pojazdu, oryg, lakier,
stan silnika i blacharki b. dobry, • 14.500 zł. Lubin, tel. 076/
842-62-02,0507/37-34-68
FORD TRANSIT, 1990 r, 2500 ccm, diesel, wiśniowy, podwyż
szony, oszklony, zarejestrowany na 6 osób, RO + głośniki, stan
dobry, w dągłęj eksploatacji, nowy akumulator, - 13.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/92-74-53
FORD TRANSIT. 1991 r, 2500 ccm, diesel, biały, ład. 1.420 kg,
ważny przegląd, - 8.000 zł Domasław, gm. Kobierzyce, powiat
wrocławski, tel. 0693/37-73-02
FORD TRANSIT, 1991 c 270 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
niski, krótki, oszklony, 9-osobowy, bez wypadku, stan techn. do
bry,-11.500 zł. Grębodce, teł. 076/B31-55-06
FORD TRANSIT, 1991 r, 2500 ccm, diesel, biały, 3 osoby ♦ 1000
' kg, krótki, podwyższony, hak, nowy lakier -11.100 zł lub zamienię
na tańszy, może być uszkodzony, do lakierowania. Legnica, tel.
0604/7240-44
FORD TRANSIT MAXI, 1991 r, 2500 ccm, diesel, biały, oplandekowany, dl. 4 m, wys. i szer. 2,2 m, lad. 1600 kg, masa całkowita
3400 kg, bliźniacze koła, wspomaganie kier, stan techn. b. dobry,
- 14.900 zł lub zamienię. Nowa Sól, tel. 0607/04-97-71, 0601/
58-17-64
FORD TRANSIT, 1991 r, 2500 ccm, diesel, biały, RO Sony, hak,
niski, krótki, oszklony, 5-drzmowy, po remonde silnfta i blachar
ki, • 15.000 zł łub zamienię na Audi 80, VW Passata kombi. Mer
cedesa 124. Wałbrzych, tel. 074/66643-01,0608/23-81-04
FORD TRANSIT, 1991 r, 2000 ccm, benzyna, inst. gaz, -10.500
zl. Wałbrzych, tel. 074/844-86-39,0692/88-56-50
FORD TRANSIT, 1991 r, 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, czerwo
ny, 9-osobowy, niski, długi (średni), podwójny akumulator, stan b.
dobry, -11.600 zł. Wrocław, tel. 0506/63-95-58
FORD TRANSIT MAXI, 1992 r, 126 tys. km, niebieski, sprawny
technicznie, po remonde, hak, 3-osobowy, -15.500 zl. Wrocław,
teł. 071/3234541,0600/89-18-87
FORD TRANSIT, 1992 r, 50 tys. km, 2496 ccm, diesel, biały, 6-osobowy, ład. 837 kg, hak, karta pojazdu, sprowadzony w całośd w
2002 r, stan dobry, -12.000 zł. Strzegom, tel. 0696/42-51 -29
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FORD TRANSIT, 1994 r, 2500 ccm, diesel, biały, długi, podwyż
szony, -17.500 zł. Leszno, tel. 065/573-13-63.0501/44-92-60
FORD TRANSIT, 1994 r, 189 tys. km, 2500 ccm, turbo D, niebie
ski, sprowadzony w całośd, nowy przegląd, oszklony do połowy,
niski, krótki, ład. 1.11, alarm, oznakowany, blokada skrzyni bie
gów, stan b. dobry, • 16.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 0771
431-71-37,0601/62-15-25
FORDTRANSIT, 1994 r, 2500 ccm, diesel, niebieski, wspomaga
nie kier, radio, przednie i tylna szyba ogrzewana, 6-osobowy, nowe
opony i akumulator, stan b. dobry, -19.900 zł. Wrodaw, tel. 0507/
06-72-55
FORD TRANSIT, 1994/95 r, 220 tys. km, 2500 ccm, TD, biały,
stan b. dobry, 6-osobowy, przedłużony, podwyższony, poduszka
pow, wspomaganie kier, hak, książka serwisowa, w kraju od tygo
dnia, • 26.000 zł. Zaiy, tel. 0604/28-83-88
FORD TRANSIT MAXI, 1995 r. 200 tys. km, 2500 ccm, diesel,
biały, nowe opony, po remonde blacharki i lakierowaniu, nowy
akumulator, reg. fotel kierowcy, wspomaganie kier, II ułaścldel w
kraju, RO, stan b. dobry, - 20.000 zł. Boguszów-Gorce, powiat
wałbrzyski, tel. 0600/11-53-56
FORD TRANSIT MAXI, 1995 r, 2500 ccm, turbo D, czerwony,
5-osobowy, podwyższony, koła 15', zadbany, wspomaganie kier,
centralny zamek, el. otw. szyby, stan b. dobry, • 16.900 zł lub za
mienię. Nowa Sól, tel. 0607/04-97-71,0601/58-17-64
FORD TRANSIT MAXI, 1995 r, 280 tys. km, 2500 ccm, turbo D,
biały, lad. 1635 kg, 2 poduszki pow, RO, hak, kpi. kół zimowych,
stan dobty, -19.500 zł. Rawicz, teł. 0602/71-45-92
FORD TRANSIT MAXI, 1995 r, 290 tys. km, 2500 ccm, diesel,
biały, ABS, immobifizer, alarm + pilot, 2 poduszki pow, el. otw.
szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, zadbany, stan idealny, •
23.500 zl. Strzegom, tel. 0608/85-54-20
FORD TRANSIT, 1995/96 r, 2500 ccm, diesel 8-osobowy, nowy
model, oszklony, ABS, poduszka powietrzna, centralny zamek, RO,
oszklony, drzwi tylne otw. na boki, przegląd do 2005 r, cena • 21.900
zł lub zamienię na osobowy, możliwe raty. Lubin, tel. 0600/
2243-36,0606/46-29-22
FORD TRANSIT, 1996 r, 2500 ccm, diesel, czerwony, 6-osobowy,
przedłużony, podwyższony, do połowy oszklony, (ad. 1500 kg, za
rejestrowany jako ciężarowo-uniwerśalny, sprowadzony w cało
śd, karta pojazdu, • 24.200 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/86-00-15
FORD TRANSIT. 1996 r, 220 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały,
krótki, niski, 6-osobowy + ładunek, centr. zamek, wspomaganie
kier, alarm, RO, hak, karta pojazdu, wytapicerowany, stan dobry,
do połowy oszklony, z tyłu drzwi, - 21.800 zl. Mkstat, tel. 062/
731-0746,0607/98-32-37
FORD TRANSIT, 1996 r, 60 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żółty,
6-osobowy, skrzynia ład. 3 m, centralny zamek, el. otw. szyby,
poduszki powietrzne, stan idealny, • 22.700 zł. Paczków, teł. 0608/
21-87-39
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FORD TRANSIT TOURNEO, 1996 r, 210 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, 9-osobowy, centralny zamek, alarm + pilot, ABS, 24.500 zł. Wrocław, teł. 0601/73-97-79
FORD TRANSIT, 1996/97 r, 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, gra
natowy, 3-osobowy, krótki, niski, RO, wspomaganie kier, central
ny zamek, ABS, w kraju od 3. lat, sprowadzony w całośd, eksplo
atowany przez kobietę, stan b. dobry, - 20.900 zl. Otyń, powiat
nowosolski, tel. 0501/30-44-93
FORD TRANSIT, 1996/97 r, 212 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
oszklony, podwyższony, krótki, kupiony i I rej. w 1997 r, alarm,
immobilizer, bezwypadkowy, kupiony w salonie, • 18.500 zł. Wro
daw. tel. 0602/12-51 -35
FORD TRANSIT, 1997 r, 2500 ccm, TDI, biały, poduszka pow,
serwo, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 4.400 EUR. Bole
sławiec, tel. 0600/89-30-91
FORD TRANSIT, 1997/98 r, 65 tys. km, 2500 .ccm, diesel, biały,
6-osobowy, niski, krótki, blaszak, poduszka powietrzna, RQ, wspo
maganie kier, centralny zamek, el. reg. lusteika, kpi. dokumenta
cja, ABS, w kraju od 1.5 roku, • 26.000 zł. Lubin, tei. 076/644-93-44,
0605/76-70-57 po godz. 18
FORD TRANSIT MAXI, 1998 r, 159 tys. km, 2500 ccm, diesel
maks. wysoki i długi, poduszka pow, ABS, blokada mostu, spro
wadzony w całośd, książka serwisowa, • 26.500 zł. Olszyna, tel.
075/72144-95,0601/94-63-95
FORD TRANSIT, 1998 r, 65 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, dłu
gi, wysoki, nieeksploatowany w kraju, - 27.000 zł. Świdnica, tel.
0601/79-66-78
OP040160
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FORD TRANSIT BUS. 1992 r, 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
in si gaz, biały, krótki, niski, oszklony, zarej. jako 8-osobowy, we
lurowa tapicerka, zadbany,stan techn. b. dobry, kpi. dokumenta
cja, wspomaganie kier, • 15.300 zł lub zamienię na osobowy. Wro
cław, teł. 071/35749-80,0603/17-67-82
FORD TRANSIT, 1992/93. r, 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
oryginalne fotele, 9-osobowy, kpi. dokumentacja, stan dobry, •
15.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-09-98,0504/03-25-20
FORD TRANSIT, 1992/96 r, 2500 ccm, diesel, czerwony, 14-osobowy, przedłużony, oszklony, podwyższony, stan dobry, • 22.900
zł. Polkowice, tel. 0607/96-6.7-02
FORD TRANSIT, 1993 r, 2500 ccm, diesel, niebieski, blaszak,
hak holowniczy, stan dobry, -16.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0602
43-9046
FORD TRANSIT, 1993 r, 2500 ccm, diesel, biały, 9-osobowy, wspo
maganie kier, niski, krótki, -16.000 zł (do negocjacp). Kęprw, teł
0609/76-2648,0693/76-73-70
FORD TRANSrT, 1993 r, 168 tys. km, 2500 ccm, diesel sprowa
dzony w całośd, ałatm, 6-osobowy, ład. 1 1, bez wypadku, niski
krótki, przegroda celna, oznakowany, nowy przegląd, stan b. do
bry, -14.900 zł łub zamienię. Paczków, tełl 077/431-71-37,0601
62-15-25
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r, 2500 ccm, diesel, biały, dużo no
wych częśd, II właśdciel w kraju, • 16.000 zł. Świdnica, tel. 0600
46-20-28
FORD TRANSIT, 1993 r, 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie
ski, stan b. dobry, ABS, 5-biegowy, 9-osobowy, welurowa tapicer
ka, na zachodnich tablicach • 2.200 EUR. Żary, tel. 0602/11 -40-63
FORD TRANSIT, 1994 r, 2500 ccm, diesel, czerwony, oszklony,
hak, do poprawek blacharskich, -12.500 zl. Duszniki Zdrój, tel.
074/86845-51
FORD TRANSIT. 1994 r, 220 tys. km, 2500 ccm, TD, biały, wspo
maganie kier, przedłużony, podwyższony, -17.000 zl. Góra, tel.
0603/43-81-51

FORD TRANSIT, 1996 r, 171tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 2
poduszki pow, wspomaganie kier, niski, krótki, 6-osobowy, RO,
hak, karta pojazdu, zadbany, stan b. dobry, - 29.500 zł lub zamie
nię na osobowy. Gocław, tel." 071/357-29-98,0501/70-71-79
FORD TRANSIT, 1999 r, 43 tys. km, 2500 ccm, diesel, 76 KM
podwójna kabina 3-osobowa ♦ 3 osoby z tyłu, poduszka pow, blo
kada mostu, hak, ogrzewanie Webasto, książka serwisowa, •
35.500 zł. Olszyna, tel. 075/72144-95,0601/94-63-95

O

FORD TRANSIT, 1999 r,59tys. km, 2500 ccm, TDI,
86 KM, biały, krótki, podwyższony, do połowy
oszklony, 5 osób ♦ 800 kg, centralny zamek, ABS,
wspomaganie kier, poduszki pow, bez wypadku,
nieeksploatowany w kraju, do wymiany wał kor*
bowy * turbina, • 19.900 zł ♦ VAT. Lubin,*tel. 076/
847-55-27,0697/99-12-04
W84005664

FORD TRANSIT, 1999 r, 90 tys. km, 2500 cćm, diesel, biały, 6-oso
bowy, niski, krótki, nieeksploatowany w kraju, - 27.500 żl. Świdni
ca, tel. 0601/79-66-78
FORD TRANSIT, 1999 r, 105 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
kupiony w salonie, podwyższony, stan b. dobry, • 26.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/40-10-08

O

FORD TRANSIT 300 LS, 2001 r, 10$ tys. km, 2000
ccm, turbo D, 100 KM bezwypadkowy, 6-osobowy, w Polsce od roku, faktura VAT, • 45.000 zł +
VAT. Wrocław, tel. 071/348-74-08, 0606/39-01-95
W01038444

FORD TRANSIT FT-350,2001 r, 31 tys. km, 2400 ccm. TDI, 125
KM mikrobus 14-osobowy, wspomaganie kier, ABS, centralny za-
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mak, tachograł, sprowadzony; aorejestrowany('nłeekspłoatowanjr*«
w kraju, • 7.8.080 z l, możliwe raty, leasing, zamiana na inny sa
mochód. Syców, teł. 0601/55-28-50,062/78^91 -24
f
FORD TRANSIT, 20Óli‘,4Ó tys. km, 2400 ccm, turbo D, oliwkowy
metalic, długł, wysoki, klimatyzacja, 6-osobowy, nieeksploatowa
ny w kraju, • 49.000 zł. Świdnica, tel. 0601Z79-66-78
FORD TRANSIT, 2001 r, 25 tys. km, 2500 ćcm, TDI, żółty, z salo
nu, długi, wysoki, izoterma, przekażę leasing, • 9.800 zł. Świdni
ca, teł. 0601/79-66-78
FORD TRANSIT, 2002 r, 32 tys. km, 2400 ccm, TDCi, żółty, ABS,
ogrzewanie Webasto, el. otw. szyby, centralny zamek, rama pod
zabudowę, bliźniacze koła, silnik 125 KM, wspomaganie kier, ASR,
stan b. dobry, • 48.900 zł lub zamienię na inny. Kępno, tel. 0621
581-04-18,0606/34-66-37
FORD TRANSIT, 2002 r, 17 tys. km, 2400 ccm, TDI, biały, maks.
wysoki, średniodługi, ABS, wspomaganie kier, sprowadzony, nie
eksploatowany w kraju, -61.000 zł, możliwe raty, leasing. Syców,
tel. 0601/55-28-50,062/786-91-24
HYUNDAI H100,1998 r, 130 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały,
kontener, wspomaganie kier, alarm, immobilizer, el. otw. szyby, 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-33-70,0605/57-78-37
HYUNDAI H100,2000 r, 68 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 5-oso
bowy ♦ 1400 kg, wspomaganie kier, el. reguł, reflektory, aluminio
we felgi, stan b. dobry, • 31.000 zł lub zamienię na vana, prod.
USA lub inny, możliwa dopłata. Lubin, teł. 076/746-26-57,0605/
62-09-34
IFA L60,1989 r, niebieski, skrzyniowy, cena • 6.500 zł tub zamie
nię na dągnik rolniczy. Bolesławiec, tel. 0695/7049-27
ISUZU MIDI, 1993 r, 185 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 9-oso
bowy, wspomaganie kier, el. otw. szyby, stan b. dobry; • 11.000 zi.
Wieruszów, tel. 062/784-2041,0508/13-60-16
, ISUZU MIDI, 1994 r, 230 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 5-bie
gowy, wspomaganie, radio, stan b. dobry, oszczędny, sprowadzo
ny w całośd, kompletna dokumentacja, odprawa celna, -11.800
zł. Świdnica, tel. 074/653-76-67,0605/82-15-63
ISUZU MIDI, 1995 r, 150 tys. km, 2400 ccm, biały, w kraju od 5
lat, sprowadzony z Niemiec w całośd, ekonomiczny, zarejestro
wane na 8 osób, ei. otw. szyby, wspomaganie kier, RO, ogrzewa
nie postojowe, - 12.500 zł. Wrodaw, tel. 071/357-29-98, 0508/
34-90-83
ISUZU MIDI, 1995 r, 150 tys. km, 2400 ccm, dieseł. biały, oszklo
ny, 8-osobowy, wspomaganie kier, eł. otw. szyby, dodatkowe ogrze
wanie, RO, stan b. dobry, -12.500 zł. Wrodaw, teł. 071/357-29-98,
0508/34-90-83
JYECO EUROCARGO, 1994 r,’ 450 tys. km, 6000 ccm, czerwony,
kontener 600x240x240 cm, kabina sypialna szeroka, hak, lad. 5400
kg, dop. masa caflc. 10000 kg, • 33.000 zł, woj. wielkopolskie, tel.
0602/85-28-26,0602/83-33-39
IVECO, 1999/00 r, 2800 ccm,'*diesel, żółty, wspomaganie kier,
centralny zamek, ABS, krótki, podwyższony, - 35.000 zł. Góra,
teł. 065/543-32-92,0696/05-86-92
IVECO 175-24,1991 r, 9500 ccm, turbo D lad. 101, winda zała
dowcza, plandeka celna, wym. 7.2x2.45x2.15 m, - 28.000 zł lub
zamienię na busa. Legnica, tel. 0506/01-7648,0505/25-66-57
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IVECO 30-9,1986 r, 2000 ccm, benzyna, biało-niebieski, 3-oso
bowy, stan opon b. dobry, - 5.900 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
0506/13-23-85
IVECO 35-10 TURBODAILY MAXI, 1998 r. 2800 ccm, turbo D,
biały, bliźniacze koła, furgon, • 32.800 zł. Wrodaw, tel. 071/
325-30-29
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1999 r, 2800 ccm, turbo D, biały,
oplandekowany, skrzynia ład. 30 m3, stan b. dobry, • 50.000 zł.
Prudnik, tel. 077/437-6242.0509/054941
IVECO 35-11 S, 2000 r. 80 tys. km. 2800 ccm, TDI, biały, nowy
modeł, blaszak, wysoki, przedłużony, wspomaganie kier, ścianka
cełna, 3 miejsca, immobilizer, nieeksploatowany w kraju, dług.
skrzyni ładunkowej 3520 mm, wys. 1900 mm, ład. 1470 kg, koła
pojedyncze, stan idealny, możfiwość negocjacji ceny, - 54.500 zł.
Szprotawa, tel. 068/376-32-07
!VECO 35-11 DAILY, 2001 r, 40 tys. km, 2800 ccm, jTd, biały,
nowo sprowadzony, wysoki, średni, pojedyncze koła, bez wypad
ku, - 55.000 zł. Legnica, teł. 0607/30-09-61
IVECO 35-12 TURBODAILY, 1994/95 r, 2500 ccm, TD1120 KM,
biały, stan b. dobry, bliźniacze koła, 3-osobowy, po remoncie ka
pitalnym silnika, ścianka działowa, wspomaganie kier, kpi. kół zi
mowych, zarejestrowany na kat, B prawa jazdy, - 23.000 zł. Żela
zno, tel. 074/868-94-16,0695/61-27-38
IVECO 35-12 DAILY MAXI, 1996 r, 170 tys. km, 2800 ccm, TDI,
biały, kupiony w salonie, immobilizer, RO, hak, • 35.000 zł. Wro
daw, tel. 0601/77-27-92,0501/67-53-04
IVECO 35-8, 1990 r, 2500 ccm, turbo D, biały, izoterma, drzwi
boczne i tylne, bliźniacze koła, ład. 1.51, na kat. B prawo jazdy,
masa całkowita 3.450 kg, bez opłat, • 12.000 zi. Oborniki śląskie,
tel. 071/310-75-33
IVECO 35-8,1991 r, 2500 ccm, diesel, biały, kontener 2x2x4 m,
izoterma, nowa tarcza sprzęgła, po wymianie wtrysków, zawie
szenie 59-12, bliźniacze kola, 3-osobowy, immobilizer, dop. masa
całk. 3.51, zadbany, mąło eksploatowany, przegląd do 10.2004 r,
• 18.900 zl. Gorzów Wlkp, tel. 0607/97-02-84
IVECO 45-10 TURBODAILY, 1992 r, 230 tys. km, 2500 ccm, turbo
D, biały, skrzyniowy, wym. 410x120x300 cm, ład. 2.2t, nowa plan
deka celna, 3-osobowy, spoiler, alum. burty, tachograf, hak, stan
b. dobry, -18.000 zł. Zawidów, tei. 075/778-84-93,0602/67-01-73
IVECO 45-10 MAXI, 1994 r, 220 tys. km, 2500 ccm, TD, biały,
bliźniacze koła, stan b. dobry, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 0601/
70-00-02
IVECO 50-11,2000/01 r, 100 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, bia-'
szak, maxi wysoki, średnio długi, ład. 2650 kg, I właśdciel, serwi
sowany, kupiony u dilera, immobilizer, RO, alarm, • 53.900 zł lub
zamienię na tańszego busa. Szprotawa, tel. 068/376-2940,0603/
97-30-39
IVECO 59-12 TURBODAILY, 1992 r, 2500 ccm, TDI, biały, maksy
malnie podwyższony i przedłużony, wspomaganie kier, centralny
zamek, alarm, szeroki most, stan b. dobry, • 22.000 zł. Ząbkowice
Śląskie, tei. 0501/65-75-63
IVECO 59-12,1996/97 r, 195 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały,
kontener, kupiony w salonie, i właścidel, serwisowany, bez wy
padku, stan b. dobry, - 34.900 zl. Jawor, tel. 076/670-3t-54,0603/
22-44-13
IVECO 59-12,1997 r. 2800 ccm, turbo D, biały, plandeka, skrzy
nia ładunkowa, wym. 5,20x2,45x2,37 m, na 12 europałet, po re
moncie kapitalnym silnika, kabina z miejscem do spania, wspo
maganie kier, immobilizer, I właściciel, serwisowany, 2 komplety
opon, • 30.000 zł. Zielona Góra, tel. 0693/71-09-02
IVECO 75-14 E, 1992 r, 390 tys. km, 4000 ccm, TDI, czamy, kon
tener 6 x 2.45 x 2.45 m, winda załadowcza, ze stałą pracą we
Wrocławiu, - 25.000 zł, teł. 0600/81-34-94

O

IVECO 75E14 EUROCARGO, 1998 r. winda bar,
kupiony w salonie, dł. 6 m, ład. 3.800 kg, - 50.000
■■•zł-* VAT (fa k tu ra VAT), te l. 0600/04-41-01
W01032024

O

IVECO 75E14R EUROCARGO, 1997 r, 167 tys. km,
4000 ccm, turbo D kontener o dł. 5,6 m, stan b.
dobry, - 46.000 z ł ♦ VAT. W ałbrzych, tel. 074/
842-55-50,0601/88-19-24
W01040884

IVECO 80-16,1986 r, turbo D ład. 7.51, oplandekowany, winda
załadowcza, kabina 2-osobowa, - 7.000 zł; Legnica, tel. 0506/
01-7848,0505/25-66-57
JELCZ 325,1986 r, - 6.000 zł. Ostrów Wlkp, tel. 0692/49-53-38
JELCZ 325,1987 r. wywrotka, - 8.000 zł. Sucha Beskidzka, teł.
0698/24-57-08
JELCZ 325,1988 r. 6-biegowy, koła bezdętkowe, nowa skrzynia
ładunkowa, stan b. dobry, - 8.000 zł. Czajków, teł. 062/731 -11-82,
0606/75-58-11
JELCZ 415 S, 1990 r, 11100 ccm, biały, po remoncie kapitalnym
silnika, zadbany, stan b. dobry, z przyczepą Brandys, 3-osiowa,

-4*d*161,-stan b. dobry * razem lub osobno, * 23:000 zł /całość
Legnica, tel. 0604/4245-18
JELCZ 416,1999/91 r. skrzyniowy, mało eksploatowany, łabina
uchylna, stan idealny, -11.500 zł. Czadrów, powiat kamiennogór
ski, tel. 075/746-14-92,0601/15-33-95
KAMAZ 54112,1986 r, czerwony, silnik w b. dobrym stanie, półbiegi, przystawka do wywrotów skrzyni ładunkowej, OC ważne do
05.2004 r, • 6.200 zł. Wrodaw, tel. 0600/35-03-63

« MERCEDES-207,1-977 r, 2400 ccm, dieseł, niebieski, maks. długi
i wysoki, cały przeszklony, podwyższony,przedłużony, - 4.500 zł.
Sieradz, tel. 0691/05-94-75
MERCEDES 207,1979 r, 2400 cem, dieseł j» rerfioncie silnika, 6.500 zi. Wrodaw, tel. 0607/46-37-52
MERCEDES 207,1980 r, 2400 ccm, diesel, granatowy, blaszak,
3-osobowy ♦ 1.000 kg, stan dobry, - 5.800 zł lub zamienię. Trzeb
nica, teł. 0601/70-18-61
MERCEDES 207,1981 r, 2400 ccm, diesel, biały, krótki, podwyż
O KIA K2700,1998 r, 20 tys. km, 2700 ccm, diesel,
szony, oszklony do połowy, po remonde blacharki, ważny prze
gląd, techn. sprawny, hak, w ciągłej eksploatacji, - 5.500 zł. Brzeg,
zielony, kontener, wspomaganie kier, izoterma,
teł. 077/416-28-07
stan b. dobry, możliwość zmiany zabudowy, MERCEDES 207 D, 1981 r, 2404 ccm, biały,'podwyższony, po
19.900 zł, tel. 071/345-39-28,0502/70-03-35,0608/
remonde silnika, blacharki i lakierowaniu, - 8.500 zł. Wołczyn,
69-66-94 W01038794
powiat kluczborsłd, teł. 0604/33-62-61
MERCEDES 207 D, 1983 r, 2400 ccm, diesel, biały, wspomaga
KIA K2700,1998 r, 70 tys. km, diesel, • 17.000 zł. Wrodaw, teł.
nie kier, oplandekowany, skrzynia ład. o wym. 360x220x225 cm, •
0501/54-26-81,0509/35-7444
11.500 zł. Syców, teł. 0501/56-38-70
KIA K2700,1999 r, 2700 ccm, diesel skrzyniowy, bliźniacze kola,
MERCEDES 207 D, 1984 r, 2400 ccm, dieseł, niebieski, oszklo
wspomaganie, stan b. dobry, ład. 1400 kg, -16.500 zł. Wabrzych,
ny, 9-osobowy, RO, nowe opony i akumulator, kpi. dokumentacja,
teł. 0607/36-8549
- 9.900 zi. Wabrzych, teł. 0608/63-12-51
MERCEDES 207,1986 r, 2400 ccm, diesel, pomarańczowy, 8-oso
O KIA K2700,2000 r, 42 tys. km, 2700 ccm, diesel,
bowy, oszklony, nowy akumulator (gwarancja), przegląd i OC do
zielony, skrzyniowy ♦ plandeka, dł. 2,90 cm, szer.
16.02.2005 r, podwyższony, stan b. dobiy, -12.800 zł. Międzyle
165 cm, wspomaganie kier, serwisowany, możli
sie, teł. 074/812-60-02
wość zmiany zabudowy, - 26.000 z ł netto, tel. 071/
MERCEDES 208 D, 1981 r, 2400 ccm, dieseł, żółty, niski, krótki,
oszklony, 9-osobowy, stan dobry, • 4.600 zł. Wałbrzych, teł. 074/
345-39-28, 0502/70-03-35, 0608/69-66-94
646-63-04,0604/60-39-86
W01038784
MERCEDES 208 D, 1983/93 r, 2000 ccm, diesel, niebieski, oszklo
ny do połowy, niski, krótki, 9 osób lub 1100 kg, - 6.500 zł łub za
KIA K2700,2000 r, 84 tys. km, 2700 ccm, diesel, demnozielony,
mienię na Mercedesa 190 albo VW T4 z dopłatą. Źodyń, powiat
6-osobowy + skrzynia ład, centr. zamek, RO, serwisowany, bez
wołsztyński, teł. 068/346-36-33,0605/49-34-58
wypadku, stan idealny, • 24.900 zł lub zamienię na tańszy. Lesz
no, tel. 065/529-71-78,0504/17-80-90
MERCEDES 208 D, 1990/91 r, 325 tys. km. 2300 ccm, diesel,
KIA K2700,2000 r, 60 tys. km, 2700 ccm, diesel, biały, 3-osoboniebieski, osobowo/towarowy 940 kg lub 9 osób przeszklony, hak,
nowy układ wydechowy, pierwszy właśdciel w kraju, po remonde
wy, skrzyniowy, wywrotka, plandeka, wspomaganie kier, ład. 1.4
błacnarki+nowy lakier, kratka, zadbany, komplet siedzeń orygi
t, - 31.000 zl. Wrocław, teł. 0691/56-77-24,0601/71-51-65
nalny, rejestracja ważna rok, -16.500 zł. Lwówek śł.tel. 0604/
0642-75
O KUPIĘ WSZYSTKIE CIĘŻAROWE, CIĄGNIKI SIO
MERCEDES 208, 1991 r, 2300 ccm, biały, przedłużony, maks.
DŁOWE, MASZYNY BUDOWLANE, koparki, spy
wysoki, stan dobry, przegląd do 2005 r, -14.000 zł. Smolna, po
charki, dźwigi, uszkodzone, zdekompletowane,
wiat oleśnicki, teł. 0601/79-25-56
przeznaczone do kasacji, dobrze zapłacę, odbiór
MERCEDES 208 D FURGON, 1991 r, 271 tys. km, 2300 ccm,
własnym transportem, oględziny gratis. Wrocław,
dieseł, biały, ład. 915 kg lub 9 osób, dopuszczalna masa całkowi
tel. 0505/09-41-80, 0503/72-93-55 całą dobę
ta 2.800 kg, wspomaganie kier, stan techniczny dobry, ścianki
działowe, - 23.000 zł. Wrocław, teł. 071/346-26-52,0691/25-82-21
W81005384
MERCEDES 208,1992 r, 2300 ccm, dieseł, biały, pierwsza reje
LDV CONVOY MAXI, 1998 r, 190 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 90
stracja w 1993 r, niski, krótki, wspomaganie kier, zadbany, • 19.200
KM, czerwony, kupiony w salonie, i aściciel, wspomaganie kier,
zł. Legnica, teł. 0604/69-81 -09
immobilizer, hak, stopień, bliźniacze koła, kat prawa jazdy B, MERCEDES 208,1994 r, 2300 ccm, diesel, biały, przedłużony,
24.800 zł lub zamienię na osobowy. Góra, tel. 065/543-31-71 po stan b. dobry. - 20.000 zł. Krotoszyn, tel. 0502/17-82-60
godz. 20.0601/91-97-74
MERCEDES 209,1983 r, 320 tys. km, 3000 ccm, diesel, niebieski
LIAZ 110.551,1987 r. ciągnik siodłowy, z hydrauliką, • 6.000 zł.
metalic, wspomaganie kier, 5-biegowy, hak, 9 osób + 1050 kg,
Brzeg, teł. 077/436-15-25,0608/34-20-96
stan dobry, -12.200 zi lub zamienię na busa, z dopłatą. Lubań,
LIAZ 100.020,1989 r. skrzyniowy, po remonde kapitalnym silnika
tel. 075/721-57-85,0602/52-02-84
w 2002 r, - 11.000 zł. Pilawa Górna, tel. 074/837-15-60, 0603/
MERCEDES 209 D, 1987 r, 300 tys. km, 3000 ccm, biały, maks.
27-51-61
wysoki, po remoncie kapitalnym silnika, po remonde blacharki i
LIAZ, 1990 r. ciągnik siodłowy ♦ cementonaczepa, ład. 21.61,
zawieszenia, wspomaganie kier, 5-biegowy, - 12.800 zł lub za
stan dobry, + stała praca, - 20.000 zl. Częszyce, powiat strzelińmienię na osobowy. Nowa Sól, tel. 0502/23-60-11
ski, tel. 0606/23-52-76
MERCEDES 210 D, 1991 r, 2900 ccm, diesel, biały, podwyższo
LIAZ 110.561, 1990 r, żółty, w ciągłej eksploatacji, - 10.000 zł.
ny, przedłużony, 5-osobowy + 840 kg ładunku, śdanka działowa
Opole, tel. 0602/32-90-92
za kierowcą, oszklony do połowy, wspomaganie kier, alarm, stan
b. dobry, -19.500 zl. Wrodaw, teł. 0609/02-07-12
LUBLIN 3372,1995 r, 80 tys. km, 2400 ccm. biały. Izoterma, nowe
opony, nowy akumulator (gwarancja), garażowany, bez korozji,
MERCEDES 307 D, 1978 r, 300 tys. km, 2400 ccm, dieseł, biały,
bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, -12.500 zł lub zamienię na
niski, przedłużony, blacharka do remontu, stan silnika i podzespo
osobowy. Przeworno, powiat strzeliński, tel. 074/810-10-63,0504/
łów dobry, - 3.300 zł lub zamienię na osobowy z dopłatą. Wieru
7643-26
szów, tel. 062/784-00-80,0508/28-98-54
LUBLIN 3352,1996 r, 100 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, skrzy
MERCEDES 307 D, 1979 r, 2400 ccm, biały, po remonde błaniowy, oplandekowany, atrakcyjny wygląd, ład. 1200 kg, po re
charki i lakierowaniu, nowy akumulator, niski, przedłużony, 3 oso
moncie blacharki, stan b. dobry, -11.900 zł. Legnica, fel. 0505/
by ♦ 1.71, w ciągłej eksploatacji - 7.000 zł lub zamienię na oso
63-55-20
bowy. Brzeg, tel. 077/411-90-23
LUBLIN 3572,1996 r, 180 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, izoter
MERCEDES 307 D, 1979 r. wdągłej eksploatacji, stan b. dobry, •
ma, wym. 3 x 2.8 x 2 m, wspomaganie kier, li właścidel, ważny
10.300 zł. Psary Polskie, powiat wrzesiński, tel. 0600/36-31-82
przegląd i OC, stan b. dobry, • 12.900 zł. Trzebnica, tel. 0605/
MERCEDES 307 D, 1984 r, 240 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały,
63-61-65
niski, 3-osobowy, 5-biegowy, stan techn. dobiy, • 5.500 zł łub za
LUBLIN, 1996 r, 2400 ccm, diesel kontener, dł. 3 m, szer. 2 m,
mienię na osobowy, może być uszkodzony, z dopłatą. Wieruszów,
wys. 2,2 m, 3 miejsca, stan b. dobry, • 10.200 zł. Wałbrzych, teł.
tel. 062/784-00-80,0508/28-98-54
0607/36-8549
MERCEDES 308 D, 1994 r, 320 tys. km, 2300 ccm. diesel, żółty,
LUBLIN, 1997r, 67 tys. km, biały, -10.000 zł. Wrodaw, tel. 071/
blaszak, Wysoki-średni, wspomaganie kierownicy, śdanka grodzio
322-74-34
wa, dop. masa całkowita 3.5 f, ładowność 1490 kg, • 22.500 zł.
Wrocław, tel. 071/766-17-22,0601/87-28-53
LUBLIN II, 1997 r, biały, stan b. dobry, • 14.000 zi. Syców, tel.
0609/68-72-96
MERCEDES 308 D, 1994 r, 350 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały,
blaszak, wysoki, średni, wspomaganie kier, 5-biegowy, alaim, hak,
LUBLIN 13302,1997 r, 130 tys. km, 2417 ccm, Andoria, zielony,
-17.500 zl. Wrodaw, tel. 0501/97-72-92,0501/14-72-00
blaszak 8-osobowy, oszklony, garażowany, stan dobry, II właśd
ciel, ład. 1.11, -12.200 zł. Żórawina, powiat wrocławski, teł. 0601/
MERCEDES 308 MAXI, 1994 r. długi, wysoki,’ RO, ogrzewanie
8949-68
Webasto, alarm, stan b. dobry ♦ opony zimowe, - 25.000 zł. Wro
cław,
teł. 071/364-92-37,0600/22-75-59
LUBLIN II, 1998 r, 100 tys. km, 2400 ccm, TDI, czerwony, dężarowo-uniwersalny, wspomaganie kier, bez wypadku, długi, wyso
MERCEDES 308 D, 1995 r, 270 tys. km, 2300 ccm, niebieski,
ki, ład. 1500 kg, stan b. dobry, • 20.500 zł. Wrodaw, tel. 071/
długi, wysoki, blaszak, wspomaganie kier, stan b. dobry, • 23.000
. 317-12-63,071/316-84-69
zł. Góra, tel. 065/54444-35,0605/85-57-21

PRZEKWALIFIKOWANIE AUT CIĘŻAROWYCH
NA OSOBOWE TEL. 071/350-04-07
LUBLIN FURGON, 1999 r, 125 tys. km, 2400 ccm, diesel, czer
wony, sprawny technicznie, 1. właśdciel, -17.500 zł. Wałbrzych,
teł. 0609/78-72-07
LUBLIN II, 1999 r, 2400 ccm, diesel, czerwony, 9-osobowy, lad.
900 kg, wspomaganie, stan b. dobry, -17.200 zł. Wałbrzych, tel.
0607/36-8549
LUBLIN III, 1999 r, 80 tys. km stan b. dobry, izoterma, dop. masa
całk. 3.51, wspomaganie kier, ład. 1.400 kg. Wrocław, tel. 0600/
55-93-87
MAGIRUS M-90,1980 r, 4058 ccm, diesel, niebieski, lad. 4 1, za
rejestrowany, • 5.500 zł. Świebodzice, tel. 0608/30-6148
MAN, 1980 r, 3800 ccm, diesel skrzyniowy, stan dobry, - 7.000 zł.
Wrodaw, tel. 0601/30-66-74
MAN 10.150,1995 r, 420 tys. km skrzyniowy, oplandekowany, ta
chograf, winda załadowcza, pneumatyczny fotel kierowcy, nowa
chłodnica, akumulatory i resor, sprowadzony z Niemiec, • 29.000
zł. Leszno, tel. 0605/63-30-38

CZĘŚCI DO AUT DOSTAWCZYCH

M e r c e d e s - VW
F ia t - F o r d - l v e c o
W ro cław , ul. O b o rn ic k a 84
tel. 3 25-89-72, 0 6 0 2 191 622
MAN 14.192,1987 r. kontener z klapą hydrauliczną, drzwi bocz
ne, na 16 europałet, -13.000 zł. Jutrosin, powiat rawicki, tel. 0608/
37-25-29
MAN 19-372,1992 r, biały, ciągnik siodłowy, na poduszkach po
wietrznych z hydrauliką, stan dobry, • 40.000 zł. Wtodaw, tel. 0609/
65-59-97 •
MAN 19.280,1967 r. skrzyniowy ♦ kontener i winda, na podusz
kach, - 20.000 zł. Dębica, teł. 014/677-95-89.0501/52-5349
MAN 8.150,1993 r, 200 tys. km, 6800 cCm, dieseł, biały, skrzynio
wy, dł. 620 cm, szer. 230 cm, ład. 3600 kg, uchylana kabina, burty
aluminiowe, stan techn. b. dobry, • 32.000 zł. Wrocław, fel. 071/
790-50-06.0601/57-69-14
MAN 8.153,1994 r, 4600 ccm wspomaganie kier, oplandekowa
ny, winda załadowcza, burty, poduszki, stan b. dobiy, - 29.900 zl
lub zamienię na osobowy. Lubin, tel. 0601/15-92-65, 0691/
73-78-05,076/644-28-90
MAN 8.163 LLC, 2000 r, 247 tys. km, 4580 ccm, biały, I właśdciel
w kraju', stan b. dobry, -110.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/59-61-30,
074/83248-02'
MAZDA BUS, 1993 r, 2200 ccm, diesel, biały, kabina 3-osobowa,
oszklony, stan b. dobry, - 9.800 zł. Września, teł. 0603/97-11-56
MAZDA E2200 D, 1990 r, czerwony, • 11.000 zł. Wtodaw, tel.
0502/73-90-04
MERCEDES 1117, 1990 r, 340 tys. km, 6000 ccm kontener,
automatic, ABS, roleta tylna hydrauliczna, na poduszkach, ta
chograf (nowa legalizacja polska), kamera podglądowa tyłu
auta, • 29.900 z ł , możliwe raty, leasing. Syców, tel. 0601/
55-28-50,062/786-91-24
MERCEDES 1317,1990 r, 6000 ccm, turbo D, niebieski, konte
ner, na 16 europałet, na poduszkach, nowe opony, 6-biegowy,
wspomaganie kier, ład. 7.2 1, stan techn. b. dobry, • 28.000 zł.
Głuchołazy, powiat nysld, tel. 0607/35-95-33

MERCEDES 308 MAXI, 1995 r, 2300 ccm, diesel wspomaganie
kier, hak, - 26.500 zł. Wałbrzych, tel. 0503/35-63-82
MERCEDES 309 BUS, 1985 r, biały, blaszak, -13.500 zł. Byczy
na, powiat kluczborśki, tel. 077/413-4548,0606/36-89-86
MERCEDES 310, 1992 r, 2900 ccm, biały, skrzyniowy, kabina
3-osobowa, w kraju od 2 lat, - 18.500 zl. Rowa, powiat żagański,
tel. 068/37742-76 po godz. 16
MERCEDES 310,1992 r, 320 tys. km, 2900 ccm podwyższo
ny, przedłużony, stan techn. b. dobry, kpi. dokumentacja, •
19.500 zl. Kożuchów, powiat nowosolski, tel. 0601/76-62-54,
0602/27-8848
MERCEDES 310 MAXI, 1995 r. 2900 ccm, diesel, biały, - 25.000
zł. Wrocław, teł. 0606/39-06-57
MERCEDES 406,1967 r, 2400 ccm, diesel skrzyniowy, wym. 4x2
m, techn. sprawny, • 3.000 zł. Mieczków, gm. Kostomłoty, teł. 071/
399-28-82,0602/3642-11
MERCEDES 410,1992 r, 208 tys. km. 2900 ccm. diesel, biały,
skrzyniowy z plandeką, bliźniacze koła, dł. skrzyni 4.5 m, wyso
kość ok. 3 m, wspomaganie kier, bez wypadku, nowe opony, ta
chograf, stan b. dobiy, do odbioru w Niemczech, stoi przy granicy,
cena 3.600 EUR. Legnica, tel. 0602/29-7147
MERCEDES 410,1994 r, 280 tys. km, 2900 cćm, diesel, biały,
maks. długi i wysoki, ład. 2350 kg, blokada mostu, podgrzewane
lusterka, - 34.000 zł. Wtodaw, tel. 0601/76-99-27
MERCEDES 410 D, 1994 r, 2900 ccm skrzyniowy o wym. 4x2 m,
- 27.800 zł. Góra, teł. 065/544-62-77,0601/84-83-52
MERCEDES 508,1974 r, 3800 ccm, diesel kabina do wymiany,
skrzyniowy, zarejestrowany, opłacony, - 3.000 zl. Kalisz, tel. 062/
764-92-32
MERCEDES 508 D, 1976 r, 150 tys. km, 3700 ccm, diesel, poma
rańczowy, blaszak, na bliźniaczych kołach, koguty dachowe. I wła
ściciel, stan b. dobry, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 0606/82-64-24
MERCEDES 508, 1980 r, 3800 ccm, diesel wspomaganie kier,
ład. 2 1, bjiźniacze koła, skrzyniowy, aium. burty, oplandekowany,
stan techn. b. dobry, -10.000 zł. Sobótka, powiat ostrowski, tel.
062/734-13-33 po godz. 20.0506/444045
MERCEDES 508 D, 1961 r, 3800 ccm kontener o wym.
4.60x2.20x2 m, po remoncie silnika, - 9.500 zł. Świdnica, teł. 0607/
71-25-21
MERCEDES 508 D, 1968 r. 3700 ccm. zielony, • 8.000 zl. Lubsko,
powiat żaiski, teł. 0503/44-12-57
MERCEDES 508 D. 1992 r, 300 tys. km, 2300 ccm, diesel, żółty.
I iMaśddel, • 19.000 zł. Wrodaw, teł. 0607/04-27-16
MERCEDES 510,1992 r, 180 tys. km, 3000 ccm, diesel blaszak,
bliźniacze koła, wspomaganie kier, masa całk. 3500 kg, ład. 1500
kg, zadbany, -15.500 zł lub zamienię na osobowy. Żary, tel. 068/
363-81-80
MERCEDES 608 MAXI, 1983 r, 3800 ccm, diesel blaszak. stan
dobry, nowe opony, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 709 D, 1979 r, 3780 ccm, pomarańczowy, stan do
bry, kontener o wym. 520x230x215 cm, wspomaganie kier, stan
opon dobry, 5-biegowy, ład. 32801, przegląd do 01.2005 r. - 8.000
zł. Wrocław, teł. 071/78445-78,0601/78-76-74
MERCEDES 709,1988 r, 4000 ccm, diesel, niebieski, kontener o
wym. 500x190x200 cm, kabina 3-osobowa, stan b. dobry, • 21.000
zł. Niemodlin, powiat opolski, tel. 0602/34-80-86
MERCEDES 809,1988 r, 4000 ccm, diesel, żółty, kontener alumi
niowy, wym. 520x240x240 cm, kabina modelu Vario, sinik z 1993
r, ład. 3 1, tachograf, przegląd do 02.2005 r, oryg. lakier, kpi. doku
mentacja, zadbany, • 19.600 zł. Pomianów Dolny, tel. 077/
431-73-19,0602/22-73-24
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P.H.U. Krzysztof Dyrek
ul. Jeleniogórska

58-530 KOWARY
• import z Niemiec, bezwypadkowe,
najwyższa jakość,
• pełna odpowiedzialność
za stan prawny każdego pojazdu,

'01 M F X F 4 M S M C E C A B E U R 0 2 .
l-faktet 430 KM. w«b«rto, klimat, DEB,

p«b.-Mo&i.iini.i(»ta,.Łimn»iink.

'W DAF XF 380 SPACE CAB, EURO 2,
L-paldot, 380 KM, watwato, DEB,
przab. 870 tył. km

'00 DAF XF 410 SRACE CAB EURO 2, L-peWot,
430 KM. wabwto, MkraL, DEB, przab. 570 tya.
km, apoHery, c. amarowanta.

T l SCANIA124 O SM, ta tta kabina,
hydrmika, 380 KM, L-paMał. przab. 620 tya. tan.
wabaato

•00 FORD TRANSU IA ID O , btaazrt. iredni.
120 KM. przab. 147 Dr*, tan. ABS. boane drzwi,
3 maea, haiogany.

t» MERCEDES 11-24 apacjaiatjczny
do przewozu tafli izkta, z HDS*m, PALFINGER
P K 10500, aMadanyw / , poduazM, EURO 2,
l^ k M , 240 M i «. 6.7m. M . 8 Ł

T l HAN 1 M M F-2000 GLOBE
EURO 2, L-paWct, 480 KM, Umat,
Intardar, c. amarowarta, prza0.B90tya.km

M MAN 1M 14 F-2000 CLOBE
EURO 2, L-paktat 410 KM, ttmal, przeb. 410
ty*, km, c. smarowania.

*10 MAN 11414 F-2000 CLOBE Warter. EURO
2, L-paktat 410 KM, ttmeL, przab. 470 tya. kra,
c. u narowanta.

'•7 MERCEDES 15-17 chłodna,
ag. apaL atafcŁ CARRER 300, EURO 2. L-paWat,
170 KM, lad. 8.71 .* 7,8 m. z tylu winda* drzwi,
bo am drail.

T l MAN 1M14F-2W I GLOBE
hydrauBa, BJRO Z L-patiat. 410 KM. ttmat, a
i marowania, przab. 440 tya. tan.

'00 MERCEDES AT E G 0 19-28, tzotama, kab.
ayp. wabMD. UmaŁ. poduazM, EURO 2.
280 K M winda, dL 7,2 m, lad. 7 1

'M MERCEDES 13-20, crtodna, ag. spaJ.-«Md.
CARRJER SUPRA 622, poduazkJ, DM C12 l
EURO 2, L-paktat 200 KM, W . 4 A t. dL U n .
z tytu winda, przab. 360 lya. km, alan Idaatrty

• sprzęt takich firm jak: MAN,
MERCEDES, SCANIA, VOLVO
• dogodne warunki nabycia:
LEASING-KREDYT-GOTÓWKA

i F H 12 310 OLOBETROTTBl akaynta
plandaka BDF, 6x2, ot podnoazsma, poduszki, EURO
2. L-paktat, 380 KM, tfmat, wabaato.

teL/fis 075/76-13-070 teL 075/718-34-11 teL kom 0601-77-80-83,0504-2844-93 w ww.dyrek.com.plMnaLdyrek@dyrdLcom.pl
MERCEDES 811,1990 r, 240 tys. km, 4000 ccm, turbo O izo
terma, ład. 4 t, stan dobry, - 19.400 zl. Wałbrzych, teł. 074/
845-15-73
MERCEDES 811,1995 r, 3000 ccm, biały, kontener na 10 palet,
3-osobowy, - 26.000 zł. Nysa, tel. 077/431-07-11 dogodź. 16,0602/
60-08-76
MERCEDES 813 LP, 1983 r, 300 tys. km, 6000 ccm, biały, alumi
niowy kontener, winda 1.5 tony, po przeglądzie, ład. 4.51, techn.
sprawny, • 8.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/451-24-04, 0508/
10-00-91
MERCEDES 814, 1987 r, 460 tys. km, 5917 ccm, diesel, żółty,
kontener 6.2x2.45x2.4, kabina z łóżkiem zarejestrowany jako po
jazd specjalny (tanie OC), - 20.000 zł. Krapkowice, tel. 077/
466-24-57,077/466-54-75, 0609/19-22-97 (zdjęcia do tej oferty
można zobaczyć w internacie pod numerem - A01668 http://wkz.autogielda.com.pl)
MERCEDES 814,1987 r, 406 tys. km, 6000 ccm, granatowy, spo
iler dachowy, CB-radio, kabina podnoszona, pneumatyczny fotel
kierowcy, kontener aluminiowy o dł. 6.6 m, na 13'europalet, do
puszczalna masa całk. 7490 kg, nowe opony, rozstaw osi 498 cm,
ład. 3300 kg, legalizacja tachografu, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/
373-95-17,0606/57-54-72
MERCEDES 814,1993 r, 394 tys. km, 4580 ccm, biały, zadbany,
- 35.400 zł. Dzierżoniów, teł. 0601/59-61-30,074/832-48-02
MERCEDES 814,1995*, 440 tys. km, 6000 ccm, diesel, bordowy,
długi, wysoki, skrzyniowy, plandeka, winda załadowcza, bez wy
padku, I właściciel, stan idealny, • 45.000 zł lub zamienię. Trzeb
nica, tel. 0601/70*18-61
MERCEDES 817, 1989 r, 465 tys. km, biały, kontener
5.80x2.45x2.45 m, winda 1500 kg, nowe opony, nowe amortyza
tory, dopuszczalna masa calk. 7490 kg, - 23.000 zl + opłaty. Ro
goźnica, tel. 074/855-91-56,0603/60-40-15
MERCEDES 914,1992 r. kontener, winda załadowcza, lad. 4 1,
stan b. dobiy, -30.000 zl, tel. 0602/21-10-75
MERCEDES MB 100,1990 r, 2400 ccm, diesel, biały, 5-biegowy,
wspomaganie kier, blaszak, przedłużony, - 12.200 zł lub zamie
nię. Góra, teł. 0501/70-04-56
MERCEDES MB 100,1991 r, 207 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, przedłużony, 5-osobowy, RO + głośniki, kpi. kół zimowych, stan
dobry, - 13.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-20-78, 0607/
36-64-41
MERCEDES MB 100,1991 r, 2400 ccm. diesel, biały, 9 osób +
780 kg, wspomaganie kier, stan b. dobry, -10.500 zł. Legnica, tel.
0605/30-69-18
MERCEDES MB 100,1992 r, 2400 ccm, diesel, niebieski, 2-osobowy, ład. 1000 kg, wspomaganie kier, -10.500 zł. Gromadka, tel.
076/817-27-20
MERCEDES MB 100,1994 r, 170 tys. km, 2400 ccm, turbo D,
biały, maks. długi, stan b. dobry, nie wymaga napraw, technicznie
i wizualnie bez uwag, -14.700 zł. Olszyna, powiat lubański, tel.
0602/11-8542
MERCEDES SPRINTER 212,1995 r, 380 tys. km, 2900 ccm, TDi,
niebieski, ASR, ABS, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier, 29.000 zl. Stawk. Kalisza, tel. 062/762-63-44
MERCEDES SPRINTER, 1995 r, 155 tys. km, 2300 ccm, diesel,
niebieski, oszklony, krótki, ABS, ABD, 3-osobowy, • 29.500 zł.
Środa śląska, tel. 071/317-27-76 po godz. 16
MERCEDES SPRINTER 312,1995/96 r, 165 tys. km, 2900 ccm,
turbo D, czerwony, klmatyzacja, wspomaganie kier, alarm + pilot
- 32.500 zł. Gostyń, teł. 0691/34-97-35
MERCEDES SPRINTER, 1995/96 r, 2300 ccm, diesel, perłowobłękitny, zielony, RO, centralny zamek, wspomaganie kier, alarm,
immobilizer, hak, 9-osobowy, oszklony, zarejestrowany jako osobowo-ciężarowy, halogeny z przodu, ABS, stan b. dobry, I właści
ciel, atrakcyjny wygląd, - 31.800 zł. Paczków, tel. 077/431-77-52,
0602/67-58-35
MERCEDES SPRINTER 212,1996 r. maks. wysoki, przedłużony,
zarejestrowany, ASR, EDC, ABS, zarejestrowany w Polsce, 32.700 zł. Olszyna, tel. 075/721-44-95,0601/94-63-95
MERCEDES SPRINTER 308 MAXI, 1996 r, 280 tys. km, 2300
ccm, diesel, zielony, przedłużony, podwyższony, stan techn. b.
dobry • 31.000 zł. Borkowice, powiat kluczborski, tel. 077/
417-0540,077/414-22-06
MERCEDES SPRINTER 312 MAXI, 1997 r, 400 tys. km, 2900
ccm, TDI, granatowy, stan b. dobry + przyczepa Niewiadów, 50.000 zł. Lubin, tel. 0601/58-39-63
MERCEDES SPRINTER 312,1997 r, 193 tys. km, 2900 ccm, TDi,
biały, ASR, ABS, ABD, EDC, poduszka powietrzna, wspomaga
nie, alarm, maksymalnie wysoki, długość średnia, przegroda, kom
pletna dokumentacja, ład. 1.4 tony, - 42.700 zł lub zamienię. Ole
śnica, tel. 0^01/714040
MERCEDES SPRINTER 212,1997 r, 163 tys. km, 2900 ccm, tur
bo D, biały, przedłużony, podwyższony, 5 osób ♦ 860 kg, bez wy
padku, zadbany, garażowany, opony zimowe, nowy akumulator,
RO, wspomaganie kier, hak, ABS, EDC, - 42.000 zl lub zamienię.
Wrocław, tel. 071/357:57-02,0507/45-84-28

MERCEDES SPRINTER 312,1997 r, 212 tys. km, 2900 ccm, tur
bo D, biały, maksymalnie wysoki i długi, 9-osobowy, ABS, ABD,
wspomaganie, alarm, immobilizer, hak, RO, częściowo oszklony,
fotele rozkładane, tapicerowany, • 43.500 zl. żagań, tel. 06021
80-67-77
MERCEDES SPRINTER 312 MAXI, 1997/98 r, 221 tys. km. 2900
ccm, TDI, biały, bez wypadku, najbogatsza wersja, oryginalny prze
bieg, stan idealny, - 49.500 zł. Zawidów, tel. 075/778-80-54,075/
778-8549,0609/72-02-52
MERCEDES SPRINTER, 1998 r, 95 tys. km, diesel, czerwony,
winda hydrauliczna 650 kg, nieeksploatowany w kraju, - 39.000
żł. Świdnica, tel. 0601/79-66-78
MERCEDES SPRINTER 310,1998 r, 2900 ccm, TDI krótki, niski,
zarejestrowany na 9 osób, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03
MERCEDES SPRINTER, 1998/99 r, 2900 ccm, TDI oszklony, ABA,
ABD, centr. zamek, • 41.000 zl. Wrodaw, tel. 0502/94-01-10
MERCEDES SPRINTER 312,1999 r, 2900 ccm, diesel 3-osobo
wy, klimatyzacja, poduszka pow, hak, stan b. dobry, • 56.000 zł
lub zamienię na Mercedesa Sprintera 413. Bolesławiec, tel. 062/
783-61-19
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1999 r, 150 tys. km, 2300 ccm,
bordowy, 3-osobowy, poduszka pow, ABS, ABD, centralny zamek,
alarm, el. reg. lusterka, hak, -40.500 zl lub zamienię na 9-osobo
wy, VW Transporter, VW LT. Głogów, tel. 0697/36-53-99
MERCEDES SPRINTER 412 MAXI, 1999 r, 198 tys. km, 2900
ccm, TDI, biały, bliźniacze kola, klimatyzacja, ABS, ABD, el. otw.
szyby i reg. lusteika, pneumatyczny fotel kierowcy, II właściciel,
stan b. dobry, • 67.100 zl. Grodków, powiat brzeski, tel. 0609/
2842-54
MERCEDES SPRINTER, 1999 r, 200 tys. km, 2500 ccm, TDI,
biały, blaszak, wysoki, średniodługi, 2-osobowy, automatic, bez
wypadku, tachograf, ABS, ARD, sprowadzony ze Szwajcarii, stan
idealny, • 52.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/43-9046
MERCEDES SPRINTER 312,1999r, 156tys. km, 2900 ccm, TDI,
biały, maks. wysoki i średni, ABS, ABD, kupiony w salonie, stan b.
dobry, -47.000 zł. Lubomierz, teł. 075/783-3942,0504/11-76-57
MERCEDES SPRINTER, 2000 r, 300 tys. km. 2700 ccm, CDI.
zielony, rama o dl. 4 2 m (pod zabudowę), RO, ABS, wspomaga
nie kier, centralny zamek + pilot, el. reg. Usterka, el. otw. szyby,
poduszka pow, maks. rozstaw osi,'do sprowadzenia -15.000 CHF.
Lubin, teł. 0503/93-24-85 lub Szwajcaria, 0041/788-14-98-22
MERCEDES SPRINTER 316,2001 r, 127 tys. km, 2700 ccm, CDi,
biały, ABS, centralny zamek, poduszka powietrzna, el. reg. luster
ka, ASR, podwyższony, przedłużony, wspomaganie kierownicy, w
kraju od tygodnia, - 56.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/
581-04-18,0606/34-66-37
MERCEDES SPRINTER 313,2001 r, 94 tys. km, 2200 ccm, CDI.
biały, 9-osobowy, oszklony, podwyższony, centralny zamek, stan
idealny, - 73.000 zł. Złotoryja, teł. 076/87841-94
MERCEDES VANEO TREND PLUS, 2002/03 r, 1600 ccm, wtrysk,
srebrny metalic, bez wypadku, I właściciel, kupiony i serwisowa
ny w salonie, na gwarancji, klimatyzacja, ABS, BAS, ESP, ASR, 4
poduszki pow, obustronnie rozsuwane drzwi, pełne wyposażenie,
homologacja fabryczna, stan idealny, - 75.000 zł lub zamienię.
Świdnica, tel. 0606/2649-99
MERCEDES VARIO MAXI, 2000 r, 200 tys. km, 2900 ccm, nie
bieski, I właśdciel, kupiony w salonie, serwisowany, podgrzewa
ne lusteika, RO, lad. 2.680 kg, stan b. dobry, • 76.860 zl. Wro
cław, teł. 0502/54-02-77

O

MERCEDES VIANO, 1996/97 r, 127 tys. km, 2300
ccm, benzyna, srebrny metalic, klimatyzacja,
ABS, ASR, 2 poduszki pow, welurowa tapicerka,
6 osób + stolik, pneumatyczne zawieszenie, el.
otw. szyby (4), stan techn. b. dobry, I właściciel
w Polsce, - 59.900 zł. Wrocław, tel. 071/349-37-79,
0607/26-04-28
W02009834

O

MERCEDES VITO, 1996 r, 2300 ccm, diesel, zie
lony, wspomaganie kier, ABS, 2-osobowy, 33.700 zł brutto. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50,
0601/88-19-24 W01040564

MERCEDES VITO, 1996 r, 204 tys. km, 2300 ccm, diesel, zielo
ny, bez wypadku, oryg. lakier, poduszka pow, wspomaganie kier,
RO, ABS, ABD, alarm. - 42.000 zl. Leszno, tel. 065/529-05-75,
0603/91-51-21
MERCEDES VITO, 1996/97 r, 2300 ccm, TDi, pertowobiały, im
mobilizer, wspomaganie kier, poduszka pow, ABS, Mul-T-Lock,
5-osobowy, oszklony, hak, RO, 2 x boczne drzwi rozsuwane, ozna
kowany, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, • 35.400 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-77-52,0602/67-58-35
MERCEDES VfTO, 1997 r, 2300 ccm, diesel, bordowy, 7-osobo
wy, oszklony, klimatyzacja, el. reg. szyby i lusteika, wspomaga

r NAPRAWA PĘKNIĘTYCH BLOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH
* P ĘK N IĘC IA PŁA SZC ZY W O DNYCH * DZIURY *
Wrocław, tel. 071/799-15-68, 0-601 859 884, udzielamy gwarancji
dojeżdżamy do klienta ♦ bez wyjmowania silnika

1 2 .0 3 .2 0 0 4

nie kier, alam * pilot, • 39.000 zł. Gostyń, tei. 065/575-29-12,
0609/1848-32
MERCEDES V IT 0 110,1997 r, 2300 ccm, diesel, żółty, oszklony,
ABS, ABD, wspomaganie kier, szyberdach, • 37.000 zł lub zamie
nię na Fiata Ducato, Peugeota Boxera. Pomykowo, powiat lesz
czyński, teł. 0607/98-0544
MERCEDES VITO, 1997 r, 160 tys. km. 2300 ccm. TD. ciemno
zielony, model z 11, ABD, ABS, SRS, immobilizer, • 39.500 zł.
Topola Wielka, pow. ostrowski, teł. 0501/244742
MERCEDES VITO 110,1997 r, 2300 ccm. f Dl, biały, 2 poduszki
pow, ABS, ABD, RO, aium. felgi 16*, felgi stalowe, 5-osobowy,
alarm + pilot, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, stan ideal
ny, • 37.800 zł lub zamienię na Audi 80 B3, B4, Opla Astrę. Trzebiel, powiat żarski, teł. 0608/07-82-32
MERCEDES VITO 110,1997 r, 177 tys. km, 2300 ccm, diesel,
morski zielony, klmatyzacja, ABS, centralny zamek, poduszki pow,
alarm, 5-osobowy, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, bezwy
padkowy, stan b. dobry, • 36.900 zł. Wrocław, teł. 0502/48-35-83
MERCEDES V!TO, 1998 r, 156 tys. km, 2300 ccm. TDI, niebieski,
RO, ABS, wspomaganie kier, 2 poduszki pow, el. otw. szyby, 5-osobowy, oszklony do połowy, kupiony w salonie w kraju, I właściciel,
serwisowany, bez wypadku, -43.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra,
tel. 0602/244042
MERCEDES VTT0110,1998 r, 182tys. km, 2300 ccm, żółty, wspo
maganie kier, RO z CD, ABS, 2 poduszki pow, alarm, ABD, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, el. reguł, reflektory, oszklony do po
łowy, 5 osób ♦ 850 kg, kupiony w salonie, bez wypadku, stan b.
dobry, - 45.000 zl. Strzegom, teł. 074/855-57-35,0504/85-78-60
MERCEDES V IT 0 110,1998 r, 130 tys. km, 2300 ccm, turbo D,
niebieski metalic, I właściciel w kraju, bez wypadku, wspomina
nie kier, poduszka pow; oszklony do potowy, 4-osobowy, • 35500
z ł , możliwe rafy przez komis, leasing. Świebodzice, tel. 0501/
22-32-38
MERCEDES V IT 0 108 D, 1998 r, 320 tys. km, 2300 ccm, diesel,
bordowy, ABD, wspomaganie kier, lad. 962 kg, kupiony w salonie
w kraju, serwisowany, • 32.000 zl. Wrocław, teł. 071/358-5843 w
godz. 8-18,0692/44-18-23

MERCEDES V IT 0 112,2000 r. 65 tys. km, CDI niski ^osobowy,
alum. felgi, nieeksploatowany w kraju, • 49.000 zł. Świdnica, teł.
0601/79-66-78
MERCEDES VFTO, 2000 r, 95 tys. km, 2200 ccm, CDI, srebrny
metafięjclimatyzacja, ABS, ASR, ABD, centralny zamek t pilot,
9-osobowy, oszklony w całości, kpi. kół zimowych, aium. felgi,
kpi. dokumentacja, • 56.500 zł. Złotoryja, teł. 076/87842-85

O

MERCEDES VITO L 112 CDI, 2000/01 r, 57 tys. km
serwisowany, stan techn. i wygląd idealny, kli
matyzacja, ogrzewanie Webasto, tempomat, el.
otw. szyby (4), RO Becker z CD, 2 poduszki pow,
ABS, ASR, EBV, EDC, domykanie szyb, kluczyk
wielofunkcyjny, nowe opony zimowe i letnie,
alum. felgi, regulowana kierownica, roleta bagaż
nika, parktronic, bez wypadku. - 69.000 zł ♦ VAT,
W rocław, te l. 071/349-37-79, 0503/39-41-33
W02009844

MERCEDES VIT0112 CDI LUX, 2001 r, 2200 ccm, 122 KM, ciem
nozielony metale, SRS, ARS, A8S, klimatyzacja, kupiony w salo
nie, bez wypadku, homologacja, alum. felgi, ^osobowy, • 64.000
zł lub zamienię. Bolesławiec, tei. 0608/18-83-69
MERCEDES VITO 112,2001 r, 92 tys. km, 2200 ccm, CDi, kolor
chabrowy, 6-osobowy, ABS, poduszka powietrzna, oszklony do
połowy, centralny zamek, ABD, ASR, ogrzewanie Webasto, ei. reg.
lusterka, stan b. dobry, - 49.900 zł lub zamienię. Kępno, teł. 062/
581-04-18,0606/34-66-37
MERCEDES V IT 0 112,2001 r. 44 tys. km, 2200 ccm. CDI, biały,
ABS, wspomaganie kier, centralny zamek, RO, oszklony do poło
wy, 6 osób ♦ 910 kg, - 46.000 zl. Pielgrzymowice, teł. 032/
472-30-39,0502/03-28-09
MERCEDES VITO. 2001 r, 88 tys. km, 2150 ccm, CDI. biały, bez
wypadku, kabina 3-osobowa, przegroda celna, wspomaganie kier,
centralny zamek, alarm, RO, kupiony w salonie w kraju, - 52.500
zł. Świdnica, tei. 0601/87-11-68

KREDYT KTÓRY SPEŁNI TWOJE MARZENIA!
■S Super kredyt na auta procedura uproszczona bez zaświadczeń z
•f ZUS i US także dla osób fizycznych
✓ Kredytujemy: ciągniki siodłowe, naczepy, autobusy, auta osobowe
•S Kredyt bez I wpłaty
■S Kredyt bez ograniczeń wiekowych auta
S Niskie oprocentowanie

LUBIN, tel. 076/842 11 83 ; 0 692 472 773
MERCEDES VITO 110,1998/99 r, 2300 ccm, TDI, niebieski, z
salonu, 5-osobowy, homologacja na ciężarowy, 2 poduszki pow,
el. otw. szyby oraz reg. i podgrzewane lusterka, ABS, SRS, ABD,
centralny zamek, wspomaganie kier, blokada skrzyni biegów, zde
rzaki w kolorze nadwozia, relingi dachowe, hak, zadbany, • 46.500
zł. Kłodzko, tel. 0695/91-32-26,0608/67-61-81
MERCEDES VITO, 1998/99 r, 170 tys. km, 2300 ccm, biały, bla
szak, klmatyzacja, centralny zamek, RO, • 38.000 zł. Lubin, tel.
076/74940-01,0602/154548
MERCEDES VITO, 1999 r, 180 tys. km. 2200 ccm, CD1110 KM,
biały, wspomaganie kier, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw.
szyby, ABS, alum. felgi, 5-osobowy, - 41.000 zł. Góra, tel. 065/
543-32-92,0696/05-86-92
MERCEDES VITO, 1999 r, 210 tys. km, 2300 ccm, TDI, srebrny
metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, alarm, wspomaganie
kier, 2 poduszki pow, RO, opony zimowe, 5-osobowy, -42.000 zł.
Legnica, teł. 0501/29-98-65
MERCEDES VITO 108 BUS, 1999 r, 2200 ccm, biały, klmatyzacja, ABS, ASR, poduszka pow, centralny zamek, 9-osobowy, •
44.000 zł. Wrocław, teł. 0502/21-63-36

O

MERCEDES V IT 0 112,1999/00 r, CDi, zielony me
talic, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowa
ny, bez wypadku, centralny zamek, wspomaga
nie kier, 2 poduszki pow, RO, el. reg. lusterka,
8-osobowy, fabryczna homologacja, - 58.900 zł
brutto, gotówka, zamiana, kredyt lub leasing.
„LEKS CAR” , Wałbrzych, www.lekscar.gratka.pl,
ul. Mickiewicza 37, tel. 0601/85-15-55, 0604/
40-47-11 W01041234

MERCEDES V IT 0110,2000 r, 98 tys. km, 2200 ccm, CDI, biały,
bez wypadku, stan idealny, blaszak, 3 miejsca, tylne drzwi 2-skrzydłowe, eł. otw. szyby i reg. lusterka, centralny zamek + pilot, hak,
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 51.000 zł. Gromadka,
tel. 076/818-98-25,0606/93-68-79
MERCEDES VITO 110 CDI, 2000 r, biały, 3-osobowy, blaszak,
klimatyzacja, ABS, ASR, wspomaganie kier, RO, alarm, centralny
zamek, el. otw. szyby i reg. lusterka, drzwi tylne skrzydłowe, stan
b. dobiy, - 46.000 zł. Legnica, tel. 0607/30-89-86

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

MERCEDES V IT 0 112 CDI, 2001 r. 2200 ccm, CDi, biały, izoter
ma, poduszka pow, ABS, EDC, webasto, eł. otw. szyby i reg. lu
sterka, centr. zamek + pilot, faktura VAT, zwoln. z opłaty skarbo
wej, - 45.000 zł. Tarchały Wielkie k. Ostrowa Wlkp, tel. 062/
733-31-94 po godz. 20,0601/56-55-59
MERCEDES V IT 0112,2002 r, 59 tys.km, 2200 ccm, CDI, srebr
ny metafic, klimatyzacja, 8-osobowy, wspomaganie kier, central
ny zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, • 78.500 zł. Dziadowa
Woda, powiat oleśnicki, tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61
MERCEDES V IT 0112,2002 r, 84 tys. km. 2200 ccm. CDi, czar
ny, bez wypadku, ABS, poduszka powietrzna, oszklony, ciemne
szyby, el. reg. lusterka, ogrzewanie Webasto, drzwi tylne otwiera
ne, aium. felgi, centralny zamek, - 55.900 zł lub zamienię. Kępno,
tal. 062/581-04-18,0606/34-66-37
MERCEDES VITO 112 CDI. 2003 r. 30 tys. km, 2500 ccm, TDI,
srebrny metalic, skrzynia ład. - 8.900 EUR. Wrocław, teł. 0607/
11-89-19
MITSUBISHI CANTER 65,1999 r, 3900 ccm, turbo D skrzyniowy
(dł. skrzyni 5.25 m, szer. 2.25 m), aluminiowe burty, plandeka,
Inka celna, masa całkowita 6 1, ład. 2.91,10 europałet, dodatko
wo kabina sypialna nad kabiną zbiornik paliwa aluminiowy (280
i), stan bardzo dobry, - 79.000 zł do uzgodnienia. Sokolniki, po
wiat dzierżoniowski, tei. .0605/10-83-86
MITSUBISHI L300 BUS, 1990 r, 2000 ccm, benzyna, inst. gaz,
biały, - 7.500 zł. Dzierżoniów, teł. 074/832-51-69,0695/56-20-87
MULTICAR M-25,1988 r, 2000 ccm, diesel stan b. dobry, w cią
głej eksploatacji, • 8.000 zl. Lubin, tel. 0601/72-26-75
NISSAN CABSTAR, 2000 r, 55 tys. km, 3000 ccm, TDI, srebrny,
skrzynia aluminiowa, plandeka celna o wym. 4.2x2.1x2.2' m, ład.
1680 kg, bfiżniacze koła, masa całkowita 3.5 t, • 42.000 zł lub
zamienię na terenowy. Polkowice, teł. 0693/12-72-80
NISSAN TRADE MAXI, 1995 r, 150 tys. km, 3000 ccm, biały,
maksymalnie podwyższony i przedłużony, sprowadzony w 2000
r, stan techn. dobry, - 9.900 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0601/
24-01-10
NISSAN TRADE, 1997 r, 3000 ccm, turbo D kabina 6-osobowa,
lad. 1.51, - 27.000 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-21-24 w
godz. 7-17,068/383-23-60 w godz. 7-17,0609/54-28-12
NISSAN URVAN, 1990 r, 330 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
wspomaganie kier, zarejestrowany na 5 osób, oszklony, - 8.800
zł. Przemków, teł. 076/831 -96-39

NISSAN VANETTE MINIBUS, 1992 r, 180 tys. km, 2000 ccm,
diesel, czerwony, 5-drzwiowy, stan idealny, • 12.500 zł lub zamie' nię na busa VW Transportera T4, z dopłatą. Jelenia Góra, teł.
075/753-20-16,0603/68-60-10
NISSAN VANETTE, 1994 r, 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały,
stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 5-osobowy + ładunek, po
remoncie zawieszenia, zadbany, • 11.000 zł. Oława, teł. 0600/
36-24-89
NISSAN VANETTE, 1994 r, 2000 ccm, diesel I rej. w 1995 roku,
zarejestrowany na 8 osób, furgon ciężarowo-uniwerśalny,
Mul-T-Lock, rozsuwane boczne drzvM z obu stron, stan sinika i
nadwozia b. dobry, kpi. dokumentacja, w całośd, - 11.900 zł lub
zamienię. Pleszew, tel. 062/741-96-69,0608/15-86-55
NISSAN YANETTE, 2000 r, 44 tys. km, 2300 ccm, biały, wspo
maganie, immobiizer, radio, hak, 5-osobowy, 5-drzwowy, oszklo
ny, zarejestrowany, zdjęda do wglądu, • 33.900 zł. Ostrów Wlkp,
tel. 0601/75-12-66

ZAKŁAD MECHANIKI
PRECYZYJNEJ
wtryskiwacze MAN, SPRINTER,
VOLVO, DAF, SCANIA i inne

§
§

Regeneracja

°

62-872 Godziesze, k. Kalisza,
ul. Rynek 6. teł. 062/761-11-88
NYSA, 1980 r, 2120 ccm, benzyna, ziełono-beżowy, techn. spraw
ny, blaszak po izotermie, brak przeglądu i OC, wygląd dobry, 500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-80-65,0609/40-38-75
NYSA 522 T, 1987 r, 2120 ccm, benzyna, niebieski, sinik i opony
w b. dobrym stanie, 4-biegowy, do poprawek 2 przednie błotniki,
aktualny przegląd i OC, -1.100 zl. Dzierżoniów, tei. 0607/72-03-02
NYSA 522 T, 1993 r, 2120 ccm, benzyna, insL gaz, niebieski, 7-oso
bowy , dużo nowych częśd, -1.200 zł. Wodaw, teł. 0603/99-9547

O

OGLĄDAJ MOJE AUTA W INTERNECIE - AUTO
KOMIS „KALMAR” Ząbkowice śląskie, w ofercie
samochody: osobowe (kupione w salonie, I wła
ściciel), osobowe (z homologacją fabryczną na
ciężarowe), dostawcze, ciężarowe, ciągniki sio
dłowe, w ózki widłowe, www.kalm ar.socar.pl.
W81005584

OPEL ASTRA FURGON, 1992 r, 1400 ccm. biały, • 8.600 zł lub
zamienię. Legnica, tei. 0507/01-72-70
OPEL COMBO, 1992 r, 1400 ccm, • 5.700 zł. Lesznp, tel. 0508/
50-19-50
OPEL COMBO, 1993 r, 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski,|
stan b. dobry, bez wypadku, oryg. lakier, 2-osobowy, RO, odcze
piany hak, alum. felgi, ekonomiczny, sprowadzony w 2000 r, 10.500 zł, tel. 0601/16-83-84
OPEL COMBO, 1993 r, 1700 ccm, dieseł (Isuzu), biały, 5-biego
wy, 2-osobowy, nowy hak, Mul-T-Lock, cena • 9.400 zł, w rozli
czeniu może być inny samochód, cały lub uszkodzony, może być
Ford Transit Maxi. Bolesławiec, tel. 0602/23-29-81
OPEL COMBO, 1996 r, 1400 ccm, wtrysk, czeiwony, instalacja
gazowa, 2-osobowy, centralny zamek + plot, sprowadzony w ca
łości, RO, stan b. dobiy, - 9.800 zł. Paczków, teł. 077/431^68-35,
0601/69-64-29
OPEL COMBO, 1996/97 r, 1400 ccm, biały, instalacja gazowa,
nowe opony, el. reguł, reflektory, zadbany, -13.800 zł. Milicz, tei.
0504/08-99-01
OPEL COMBO, 1998 r, 1400 ccm, benzyna, biały, I wrtaśddei, 2
kpi. kół (letnie i zimowe), -12.000 zł. Oleśnica, tei. 071/399-95-68
OPEL COMBO PiCK-UP, 1998 r, 127 tys. km, 1700 ccm, diesel,
biały, blaszak, zarejestrowany, stan dobry, na zachodnich tabli
cach -1.950 EUR. Wrodaw, tel. 0698/80-85-56
OPEL COMBO, 2000 r, 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
kupiony w salonie, alarm, homologacja na dężarowy, wspomaga
nie kier, stan b. dobry, • 17.000 zl. Brzeg, tel. 077/41149-71,0501/
36-37-18
OPEL COMBO, 2000 r, 1700 ccm, diesel, granatowy, klmatyzaęja, wszystkie el. dodatki, RO, wspomaganie kier, 2 poduszki pow,
- 30.900 zi. Wrocław, teł. 0605/10-15-17
OPEL COMBO C, 2003/04 r, 1700 ccm, DTL, biały, furgon, ABS,
wspomaganie, przeszklony, kupiony w salonie w Niemczech, książ
ka serwisowa, pełna dokumentacja, stan idealny, 2 tygodnie w
kraju, - 33.800 zł. Bolesławiec, teł. 0605/99-92-13 (zdjęda do tej
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0707 httpJ
Zwkz.autogielda.com.pl)
OPEL VIVARO, 2002 r, 20 tys. km, 1900 ccm. DCI, 125 KM, srebr
ny metalic, ABS, klmatyzacja, wspomaganie kier, eł. otw. szyby i
reg. lusterka, reg. kierownica, centralny zamek + plot, alarm +
plot, 9-osobowy, hak, RO z CD ♦ 6 głośników, 6-biegowy, składa
na tylna klapa, - 65.000 zl. Legnica, tel. 0606/41-25-63
PEUGEOT 206 VAN, 2003 r, 1100 ccm, niebieski, 2-osobowy, fa
bryczna homologacja na ciężarowy, w leasingu, do spłaty 37 rat,
cena - 3.000 zł. YWocław, tel. 0507/05-23-15

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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PEUGEOT 280 L, 1992 r, 2500 ccm, turbo D 2-osobowy, oplandekowany, wym. 400x220x200 cni, lad. 2100 kg, -15.800 zł lub za
mienię. Chojnów tei. 076/818-19-91 wieczorem
PEUGEOT BOXER MAXI, 1995 r, 260 tys. km, 2500 ccm, diesei,
wiśniowy metalic, stan b. dobry, - 23.000 zł. Jawor, tei. 076/
729-26-85
PEUGEOT BOXER, 1995 r, 199 tys. km, 2446 ccm, jasnoniebie
ski, 9-osobowy, alarm ♦ pilot, RO. 2 kpi. kół (letnie i zimowe), kpi.
dokumentacja, stan techn. b. dobry, - 22.500 zł lub zamienię na
osobowy. Lubań, teL 075/722-25-50,0501/59-55-70
PEUGEOT BOXER MAXI, 1995 r, 180 tys. km, 2500 ęcm, diesel,
biały, maks. długi i wysoki, bezwypadkowy, w kraju 2 lata, Hrfaściciel, wspomaganie kier, zadbany, hak oudągu 1500 kg, dużo
nowych części, • 21.900 zł lub zamienię. Otmuchów, tei. 077/
439-05-35,0606/99-56-29

CIĘŻAROWE

POLONEZ TRUCK, 1990 r, 130tys.km, 1600 ccm, benzyna, złelony.^po remoncie kapitalnym, - 3.500 zł. Wałbrzych, teł. 0602/.
45-10-74,0501/62-80-22
POLONEZ TRUCK, 1991 r, 1600 ccm, benzyna, czerwony, zabu
dowany, stan dobry, 2-osobowy, przegląd do 2005 r, • 2.300 zł.
Świętno, tel. 068/347-7544
POLONEZ TRUCK, 1993 r, 1900 ccm, diesel, niebieski, 5osobowy, zabudowany, burty aluminiowe, • 4.750 zł. Dzierżoniów, tei.
0608/44-96-71
POLONEZ TRUCK, 1993 r, 1600 ccm, benzyna, inst gaz, zielo
ny, skrzynia ład. 2.5 m, 2-osobowy, nowe łożyska, atrakcyjny wy
gląd, stan b. dobry, - 3.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63
POLONEZ TRUCK, 1994 r, 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, insi
gaz, czerwony, długość zabudowy 2,5 m, • 5.900 zł, tel. 0501/
92-64-34

OSOBOWE

ZM IA N Y PRZEZNACZENIA KOMPLEKSOWO

Tel.: 071 342-34-19, 0-601 55-11-32
PEUGEOT BOXER, 1995 r, 250 tys. km. 2500 ccm. turbo D. bia
ły, stan dobry, diugi, podwyższony, - 21.500 zł. Wrodaw, tel. 0501/
27-39-93
PEUGEOT BOXER MAX1,1996 r. 231 tys. km, 2500 ccm, turbo
D, - 24.000 zl, tel. 0608/03-38-28
PEUGEOT BOXER, 1997 r, 1900 ccm, TDI, niebieski, 9-osobo
wy, wspomaganie kier, RO, - 25.000 żł. Porajów, powiat zgorze
lecki, tel. 0692/07-60-35
PEUGEOT BOXER MAXI, 1998 r, 180 tys. km. 2500 ccm, TDI,
biały, bez wypadku, kpi. dokumentacja, wspomaganie kier, stan
b. dobry, - 29.000 zł. Oleśnica, tal. 0603/39-55-73
PEUGEOT BOXER, 1998 r, 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, bu
raczkowy, wspomaganie kier, hak, nowe opony, - 29.500 zl. Ostrów
Wlkp. tel. 062/736-83-75,0607/04-65-74
PEUGEOT BOXER, 2000 r, 135 tys. km. 2500 ccm, TDi, biały,
kontener, spoiler, el. otw. szyby i reg. lusterka, poduszka powietrzna
kierowcy, 4.10x2.10x2.05 m, nieeksploatowany w kraju, • 47.000
zl. Wrodaw, tel. 0606/38-24-29 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internacie pod numerem - A01664 http://wkz.autogielda.com.pl)
PEUGEOT BOXER MAXI, 2000. r, 165 tys. km, 2500 ccm, TDI,
biały, 12 m3, garażowany, zadbany, i właśdciel, alami, immobili
zer, kupiony w salonie w kraju, kpi. dokumentacja, • 44.000 zł.
Chojnów, tel. 0601/75-27-75
PEUGEOT BOXER, 2000 r, 35 tys. km. 2500 ccm. TDI, biały,
spoiler, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow, kontener
4.1x2.1x2.05m, nieeksploatowany w kraju, -43.000 zi. Wrodaw,
tel. 0606/38-24-29
PEUGEOT BOXER 350 L, 2003 r, 19 tys. km, 2800 ccm. biały,
kupiony w salonie, serwisowany, I właśddel, kompletna dokumen
tacja, kontener o wym. 3530x2180x2500 mm, podwójna kabina
7-osobowa, immobiizer, poduszka powietrzna, wspomaganie kie
rownicy, wzmocnione resory, stan idealny, • 75.000 zł + opłaty.
Wrodaw, tel. 071/783-50-50,0691/38-05-79
PEUGEOT BOXER, 2003 r, 19 tys. km. 2800 ccm, turbo D, biały,
kupiony w salonie, serwisowany, I właściciel, 7-osobowy, konte
ner o wym. 3530x2180x2500 mm, immobiizer, poduszka pow,
wspomaganie kier, stan idealny, - 75.000 zł. Wrodaw, tel. 0691/
38-05-79
PEUGEOT EXPERT, 1999 r,«4 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały,
3-osobowy, wspomaganie kier, immobiizer, centralny zamek, •
24.800 zl. Wrodaw, tel. 0602/38-09-40
PEUGEOT JS MAXI, 1989 r, 190 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały,
3-osobowy, w ciągłej eksploatacji, po wymianie oleju i rozrządu,
koła 16", przegroda celna, hak, wspomaganie kier, stan b. dobry,
- 9.200 zł. Gubin, tel. 0602/65-14-47
PEUGEOT J 5 ,1990 r, 1900 ccm, diesel, biały, do drobnych po
prawek lakierniczych, - 4.500 zi. Wrodaw, ja\. 071/343-73-10
PEUGEOT J5 MAXI, 1991 r, 2500 ccm, turbo D, biały, hak. wspo
maganie kier, stan dobry, techn. sprawny, zarejestrowany, - 9.200
zł lub zamienię na osobowy. Wabrzych, tel. 0Ś97/16-06-13
PEUGEOT J5.1992 r, 2500 ccm, diesel, biały, długi (średni), 3-oso
bowy, ład. 1350 kg, po wymianie rozrządu i sprzęgła, • 9.000 zł.
Oleśnica, tel. 071/314-46-34.0504/91-53-44
PEUGEOT PARTNER, 1996 r, 130 tys. km, 1900 ccm, diesel
2-osobowy, sprowadzony w całośd, zarejestrowany, -15.500 zł.
Olszyna, tel. 075/721-44-95,0601/94-63-95
PEUGEOT PARTNER, 1998 r, 142 tys. km, 1900 ccm, diesel,
biały, 2-osobowy, poduszka pow, lad. 650 kg, -19.000 zł. Oława,
tel. 071/31349-99
PEUGEOT PARTNER, 1998 r, 1900 ccm, diesel, wiśniowy meta
lic, 5-osobowy, 4-drzwiowy, tyine szyby uchylane (ciemne), welu
rowa tapicerka, el. reguł, reflektory, nowe opony, roleta bagażni
ka, kpi. dokumentacja, - 22.800 zł lub zamienię, możliwe raty.
Paczków, powiat nysla, tel. 077/431-60-09,0606/50-19-62
PEUGEOT PARTNER, 1998 r, 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
wiśniowy, wspomaganie kier, alarm, centralny zamek, immobili
zer, RO, 2-osobowy, tapicerka z tylu, kpi. dokumentacja, • 16.900
zł. Wrodaw, tel. 0601/78-14-08
PEUGEOT PARTNER, 1998/99 r, 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk,
biały, stan b. dobry, oszklony, 5 osób ♦ 650 kg, homologacja, wspo
maganie kier. welurowa tapicerka, alarm, bliźniacze kola, I wła
ściciel, kratka, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, • 19.900 zł
lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/439-05-35,0606/39-29-31
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OP040151
RENAULT KANGOO, 1998/99 r, 1200 ccm, Pb/, wtrysk, cytrynowy, 5-osobowy, oszklony, oryg. homologacja na dężarowy, cen
tralny zamek ♦ plot, el. otw. szyby, poduszka pow, drzwi boczne
rozsuwane, tylne motylkowe, zadbany, ekonomiczny, stan Ideal
ny, - 22.600 zł lub zamienię. Nysa, tei. 0606/75-38-29
RENAULT KANGOO RT, 1998/99r,95tys.km, 1200 ccm, wtrysk,
błękitny metaic, stan b. dobry, bezwypadkowy, kupiony w salo
nie, serwisowany, I właśdciel, homologacja, poduszka pow, wspo
maganie kier, oszklony, 5-osobowy, centralny zamek, • 21.900 zł
lub zamienię. Otmuchów, teL 077/43945-35,0606/9946-29

O
OP034316

POLO NEZ TRUCK, 1994 r, 188 tys. km, 1600 ccm, benzyna, Inst.
gaz. dl. zabudowy 2.5 m, • 5.900 zł. Ogródków, tel. 0501/93-80-76
POLONEZ TRUCK, 1994 r, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz, turku
sowy, alum. burty, płaslikowa nadbudowa, stan dobry, inst, w cią
głej eksploatacji, - 4.000 zl. Bożków, powiat kłodzki, tel. 074/
87146-31,0607/97-95-39
POLONEZ TRUCK, 1994 r, 130 tys. km, 1600 ccm. benzyna, bia
ły, skrzyniowy, plastikowa zabudowa, zarejestrowany, techn.
sprawny, do małych poprawek blacharskich, • 2.500 zl. Ostrów
Wielkopolski, tel. 062/738-5343,0603/60-78-81
POLONEZ TRUCK, 1994 r, 1600 ccm, + inst. gazowa dl. skrzyni
2.5 m, po kapitalnym remoncie, • 4.800 zl. Pleszew, tel. 0504/
26-04-79
POLONEZ TRUCK, 1994 r, 70 tys. km. 1600 ccm, bordowy, in
stalacja gazowa, 2-osobowy, alarm, nadbudówka plastikowa, stan
dobry, - 3.700 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/86845-51
POLONEZ TRUCK. 1994 r. 1600 ccm, benzyna inst gazowa,
zabudowany, alum. burty, dł. 2 m, 2-osobowy, hak, • 3.300 zł.
Świdnica, tel. 0600/27-06-85
POLONEZ TRUCK, 1994 r, 1600 ccm, benzyna, Inst gaz, zielo
ny, 2-osobowy, zabudowa plastikowa .Atarax”, dł. 2 m, otwierana
na trzy strony, nowy przegląd, stan blacharki b. dobry, • 4.800 zł.
Trzebnica, tel. 0605/63-61-65
POLONEZ TRUCK, 1994 r, 1600 ccm, niebieski, plastikowa za
budowa, I właśdciel, stan b. dobry, - 3.900 zł. Wrodaw, tel. 0601/
36-52-73
POLONEZ TRUCK, 1994 r, 212 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, dł. skrzyni 2 m, zabudowa izotermiczna, ważny przegląd i
OC, sten dobry, I właścidel, - 4.000 zl. Wrodaw, tel. 0601/72-70-84
POLONEZ TRUCK, 1994/95 r, 1500 ccm. benzyna. in st gaz, zie
lony, zabudowa plastikowa, po wymianie blacharki 1sinika, - 5.200
zl lub zamienię na osobowy, z dopłatą. Koło, tel. 0504/20-01 -75
POLONEZ TRUCK, 1994/95 r, 1600 ccm, diesel, czerwony, aium.
burty, zabudowa Atarex 3D, po remonde blacharki, ważny prze
gląd i OC do 02.2005 r, - 6.500 zł. Kubicę, gm. Nysa, tel. 077/
435-65-00,0691/78-13-31
POLONEZ TRUCK, 1995 r, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz. 2-oso
bowy, przystosowany do przewozu oiden, dużo nowych częśd,
stan b. dobry, - 6.500 zl. Jasienica Dolna, powiat nyski, tel. 077/
420-16-55
POLONEZ TRUCK. 1995 r. 255 tys. km. 1900 ććm, diesel, zielo
ny, II właśdciel, bez wypadku, po remonde blachaiki i lakierowa
niu, stan idealny, zabudowa otw na 3 strony, nowe opony, konser
wacja, -8.100 zl. Wrodaw. tel. 071/33943-93.0501/76-03-02
POLONEZ TRUCK, 1995 r, 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, inst. gazowa, alum. burty, 2-osobowy, stan b. dobry, - 6.500
zł. Wrodaw, tel. 0603/99-99-92
POLONEZ TRUCK, 1995 r, 90 tys. km, 1600 ccm, Pb/, turkuso
wy, alum. burty, zabudowa, stan b. dobry, • 4.270 zł. Wrodaw, tel.
0506/63-95-58
POLONEZTRUCK, 1995 r, 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor
wiśniowy, po remonde kapitalnym blacharki, zabudowany, alum.
burty, nowe opony, nowe klocki, stan idealny, - 5.100 zł. Sofy Stok,
powiat ząbkowcki, tel. 0698/49-24-36
POLONEZTRUCK. 1996 r. 167 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordo
wy, 2-osobowy, skrzynia lad. 2.5 m, plastikowa zabudowa, alum.
burty, nowe opony, RO, przegląd do 11.2004 r, hak, w ciągłej ekspioatacji, stan techn. b. dobry, - 8.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/
645-63-58 po godz. 18
POLONEZ TRUCK, 1996 r, 117 tys. km, 1600 ccm. benzyna, nie
bieski metaic. inst. gazowa, zabudowany, stan b. dobry - 6.800 zł
i drugi, z 1996 r, 1.900 cm3 diesel, stan b. dobry, • 7.900 zł lub
zamienię na tańszy osobowy, diesel lub benzyna-Hnst gazowa.
Legnica, tel. 076/722-12-89 po godz. 16,0600/284941
POLONEZ TRUCK, 1996 r, 107 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, ben
zyna dł. 2.5 m, alum. burty, nadbudówka, stan dobry, • 3.800 zł.
Radwanice, tel. 0600/26-58-44
POLONEZ TRUCK, 1997 r, 1600 ccm, bordowy, plastikowa za
budowa, alum. burty, skrzynia 2 m, 2-osobowy, 1właścidel, nowe
opony, ważny przegląd i OC, w ciągłej ekspioatacp, • 3.900 zł.
Jelenia Góra, tel. 0601/88-00-15
POLONEZ TRUCK, 1997 r, 120 tys. km, 1900 ccm. diesel, zielo
ny, 5-osobowy, alum. skrzynia ładunkowa, plastikowa zabudowa,
sten b. dobry, - 8.300 zł. Jawor, tel. 076/870-11 -52,0607/21 -24-36
POLONEZ TRUCK, 1997 r, 113 tys km. 1600 ccm, wlrysk, zielo
O PEUGEOT PARTNER, 1999 r, 79 tys. km, 1400
ny, 5-osobowy, zabudowa otwierana na 3 strony, inst gazowa (butla
w podwoziu), zadbany, oznakowany, bez śladów korozji, stan
ccm, biały, 5-osobowy, faktura VAT, wspomaga
techn. i wizualny b. dobry, - 8.600 zł. Wrodaw, tei. 0605/8249-57
nie kier, stan b. dobry, kupiony w salonie, I wła
POLONEZ TRUCK, 1998 r, 100 tys. km, benzyna. Inst gaz, bor
ściciel, • 23.750 zł netto, tel. 071/345-39-28,05021
dowy, zadbany -10.000 zł, tel. 0607/05-71-31
70-03-35, 0608/69-66-94 W01038854
POLpNEZ TRUCK PLUS ROY, 1998 r, 86 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, zielony, I rej. w 1999 r, 4-drzwiowy, 5-osobowy, wspo
PEUGEOT PARTNER, 1999 r, 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
maganie kier, reg. kierownica, el. reguł, reflektory, RO, zadbany,
wiśniowy, z salonu, bez wypadku, 2 osoby + 650 kg, kataizator,
bez korozji, po wymianie oleju, stan b. dobry, - 9.600 zł lub zamie
alarm, 5-biegowy, hak, RM, el. reguł, reflektory Mtierownica, dzie
nię na osobowy albo Forda Transita Maxi. Bolesławiec, tel. 0602/
lone tylne drzwi (przeszklone), garażowany, kpi. dokumentacja,
23-29-81
przegląd i OC ważne do 12.2004 r, stan idealny, -19.900 zł lub
POLONEZ TRUCK ROY, 1999 r, 1600 ccm, wtrysk, kolor morski,
zamienię na tańszy, osobowy. Kamienica, gm. Paczków, tel. 0606/
5-osobowy, 4-drzwiowy, in st gazowa, butla w podwoziu, zabudo
50-82-16
wany, kupiony w salonie, I właścidel, karta pojazdu, układ Lucas,
PEUGEOT PARTNER, 1999 r, zielony, el. otw. szyby, wspoma
alarm + piot, centralny zamek, zadbany, stan b. dobry, -14.300
ganie kier, drzwi boczne, właścidel niepalący, kpi. dokumentacja,
zł. Wrodaw, teł. 0605/8249-57
immobilizer, - 22.500 zł. Pleszew, tel. 0601/41-87-38
POLONEZTRUCK PLUS, 1999/00 r, 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
PEUGEOT PARTNER, 1999 r. 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk,
czerwień meksykańska, bez wypadku, 5-osobowy, inst gazowa z
zloty metaic, osobowy, drzwi rozsuwane z boku, • 23.000 zł. Po
butlą pod podwoziem, wspomaganie kier, immobilizer, RO, halo
niec, powiat gostyński, tei. 0606/75-60-99
geny, garażowany, zadbany, bez korozji, stan b. dobry, • 14.500
PEUGEOT PARTNER, 1999 r, 1400 ccm, benzyna, srebrny me
zł. Świdnica, teł. 0606/2649-99
talic, 5-osobowy, wspomaganie kierownicy, kupiony w salonie,
POLONEZ TRUCK, 2000 r, 1900 ccm, biały, 4-drzwiowy, centr.
homologacja na dężarowy, stan b. dobry, - 23.900 zł lub zamie
zamek, wspomaganie kier, alum. burty, -15.000 zł. Kwetno, po
nię, możliwe raty. Ząbkowice śląskie, teł. 0506/18-32-52
wiat
średzki, tel. 0509/12-81-60
PEUGEOT PARTNER, 1999/00 r, 67 tys: km, 1400 ccm, benzy
POLONEZ TRUCK GLI, 2000 r, 1600 ccm. czerwony, maks. za
na, zielony metaic, bez wypadku, wspomaganie kier, alarm, cen
budowany,
5-osobowy, inst. gazowa, 5-biegowy, wspomaganie
tralny zamek, 5-osobowy, drzwi boczne, stan techn. b. dobry, 24.900 zł lub zamienię na inny. Paczków, teł. 077/431-71-10,0608/ kierownicy, stan b. dobry, -16.500 zl lub zamienię, możliwe raty.
Prusice
k.
Trzebnicy,
tel. 071/312-5341,071/312-6341
034943
RENAULT MAJOR, 1986 r, V8, TDI, 503 KM, czerwony, wysoka
PEUGEOT PARTNER, 1999/00 r, 1400 ccm, benzyna, zielony
kabina,
el.
otw.
szyby,
szyberdach, 2 łóżka, atrakcyjny wygląd,
metalic, kupiony w salonie, oryg. lakier, bez wypadku, 5 osób *
stan b. dobry, ♦ naczepa Zremb NW180, niebieska, mało używa
650 kg, poduszka pow, RO, wspomaganie kler, alarm+ pilot, cen
na,
sten
idealny,
razem
lub osobno, - 30.700 zł. Wałbrzych, tel.
tralny zamek, el. reguł, reflektory, immobiizer, dzielona tylna ka
0601/75-59-73,074/880-51-85
napa, garażowany, moźiwość rat, - 26.400 zł lub zamienię. Pacz
RENAULT
380
MAJOR,
1991 r, 1200 ccm, biały, ospoierowny,
ków. tel. 077/431-69-70,0608/46-32-65
poduszki pow, 2 zbiorniki paliwa, ogrzewanie Webasto, - 22.000
PEUGEOT PARTNER, 2000 r, 61 tys. km. 1868 ccm, diesel, bia
zł.
Głogów,
tel.
0606/75-82-97
po godz. 20
ły, 2-osobowy ♦ 798 kg, homologacja fabryczna, karta pojazdu,
RENAULT ESPACE VAN SKŁADAK, 1990/94 r, 217 tys. km. 2200
stan b. dobry, - 26.800 zl lub zamienię na tańszy. Bolesławiec, tel.
ccm,
benzyna,
czerwony,
stan
dobry,
ABS, wspomaganie kier, el.
075/732-77-07,0603/57-1240
reg. lusterka, el. otw. szyby, zarejestrowany na 5. osób, zareje
PEUGEOT PARTNER, 2000 r, 180 tys. km, 1900 ccm, diesel,
strowany
jako
dężarowo-uniwersalny,
- 10.500 zł. Wrocław, tel.
błękitny metalic, 5-osobowy, el. otw. szyby, wspomaganie kier,
0606/82-93-00
centralny zamek, alarm ♦ plot, drzwi boczne rozsuwane, nowe
RENAULT EXPRESS, 1996 r, 156 tys. km, 1900 ccm. diesel, bia
opony, • 30.700 zł. Raszków, powiat ostrowski, tel. 062/734-31 -34,
ły, 2 osoby ♦ ład 600 kg, hak, zimowe opony, przegląd do 12.2004
0607/27-34-16
r, stan techn. b. dobry, • 11.000 zł. Wrodaw, tel. 071/792-63-04,
PEUGEOT PARTNER. 2000 r, 90 tys. km. 2000 ccm. HDI.
0601/32-87-77
srebrny metalic, klimatyzacja, wspomaganie i regulacja kie
RENAULT KANGOO. 1998 r. 135 tys. km, 1200 ccm. benzyna,
rownicy, poduszka pow, centralny zamek, el. otw. szyby, el.
grafitowy, wspomaganie kier, el. otw. szyby, szyberdach, centr.
reg. i podgrzewane lusterka, halogeny, RO z CD ♦ głośniki,
zamek, RO ze sterowaniem przy kierownicy, 2 kpi. kół (letnie i
relingi dachowe, przydemnione szyby, dużo schowfców, opony
zimowe), kpL dokumentacja, -19.900 zł. Kalisz, tel. 062/760-18-57
zimowe, stan b. dobry, -45.000 zł lub zamienię. Wrodaw, tel.
RENAULT KANGOO, 1998 r, 228 tys. km, 1400 ccm, jasnopopie0601/87-64-72
laty, katalizator, homologacja na dężarowy, el. otw. szyby, wspo
PEUGEOT PARTNER, 2001 r, 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, czar
maganie kierownicy, poduszka pow, 4-drzwiowy, 5-osobowy, ku
ny, 2-osobowy, nieeksploatowany w kraju, - 22.500 zl. Świdnica,
piony w kraju, - 19.500 z l, możiwe raty, leasing. Wrodaw, tel.
tel. 0601/79-66-78
071/793-13-91,0604/06-1542
POLONEZ TRUCK, 1990 r, 40 tys. km, 1600 ccm, turkusowy,
RENAULT KANGOO, 1998/99 r, 120 tys. km, 1400 ccm, benzy
inst. gazowa Lovato (zbiornik pod ramą • nie jest złamany).
na, inst gaz, żółty, wspomaganie kier, centr. zamek, hak, oszklo
Izoterma (lekka), nowe opony, ważny przegląd i OC, 5-biego
ny, bagażnik dachowy, immobiizer, - 25.000 zł. Nowa Ruda, tel.
wy, -2.350 zł. Świdnica, tel. 074/85348-91 do godz. 16,0696/
074/8724945
17-0944

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

ZMIANY RODZAJU POJAZDÓW
Z CIĘŻAROWYCH NA OSOBOWE

RENAULT KANGOO, 1999 r, 1400 ccm 5-o»obowy, wspomaganie kier, centralny zamek, el. otw.
szyby, poduszka pow, kupiony w salonie, bez wy
padku, - 24.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-50,
0601/88-19-24 W01040634

RENAULT KANGOO, 1999 r, 1900 ccm. diesel, graitowy, 5-oso
bowy, • 21.000 zl. Krotoszyn, tal. 062/722-0443,0609/0545-64
RENAULT KANGOO, 2000 r, 1400 ccm, 16V, żółty, 5osobowy,
homologacja na ciężarowy, kratka, wspomaganie kier, cały oszklo
ny, demne szyby, drzwi boczne rozsuwane, stan idealny, faktura,
- 29.800 zl, tel. 0601/554540
RENAULT KANGOO, 2000 r, 51 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
5-osobowy, hak holowniczy, poduszka pow. dla kierowcy, immobi
lizer, wspomaganie kier, w kraju od 08.2002 r, kpi. dokumentacja,
przedłużony, zadbany, • 28.900 zi lub zamienię. Jelenia Góra, tal.
0691/344548
RENAULT KANGOO, 2000 r, 65 tys. km, 1900 ccm, diesel po
duszka pow, sprowadzony z Belgi, kpi. dokumentacja, • 23.500
zł. Namysłów, tei. 0504/2741-26,0602/86-06-34
RENAULT KANGOO, 2000 r, 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, biało-zielony, 2 4 osobowy, nieeksploatowany w kraju, - 24.900 zł.
Świdnica, tel. 0601 /7946-7B
RENAULT KANGOO, 2001 r, 1200 ccm, benzyna, żółty, 5-osobo
wy, 5-drzwiowy, kratka, fabryczna homologacja, sten b. dobry, •
26.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/41147-90,0602/6649-74
RENAULT KANGOO, 2001 r, 85 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, żółty,
RO, Mul-T-Lock, centralny zamek, immobiizer, wspomaganie kier,
poduszka powietrzna, 5-osobowy, oszklony, kupiony w salonie w
kraju, I właśdciel, bez wypadku, - 27.900 zł lub zamienię. Złotory
ja, tel. 076/878-7241,0602/244042
RENAULT KANGOO, 2001/02 r. 84 tys. km, 1900 ccm, turbo die
sel, biały, homologacja na dężarowy, 5 osób+600 kg, 80 KM; el.
otw. szyby i reg. lusterka, centr. zamek♦pilot, wspomaganie kier,
boczne drzwi przesuwne, cały oszklony, • 32.900 zł łub zamienię
na większy. Dzierżoniów, tel. 0604/5047-17, 074/831-2445 do
godz. 15
RENAULT KANGOO. 2002 r. 27 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 2-osobowy, blaszak, ABS, immobiizer, sten b. dobry, •
28.000 zł lub zamienię na osobowy. Głogów, tel. 076/726-3442,
0608/43-1142
RENAULT KANGOO, 2002 r, 3 tys. km, 1900 ccm, diesel, żółty, 2
poduszki pow, ABS, wspomaganie kier, centr. zamek + p io t
oszklony, drzwi boczne z dwóch stron przesuwne, możliwość prze
robienia na osobowy, • 27.500 zł. Leszno, tei. 0609/62-21 -00

RESPOM Sp. Z o.o.
56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 7
tel. 065/543-78-93, fax 543-78-42

PRODUCENT
RESORÓW
OFERUJE:
- sprzedaż resorów i piór resorowych
- usługi w zakresie regeneracji,
naprawy i dorobek resorów
wszelkiego typu.
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RENAULT KANGOO. 2003 r. 8 tys. km, 1400 ccm, żółty, automa
tic, ABS, immobiizer, alarm ♦ piot, centralny zamek, radio ze
sterowaniem przy kierownicy, oszklony, 6-d rzutowy, • 32.000 zł
lub zamienię, możliwe raty. Legnica, teł. 076/854-7548, 0609/
23-90-18
RENAULT KANGOO, 2003 r, 15 tys. km. 1500 ccm. DCI, srebrny
metalic, najnowszy model, wspomaganie, książka serwisowa,
wersja Comfort, • 35.000 zł. Oława, tei. 0602/48-7040
RENAULT MASTER, 1994 r, 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
długi, wysoki, na kat. B, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, -16.000
zł. Wrodaw, tel. 0601/7742-90
RENAULT MASTER, 1994 r, 230 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały,
zadbany, atrakc. wygląd, lad. 1.550 kg, dopuszczalna masa cał
kowita 3.500 kg, długi, wysoki, stan b. dobry, • 15.500 zł. \Modaw, tei. 0601/774240
RENAULT MASTER,2000r, 115tys, km, 2800ccm.TD1120KM,
biały, skrzyniowy, z plandeką wym. 4.1x2x2 m, 3 osoby+1400 kg,
dop. masa całk. 3500 kg, aluminiowe burty, RM, - 53.900 zł. Dzier
żoniów, tei. 0604/50-67-17,074/831-2445 do godz. 15
RENAULT RAPID, 1988 r, 150 tys. km, 1400 ccm, biały, inst. ga
zowa, I właściciel, stan b. dobry, - 4.300 zł lub zamienię. Zielona
Góra, tel. 0607/324943
RENAULT RAPIO, 1994 r, 1900 ccm, diesel, biały, nowy model. I
rej. w kraju w 2004 r, bryg. lakier, częśdowo oszklony, 2-osobowy, 5-biegowy, centralny zamek, RO, el. reguł, reflektory, zega
rek, hak, stan techn. b. dobry, - 9.400 zł lub zamienię na osobowy.
Bolesławiec, tel. 075/644-3341
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RENAULT RAPID, 1995j , 1800 ccm, diesel 2-osobowy, oplandekowany, stan dobry. Modllszów k.
Św idnicy, te l. 074/850-96-55, 0695/61-53-65
W01041834

RENAULT S 160 MIDLINER, 1993 r, 5500 ccm, biały, ład. 3800
kg, kontener o dł. 244 cm, szer. 660 cm, cena • 15.000 zł lub
zamienię na osobowy lub bus. Domasław, gm. Kobierzyce, po
wiat wrodawski, tel. 0693/37-7342
RENAULT TRAFFIC, 2002 r, 120 tys. km, 1900 ccm, czerwony,
9-osobowy, el. reguł, lusterka, cenlr. zamek, możliwość przewo
zów międzynarodowych, radio z kompaktem, wygłuszony, stan b.
dobry, • 45.000 zł. Wrocław, tal. 0604/364444
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r, 2100 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, hak, do małych poprawek blacharskich, • 3.500 zł. Czamylas,
tel. 062/733-5143
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r, 1500 ccm, benzyna, inst gaz, biały,
po remonde silnika i blacharki, ważny przegląd i OC, - 5.700 zl.
Kędzierzyn-Koźle, tel. 0692/31-74-97
RENAULT TRAFIĆ, 1987 r, 2053 ccm, dieseł, biały, w dągłej eks
ploatacji, przegląd do 12.2004 r, 3-osobowy, blaszak, 5-biegowy,
ładowność 1200 kg, stan dobry, • 5.500 zł. Lubin, tel. 0697/6349-19
RENAULT TRAFIĆ, 1987 r, 1400 ccm, benzyna, inst. gaz, czer
wony, stan b. dobry, - 3.000 zł. Puszyna, gm. Korfantów, tal. 077/
431-99-72,0692/59-72-17
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r, 2100 ccm, diesel, zielony, 3-osobo
wy, rej. na 6 osób, - 5.500 zł. Kalisz, tel. 0697/31-3942, 0603/
71-33-96
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r, 2200 ccm, benzyna, inst. gaz, czer
wony, maks. długi i wysoki, stan techn. b. dobry, ład. 1,5 t ♦ 3
osoby, • 8.800 zł. Nowa Sól, tel. 068/4584243,0602/22-35-84
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r, 200 tys..km, 2100 ccm, diesel, biały,
dężarowo-uniwersalny, 6-osobowy, blaszak, alarm ♦ piot, • 11300
zł. Sieradz, tel. 0506/6049-16
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r, 2100 ccm, dieseł, biały, wspomaga
nie kier, niski, dl. .paki" 2.60 m, -13.500 zł. Brzeziny k. Kalisza,
tel. 062/769-80-19

RENAULT TRAFIĆ, 1996 r, 190 tys. km, 2100 ccm, diesel, biały,
6-osobowy, wspomaganie kier, centralny zamek, immobiizer, I
właśdciel, ścianka tylna, • 13.400 zł. Wrocław, teł. 0602/38-09-40
RENAULT TRAFIĆ, 2000 r, 75 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
niski, krótki, bez wypadku, stan b. dobry, do sprowadzenia z Nie
miec • 4.500 EUR. Lubsko, powiat żarsld, tel. 0601/6847-94
RENAULT TRAFIĆ, 2002 r, 55 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, furgon, przejęde leasingu w EFL-pozostalo 17 rat po 2000
zł/brutto/auto w stanie idealnym, ABS,.ełarm+centr. zamek, el.
otw. szyby i reg. lusterka, poduszka, wspomaganie, nie przewoził
ciężarów, • 20.000 zł. Wrodaw, tal. 0507/50-87-20
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RENAULT TRAFIĆ, 2002 r, 1900 ccm, DCi 100 KM,
oiyg. chłodnia, izoterma Konwekta, ABS, podusz
ka pow, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 6-blegowy, ty ł drzwi, boczne x 1, książka serwisowa, po
opłatach celnych, zarejestrowany, stan idealny,
• 65.000 zł + VAT. Polkowice, tel. 0605/82-74-87
W84005424

RENAULT TRAFIĆ, 2002 r, 110 tys. km, 1900 ccm, DCI, 100 KM.
czerwony, 6-biegowy, 3-osoby + 925 kg, ABS, poduszka pow,
wspomaganie kier, RO, tylne drzwi 2-skrzydłowe (przeszklone),
kpi. dokumentacja, nieeksploatowany w kraju, - 42.000 zł + VAT.
Leszno, tel. 065/527-11-29,0605/30-25-75
RENAULT TRAFIĆ, 2002 r, 30 tys. km, 1900 ccm, DCI. 80 KM,
biały, centr. zamek ♦ pilot, ABS, wspomaganie kier, el. otw. szyby
1reg. lusterka, możliwość rejestracji na 6 osób, zadbany, sprowa
dzony, -48.000 zł. Leszno, teł. 065/529-3641,0608/01-72-76
RENAULT TRAFIĆ, 2002 r, 34 tys. km, 1900 ccm, DCi, srebrny,
poduszka pow, ABS, wspomaganie kier, el. otw. szyby 1reg. lu
sterka, centr. zamek + pilot, wspomaganie kier, - 45.000 zł. Ostrze
szów, tel. 062/730-15-22,0608/084449
RENAULT TRAFIĆ, 2003 r, 7 tys. km, 1900 ccm, DCI, 100 KM,
srebrny metalic, poduszka pow, napinacze pasów, el. otw. szyby,
el. reg. lusterka, ABS, 6-biegowy, książka serwisowa, komputer
pokładowy, radio z pilotem przy kierownicy, centralny zamek z
pilotem, - 58.000 zł. Oława, tel. 0602/48-7040
ROBUR LD 3001,1987 r, 3900 ccm, diesel, niebieski, skrzynio
wy, stan b. dobry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 0501/21 -23-78
ROBUR, 1990 r. stan b. dobry, • 2.700 zł. Zgorzelec, tel. 075/
77143-19,0604/224844
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SYSTEMY REJESTRACJI TEMP. IWILGOTNOŚCI
SPRZEDAŻ I MONTAŻ •tel. 0-691813 424 OP040879

SCANIA PM 6x2,1993 r, 700 tys. km, 8476 ccm, żółty, izoterma,
wym. 825 x 245 x 245 cm, ład. 13.625 kg, masa całk. 25.000 kg, •
55.000 zl. Psary k. Wrocławia, tel. 071/387-81-94
SCANIA 114,1999 r, 770 tys. km, 380 KM, zielony, ABS, retarder,
klimatyzacja, RO + CB-radio, łóżko z tyłu, spolery, do sprowa
dzenia z Niemiec • 23.000 EUR * opłaty. Dzierżoniów, tel. 0604/
214142 Niemcy, 0049/17-45-65-37-23
SCANIA 124,1998 r, 820 tys. km, 400 KM, zielony, spoiery, kli
matyzacja, .retarder*, RO + CB-radio, bez wypadku, do sprowa
dzenia z Niemiec, - 21.500 EUR. Dzierżoniów tel. 0604/214142
Niemcy, 0049/1745-65-37-23
SCANIA 124 R. 2001 r, 395 tys. km, 420 KM dągnik siodłowy,
kimatyzacja, lodówka, hamulce tarczowe, wełurowo-skórzana
tapicerka, drewniane dodatki, ogrzewanie Webasto, 12-biegowy,
bardzo bogata wersja, sprowadzony z Dani, -43.000 zł. Żerków,
powiat jarodński, tel. 062/740-33-74, 0601/73-33-55, 0601/
8444-00
SCANIA 81LB, 1981 r, 8900 ccm, diesel, zielono-biały, kontener,
720x240x220 cm, na 17 europalet, ład. 8.320 kg, winda, po re
monde silnika, w ciągłej eksploatacji, - 6.000 zl. Długołęka, teł.
0600/29-3540
SCANIA 82 ML, 1988 r, 8480 ccm, czerwono-żółty, 2-osobowy,
lad. 8 1, wym. 7,80x3,0x2,4 m, 2-osiowy, 5-biegowy, izoterma, 20.000 zł. Brodów, tel. 076/8434441
SEAT INCA, 1999 r, 1900 ccm, SDI, • 16.000 zł. Krosno Odrzań
skie, tel. 068/383-21-24 wgodz. 7-17,068/383-2340 wgodz. 7-17,
0609/54-28-12
SEAT TERRA, 1988 r, 900 ccm, benzyna, biały, I rej. w 1991 r,
2-osobowy, stan dobry, w ciągłej ekspioatacp, opony zimowe, za
rejestrowany, ubezpieczony, - 2.900 zi. Jelenia Góra, tel. 0601/
7946-26
SEAT TERRA, 1992 r, 97 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, stan
techniczny idealny, centralny zamek, alarm, RO, 5-biegowy, eko
nomiczny, • 6.500 zł lub zamienię na większy. Wrodaw, tel. 071/
34847-05,341-9142
SEAT TERRA PICK-UP, 1993 r, 1400 ccm, diesel, biały, 2-osobo
wy, - 4.800 zl. Krotoszyn, tel. 0506/52-24-36
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r, 140 tys. km. 1300 ccm. MPI,
biały, bez wypadku, przagląd do 02.2005 r, • 6.900 zł. Brzeg, tel.
0600/73-25-17
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r, 80 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, sten b. dobry, płaslikowa nadbudowa, 2-osobowy, 10.900 zi. Woclaw. tei. 071 /79945-00,0697/23-3642
SKODA FELICtA PICK-UP, 1998 r, 107 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, centralny zamek, wspomaganie kier, alarm, poduszka
pow, sten b. dobry, bez wypadku, -15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
845-16-93
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1998 r, 1300 ccm, MPI, czerwony,
nadbudowa na kabinę, RO, Mul-T-Lock, immobiizer, alarm, opo
ny zimowe, po przeglądzie, zadbany, I właśddel, kupiony w salo
nie, -12.800 zł. Wrocław, tel. 0508/18-35-50
SKODA LIAZ, 1977 r, diesel, niebieski, 3-stronna wywrotka, HDS,
zadbany, mało eksploatowany, • 5.800 zł. Kłodzko, tel. 074/
868-54-74

O

wana, - 5.500 zŁ Zielona Góra, tel. 068/32043-17 wieczorem,
0605/294147
STAR 244,1986 r. skrzyniowy, stan techn. dobry, • 5.000 zl. Wał
brzych, tel. 074/B454242,0601/9342-76
STAR 28 wywrotka, sten dobry, • 3.000 zl. Legnica, tel. 076/
8564340,0600/6442-26
STAR 742,1992 r, turbo D, czerwony, kontener, stan b. dobry,
przewozi lekkie towary, - 7.500 zl. Osolin, powiat trzebnicki, tel.
071/31040-31,0609/60-74-75
STAR 742,1993 r, 4360 ccm, turbo D, czerwony, izoterma, stan
dobry, spoiler dachowy, po remonde resorów! rozrusznika, • 8.500
zl. Uraz, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/3104043,0609/5248-29
STAR 742 L, 1995 r, 120 tys. km, 4300 ccm, biały, kontener-izoterma o wym. 5.4 x 2.1 x 2.4 m, nowe opony i tachograf, po.
remoncie kabiny, RO, pokrowce, spoiler dachowy, stan b. dobry, 21.000 zl. Świebodzice, tel. 0601/56-52-91
STAR 742,1996 r, 116 tys. km, niebieski, kabina 3-osobowa, ka
bina brygadowa 7-osobowa, ład. 2,91, -12.500 zł. Wrodaw, tel.
0606/304344
STAR 742 L, 1997 r, 140 tys. km, 4380 ccm, turbo, jasnozielony,
plandeka, burty i podłoga aluminiowe, tachograf elektr, nowe opo
ny i akumulatory, owiewka, oświetlenie boczne, dł. 5.5 m, szer.
2.3 m, wys. 2.4 m, stan b. dobry, zadbany, -19.800 zł. Oborniki
Śląskie, tel. 071/310-75-33,0600/80-75-13
SUBARU LIBERO, 1987 r, 1200 ccm, zielony. 7-osobowy,
5-drzwiowy, 4x4, stan b. dobry, 5-biegowy, blaszak, • 10.200 zł lub
zamienię. Prusice, tel. 071/312-5341,0601/79-2977
SUBARU LIBERO, 1992 r. 7-osobowy, mikrobus, napęd 4x4, stan
b. dobry, inst gazowa, hak, nowe opony, -10.000 zł lub zamienię,
możliwe raty. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341, 071/
3124341
TATRA 815,1984 r. zarejestrowany, - 22.000 zl. Legnica, tei. 0507/
1742-78
TATRA 815, 1985 r, • 18.000 zł. Sucha Beskidzka, tel. 0698/
2447-08
TATRA 815 3W, 1986 r, V8, czerwony, oryginalna wywrotka, mało
eksploatowany, stan dobry, • 22.800 zł lub zamienię na działkę łub
inne propozycje. Wrodaw, tel. 0604/08-8847
TATRA 815 S, 1992 r, 40 tys. km, 15000 ccm, czerwony, dodatko
wo silnik, dwie skrzynie biegów (synchronizowane), kabina do
drobnej naprawy, stan dobry, - 25.000 zł. środa śląska, tel. 071/
317-57-21

TATRA 815 S 3,1992 r. stan b. dobry, • 50.000 zł. Wrocław, tel.
071/311-1145,0601/57-31-10
TOYOTA 2Y, 1985 r, 3 tys. km, 1800 ccm, benzyna, inst gaz,
jasnografitowy, po remoncie kapitalnym, 9-osobowy, demne szy- by, nowe opony, sten b. dobry, - 7.900 zł lub zamienię na Stara
266. Nowa Ruda, powiat kłodzki, tel. 0692/1245-32
TOYOTA HIACE, 1991/92 r, 210 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały,
przedłużony, 3 osoby -*-1100 kg, wspomaganie kier, tylna szyba
ogrzewana, po wymianie rozrządu i pompy wodnej, -13.500 zł.
Jelenia Góra, tel. 0609/25-93-28
TOYOTA LITEACE, 1994 r, 2200 ccm, ♦ inst. gazowa, graftowy
metaic, 8-osobowy, wspomaganie kier, centralny zamek, -15.000
zl. Koźminek k. Kalisza, tei. 062/763-76-63
VOLVO F10,1992 r, 9600 ccm, biały, wspomaganie kierownicy,
el. otw. szyby, ABS, nowe opony, sten b. dobry, - 31.900 zł lub
zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 0506/18-3243
VOLVO F12,1992 r, 998 tys.km, biało-niebieski, ospoilerowany,
nowe opony przednie, el. otw. szyby, ogrzewanie stacjonarne,
przednia oś FH, nowy osuszacz, tylne nowe okładziny, kpł. no
wych amortyzatorów* kabina, bez wycieków, stan b. dobry, skrzyn
ki boczne tzw. narzędziowe, - 35.000 zł. Ostrów Wlkp, tel. 0606/
61-7944
VOLVO F7,1988 r, 6000 ccm, diesel, żółty, wywrotka 3-stronna,
skrzynia ład. 161, wym. 450x240x70 cm, -16.500 zł. Turawa, teł.
077/421-2546

O

VOLVO FH12,1996 r .: wszystkie części - silniki,
skrzynie biegów, osie, kompletne kabiny. Świd
nica, ul. Wrocławska 112, tel. 0604/28-89-83,074/
857-79-19 W01028644

VOLVO FL607,1994 r, 520 tys. km, 6000 ccm, biały, skrzynia +
plandeka, sprowadzony z Francji, wymiary: 620x245x250 cm, kola
17,5', łóżko, nieręjestrowany w kraju, - 31.000 zl lub zamienię na
busa. Legnica, teł. 0601/83-5849
VW CADDY, 1996/97 r, 175 tys. km, 1900 ccm, SDI, biały, orygi
nalna chłodnia, izoterma Kerstner, wspomaganie, poduszka pow,
lad. 550 kg, książka serwisowa, pełna dokumentacja, karta pojaz
du, sten b. dobry, - 35.700 zl. Polkowice, teł. 0605/82-7447 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem •
AG0541 http://wkz.autogielda.com.pl)
VW CADDY, 1997 r, 180 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, I wła
ściciel. -17.000 zł. Opole, tel. 0602/61-25-17

O

STAR 1142,1989 r. sprawny, - 6.000 zł ♦ VAT, tel.
071/315-03-59,0603/85-61-27 W01039254

VW CADDY, 1998 r, 1400 ccm, benzyna, poma
rańczowy, I rejestracja w 1999 r, kupiony w salo
nie, I właściciel, serwisowany, bez wypadku,
alarm, wspomaganie kier, immobilizer, fabrycz
na homologacja, • 18.900 zł brutto, gotówka, za
miana, kredyt lub leasing. „LEKS CAR” , Wał
brzych, www.lekscar.gratka.pl, ul. Mickiewicza
37, te l.
0601/85-15-55,
0604/40-47-11
W01041304

VW CADDY. 1998 r, 108 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały, 2-osobo
wy, el. otw. szyby, wspomaganie kier, centr. zamek, RO, tylne drzwi
oszklone, kpł. dokumentacja, • 17.800 zł łub zamienię na osobo
wy. Leszno, tel. 065/526-11-22,0602/5248-51
VW CADDY, 1998 r, 85 tys. km, 1400 ccm, MPI, srebrny metaic,
wspomaganie kier, 2-osobowy, kratka, drzwi tylne oszklone, 16.700 zł. Lubin, tel. 0608/434743,076/847-9942
O STAR 1142, 1991 r. oplandekowany, I właściciel,
VW CADDY PICK-UP, 1998 r, 106 tys. km, 1900 ccm, diesel,
biały, wspomaganie kier, centralny zamek, alarm, poduszka
jeden kierowca, -10.000 zł + VAT. Wińsko, tel. 071/
pow, stan b. dobry, bez wypadku, • 17.000 zł. Wałbńych, tel.
389-80-84, 0603/58-61-33, 0603/97-61-34
0507/3847-24
W82001774
VW CADDY, 1999 r, 56 tys. km, 1600 ccm, czerwony, immobii
zer, wspomaganie kier, reg. kierownica, RO, książka serwisowa,
STAR 142,1989 r, granatowy, oplandekowany, drzwi tylne, plan
serwisowany, 5-osobowy, - 24.000 zł. Legnica, tel. 076/854-75-68,
deka celna, aktualny przegląd techniczny, -11.000^1. Wałbrzych,
0607/4346-11
tel. 0603/63-2647
VW
CADDY, 1999 r, 85 tys. km, 1900 ccm, diesel, pomarańczo
STAR 200,1977 r, 6842 ccm, diesel skrzyniowy, • 3.500 zł. Rawy, 5-osobowy, kupiony w salonie, stan idealny, • 24.500 zł. Opo
szówka, gm. Lubin, tel. 076/84441-77
le, tel. 0607/44-64-18
VW CADDY, 2001 r, 1900 ccm, SDI, biały, kpł. dokumentacja,
O STAR 200 A, 1980 r. nowy typ kabiny, sprawny, •
3.000 z ł ♦ VAT, tel. 071/315-03-59,0603/85-61-27 homologacja, kupiony w salonie, - 30.000 zł. Chojnów, powiat le
gnicki, tel. 0692/154144,0604/20-17-71
W01039244
VW LT 28 MAXI, 1982 r, 2400 ccm, diesel, biały, po remoncie
sinika, blacharki i zawieszenia, nowy lakier, opony, stan b. dobry,
STAR 200 A FURGON, 1982 r, 60 tys. km, czerwony, opiandeko• 6.500 zł lub zamienię. Nysa, tel. 0604/45-88-20
wany, po remonde kapitalnym, - 4.500 zł. Przylep, gm. Zielona
VW LT 28,1987 r, 2400 ccm, diesel, żółty, 3-osobowy, po remon
Góra, tel. 068/32144-21
cie blacharki i lakierowaniu, 5-biegowy, hak, stan b. dobry, • 7.800
STAR 200,1982 r. ważny przegląd 1OC, po remonde kapitalnym,
zl. Opole, teł. 0509/1147-09
stan b. dobry, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-60-32, 0608/
VW LT 28,1990 r, 2400 ccm, diesel, biały, wysoki, przedłużony,
47-8444
sten b. dobry, -13.000 zl. Wrodaw, tel. 0501/73-2540
STAR 200,1984 r. do przewozu dłużycy, • 10.000 zł. Wałbrzych,
VW LT 28,1997 r, 220 tys. km, 2500 ccm, TDI, 102 KM kabina
teł. 074/845-0341
3-osobowa + 3 osoby z tyłu, sprowadzony w całośd, hak, średni,
STAR 200,1987 r, 40 tys. km wywrotka na 3 strony ♦HDS, udźwig
książka serwisowa, - 32.500 zł. Olszyna, teł. 075/721 -44-95,0601/
1.51, wspomaganie kier, po remoncie silnika, techograf, ważny
94-6345
przegląd, nowy akumulator i opony, stan techn. b. dobry, • 13.000
VW LT 28. 2001 r, 36 tys. km, 2500 ccm, TDI, zielony, stan b.
zł. Legnica, tal. 076/722-1142.0606/144148
dobry, średni, podwyższony, sprowadzony z Niemiec, w kraju od
STAR 200.1987 r, diesei, zielony, po remonde, skrzyniowy, gara
tygodnia, książka serwisowa, • 51.000 zl. Żary, tal. 0604/28-83-88
żowany, wspomaganie kier, ważna rejestracja i OC, - 6.000 zł.
VW LT 31,1991 r, 180 tys. km, 2400 ccm, turbo D, kremowy,
Ługi, powiat strzel ,-drezdenecki, tel. 095/761-13-11
oryg. zabudowa Karman, 9-osobowy, pełne wyposażenie oprócz
STAR 200 3W, 1987 r, SW400, niebieski, 3-stronna wywrolka,
klimatyzacji, nowy agregat, stan idedny, - 77.000 zl. Jelenia Góra,
skrzyniowa, dzielone burty, oplandekowany, opłacony, el. tachotel. 075/767-63-14 po godz. 18,0601/9247-78
graf, dwie tarcze, stan opon idealny, w dągłej ekspioatacp, - 8.800
VW LT 31,1991 r, 210 tys. km. 2400 ccm. diesel, zielony, po re
zł lub zamienię na osobowy. Rawicz, tel. 065/545-2442, 0691/
monde kapitalnym blacharki w 2003 r, skrzyniowy, wym. 3,5x2 m,
74-6741
zarejestrowany, ład. do 3,5 t, • 6.200 zł. Strzegom, tel. 0605/
STAR 200,1987 r, 6800 ccm, szary, stan dobry, - 5.500 zł. Wał
044843
brzych, tel. 0609/82-75-34
VW LT 32, 1996 r, 2500 ccm, TDI ład. 1250 kg, dężaroSTAR 200,1988 r, zielony, skrzyniowy, nowe opony, stan dobry, •
wo-uniwersalny, 3-osobowy, poduszka pow, - 41.000 zł. Lubin, tel.
5.000 zł. Bolesławiec, tel. 0600/9641-75
0601/15-9245,0691/73-7845,076/844-28-90
STAR 200,1989 r. stan dobry, - 4.500 zł. Kaisz, tel. 0604/554648,
VW LT 35,1977 r, 150 tys. km, 3000 ccm, diesel, niebieski meta
0600/8946-18
ic, skrzyniowy, plandeka o wym. 380x205x205 cm lub platforma,
STAR 200, 1995 r, 20 tys. km, 6540 ccm, SW400, zielodo 3.500 kg, przegląd do 02.2005 r, stan dobry, - 6.300 zł lub zano-popielaty, izoterma, ład. 5,51,9 europalet, kabina nowego typu,
. mienię na wózek widłowy, spalinowy z dopłatą. Zdziechowice, tel.
spoier dachowy, łóżko, tachograf, zarejestrowany, przegląd do
10.2004 r, stan dobry, + dodatkowo winda załadowcza zdemonto 034/359-35-19,0698/67-04-53

STAR 1142, 1989 r, 67 tys. km, 6800 ccm, szary, I właśdciel,
ważny przegląd, techograf elektroniczny, skrzyniowy, stan dobry,
- 9.400 d lub zamienię na irmy, skrzyniowy, do 3,5 t, diesel. Ty
niec Mały, tel. 071/31140-84,0603/3049-75
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VW TRANSPORTER T 2,1986 r, 1600 ccm, turbo C T^tóąitir •
wany jako ciężarowo-osobowy, oszktony, blaszak, centraiiy za
mek, alarm, nowy akumulator, hak, komplet siedzeń, techn. spraw
ny/- 7.800 zł. Brzeg, tel. 0692/42-76-39
VW TRANSPORTER T3,1986 r, 1600 ccm, diesel przeszklony,
po wymianie silnika i skrzyni biegów, po lakierowaniu, ważny prze
gląd I OC, • 6.800 zł. Ruszów, powiat zgorzelecki, tel. 0600/
14-07-73
VW TRANSPORTER, 1986 r, 1600 ccm, biały, po remoncie za
wieszenia i hamulców, 5 osób+ład. 900 kg, ważny przegląd i OC,
- 5.500 zł. Wrodaw, teł. 0692/73-04-96
VW TRANSPORTER T 2,1986 r, 1600 ccm, turbo D, biały, stan
dobry, - 7.200 zł lub zamienię na Poloneza Caro, Forda Sierrę do
-3.000 zł. Wrocław, tel. 0691/88-87-68
VW TRANSPORTER T2,1987 r, 230 tys. km, 1600 ccm, diesel,
biały, zadbany, drzwi boczne po obu stronach, stan dobry, - 6.800
zł. Świdnica, tel. 0601/76-98-22
VW TRANSPORTER T4 MAXI, 1988 r, 170 tys. km, 2400 ccm,
diesel, zielony, 9-osobowy, oszklony, kpi. siedzeń, 2 x ogrzewa
nie, niebieskie liczniki, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, 40.500 zł. Opole, teł. 077/423-16-61
VW TRANSPORTER T2,1988 r, 1600 ccm. turbo D, biały, oszklo
O VW LT 35,1997 r, 182 tys. km, 2000 ccm, benzy
ny. rozsuwane szyby, 6 osób ♦ 850 kg lub 8 osób, oryg. siedzenia,
hak, stan b. dobry, -10.500 zł. Kłodzko, tel. 0603/86-72-00
na, biały, plandeka, el. reg. lusterka, wspomaga
VW TRANSPORTER T 2,1988 r, 1600 ccm, diesel, biały, 3-oso
nie kier, poduszka pow, nieeksploatowany w kra
bowy, blaszak, RO, kołpaki, pokrowce welurowe, stan techn. b.
ju , wym. skrzyni ładunkowej 3,25x1,90 m, nowa
dobry, • 6.900 zl. Otyń, powiat nowosolski, tel. 0501/30-44-87
instalacja gazowa Lovato (12 mies. gwarancji), VW TRANSPORTER, 1989 r, 2100 ccm, wtrysk, żółty, blaszak,
33.200 zi netto, tel. 071/345-39-28,0502/70-03-35, zarejestrowany na 8 osób, instalacja gazowa, stan b. dobry, - 7.000
0608/69-66-94 W01038834
zł. Głogów, tel. 0602/80-28-76
VW TRANSPORTER T4.1990/91 r, 340 tys. km, 1900 ccm. die
VW LT 35,1997 r, 299 tys. km, 2500 ccm. TDI, biały, 9-osobowy,
sel, wiśniowy, 6 osób ♦ 925 kg, centralny zamek, odcięcie zapło
ABS, ABD, hak, alarm, blaszak, wspomaganie kier, welurowa ta
nu, el. reguł, reflektory, po remoncie, -18.800 zł. Leszno, tel. 0607/
picerka, rozkł. siedzenia, radio z CD, przedłużony, podwyższony,
77-10-00
stan b. dobry, - 49.900 zl. Wałbrzych, teł. 0601/7640-92
VW TRANSPORTER T4,1991 r, 187 tys. km, 1900 ccm, diesel,
VW LT 35,1997/98 r, 64 tys. km, 2500 ccm. TDI, biały, blaszak,
szary, 8-osobowy, książka serwisowa, blokada skrzyni biegów,
krótki, wspomaganie kier, książka serwisowa, RO* 3 miejsca, ład.
oryg. lakier, -18.400 zł, teł. 0502/71-03-15
1.600 kg, hak, bez wypadku, zdjęcia do wglądu, nowe opony, kpi.
VW
TRANSPORTER T 4 ,1991 r, 200 tys. km, 1900 ccm, diesel,
dokumentacja, atrakcyjny wygląd, nieeksploatowany w kraju, stan
wiśniowy, oryg. lakier, 6-osobowy, oszklony cały, długi, zadbany,
idealny, • 43.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-2943, 0602/
garażowany, bez wypadku, - 20.000 zł, tel. 0505/87-99-10
66-24-36
VW TRANSPORTER T4,1991 r, 2400 ccm, diesel, biały, 5-osoVW LT 35,1998 r, 163 tys. km, 2500 ccm, diesel, SDI, czerwony,
bowy, oszklony do połowy, demne szyby, serwo, hak, bez wypad
sprowadzony, w kraju od miesiąca, • 42.000 zł. Wrocław, teł. 0603/
ku, stan b. dobry, -17.400 zł. Nysa, teł. 0696/09-91-77
10-58-36
VW
TRANSPORTER T 4,1991 r, 230 tys. km, 2400 ccm, diesel,
VW LT 35,1998 r, 2500 ccm, TDI, biały, skrzyniowy, 4x2,1 x2,2 m,
biały, blaszak, bez wypadku, sprowadzony w całośd, dwa lata w
plandeka celna, alum. burty dzielone, ład. 1795 kg, kupiony w
kraju, I vwłaściciel, stan idealny, • 22.000 zł. Wołów, tel. 0608/
salonie w kraju, książka serwisowa, RO, spoiler dachowy, - 36.900
18-22-75
zi. Wrocław, tel. 0601/57-76-68
VW TRANSPORTER T4,1991 r, 2000 ccm, biały, nowa inst ga
VW LT 35,1999 r, 103 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, furgon, wy
zowa, wspomaganie kier, radio, blokada skrzyni biegów, 8-osobo
soki, średnio-długi, książka serwisowa, wspomaganie kier, RO,
wy, boczne drzwi rozsuwane, zadbany, stan b. dobry, - 22.400 zł.
immobilizer, hak, 3-miejsca, bezwypadkowy, - 55.000 zł. Legnica,
Wrocław, fel. 0602/88-53-02
tel. 0600/21-68-00 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
VW TRANSPORTER T 4,1992 r, 254 tys. km, 2500 ccm. benzy
necie pod numerem - AG0706 http://wkz.autogielda.com.pl)
na, zielony, podwójna kabina (6-osobowa), skrzynia ładunkowa
VW LT 35'MAXI, 1999 r, 200 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, ABS,
960 kg, wspomaganie kier, centr. zamek, el. reg. relektory, plan
hak, RO, bez wypadku, 9-osobowy, ciemne szyby, I właściciel, w
deka, hak, serwisowany w ASO, książka serwisowa, • 16.000 zi.
kraju od 2002 r, osłony na’ szyby, • 55.000 zł. Dzierżoniów, teł.
Świdnica, fel. 0605/62-24-16
0503/13-76-21,0503/13-76-20
VW TRANSPORTER T 4,1992 r, 150 tys. km, 2000 ccm, benzy
VW LT 35,1999 r, 2500 ccm, TDI wspomaganie kier, ABS, ABD, na, insi gaz, biały, książka serwisowa, oszklony do połowy, stan
40.000 zł lub zamienię na osobowy. Krobia, teł. 065/57142-05
idealny, - 21.900 zl. Bolesławiec, tel. 0502/42-34-51
VW LT 35,1999 r, 125 tyś. km, 2800 ccm, TDI, szary, klimatyza
VW TRANSPORTER T4,1992 r, 200 tys. km, 2000 dcm, benzy
cja, el. reg. lusterka, ABS, ABD, SRS, poduszka pow, pneuma
na, in st gaz, bordowy, alarm, 3-osobowy, hak, -19.000 zł. Choj
tyczny fotel, podłokietnik, stan idealny, - 53.000 zł. Oleśnica, teł.
nów, powiat legnicki, teł. 0602/58-63-39
071/398-77-06,0605/54-00-63
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r, 260 tys. km, 2400 ccm, dieseł,
VW LT 35,1999 r, 200 tys. km. 1800 ccm, TDI. biały, ABS, el. reg.
biały, stan b. dobry, 9-osobowy, hak, spoiler, • 20.000 zł. Legnica,
lusterka, rama4 m, pod zabudowę, -45.000 zł. Wrocław, tel. 0606/
fel. 076/722-87-57 po godz. 20,076/852-24-77
144140
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1992 r, 2400 ccm, diesel, zie
VW LT 35,1999 r, 220 tys. km, 2900 ccm. TDI, biały, ABS, ABD,
lony metalic, zarejestrowany na 9 osób, hak, wspomaganie kier,
el. reg. lusterka, pneumatyczny fotel, kontener 4 m, • 58.000 zł.
el. reguł, reflektory i lusterka, • 16.200 zł. Lubin, teł. 0606/48-23-34
Wrodaw, tel. 0606/144140
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r, 220 tys. km, 2400 ccm, diesel,
VW LT 35,2000 r, 2500 ccm, TDI, żółty, maxi, blaszak, 2xboczne
wiśniowy, 9-osobowy, oszklony, wspomaganie kier, podwójne
drzwi, podwyższony, przedłużony, ABD, SRS, immobilizer, ABS,
ogrzewanie, - 22.800 zl. Mąkoszyce, gm. Lubsza, powat brzeski,
wspomaganie, - 51.500 zł. Legnica, tel. 0600/21-68-00, 076/
tel. 0600/83-51 -07
854-29-08 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r. 6-osobowy, podwójna kabina ♦
numerem -AG0698 http://wkz.autogielda.com.pl)
skrzynia ład, wspomaganie kierownicy, 5-biegowy, aluminiowe
VW LT 35, 2000 r, 148 tys. km, 2500 ccm, TDI, zielony, niski,
felgi, nowe opony, • 21.500 zl lub zamienię, możliwe raty. Prusice
długi, wspomaganie kier, ABS, ABD, poduszka pow, centralny
k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341,071/312-6341
zamek, nieeksploatowany w kraju, opłacony, stan idealny, - 45.000
VW TRANSPORTER T4,1992 r, 190 tys. km, 2000 ccm, benzy
z ł, możliwe raty. Jelenia Góra, tel. 0607/23-23-30
na, inst. gaz, pomarańczowy, 3-osobowy, bez wypadku, książka
VW LT 35 BUS MAXI, 2000 r, 180 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały,
serwisowa, I właściciel, stan b. dobry, -17.700 zt. Świebodzice,
długi, podwyższony, ścianka działowa, 3-osobowy, pojedyncze
teł. 074/85443-20,0606/82-01-22
koła, do sprowadzenia z Francji, • 50.000 zł. Oława, fei. 0604/
VW TRANSPORTER T4,1992 r, 325 tys. km, 2500 ccm, benzy
5541-77
na, inst. gaz, biały, ABS, klmatyzacja, el*. otw. szyby, eł. reoul.
VW LT 35 MAXI, 2000 r, 2500 ccm, TDI, biały, centralny zamek,
reflektory, tempomat, ałum. felgi, hak, bez wypadku, - 24.500 zl
el. otw. szyby, ABS, nieeksploatowany w kraju, - 55.000 zł. Świd
lub zamienię. Świebodzice, tel. 074/854-1345
nica, teł. 0601/79-66-78
VW TRANSPORTER CARAVEŁŁE, 1992 r, 230 tys. km, 2400 ccm,
VW LT 35, 2001 r, 2500 ccm, TDI, biały, chłodnia, kontener, dł.
diesel, czarny, 8-osobowy, wersja LUX4, el. otw. szyby, el. reg.
3.3 m, agregat, ABS, centralny zamek, ej. otw. szyby, el. reg. lu
lusterka, blaszak, obrotowe fotele, centralny zamek, alarm, halo
sterka, poduszka pow, - 65.000 zł. Lubin, tel. 0503/93-24-85 Szwaj
geny, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, • 28.000 zł łub za
caria, 0041/788-14-96-22
mienię na osobowy. Wrocław, tel. 0604/47-04-70
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r, 170 tys. km, 2400 ccm. die
O VW LT 35,2002 r, 30 tys. km, 2200 ccm, TDI, bia
sel, wiśniowy, stan b. dobry, RO, oszklony, 9-osobowy, przedłużo
ły, rama, wspomaganie kier, poduszka pow, ABS,
ny, wspomaganie kier, bezwypadkowy, alarm, książka serwiso
nieeksploatowany w kraju, serwisowany, stan b.
wa, I właściciel, hak, zadbany, • 21.900 zł lub zamienię. Otmu
chów, teł. 077/439-05-35,0604/0840-56
dobry, • 53.000 zł netto, tel. 071/345-39-28,0502/
VW TRANSPORTER T 4,1992/93 r, 2400 ccm, diesel izoterma,
70-03-35, 0608/69-66-94 W01038844
maks. przedłużony, tylne drzwi otwierane na boki, do małych po
prawek lakierniczych, • 17.000 zł. Stare Strącze, powiat wschowvw LT 35, 2002 r, 120 tys. km, 2900 ccm, TDI, 160 KM, biały,
ski, tel. 0509/14-29-85
kontener, chłodnia, pneumatyczny fotel kierowcy, ABS, nieeksplo
atowany w kraju, • 75.000 zł. Wtocław, tel. 0604/09-63-72
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r, 230 tys. km, 2400 ccm. die
sel. czerwony. 5 osób •+930 kg, oszklony, ciemne szyby, wspoma
O VW LT 40,1995 r, 260 tys. km, 2400 ccm, turbo D
ganie kier, alarm, zabezpieczenie skrzyni biegów, hak, RO, prze
gląd do 11.2004 r, stan b. dobry, -19.700 zl. Wrocław, teL 071/
podwyższony, zarejestrowany jako 3,5 1, w Pol
372-2043,0501/25-03-33
sce od 1998 r, ABS, podgrzewane lusterka, VW TRANSPORTER T4 BUS. 1992/93 r, 280 tys. km, 1900 ccm,
21.000 zł + VAT, tel. 0600/0441-01 W01032014
diesel, biały, blaszak, alarm, RO z CD, wspomaganie kier, maks.
przedłużony, el. reg. lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, nowe
VW LT 45,1992 r, 124 tys. km, zielony, dł. skrzyni ładunkowej 3.8
opony, po wymianie oleju, pasków, po remonde zawieszenia, stan
m, kabina na 6 osób, nowe opony, bliźniacze koła, -19.000 zł.
b. dobry, • 23.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-2941,0697/42-09-07
Grabów nad Prosną, teł. 062/730-61 -31
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1993 r, 313 tys. km, 2400
VW LT 45,1995 r, 320 tys. km, 2400 ccm, TDi, biały, skrzyniowy,
ccm,
dieseł, niebieski, 6-osobowy, wspomaganie, el. reg. luster
dł. 5.30/2.40 m, skrzynia aluminiowa, - 22.500 zł. Ostrów Wlkp,
ka, centr. zamek, szyberdach, boczne szyby odsuwane, podgrzew.
tel. 0601/93-76-76
fotel kierowcy, 2 ogrzewania, RO Panasonic, halogeny, alum. fel
VW LT 55,1993 r, 287 tys. km, 2400 ccm, TDI, biały, z kabiną
gi, opony 235/60/16, ospoilerowany, kpi. dokumentacja, bezwy
sypialną, wym. 4,6x2,2x2,35 m, ogrzewanie Webasto, hak, alarm,
padkowy, • 29.000 zł lub zamienię na furgon. Wrodaw, tel. 0602/
po remoncie silnika, nowe sprzęgło, ład. 2,51, stan idealny, - 30.000
27-83-87 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie pod
zł. Wrocław, tel. 071/328-77-62,0606/13-82-05
numerem - AC0777 http://wkz.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T 4 ,1993 r, 190 tys. km, 1900 ccm, diesel,
O VW TRANSPORTER T4, T5, LT w ciągłej sprze
biały, 5-osobowy, hak, do połowy oszklony, orurowany, nowe opo
daży, części mechaniczne j blacharskie, elementy
ny, RO, zderzaki i lusterka w kolorze srebrnym, - 21.500 zł. Kro
karoserii, silniki, skrzynie biegów, realizacja za
bia, tel. 065/571 -12-70
mówień, możliwość transportu, wysyłka cały kraj,
VW TRANSPORTER T 4.1993 r, 180 tys. km, 1900 ccm, diesel,
biały, zarejestrowany na 5 osób, do połowy oszklony, nowe opo
tel. 0506/89-90-47, 0506/40-40-00
W01033054
ny, zadbany, garażowany, bagażnik dachowy, - 22.000 zł. Krobia,
VW TRANSPORTER T 2 ,1979 r, 1600 ccm, diesel, czerwony,
tel. 0607/38-00-33
9-osobowy, stan b. dobry, - 4.200 zł. Świeradów Zdrój, powiat luVW TRANSPORTER, 1993 r, 260 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
bański, teł. 0606/33-0744
ły, 3-osobowy, blaszak, alarm + pilot, I właściciel, od 1.5 roku w
VW TRANSPORTER T 2,1980 r, 1600 ccm, benzyna, pomarań
Polsce, nowe zapeszenie, el. reguł, reflektory, RM, kpi. kół zimo
czowy, ogrzewanie Webasto, stan dobry, - 3 .800 zł. Bolesławiec,
wych, bez wypadku, książka serwisowa, wspomaganie kier, stan
teł. 0604/90-63-26
techn. idealny, • 24.000 zł. Legnica, teł. 0695/21-28-05
VW TRANSPORTER T2,1980 r, 1600 ccm, diesel 8-osobowy, po
VW TRANSPORTER T4, 1993 r, 2400 ccm, diesel, wiśniowy,
remoncie silnika, pierścieni, głowicy i wtryskiwaczy, ekonomicz
przedłużony, 6-osobowy, oszklony do połowy, bez wypadku, tapi
ny, stan dobry, - 5.200 zł. Pieszyce, tel. 074/836-90-49
cerka, wspomaganie kier, stan b. dobry, - 31.500 zł. Oborniki, tel:
0604/17-2845,0604/17-29-45
VW TRANSPORTER, 1980/91 r, 1600 ccm, diesel, biały, 9-oso
bowy, mało używany, stan b. dobry, - 7.100 zł. Brzeg, tel. 0507/
VW TRANSPORTER T4,1993 r, 1900ccm, diesel, biały, przedłu
żony, 3-osobowy, otwierane drzwi tylne, hak, zadbany, nowe opo
08-56-58
ny, stan b. dobry, - 20.500 zł. Paczków, tel. 077/431 -68-35,0601/
VW TRANSPORTER, 1981 r, 1600 ccm, boxer, niebieski, chło
69-64-29
dzony powietrzem, 3-osobowy, stan dobry, - 2.400 zł. Nowa By
strzyca, powiat kłodzki, teł. 0602/70-91-96
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1993 r, 2400 ccm* die
sel, bordowy, bez wypadku, oszklony, 8-osobowy, obrotowe
VW TRANSPORTER T2, 1982 r. 1600 ccm, diesel, kremowy,
fotele, el. otw. szyby, centralny zamek, alarm + pilot, immobi
oszklony, 9-osobowy, po remonde silnika, • 5.800 zl lub zamienię.
lizer, RO Pioneer, alum. felgi, nowe opony zimowe + letnie,
Strzegom, tel. 074/855-68-21
zadbany, garażowany, atrakcyjny wygląd, wspomaganie kier,
VW TRANSPORTER, 1984 r, 1600 ccm, diesel, srebrny metalic,
stan b. dobry, - 26.500 zł lub zamienię. Sobótka, pow. wro6-osobowy, przyciemniane szyby, hak holowniczy, po wymianie
cławski, tel. 0601/15-66-99
paska rozrządu, atrakcyjny wygląd, stan techn. b. dobry, - 7.200
VW TRANSPORTER T4,1993 r, 190 tys. km, 2400 ccm, diesel,
zł. Jelenia Góra. tel. 075/751-50-04,0607/23-2340
biały, blaszak, przedłużony, garażowany, RO, stan b. dobry, hak, •
VW TRANSPORTER T 2 ,1984 r, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz,
22.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-18-24
czerwony, 9-osobowy, hak, - 5.800 zł lub 'zamienię. Mieroszów,
VW TRANSPORTER T4, 1993 r, 1900 ccm, dieseł, biały, stan
powiat wałbrzyski, tel. 074/845-11-56,0508/68-99-65
techn.
b. dobry, 2 kpi. kół (letnie i zimowe), szyberdach, 9-osobo
VW TRANSPORTER T 2 ,1984 r, 1600 ccm, diesel, biały, 9-oso
wy, hak, oszklonydo połowy, II właścideł w kraju. Wałbrzych, teł.
bowy, oszklony, kołpaki, RO, po remonde kapitalnym blacharki i
074/665-10-22
silnika, stan b. dobry, - 6.900 zł. Nowa Sól, tel. 068/35642-28
VW TRANSPORTER MULTIVAN, 1994 r, 191 tys. km, 2500
VW TRANSPORTER, 1984 r, 2000 ccm, benzyna, biały, 5-biegoccm, benzyna, czarny, el. otw. szyby I reg. lusterka, sportowa
wy, częściowo oszklony, 3-osobowy + 1.100 kg, stan dobry, -4.800
kierownica, białe zegary, stolik, przydemn. szyby, 7-osobowy,
zł lub zamienię. Trzebnica, tel.-0601/70-18-61
koła 255/40/17, lampy soczewkowe, tuning Projekt ZWO, VW TRANSPORTER T2 BUS, 1985 r, 1600 ccm, diesel maks.
34.000 zł. Wrocław, tel. 0606/38-24-29 (zdjęda do tej oferty
podwyższony, - 8.500 zł. Ostrzeszów, fel. 062/588-00-76
można zobaczyć w internecie pod numerem - A01663 http://
VW TRANSPORTER T2,1986 r, 1600 ccm, biały, stan b. dobry, wkz.autogielda.com.pl)
4.500 zl. Wrocław, teł. 0692/26-79-83
VW LT 35,1979 r, 2400 ccm, diesel, biały, 5 miejsc, ład. 700 kg,
skrzyniowy, - 7.000 zł. Domasław, gm. Kobierzyce, powiat wro
cławski, teł. 0693/37-73-02
VW LT 35,1983 r, 2400 ccm, dieseł, turkusowy, izoterma, bliźnia
cze koła, lad. 1750 kg, po remoncie i lakierowaniu, kpi. kół zimo
wych i letnich, nowe opony, stan b. dobry, - 9.000 zł. Nowa Ruda,
powiat kłodzki, tel. 074/872-94-74,0608/57-84-82
VW LT 35,1990/91 r, 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, bez
wypadku, nowy przegląd, 3-osobowy, podwyższony, przedłużony,
częściowo oszklony, zadbane wnętrze, bez korozji, stan b. dobry,
- 13.500 zł tub zamienię. Paczków, teł. 077/431-69-S0, 0507/
15-85-25,0608/04-42-97
VW LT 35,1991 r, 2400 ccm, diesel, biały, podwójna kabina, stan
idealny, na zachodnich tablicach -1.700 EUR. Jelenia Góra, tel.
0601/87-65-57
VW LT 35,1994 r, 240 tys. km, 2400 ccm, TD, żółty, intercooler,
hak, sprowadzony w 2002 r, blaszak, dł. 340x 180, podwyższany,
przedłużany, 3-osobowy, dop. masa calk. 3450 kg, po remoncie,
stan tech. dobry, bfiiniacze koła, • 19.900 zł lub zamiana. Góra,
tel. 0601/57-14-04 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - AG0693 http://wkz.autogielda.com.pl)
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V # TRANSPORTER T4, 1BS4 r, -240 tys. km. 2400 ccm. diasal.
biały, przedłużony, 9-osobowy, I właśdciel, alarm, nowe opony,,
stan b. dobry, • 25.900 zł. Bolesławiec, tel. 0502/42-34-51
VW TRANSPORTER T 4.1994 r. 160 tys. km, 2400 ccm, diesel,
biały, 2-mfejscowy, blaszak, stan b. dobry, • 22.000 zł. Jelenia Góra,
teł. 0602/83-32-38,0606/37-15-08
VW TRANSPORTER, 1994 r, 174 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, 3-osobowy, przegroda celna, I właściciel w kraju, ład. 995 kg,
zadbany, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, •
21.000 zł. Kłodzko, teł. 0501/53-61 -91
VW TRANSPORTER T4, 1994 r, 2400 ccm, diesel, niebieski,
6-osobowy ♦ 950 kg, skrzyniowy, po lakierowaniu, stan b. dobry, •
22.000 zł. Opole, tel. 0600/43-55-66
VW TRANSPORTER T4,1994 r, 203 tys, km, 2400 ccm, diesel
alum. felgi, 6-osobowy, demne szyby z atestem, RO z RDS, dużo
nowych częśd, atrakcyjny wygląd, • 24.700 zł. Wrodaw, tel. 0501/
27-73-18
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1994 r, 2400 ccm pełne
wyposażenie, - 36.000 zł. Zgorzelec, tel. 0601/89-64-06
VW TRANSPORTER T 4 ,1994/95 r, 186 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, bardzo zadbany, 6 osób, oszklony, drzwi skrzydełkowe,
wspomaganie, centralny zamek, dokumentacja serwisowa, stan
techn. b. dobry, • 25.800 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-75-74,0601/
85-77-36
VW TRANSPORTER T4 BUS MAXI, 1994/95 r, 2400 ccm, diesel
wspomaganie kier, hak, stan b. dobry, • 25.500 zł. Wałbrzych, tel.
074/845-08-10,0604/62-70-89
VW TRANSPORTER, 1995 r, 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, krótki, niski, oszklony, 8-osobowy, 2 poduszki pow, ABS, cen
tralny zamek, bez wypadku, halogeny, podłokietnik, w kraju od 2
łat, stan b. dobry, • 33.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,
0608/10-08-32
VW TRANSPORTER T 4,1995 r, 230 tys. km, 2400 ccm, diesel,
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby i reg. luster
ka, centralny zamek, nawiewy w sufide, 2 ogrzewania, 9-osobo
wy, hak, welurowa tapicerka, • 28.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/
782-23-16,0606/45-95-71
VW TRANSPORTER T 4 ,1995 r, 210 tys. km, 2400 ccm, die
sel 9-osobowy, 2 szyberdachy, centralny zamek, el. otw. szy
by, przedłużony, stan b. dobry, • 33.000 zł. Wrodaw, teł. 0605/
14-30-84
VW TRANSPORTER T4,1996 r, 198tys. km. 2500 ccm, TDI, 102
KM, biały, immobifizer, wspomaganie kier, 9-osobowy, - 34.300 zł
lub zamienię. Chojnów, tal. 0694/24-59-03
VW TRANSPORTER T4, 1996 r, 110 tys. km. 1900 ccm, TDI,
biały, 3-osobowy, blaszak, stan b. dobry, centralny zamek, wspo
maganie kier, poduszka pow, alarm, • 31.800 zł. Wrodaw, teł. 071/
799-85-00,0697/23-36-68
VW TRANSPORTER T4.1996/97 r, 190 tys. km) 1900 ccm, turbo
D, biały, oszklony, 9-osobowy, wspomaganie kier, 2 poduszki pow,
I właśddel, kpi. dokumentacja, RO Sony, el. reg. lusterka, zadba
ny, stan b. dobry, • 29.900 zl lub zamienię. Legnica, teł. 076/
722-9043,0606/14-33-94
VW TRANSPORTER T 4,1997 r, 240 tys. km, 2500 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie kier, 2-osobowy, ścianka, oszklony do
połowy, ład. 1343 kg, serwsowany, książka serwisowa, I właścideł, zadbany, - 24.400 zl. Chojnów, tal. 076/818-65-24, 0502/
48-1649
VW TRANSPORTER T 4 ,1997 r, 200 tys. km, 2400 ccm, diesel,
niebieski, izoterma ♦ agregat chłodniczy Kerstner, 3-osobowy, bla
szak, RO, stan b. dobry, dobrze utrzymany, - 34.000 zł. Milicz, tel.
071/384-22-71,0605/33-24-14
VWTRANSPORTER CARAVELLE, 1997 r, 280 tys. km, 2800 ccm,
benzyna, granatowy, 2 poduszki pow, alarm ♦ pilot, klimatyzacja,
el. otw. szyby, centr. zamek, w dągłej eksploatacji, wszystkie el.
dodatki, -48.000 zl. Polkowice, teł. 0502/74-02-20
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1997 r, 150 tys. km. 2500
ccm, TDI, zielony metalic, 9-osobowy, blaszak, łóżko, stolik, el.
otw. szyby i reg. lusteika, ospoilerowany, po wymianie silnika w
2002 r, • 52.000 zł lub zamienię na autobus. Wałbrzych, teł. 074/
849-5147
VW TRANSPORTER T4. 1998 r, 140 tys. km, 2500 ccm, TDI,
biały, chłodnia, z agregatem, do -20 stopni C, RO, centralny za
mek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, niski, krótki, do sprowadze
nia, - 30.000 zl. Lubin, tel. 0503/93-24-85 lub Szwajcaria, 0041/
788-14-98-22
VW TRANSPORTER T 4,1998 r, 175 tys. km, 1900 ccm, diesel,
zielony, • 28.000 zl. Jawor, tel. 076/870-08-90,0606/99-91-17
VW TRANSPORTER T4 BUS,1998 r, 130 tys. km, 1900 ccm,
turbo D, biały, 9-osobowy, poduszka pow, centralny zamek, wspo
maganie, alarm, RO, nowe opony i akumulator, bez wypadku, stan
idealny, -41.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-16-56, 0607/
66-26-61
VW TRANSPORTER T5, 1998 r, 160 tys. km. 2500 ccm. TDI,
żółty, kupiony w salonie, bez wypadku, kpi. dokumentacja, serwi
sowany, 5-osobowy, wspomaganie kier, 2 poduszki pow, ABS, do
połowy oszklony, Mul-T-Lock, garażowany, stan b. dobry, • 45.000
zi lub zamienię na osobowy. Legnica, tal. 076/721-36-95, 0601/
26-07-97
VW TRANSPORTER T4,1998 r, 2500 ccm, TDI, biały, przedłużo
ny, podwyższony, kupiony w salonie, • 31.500 zł. Leszno, tel. 065/
573-13-63,0501/44-92-60
VW TRANSPORTER T4,1998 r, 127 tys. km, 1900 ccm. turbo D.
żółty, 6-osobowy, ciemne szyby, alum. felgi, RO + głośniki, welu
rowa tapicerka, wspomaganie kier, • 34.500 zł. Wrocław, tel. 0601/
84-18-83
VW TRANSPORTER T 4 ,1998/99 r, 195 tys. km, 2400 ccm, die
sel, zielony. I właśddel, kupiony w salonie, I rej. w 1999 r, wspo
maganie kier, 9-osobowy, stan idealny, bez wypadku, oszklony, •
37.900 zł. Legnica, tel. 076/862-57-26,0604/32-76-07
VW TRANSPORTER T4, 1999 r, 155 tys. km, 2500 ccm, TDI,
biały, 102 PS, Maxi blaszak, przedłużony, podwyższony, kfimatyzacja, ABS, poduszka, RO, wspomaganie, halogeny, hak, 1 wła
ściciel, 2 dni w kraju, EURO 2, bez wypadku, stan idealny, - 49.900
zi. Wojcieszów, tel. 0605/62-70-21,075/751-22-05 (zdjęcia do tej
oferty można zobaczyć w intemede pod numerem • AG0696 httpJ
/wkz.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER, 1999 r, 175 tys. km, 1900 ccm, turbo D,
biały, długi, wysoki, 3-osobowy, RO, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, nowa deska rozdz, sprowadzony ze Szwajcarii, - 38.000 zł,
teł. 0696/07-95-19
VW TRANSPORTER T4,1999 r, 155 tys. km, 2500 ccm. TDI, 102
PS, bordowy, wspomaganie kier, centralny zamek, centralny za
mek, el. reg. lusterka, tylna szyna z wycieraczką RO, zadbany,
stan b. dobry, • 34.500 zł lub zamienię na osobowy, możliwe raty.
Legnica, tel. 0694/34-14-88
VW TRANSPORTER, 1999 r, 150 tys. km, 2500 ccm, TDI, bordo
wy, blaszak, el. reg. lusterka, centralny zamek, halogeny, kpi. do
kumentacja do pierwszwej rejestracji, • 34.900 zł lub zamienię.
Legnica, tel. 076/722-95-21,0694/05-10-72
VW TRANSPORTER. 1999 r, 100 tys. km, 1900 ccm, turbo D.
niebieski, welurowa tapicerka, 5-osobowy, stan b. dobry, - 37.000
zi. Świdnica, tel. 0601/79-66-78
VW TRANSPORTER T5 MULTWAN II, 1999/00 r, 170 tys. km,
2500 ccm, TD1150 KM, zielony metalic, 3x klimatronic, ABS, tem
pomat, komputer, wszystkie el. dodatki, ogrzewanie Webasto,
podgrz. fotele, bez wypadku, stan idealny, • 82.000 zł lub zamie
nię na tańsze. Kowary, powiat jeleniogórski, tel. 075/7614947,
0601/56-08-78
VW TRANSPORTER T4,1999/00 r, 180 tys. km, 2500 ccm, TDI,
biały, blaszak, poduszka pow, ABS, wspomaganie, radio, I właści
ciel, bez wypadku, zimowe opony, książka seiwisowa, homologa
cja, zadbany, stan idealny, - 44.800 zl. Wojcieszów, tel. 075/
751-22-05,0605/62-70-21 .
VW TRANSPORTER T5, 2000 r, 140 tys. km, 2500 ccm, TDI,
biały, homologacja, odony, nieeksploatowany w kraju, długi, książ
ka serwisowa, 9 osób+900 kg, oszklony, możliwość zamiany na .
busa, skrzyniowy, do 3.5 t , - 58.900 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/
50-67-17,074/831 -24-35 do godz. 15
VW TRANSPORTER T4, 2000 r, 120 tys. km, 2500 ccm, TDI,
granatowy, blaszak, poduszka pow,, przedłużony, drzwi rozsuwa
ne, klimatyzacja, el. ster. szyby i lusterka, c. zamek, immobilizer,
ABS, bezwypadkowy, - 55.000 zh Legnica, tel. 0600/21-68-00 (zdję
da do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem AG0701 http://wkz.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T5, 2000 r, 112 tys. km, 2500 ccm, TDI, *
biały, książka serwiśowra, poduszka pow, stan b. dobry, • 45.300 zł
lub zamienię na osobowy. Kłodzko, tel. 074/868-73-83, 0604/
15-70-61,0507/46-79-67
VW TRANSPORTER T5,2000 r, 90 tys. km, 2500 ccm, TDI, bia
ły, kpi. dokumentacja, blaszak, drzwi tylne otwierane na boki, do
sprowadzenia z Belgi, zdjęda do wglądu - 6.900 EUR. Prochowi
ce, powiat legnicki, tel. 076/85840-34,0603/86-68-92
VW TRANSPORTER T4,2000r, 100 tys. km, 2500 ccm, TDI, 102
KM, biały, blaszak, poduszka pow, wspomaganie kier, radio, hak,
I właśddel, bez wypedku, zimowe opony, książka serwisowa, karta
pojazdu, zadbany, stan idealny, - 49.500 zł. Wojcieszów, tel. 075/
751-22-05,0605^2-70-21

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

CHŁODNICE
m ontaż - dem ontaż

klim atyzacje - napełnianie
Wrocław, ul. Opolska 195, tel. 071/311-74-00,0-601 169 054, 0-601 703 384
VW TRANSPORTER T4 BUS, 2000 r, 110 tys. km, 1900 ccm,
turbo.D, biały, 9-osobowy, oszklony, rozsuwane drzwł z obu
stron, tylne otwierane na boki, centralny zamek, wspomaganie
kier, bez wypadku, stan idealny, - 36.000 zł. Wrodaw, teł. 0607/
61-21-58
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 2000 r, 63 tys. km. 2500
ccm, TDI, jasnozielony, 7-osobowy, długi, klimatyzacja, ABS, na
wigacja sat. z CD, hak, bez wypadku, zarejestrowany jako dężarowo-uniwersalny, oszklony do połowy, - 57.000 zł. Wrodaw, tel.
071/345-71-06,0603/30-13-02
VW TRANSPORTER T4, 2000/01 r, 107 tys. km, 2500 ccm,
TDI, biały, 5-osobowy, poduszka pow, wspomaganie kier, hak,
RO, niebieskie podświetlenie, w połowie oszklony, stan b. do
bry, w kraju od 2 lat, - 45.500 zł. Bojanowo, tel. 065/545-64-75,
0694/54-83-58
VW TRANSPORTER T4,2001 r, 97 tys. km, 2500 ccm, TDI, bia
ły, poduszka pow, wspomaganie kier, immobilizer, blaszak, ścian
ka grodziowa, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, - 38.000
zł. Legnica, tel. 0696/43-51-93
VW TRANSPORTER T4,2002 r, 15 tys. km, 1900 ccm, turbo D,
biały, składany w Polsce, 6-osobowy, odbiór w kraju, na zachod
nich tabficach - 7.800 EUR. Świdnica, tel. 0601/79-66-78
VW TRANSPORTER T4,2002 r. 62 tys. km, 2500 ccm, TDI, zie
lony, stan dobry, kupiony w salonie, serwisowany, centralny za
mek, el. otw. szyby, - 67.100 zl. Wałbrzych, tal. 0607/15-44-17
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 2003 r, 10 tys. km, 2500
ccm, TDi 102 KM, niebieski, 9-osobowy, ABS, bez wypadku, dłu
gi, 2 poduszki pow, podwójny kfimatronic, wspomaganie kier, alarm,
centr. zamek ♦ plot, RO, tylne drzwi skrzydełkowe, karta pojaz
du, - 87.500 zł. Konin, tal. 063/241 -63-97,0693/82-25-04
VW TRANSPORTER T5,2003 r, 2500 ccm, TDI, zielony metalic,
ABS, RO z CD, wspomaganie laer, centralny zamek, alarm, el.
otw. szyby, el. reg. lusterka, kimatronic, książka serwisowra, 2
poduszki pow, • 72.500 zł. Pofcowice, teł. 0697/73-55-13
VWTRANSPORTER T5,2003 r. 30 tys. km, 2500 ccm. TDI, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie - 9.500 EUR. Wrodaw, tel. 0607/
11-89-19

O

ABSOLUTNIE AUTA KUPIĘ! WSZYSTKIE MARKI!
PŁACĘ NAJWYŻSZE CENY, uszkodzone lekko
lub mocno, spalone, po kradzieży, całkowicie
rozbite oraz całe. Dojazd i transport gratis! Na
wiążę współpracę z warsztatami, pomoeami dro
gowymi, parkingami, celem zakupu aut - wyso
kie prowizje! Najlepiej płacę - GOTÓWKA NA
TYCHMIAST! Tel. non stop 0601/78-82-84 lub
0601/70-76-45. e-m ail:
skupa ut@ w p .pl,
W81005544

PRZEKŁADNIE KIEROWNICZE
POMPY WSPOMAGANIA
USZCZELNIANIE, NAPRAWA, SPRZEDAŻ

tel. 071/372 98 98 kom. 0606 82 42 82
Wrodaw, ul. Wysockiego 39^

O

ABSOLUTNIE KUPIĘ każde auto całe i powypad
kowe, nowe i stare roczniki, uszkodzone, spalo
ne, zniszczone, całe, dostawcze, osobowe, tere
nowe, transport gratis, najlepiej płacę, gotówka
w 5 min, autaokazja@wp.pl, www.napicar.pl, tel.
0605/62-00-14, 0602/77-11-77
W81004564

ALFA ROMEO 1.3,1.4,1.7, benzyna. 2.5 diesel: skrzynie bie
gów, sflniki, sprowadzone z Holandii, kpi. dokumentacja, na gwa
ranci, rozruszniki, alternatory, komputery lub kupię samochód z
uszkodzonym silnikiem. Wałbrzych, tel. 0607/82-40-67

.
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CHŁODNICE
sprzedaż, naprawa, serwis, nowe i używane

Będkowo k. Trzebnicy (traMn-Pori) 071/387-04-07

0602/523-887

KL MATYZACJA - SERWIS
CH LODNIE SAMOCHODOWE

P R O F E S JO N A LN A N A P R A W A PR ZE W O D Ó W I CHŁODNIC K LIM ATYZACJI
ŻUK A-11B, 1960 r. skrzyniowy, nowa paka, dopuszczalna ład.
1100 kg, -1.100 zł. Jawor, fel. 076/872-84-65
ŹUK, 1980 r, 2120 ccm, czerwony, 4-biegowy, blaszak, nowe opo
ny, stan techn. b. dobry, dużo nowych częśd, • 1.300 zł. Wałbrzych,
teł. 0692/25-77-27
ŹU K, 1986 r, 60 tys. km, 2120 ccm, szary, blaszak, stan dobry, w
dągłej eksploatacji, • 1.400 zl. Leszno, tel. 0607/20-92-11
ŹUKA-11B, 1987 r. w dągłej eksploatacji, przegląd do 06.2004 r,
ważne OC, - 1.500 zł. Dobkowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/
311-89-18

ALFA ROMEO : przekładnia kier. ze wspomaganiem i pompą.
Wrodaw, tel. 071/372-98-98
ALFA ROME0145,1993 r, 1600 ccm, boxer: wszystkie częsd z
demontażu rozbitego auta. Wrocław, tel. 071/34842-16 w
godz. 8-17
ALFA ROMEO 145, 1995 r. : różne częśd. Polanica Zdrój, tel.
074/86845-51
ALFA ROME0145,146,1999 r.: komputer wtrysku, wkłady zam
ków, kłuczyk, - 350 zł. Wrocław, tel. 0501/79-70-81

NAPRAWAAUTOMATYCZNYCHIMANUALNYCHSKRZYŃBIEGÓW
PEŁEN ZAKRES USŁUG, SKRZYŃ I CZĘŚCI tel. 0693 667 507 po 18 tel. 398 78 47
ŻUK A-11B, 1988 r, benzyna, inst. gaz. z plandeką, • 1.900 zł.
Wrocław, teł. 0601/16-86-22
ŻUKA-11B, 1989/90 r, 85 tys. km, 2120 ccm, benzyna, insi gaz,
srebrny, podwyższony, nowy stelaż i plandeka, hak holowniczy,
halogeny, I wtaśddeł, stan b. dobry, - 5.000 zł, tel. 0501/20-89-91,
0506/96-16-69
ŹUKA-07B, 1990 r, 2120 ccm, benzyna, inst gaz, pomarańczo
wy, skrzyniowy, oplandekowany, nowe opony, ważne OC, • 2.200
zł. Wałbrzych, tei. 0609/29-08-59
ŻUK, 1990 r, 2120 ccm, benzyna, piaskowy, blaszak, nowe tabli
ce re|, 4-biegowy, przegląd do 02.2005 r, 6-osobowy, OC, -1.800
zł. Wrodaw, teł. 071/351-33-55
ŹU K A-11,1991 r, benzyna, zielony, po remonde, nowa plandeka,
dodatkowo silnik i inne częśd, - 2.300 zł. Dziwiszów, powiat jele
niogórski, tel. 0607/70-76-00
ŹU K, 1992 r, 2400 ccm, diesel, biały, skrzyniowy, stan b. dobry, 4.700 zł. Legnica, tel. 0604/69-81-09
ŻUK A-161D, 1993 r, 2400 ccm, diesel, pomarańczowy, kabina
6-osobowa+skrzynia ładunkowa na 900 kg (oplandekowana), stan
b. dobry, - 7.300 zł. Wałbrzych, teł. 0601/75-59-73,074/860-51 -85
ŻUKA-072,1994 r, 2100 ccm, diesel blaszak, 9 osób * 950 kg, •
5.000 zł. Idzikowice, gm. Wilków, tel. 077/419-56-02
ŹUK, 1997 r, 2400 ccm. diesel blaszak, osobowy, stan b. dobry, 6.500 zł. Trzebnica, tel. 0600/55-93-87

ALFA ROMEO 145,146, 147,155,156,164 : efem. blacharki,
lampy, zderzaki i inne. Wrocław, teł. 071/342-83-06,0502/25-8546
ALFA ROMEO 145,146,147,155,156,166 : atrapa, wózki, wa
hacze, zwrotnice, półosie.lcolumna McPhersona, listwy kierowni
cze, stabflizatory, oś tylna, drzwi kpi, lusterka, klapa z szybą kpi,
poduszka pow. + sensor. Wrodaw, fel. 0501/2048-20
ALFA ROMEO 145,146,155,1400 ccm, 1600 ccm, 1900 ccm
turbo D: silnik, skrzynia biegów zawieszenie, elementy blacharki
i mechaniczne, wyposażenie wnętrza, inst. elektryczna, głowica,
alternator, wal i inne częśd. Wrocław, teł. 0698/50-01 -38
ALFA ROMEO 146,1600 ccm, boxer: osprzęt silnika, kolumna
McPhersona, zbiornik paliwa i spryskiwacze częśd ełektr. i inne.
Wrodaw. tel. 0601/58-67-36
ALFA ROMEO 155, 1991 r. : lampy tylne. Wrodaw, fel. 0691/
35-23-33

CZĘŚCI UŻYWANE
00 SAMOCHODÓW WŁOSKICH

ALFA ROMEO, FIATI
SKUP - SPRZEDAŻ

LANCIA
OP03W09

te/. 071/311ś4~13wgock 8-18,0&J8417604

CZĘŚCI
SKRZYNIE BIEGÓW
NAPRAW A-SPRZEDAŻ-SKUP

Automatyczne i Manualne
Wrocław, ul. Rakowa 6a,
I tel. 071/325 53 23. 0607 537

ALFA ROMEO 155,156 TS, 1998 r, 2000 ccm, 16V : silnik na
części, skrzynia biegów, filtr powietrza, przepływomierz, inst elek
tryczna. głowica, łapy silnika. Krobia, powiat gostyński, tel. 0505/
40-89-97
ALFA ROME0156: skrzynia biegów: Wrocław, tel. 0607/60-12-74
ALFA ROME0156,2001 r.: zderzak przedni, -120 zł. Lubin, fel.
076/8464943,0504/22-58-91
ALFA ROMEO 164 : elementy karoserii, tylna szyba, zawiesze
nie tylne, przednie piasty, półośki, elementy elektroniczne, tylny
zderzak, obudowa filtra powietrza. Ostrów Wielkopolski, tel. 0600/
93-36-70
ALFA ROME0164,1989/92 r, 3000 ccm: głowica, inst gazowa,
błotniki przednie i tylne, tłumiki, szyby, hak, drzwi, zderzaki, ma
ska, klapa tylna, lampy, kolektor metalowy, elementy plastikowe,
elektroniczne, mechaniczne. Jelcz-Laskowice, tel. 0691/56-'8542

SKRZYNIE
BI EGÓW
NAPRAWA - SPRZEDAŻ - SKUP pffiś
Wszystkie części do skrzyń I, Wysyłka cały k n / I
O

AUTO-HANDEL „PALCARS” , sprzedaż części
używanych z demontażu oraz aut powypadko
w ych. PROWADZIMY SKUP AUT CAŁYCH I
USZKODZONYCH! Każdy rodzaj uszkodzeń, lek*
ko i mocno rozbite, spalone i inne, Wrocław, ul.
Swojczycka 99, 500 za CPN (przy przejeżdzie
kolejowym), posiadamy auta powypadkowe z firmy ubezpieczeniowej (ok. 80 aut), oferta, w in
ternecie:, ww w.palcars.gratka.pl, te l. 0601/
70-17-36, 071/348-26-11
W81004364

ALFA ROMEO 33 : szyby, lampy, maska, klapa, drzwi, błotniki i
inne. Wrodaw, tel. 0696/98-86-28
ALFA ROMEO 33,1987/93 r. 1.3,1.4 wtrysk, 1.7 E : silnik kpi,
skrzynia biegów (5), zawieszenie przednie, lampy tylne, chłodni
ca, maska, błotniki, przeguby, wał, tłoki, głowice i inne. Gromad
ka, powiat bolesławiecki, fel. 0604/78-33-32,0694/96-29-31
ALFA ROMEO 33,1991 r . : częśd mechaniczne i blacharskie.
Czaple, powiat złotoryjski, tel. 0600/53-78-16
ALFA ROMEO 33, 1991 r. i silniki 1.4,1.7,1.7 16V, częśd do
kombi i do 5-drzwiowego, skrzynia biegów, inne części z demon
tażu. Wijewo, tel. 065/54942-72,0601/73-12-22
ALFA ROMEO 33,1991 r, 1700 ccm: drzwi, szyby, eł. podnośni
ki, zamki, steczka, belka pod silnik, alternator, drążki stabiiza-
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- wszystkie typy pojazdów
-sprężarki stacjonarne
- naprawy główne silników
- gwarancja do 12 miesięcy
SKUP - SPRZEDAŻ - NAPRAWA
te l./fa x 0 7 1 /3 1 4 81 12, 3 9 9 -3 2 -1 0 , 0 601 719 768
O leś n ic a S p a lic e n r 2 tel. O 6 03 99 4 5 26
w w w .ak ara-tu rb o .co m
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cyjne, sflniczki wycieraczek, moduły, lusterka, lampa tylna lewa.
Wrodaw. tel. 0692/65-20-07
ALFA ROMEO 33,1993 r, 1400 ccm czerwony: klapa tylna • 400
zi, błotnik lewy przedni, oś tylns kompletna, piasty przednie, pom
pa wspomagania kier, drzwi przednie kompletne i inne. Legnica,
tel. 0506/03-34-40
ALFA ROMEO 33,164, 1989/92 r. 1.7-2.0 E: wszystkie części z
demontażu. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 071/
312-6341
ALFA ROMEO 75,1986 r, 2000 ccm, TOI silnik z dokumentacją 1.050 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/62-27-34
ALFA ROMEO 75,1990 r, 1800 ccm ciemny metalic: silnik kom
pletny, di?wi, błotniki, zawieszenia, sprzedam lub zamienię na
samochód, + dopłata. Bolesławiec, tel. 075/734-74-05, 0509/
17-81-84
ARO : części skrzyni biegów, półosie, piasty, wieńce, obudowa
mostu, sflniczki ei. WIrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88
AUDI: pasy bezwł. przednie. Jelenia Góra, tel. 0695/60-50-21
AUDI: komputery. Namysłów, tei. 0604/89-65-56
AUDI, VW, 1999 r, 2500 ccm, TDI: skrzynia biegów automatic,
blok, wał, tłoki. Świdnica, tei. 0605/82-5843,074/857-05-75

AUDI 200,2200 ccm, benzyna: pompa paliwowa i wspomagania.
Mrozów, powiat średzki, tel. 0694/26-79-56
AUDI 200 AMNT: elementy wyposażenia wnętrza kpi, drzwi, Idapa
tylna, lampy tylne, przekl. kierownicza, pompa wspomagania kier,
szyberdach, klimatyzacja, roleta bagażnika, zderzak tylny. Wro
daw: tel. 071/765-2647,0605/82-59-78
AUDI 5000 N-14, 1992/96 r, 100 tys. km, 2000 ccm, diesel
3-drzwiowy: podłużnica prawa, konsola, elementy plastikowe, drzwi
przednie, nagrzewnica, obudowy plastikowe silnika, koła zama
chowe i inne - od 20 zł. Ryczeń, powiat górowski, tel. 0601/91 -97-74
AUDI 80 B4AVANT: drzwi, tyiny prawy błotnik. Bielawa, tel. 0503/
90-88-18
AUDI 80: sprężyny sportowe • 250 zł, blenda na grill i lampy • 100
zł. Bierutów, tel. 0609/56-22-58
AUDI 80 B3: drzwi, Idapa tylna, lampy tylne. Chodanów, tel. 0761
817-21-15,0609/28-33-17
AUDI 80 B4 : dach, drzwi tylne, płyta pod sinik, wzmocnienie
przednie. Chodanów, tei. 076/817-21 -15,0609/28-33-17
AUDI 80 B3: drzwi, szyba tylna, tarcze hamulcowe, deska rozdz,
płyta pod sinik, ćwiartki nadwozia prawa i inne. Gromadka, tel.
0603/71-61-56

TU RBO SPR ĘŻARKI
naprawa - montaż - skup - sprzedaż - gwarancja
możliwość wysyłki - teren całego kraju'
Wrocław, ul. Rakowa 4 8 A, naprzeciw Korony
tel. 0 7 1 /3 25 -4 0 -63 , 0 -6 07 52 5 686
opo25o3 ,
AUDI 100C4: rozrusznik, stacyjka* ABS kpi. Chocianów, tei. 076/
817-21 -15,0609/28-33-17
AUDI 100 C4 : osprzęt silnika, skrzynia biegów automatyczna,
drzwi, elem. wnętrza, zawieszenie, ukł. wydechowy, inst elek
tryczna, szyby, komputery, zbiomikczki, przeguby, tył do modelu
Avant i inne częśd. dogów, tei. 0695/62-29-52
AUD1100 C4 : ćwiartka nadwozia przednia prawa i lewa i inne
częśd (możBwóść wysyłki). Leszno, tei. 065/527-00-08, 06091
21-64-95,0501/32-68-85
AUD1100 C4,2800 ccm, 16V: konsola, licznik, sBnik odony, skrzy
nie biegów (automatyczna i manualna), zawieszenie Ouattro, szyba
przednia, fotele. Lwówek śląski, tei. 0609/7048-05
AUD1100 C4 OUATTRO : silnik (2.5 TDI), skrzynia biegów, ele
menty wyposażenia wnętrza kpi, poduszki pow. (2 szt.), zawie
szenia, nagrzewnica, zderzak tylny (do Avanta), relingi dachowe,
lusterko prawe, licznik, drzwi tylne prawe (do Avanta), rozrusznik,
wal napędowy. Wrodaw, tei. 071/765-2647,0605/82-59-78
AUD1100: skrzynia biegów (automatyczna). Wrodaw, tei. 0601/
69-35-08
AUD1100,1977 r, 2000 ccm, benzyna, wtrysk automatic: wszyst
kie częśd, karoseria, inne. Bolesławiec, tei. 075/732-13-65
AUD1100,1981 r. : różne częśd. Bolków, powiat jaworski, tei.
0693/73-76-86
AUD1100,1983 r .: reflektory, lampy tylne, ukł. kierowniczy, kie
runkowskazy, zapeszenie tylne, drzwi, szyby, wspomaganie ha
mulców, inne z demontażu. Bolesławiec, tel. 0602/85-37-64
AUD1100,1984 r, 2000 ccm, diesel: głowica kompletna, z gwa
rancją szczelności. Bolesławec, tel. 0601/57-13-39
AUD1100,1986 r, 2000 ccm, diesel: drzwi, lampy tylne, zawie
szenia, blok sinika, zderzak, wspomaganie kier, szyba tylna i inne
częśd. Góra, tel. 0605/33-12-37
AUD1100 AVANT, 1987 r . : różne częśd mechaniczne i blachar
skie, skrzynia biegów automatic. Nowa Sól, tei. 0507/34-44-76
AUD1100 .cygaro*, 1987 r, 2200 ccm, turbo benzyna : głowica,
turbina, drzwi, klapa tylna. Oława, tel. 071/302-98-17, 0503/
1944-18
AUD1100,1988t, 145 tys. km, 1800 ccm, pełny wtrysk: głowica
kpi, sprzęgło, silnik kpi, osprzęt silnika, felgi stalowe z oponami 4
szt i inne. Bolków, tel. 0696/44-80-64,0608/67-38-33
AUD1100,1988 r, 1800 ccm, pełny wtrysk 4-drzwiowy: szyba tyl
na ogrzewana i boczna, listwa kierownicza, zderzak tylny i inne.
Chojnów, powat legnicki, tel. 0691/02-56-00
AUDI 100, 1989 r, 2200 ccm, benzyna : sinic, 5-cylindrowy, z
turbiną, w całości lub na częśd. Legnica, tei. 0602/83-80-92

AUDI 80 B3, B 4: elementy plastikowe wnętrza-drzwiowy drzwio
we (pp i pt), zamki drzwrf i klapy tylnej, drobne elementy plastiko
we. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18
AU Dl 80 B4: oś tylna, tarcze, piasty, wzmocnienie przednie, prze
łączniki, elementy plastikowe wnętrza i inne. Legnica, tel. 0606/
68-30-86
AUDI 80 B4: fotele (komplet), wykładzina, tapicerka drzwi, szyba
tylna, dach, zawieszenie przednie, ćwiartki nadwozia przednie.
Lwówek Śląski, tel. 0609/704845
AUDI 80 B3, B4 : oś, drzwi, kokpit, atrapa do B4, katalizator, ko
lumny McPhersona, zaciski, tarcze, piasty, serwo, zderzak tyiny

NAPRAWA * SKUP • SPRZEDAŻ * MONTAŻ
GWARANCJA • WYSYŁKA NA CAŁY KRAJ
Raków 17 (koło Oleśnicy), sobota - giełda w Lubiniu

ópo326Q7

tel. 071/315-71-89, kom. 0-692 487450
do B3, pompa paliwa, komputer, alternator, błotnik prawy do B3.
Oława, tel. 0608/42-74-12
AUDI 80 B4,2000 Om, 115 P S : częśd mechaniczne i blachar
skie, inne częśd. Pokowice, tel. 076/845-05-35,0508/19-85-88
AUDI 80 B3 : różne częśd. Trzebnica, tel. 071/387-08-10 w
godz. 8-16,0693/39-63-63
AUDI 80 B4 : silnik (1.9 TDI), konsola, zawieszenia, nagrzewni
ca, drzwiJylne, przekl. kierownicza, obudowa filtra pow. Wocław,
teł. 071/765-2647,0605/82-59-78
AUDI 80 B3, B4,100 C 4: drzwi, wtryskiwacze, przekl. kierowni
cza ze wspomaganie,, przewody gumowe, szyby, podnośnki szyb,
skrzynia biegów (2.6 E, 2.8 E), serwo, komputeiy, elementy wnę
trza, fotele, kola, deski rozdzielcze i inne. Wocław, tei. 05061
39-22-29
AUDI 80 B 3: drzwi przednie prawe, -150 zł. Wrodaw, tel. 0606/
93-82-96
AUDI 80 B 4,1900 ccm, turbo D : silnik, w całośd lub na częśd,
pompa wtryskowa, alternator, pompa wspomagania, łapy sinika,

OP005120 |

■ Wrocław, tel. 0-602 318 411, www.cetronic.ircd.pl I
rozruszńk, kola pasowe, wtryski, obudowa rozrządu i inne. Wro
daw, tel. 0608/31-26-28
AUDI 80 B4 : szyby - 30 zi/szt lampy tylne - 200 zł. Zgorzelec,
tel. 0693/26-46-00
AUDI 80,1979 r.: drzwi kpi, szyba tylna, klapa tylna, maska przed
nia, stacyjka, wentylator, sprężyny, lampy tylne, siedzenie kpi,
skrzynia biegów, belka tylna kpi, przełączniki świateł, głowica,
serwo z pompą hamulcową, zadski, elementy plastikowe, zbior
nik paliwa i inne. Piława Górna, powiat dzierżoniowski, tei, 0604/
94-06-88,0600/74-26-53
AUDI 80,1980 r . : szyba przednia -100 zl oraz tyina, ogrzewa
na • 80 zł, drzwi kpi. - 50 zł/szt, maska przednia • 80 zł, klapa
tylna - 70 zł, błotniki - 80 zi/szt, skrzynia biegów (4) • 170 zł,
głowica • 90 zł. zegary - 90 zł, kierunkowskazy - 35 zł/szt, al
ternator - 80 zł, rozrusznik - 80 zł. lampy i inne. Bolesławiec,
tel. 0608/7747-16
AUDI 80.1980 r . : częśd mechaniczne i blacharskie. Kalisz, tei.
062/751-3047,0505/57-06-97
AUDI 80,1980 r . : drzwi prawe z szybą - 50 zł, reflektory, lam
py tytne - 30 zł, amortyzatory przednie - 30 zł, szyba tylna,
przeguby -100 zł, felgi z oponami -1 5 zl. Świebodzice, tel.
074/666-87-72
AUDI 80 B2-BC, COUPE, SEDAN, 1981/90 r, 1800 ccm, benzyna
: wszystkie częśd z demontażu. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/
312-5341,071/312-6341 '
AUDI 80,1983 r . : drzwi • 50 zł, maska silnika - 50 zł, klapa tylna
• 50 zł, osprzęt silnka i inne. Nysa, tel. 0504/05-29-07
AUDI 80,1983 r . : kierunkowskazy, lampy, maska. Wrodaw, tel.
0691/35-23-33

TURBOSPRĘŻARKI
NAPRAWA • MONTAŻ - SKUP • SPRZEDAŻ • GWARANCJA
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komputer, podzespoły napędowe i jezdne, tapicerka i inne. Wał
brzych, tel. 0505/64-57-22
AUDI 80 B3,1990 r.: drzwi tyine, konsola, tapicerka, dmuchawa,
rozruszńk i inne. Wrocław, tei. 0501/67-22-92
AUDI 80,1991 r . : przekładnia kierownica * pompa kpi. ze wspo
maganiem, - 400 zł. Zielona Góra, tel. 0600/33-11-94
AUDI 80 B3, 1991 r, 1600 ccm. TD : blok ślinka kompletny z
układem tłokowo-korbowym, głowica, pompa wtryskowa, tuibina i
inne mechaniczne. Legnica, tei. 0502/66-85-39
AUDI 80 B3,1991 r, 1600 ccm, TDI: skrzynia biegów. Lipce, po
wiat legnicki, tei. 0692/34-35-27
AUDI 80 B3,1991 r, 173 tys. km, 2000 ccm: silnik, skrzynia bie
gów ąuattro, wał kpi, most tyiny, kolumna McPhersona prawa kpi,
klapa tylna, lampy, zderzak, stacyjka, pompa paliwa. Lubsko, po
wiat żarski, tel. 0603/34-06-27
AUDI 80,1991 r . : maska, zderzaki, zbiornik pafiwa, drzwi. Pola
nica Zdrój, tal. 074/86845-51
AUDI 80 B4,1991/94 r.: różne częśd mechanicznej blacharskie,
elementy zawieszenia przedniego i tylnego, lampy tylne, reflekto-

AUDI 80 B4,1992/95 r, 2000 ccm: częśd mechan, osprzęt sini
ka, głowice, wał, półosie, sanie sinika, drzwi, klapy, lampy, grill,
poduszki pow, lusterka, zawieszenia, osie, wspomaganie, kom
putery, el. reg. szyberdach, pompy, wtryski, pólka tylna. Zielona
Góra, tel. 0692/78-32-05
AUDI 80 B 4,1993 r . : rozrusznik, szyberdach, przekl. kierowni
cza, pompa paliwa, kierownica i Inne częśd. Chojnów, tel. 076/
818-79-01,0602/89-20-52
AUDI 80 B4AVANT, 1994/95 r, 1900 ccm, TDI: dach z szyberdachem + relingi dachowe, zbłomik^śaliwa, tłumiki, podłużnice, oś
tylna, zaciski, tarcze przednie, ABS, węże gumowe, elementy
wnętrza, klapa bagażnika i inne. Legnica, tel. 0694/18-99-71
AUDI 80 B4,1995 r, 1900 ccm, TDI: silnik, skrzynia biegów. Lip
ce, powiat legnicki, tei. 0692/34-35-27
AUDI 80 B4,1995 r . : maska silnika, lampy. Wałbrzych, tel. 06951
54-78-30
AUDI 80,100,1982/89 r . : różne częśd z demontażu. Wrocław,
tel. 0697/27-35-77
AUDI 80, 100, 1982/92 r, 1600 ccm, , 1800ccm, 2000ccm
2300ccm:sink, skrzynia biegów, zapeszenia elementy karose
rii, chłodnice, reflektory, lampy i inne. Jelenia Góra, tel. 075/
752-26-09,075/752-37-92,0604/62-27-34
AUDI 80,90,1985 r . : reflektory. Wałbrzych, tel. 074/845-07-21
AUDI 80,90,100: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetlenie i inne. Wrocław, tel. 0603/63-17-70

O

AUDI 80, 90, 100 C4, B4, B3, A6, VW PASSAT,
POLO, GOLF, 1980/00 r. Vento, Jetta, Transpor
ter T4: lampy tylne, reflektory, kierunkowskazy,
halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, elementy
blacharki itp. REG-PLAST, Wrocław, ul. Strze
gomska 2/4, tel. 071/355-06-07, 0602/18-87-35
W81004304

AUDI 80,90, B 3,1990 r, 1800 ccm,, 2300 ccm, wtrysk: silniki,
skrzynie biegów do 2300 ccm wtrysk, różne części mechaniczne i
blacharskie. Opole, tel. 0504/23-33-92
AUDI 90,1985 r. model przejściowy: lampy, blenda Treser. Wro
daw, tel. 0691/35-23-33
AUDI 90,1991 r.: drzwi, dach, wspomaganie kier, ABS, inst. elek
tryczne, komputery, blenda tyina. Głogów, tel. 0609/04-22-20
AUDI 90,100,1983/85 r, V 5 : skrzynia biegów (5), stan b. dobry.
Wałbrzych, teł. 074/845-07-21
AUDI A2, A3, A4, A 6,1999 r .: atrapa, wózki, wahacze, zwrotni
ce, półosie, kolumna McPhersona, listwy kierownicze, stabiliza
tory, drzwi kpł, klapa kpi, reflektory ksenonowe. Wrodaw, tal. 0601/
77-27-92
AUDI A 3 : maska, błotniki, drzwi I inne drobne częśd, tel. 0696/
34-76-60
AUDI A 3 : prawa tylna uchylna szyba, ukł. wydechowy, nagrzew
nica. skrzynia biegów (6), pompa ABS, pompa hamulcowa, tylna
póka, głowica, Soki, wał, tylne tarcze ham, felgi aluminiowe 17*.
tal. 0600/96-73-04
AUDI A 3 : drzwi prawe przednie, -100 zł. Jelenia Góra, tal. 075/
713-03-80
AUDI A 3 : półka tylna. Namysłów, tel. 0604/84-0445
AUDI A 3 : lampy tylne, ćwiartka prawa, poduszka pow. pasażera.
Wrodaw, tal. 0608/7742-05
AUDI A 3 ,1998/00 r, 1900 ccm, TDI: osprzęt silnika, turbina z
kolektorem, komputer, głowica i inne. Dzierżoniów, tel. 0608/
48-73-34
AUDI A 3,2002 r . : lampa tylna lewa, • 150 zi. Gryfów śl, powiat
lwówecki, tel. 0505/5943-33
AUDI A3, A4 : reflektory, lampy, zderzaki. Wrodaw, tel. 0607/
80-16-33
AUDI A3, A4, A6, A8, TT, 100 C4, S4, S6 2.5 TDI, 4.2,2.6 V6,
2.8, S4, S 6 ,1.9 TDI, 2.0, 2.3 : częśd mechaniczne, elementy
blacharki (podęte), klimatyzacja, reflektory ksenonowe, fotele
skórzane Recaro, RO z CD, subwoofer, poduszki pow, sensory,
pasy, zderzaki (S4, S6, RS4, RS6) i inne. Oleśnica, tei. 0602/
15-35-30
AUDI A3, A4, A6, TT, S3, S4, S 6 : maska, zawieszenia, błotnki,
zderzak, reflektoiy, klapa tylna, lusterka, drzwi, konsola, podusz
ki pow, skórzana tapicerka. Lubin, tei. 0609/78-83-39
AUDI A3, S3,1996/03 r.: reflektory, elementy zawieszeń, maski,
zderzaki, błotnki, klimatyzacje kpi. (gwarancja), felgi aluminiowe, poduszki pow, RO Symphony, Chorus, reflektory ksenonowe,
zderzaki po tuningu, częśd mechaniczne i inne, tei. 0604/59-0148
AUDI A 4 : maska, drzwi lewe przednie, kierowiica z poduszką
pow. tei. 0696/34-76-60
AUDI A 4 : przełącznik kierunkowskazów i świateł (lewa strona), •
100 zł. Gośdszów, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-7640,0609/
81-46-82
AUDI A4 : drzwi, klapa tylna, lampy tyine, błotniki, chłodnice i
inne. Lubań, tal. 0697/65-22-50
AUDI A4AVANT: roleta bagażnika. Namysłów, tei. 0604/84-0445
AUDI A 4 : drzwi lewe przednie • 200 zł, ramki drzwi • 50 zł/szt
szyba lewa przednie • 50 złr elementy tapicerki - 20 zł/szt, felgi
aluminiowe z oponami • 800 zł, zamki i klamki - 20 zi/szt. Oleśni
ca, tel. 071/314-9443,0501/45-17-61
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AUDI 80,1983 r, 1800 ccm: szyba przednia, aparat zapł, rozrusz
nik, gażnik, półosie, przeguby, kolumny McPhersona, kolumna
kierownicza. Zalipie, tei. 0694/15-'17-11
AUDI 80 B3,1986/91 r, 1600 ccm, benzyna: różne części mecha
niczne i blacharskie, zawieszenia, błotniki, drzwi, lampy tyine,
reflektory, atrapa, lusterka, Idapa bagażnika, fotele, tapicerki i inne.
Lubań, tel. 075/721-'3644 do godz. 17, 0603/60-36-74, 0609/
19-20-76
AUDI 80 B3, B4, 1986/94 r. : zderzaki, atrapy, maski, błotniki,
reflektory, kierunkowskazy, klapa tylna, lampy tyine. Wrodaw, tel.
0603/66-97-27
AUDI 80 B 3,1987 r . : szyba tylna, klapa tyłna, zderzak, drzwi
prawe prawe, szyba prawa tylna, zbiornik paliwa, pompa paliwa,
elementy wnętrza, sinik 1.8112 KM. Legnica, tel. 0501/46-63-64
AUDI 80 B3,1987/90 r . : lampy przednie i tylne, lusterka, wzmoc
nienie przednie, grifl, szyby boczne, drzwi przednie i tyine, szy
berdach, tarcze, zadski, oś tyina, półosie, elementy zawieszeń,
sprężyny, rozrusznik, alternator, pompa vacuum, sprzęgło I inne.
Legnica, tel. 0606/68-30-86
AUDI 80 B3,1987/91 r. 1.8, 2.0 : silniki, zawieszenia, elementy
mechaniczne, elementy zawieszanie, elementy wnętrza, podlużnica. błotniki tylne, nagrzewnica,, drzwi, szyby, lusterka, ABS,
ukl. kierowniczy, zderzaki i inne. Legnica, teł. 0694/18-99-71
AUDI 80 B 3,1987/96 r. 1600,1800,2000 cm benzyna: pompa
wspomagania, skrzynie biegów oraz do 1.9 D, TD: głowice silni
ka, skrzynie biegów. Wodaw, tel. 0600/71 -28-00
AUDI 80, 1988 r. : spoiler na tylną klapę. Legnica, tel. 0691/
04-6949
AUDI 80,1988/91 r, 1800 ccm, benzyna, 1900 ccm diesel: sflnild,
skrzynie biegów, półosie, kolumny McPhersona, dach, tył nadwo
zia, podłużnice, ława silnika, konsola, rozrusznik, alternator, fote
le, drzwi, pompa, rozdzielacz i wiele innych. Lubin, tel. 0602/
34-0443
AUDI 80,1988/91 r, 1800 ccm: .wózek* pod silnik, zawieszenie
przednie, kolumny McPhersona, oś tylna, teleskopy, deska roz
dzielcza, gażnik, serwo, pompa hamulcowa, pompa sprzęgła, szy
ba tylna, szyba trójkątna, aparat zapłonowy. Namysłów, tei. 077/
410-34-26 po godz. 22
AUDI 80 B3, B4,1988/92 r.: konsola środkowa (obudowa dźwigni
zmiany biegów i hamulca ręcznego) do B3, konsola ze schow
kiem do Ouattro, pasy bezpieczeństwa przednie do B4, mecha
nizm wycieraczek, obudowa filtra powietrza 2.0E do B4, wzmoc
nienie środkowe do B4. kolumny tyine do B4 szyba tyina (lewa
trójkątna) do B3, lusterka prawe do B3. Wrodaw, tel. 071/
337-19-17,0693/33-07-04
AUDI 80,1989 r . : zderzak tylny. Chojnów, powiat legnicki, tel.
0691/02-56-00
AUDI 80 B3,1990 r . : drzwi prawe tyine kompletne, atrapa, błot
nik prawy przedni, lusterko lewe, kierunkowskaz prawy, przełącz
nik kompletny i inne, tel. 0608/47-38-35
AUDI 80 B3,1990 r, 1800 ccm: silnik odony, skrzynia biegów (5),
zawieszenia, dach, drzwi, szyby, zderzak tyiny, siedzenia, konso
la, kola 14*, hak. Legnica, tel. 0501/3140-95
AUDI 80 B3,1990 r, 2000 ccm: silnik • 800 zł, skrzynia biegów (5)
- 450 zł, lusterka boczne • 120 zi/szt drzwi - 200 zi/szt, klapa
bagażnika ze spoierem • 200 zł, alternator -150 zł, dach • 500 zł,
ćwiartki • 150 zi/szt. i inne częśd. Strzelin, tel. 0501/63-84-72,
0600/58-50-33
AUDI 80 B 3,1990 r, 1600 ccm, 1800 ccm, benzyna : elementy
blacharki, szyby, sink, skrzynia biegów (5), ćwiartki nadwozia,

TURBOSPRĘŻARKI

LICZNIKI ELEKTRONICZNE

AUD1100,1989 r, 2000 ccm, benzyna : silnik, przekl. kierowni
cza, drzwi, podnośnki ei, maska, błotniki, zderzaki, zadski ha
mulcowe tylne, lampy i inne. Opole, tel. 060J/71-67-25
AUD1100,1989 r, 2200 ccm, benzyna: pompa wspomagania kier.
Wrodaw, tel. 0608/38-84-64
AUDI 100 .cygaro’, 1990 r . : drzwi prawe, klamki, lusterka ze
wnętrzne - tanio. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0503/03-02-60
AUD1100,1990 r, 2000 ccm, benzyna: maska, drzwi tylne prawe,
sanki pod silnk, klapa tylna, feigi 14*. Legnica, tel. 0601/67-87-04,
076/722-95-92
AUD1100,1990 r, 2300 ccm, benzyna : maska przednia, lampa
lewa przednia, drzwi kpł, szyby, zderzak tyiny, lampy tylne. Lu
bań, tel. 0505/61-8249
AUD1100 C4,1991 r, 190 tys. km, 2300 ccm, wtrysk: silnk kpi,700 zł. Gostyń, tel. 0603/13-7343
AUD1100,1992 r . : głowica (do silnika 5-cylindrowego), wtrysk,
wspomaganie kier, pompa hamulcowa ♦ serwo, pompa wodna.
Kaszowo, tel. 071/384-90-92,0608/05-10-54
AUD1100 C4,1993 r, 2300 ccm: głowica, kolumny McPhersona,
wahacze i różne częśd. Opole, tel. 0602/64-61-72
AUD1100 C4,1993 r, 2300 ccm, wtrysk: silnik na częśd, osprzęt
łapy. Syców, tel. 062/785-30-70,0600/04-29-06
AUD1100 C4,1993 r .: wahacz przedni lewy, - 60 zł. Wrodaw, tel.
0501/81-36-18
AUD1100 C4,1994 r, 150 tys. km, 2600 ccm, V6: silnik kpi, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, inne. Gromadka, tel. 0604/78-33-32,
0694/96-29-31
AUD1100 C4,1994 r. 2.6 V6,2.8 V6: silniki. Lipce, pifeiat legnic
ki, tel. 0692/34-35-27
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przedaż gwarancja
Wrocław - Psie Pole, ul. Bierutowska 38 /naprzeciw stacji PKP/
tel. 071/325 41 49,0-601 075 294
ry, zderzak tylny, pas przedni, chłodnica, szyby i Inne. Lubań, tel.
075/721-3644 dogodź. 17,0603/60-36-74,0609/19-20-76
AUDI 80 B4,1992r, 2300 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów,
lampy tylne, reflektory, wzmocnienie przednie, drztf, dach, ele
menty wnętrza, zawieszenie, klapa tylna, oś tylna, komputer, szy
by i inne. Głogów, tei. 0603/59-93-26
AUDI 80,1992 r . : różne częśd. Trzebnica, tel. 071/38749-37,
0606/28-75-78
AUDI 80 B4,1992 r, 170 tys. km, 2000 ccm, pełny wtrysk: silnk,
komputer, lampy, dmuchawa, wiązka inst elektr, rozrusznik, al
ternator, sprzęgło, kolektor, skrzynia biegów. Wałbrzych, tel. 074/
841-05-83,0507/47-66-04
AUDI 80 B4,1992/93 r, 2000 ccm, benzyna: maska sflnka, błot
niki, zderzaki, chłodnica, koła, skrzynia biegów (5), półosie i inne.
Żary, teł. 0694/32-04-45

AUDI A 4 : silnik (1600 ccm), roleta bagażnka, elementy plastiko
we wnętrza, lusterko prawe, drzwi tylne prawe (do Avanta), roz
rusznik. Wrocław, tel. 071/765-2647,0605/82-59-78
AUDI A 4,1995 r, 1900 ccm, TDI: głowica, - 800 zl. Bolesławiec,
teł. 075/73442-72,0601/16-93-76
AUDI A4 AVANT, 1995/01 r . : szyby z elementami niklowanymi,
siedzenia, elementy plastikowe wnętrza, oryginalne RO, felgi alu
miniowe 17*, kierownica trójkątna, drewiiana, poduszka pow, fel
gi stalowe, hak holowniczy oryginalny, odpinany. Bolesławiec, tel.
0600/55-54-24
AUDI A4 AVANT, 1996 r.: zderzak tylny, czarny. Chojnów, powiat
legnicki, teł. 0609/784243
AUDI A 4 ,1996 r . : zawieszenia, drzwi, szyby, lusteika, wnętrze,
kierunkowskazy, częśd elektroniczne i inne częśd z demontażu.
Legnica, teł. 0695/21 -28-05

Wyprzedaż amortyzatorów KAYABA
AUDI 80,90 (bez Ouattro i coupe), 78*91, L/P tył......... 85 zł
FORD SIERRA (bez kombi), 82-93, L/P ty ł..................90 zł
FORD FIESTA 89-93, L/Ptył.................................. 135*
VW POLO, do 94, L/P tył...........................................85 zł
FORD TRANSIT FT 3.02,3,47 m, 85-91, L/P przód . . . . 95 zł
VW PASSAT, od 91, L/P ty ł....................................... 97 zł
FORD TRANSIT, 85-91, L/Ptył..................................95zł
FORD ESCORT 1.1,1.3,1.8 D, 90-95, L/P przód
140 zł
RENAULT CLIO, 90-88 (między otworem mocującym 52 mm),
L/P przód.............................................................. 130*
RENAULT MEGANE. od 95, L/P przód..................... 110 zł
VW POLO,do 94........... ....................................... 75 zł

AUDI 80,90,78-94 (bez coupe S2), L/P przód............. 80 zł
FORD ESCORT kombi, od 95, L/Ptył........................ 160zł
BMW E-30,82-90, L/P przód (gazowe)...................... 150 zł
CITROEN AX, od 86, SAXO od 96, L/P ty ł................. 100 zł
PEUGEOT 405, od 87, CITROEN XSARAPICASSO,
L/Ptył.................................................................... 120 zł
SKODA FAVORIT, FORMAN, FELICIA, od 88, L/P tył... 90 zł
FIAT UNO. od 83, L/P tył....................
75 zł
RENAULT MEGANE. od 95 (oprócz 2.016V). L/P tyf. . . 170 zł
PEUGEOT 106 (oprócz 1.616V), L/P przód
170 zł
CITROENAX, od 86. SAXO od 96. PEUGEOT 106.91-96,
L/P przód............................................................... 140 zł

Wrocław, ul. Zaporoska 37a
www.autojapan.pl

tel. 071/784-59-15
|f i|
784-59-16

Auto
lusterka
WKŁADY DO LUSTEREK
|
Sprzedaż, naprawa i dorabianie
|
szkieł panoramicznych
do samochodówosobowych i dostawczych
Wrocław, ul. Radomska 19
tel. 071/349-37^52, 0-501 149-983
AUDI A 4,1996/03 r . : reflektory, maski, błotniki, drzwi, klimatyza
cje kpi. (gwarancja), felgi aluminiowe, poduszki pow, RO Chorus,
grill Kamei, części mechaniczne, tel. 0600/10-57-00
AUDI A4 AVANT, 1997 r, TDI 110 KM : elementy zawieszenia
przedniego, lampy przednie i tytne, ukł. wydechowy kpi, ramki
drzwiowe, elementy blacharki, siedzenia kpi, turbina, alternator,
pompa klimatyzacji, chłodnica wody i klimatyzacji, roleta bagaż
nka, kpi. siedzeń i inne. Strzelin, tel. 0696/04-22-50
AUDI A4, 1998 r . : próg lewy (oryginalny, kupiony w serwisie),
tapicerki drzwiowe. Lubań, tei. 0501/22-99-61
AUDI A 4 ,1998 r, 2500 ccm, TDI, V 6 : zawieszenie tyine, wózek
pod silnk, kolumna McPhersona prawa, komputer, ukł. wydecho
wy, przekl. kierownicza, pasy z napinaczami, przełącznik kierun
kowskazów, zbiorniczek, tel. 0600/96-73-04
AUDI A 4,1998 r . : atrapa Kamei. Wrodaw, tal. 0691/35-23-33
AUDI A 4,2000 r, TDI: drzwi kompletne, dach, ćwiartki, skrzynia
biegów, półosie, intercooler, sprężarka klimatyzacji, zderzak, kla
pa tyina, wózek pod silnik, lampy, chłodnice, tapicerka i inne, tel.
0694/08-78-88
AUDI A4 AVANT, 2000 r. : fotele prawy i lewy z zagłówkami i
bocznymi poduszkami pow, tapicerka z mat. sz&ego, stan ideal
ny. Wrodaw, tel. 071/799-87-31,0600/01 -05-59
AUDI A4 KOMBI, 2000 r, 1600 ccm, 1800 ccm turbo 1900 ccm
TDi: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, dach, drzwi, maska s3nika, błotnik, klapa, progi, lampy, zderzak, wyposażenie wnętrza,
poduszki pow. i inne częśd. Wrodaw, tai. 0698/50-01 -38
AUDI A4,2001 r . : reflektor lewy, lampa tylna prawa, -150 zł /szt..
Gryfów Sl, powiat lwówecki, tel. 0505/5943-33
AUDI A 4,2002 r . : różne częśd blacharskie I mechaniczne, po
duszka pow. kierowcy i pasażera, reflektory, maski, RO Symphony i inne również do cabrio, tel. 0600/10-57-00
AUDI A 4,2002 r.: maska, błotnk, reflektory, zderzaki, lampy tyl
ne. Wrodaw, tel. 0601/73-97-72
AUDI A4, 2002 r, 1900 ccm, TDI: zawieszenia, osprzęt sflnka,
skrzynia biegów (5), tylna część nadwozia, drzwi, błotniki, inne
częśd. Wrodaw, tei. 0503/44-3546
AUDI A4, A6 : reflektory ksenonowe, lampy tylne. Wrodaw, tel.
0606/26-13-79
AUDI AB, 100 C4 2.3,2.6, 2.8: drzwi prawe, lusterko, skrzynia
biegów, błotnk, tapicerka skórzana, komputery i inne. Jelenia Góra,
tel. 0602/83-31-66
AUDI A6 : różne częśd. Świdnica, tel. 0606/42-05-21
AUDI A6 KOMBI, 1994 r . : karoseria kpł. (lekko, uszkodzona).
Trzebnica, tel. 071/38749-37,0606/28-75-78
AUDI AS, 1995 r. : reflektor lewy soczewkowy - 400 zi, listwy,
elementy plastikowe wnętrza. Chojnów, tal. 0503/03-02-60
AUDI A6 AVANT, 1995 r, 2500 ccm, TDI: elementy klimatyzacji,
zawiasy, maska, półosie, moduły, pompa ABS, zderzak, pompa
hamulcowa, części ukł. wydechowego i zawieszeń, przekl. kie
rownicza, amortyzatory, roleta bagażnka, podlużnica prawa, drzwi.
Namysłów, tel. 0604/13-37-05
AUDI A 6,1995/00 r, 1600 ccm, 1800,1900 ccm: osprzęt silnika,
przepływomierz, filtr powietrza, elementy zapeszenia i klimaty
zacji, fotele, drzwi, pasy, lusterka, sterownki, ABS, felgi stalowe,
opony zimowe, elementy plastkowe i inne. Legnica, tei. 0607/
70-3840
AUDI A6 KOMBI, 1995/97 r, 1900 ccm; TDI: silnk, kpi. dokumen
tacja, zawieszenie tytne, drzwi, szyby, lusterka, listwy, klapa tyi
na, zderzak, lampy, konsola, agregat klimatyzacji, automat skrzy
nia biegów, ramki, turbo do silnika 2500 ccm TDI. Legnica, tel.
0695/56-17-92
AUDI A6, 1996 r, 2500 ccm, T D I: reflektor ksenonowy lewy,
kierunkowskazy, błotnk lewy, zderzak tylny, zawieszenia, pasy
pirotechniczne, sensor poduszek, osprzęt silnika, dach do sedana, drzwi, elementy plastikowe wnętrza, ABS, ukł. kierowni
czy, zbiorniczki i inne. Wrocław, tal. 071/345-71-06, 0603/
10-13-02
AUDI A6, 1997/00 r. 1.8, 1.9TDi: błotnik tylny lewy, zderzaki,
maska, pas przedni, konsola, poduszka pow, pasy, sensory, lu
sterka, oś tylna, skrzynie biegów, wzmocnienie przednie, klapa
tylna, drzw lewe, lampy, oś tylna, chłodnice, lusterka, nadkola.
Wrocław, teł. 0602/23-68-66,0602/26-76-79
AUDI A 6 ,1997/03 r . : tapicerka, kierownica z poduszką pow, tel.
0696/34-76-60
AUDI A 6 ,1998/00 r, 2.5 TDi V6,1.8T, 2.4, 2.7biturbo, 1.9TDI:
lampy tyine, reflektory, maska, błotniki, klapa, drzwi, szyby, wy
posażenie wnętrza skórzane i welurowe, skrzynia biegów (taż
Ouattro), wał, dyferencjał, półosie, podsufltka. elementy plastiko
we, chłodnica, agregaty, częśd silnka i inne. Lubin, fel. 0605/
28-93-07
AUDI A6 AVANT, 1999 r . : kierownica z poduszką pow, reflektory
soczewkowe - 2 szt, relingi dachowe, tapicerka kpi, fotele z po
duszkami pow. i systemem nagłaśniającym. Żary, tel. 0608/
07-82-32
AUDI A6, 2001 r . : reflektor prawy, -150 zł. Gryfów śl, powiat
lwówecki, tei. 0505/5943-33
AUDI A6 OUATTRO, 2001 r, 2500 ccm, TDI, 180 KM: silnk, skrzy
nia biegów, zawieszenie kpi, elementy blacharki, inne części.
Żukowice Śląskie, tei. 0505/48-03-20
AUDI A6 AVANT, 2003 r, 5 tys. km, 2500 ccm, TDI: drzwi, zderza
ki, lampy tylne, tył nadwozia, dach, zawieszenia, skórzana tapi
cerka (żółta Recaro), nawigacja, poduszki pow, elementy elektronki i inne. Bolesławiec, tel. 0697/13-31-02
AU£I A6, 100 C4 : zderzak, błotniki, maska silnka, lusterka,
wzmocnienie przednie, chłodnice, listwy, RO z CD, waiy, skrzynie
biegów, pompy: wtryskowe, paliwa, wspomagania, klimatyzacji,
szyby, poduszka boczna, pasy, tapicerka skórzana i inne. Wro
cław, tei. 0602/15-35-30
AUDI A 6 ,100 C 4 ,1993 r, 2800 ccm : stabilizatory osi, łapy do
silnka. Chojnów, tel. 076/818-79-01,0602/89-20-52
AUDI A 8 : fotele skórzane Recaro (podgrzewane, 4 poduszki pow,
reguł, elektrycznie), lusterka, poduszka pow. boczna, sensor, RO
z CD, wzmocnienia, chłodnice, system Bose, błotnki, lampy i inne.
Wrocław, teł. 0602/15-35-30
AUDI A 8 ,1995 r, 4200 ccm : kolektory, filtr powietrza z przepły
womierzem, głowica, dach, elementy silnka i klimatyzacji, tylny
napęd, szyba tylna, moduł, szyberdach, miska olejowa, podszy
bie, piasty. Namysłów, tel. 077/410-53-97
AUDI A 8 ,1998 r, 3700 ccm, benzyna : sinik, komputer. Lipce,
powiat legnicki, tel. 0692/34-35-27
AUDI A8, 2003 r, 4000 ccm, TDI nowy model: maska, błotnki,
lampy, wzmocnienie, chłodnica, zderzak, drzwi, inne częśd. Lu
bin, tel. 0609/83-14-32
AUDI COUPE B2 : reflektory, częśd mechaniczne i inne. Nysa,
tal. 0509/04-94-99
AUDI S6 ALLROAD OUATTRO, AVANT, 2002 r. 4.2, 2.5 TDI,
180PS: silnk kpi, skrzynia biegów tiptronik, skórzana tapicerka,
klimatyzacja, drzwi kpi, nawigacja, reflektory ksenonowe. sensor,
zawieszenie przednie i tylne, poduszki pow, szyby tytne lewej i
prawej strony, elementy chromowane ne dach, chłodnica, inne.
Lubin, tel. 0609/83-14-32
AUDI S8. A 8 ,1997/02 r, 4,2E 360 PS. 340 PS, 2,5TDi 180PS,
3,3 TDI, 250 PS: błotnki, zderzaki, maska, drzwi, zawieszenia,
szyby, wyposażenie wnętrza, nawigacja + TV, felgi 18" i 20’ , re
flektory ksenonowe, chłodnica, wzmocnienie przednie, pompa ABS
i ASP, zimowe koła, skórzana tapicerka i inne. Lubin, tel. 0609/
83-14-32
AUDI TT, 2001/02 r . : lampa tylna lewa, -150 zł. Gryfów śl, po
wiat lwówecki, tei. 0505/5943-33
AUDI V8 : reflektory, maska kpi, błotniki, zderzak przedni kpi.
Wrodaw, teł. 071/765-2647,0605/82-59-78
AUDI V8, 1990 r, 3600 ccm : drzwi tylne lewe, wał napędowy,
elementy ukł. wydechowego i klimatyzacji, moduły, zawieszenie
tyłna, most tylny. Namysłów, tel. 077/410-53-97
AUDI V 8 ,1992 r, 4200 ccm : silnik, skrzynia biegów Ouattrwo,
tapicerka skórzana, klimatyzacja, zawieszenia, ćwiartki nadwo
zia i inne. Nowa Sól, tei. 0506/40-83-88
AUTOBUS AUTOSAN: drążek skrętny, nowe końcówki -100 zl.
Świebodzice, tel. 074/854-11-85
AUTOBUS BERLIET: pompa wspomagania, - 200 zl. Wocław,
tel. 0607/36-28-39
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ul. Rakowa 42, W -w
te l. 071/325-43-43,
•AUTOBUS JELCZ : drążek skrętny, nowe końcówki • 100 zi.
Świebodzice, tei. 074/854-11-85
AVIA: pompę wtryskowe. Kłodzko, tel. 0507/22-57-97
AVIA: przystawka hydrauliki. Nowe Ruda, tel. 074/872-12-68
AV1A : most tylny, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 0602/
21-10-75
AVIA A31: silnik kompletny orez cały samochód (furgon) na czę
ści. Wrodaw, tel. 0604/08-88-47
BMW : felgi aluminiowe 16*. ładny wzór. Gromadkę, teł. 0603/
71-61-56
BMW: komputery. Namysłów, tel. 0604/89-65-56
BMW: silniki, skrzynie biegów (automatic i manualne), wszystkie
modele, możliwy montaż. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,
071/312-63-41
BMW, 1986/94 r . : skrzynie biegów, silniki, sprowadzone ne za
mówienie z Holandii, kpi. dokumentacja, na gwarancji lub kupię
samochód z uszkodzonym silnikiem. Wafcrzych, tel. 0607/82-40-67
BMW, 1991 r . : głowica sinika, felgi aluminiowe 15', szyby, drzwi
lewe, mechanizm podnoszenia szyb. Jawor, tel. 0508/18-14-81
BMW, 1993 r, 2500 ccm, TDS: blok silnika, skrzynia biegów. By
tom Odrzański, powiat nowosolski, tel. 0603/20-27-12
BMW 3 KOMBI E-46 : lampy, klapa, szyby, drzwi, konsola, po
duszki pow, klimatronic, felgi, przekł. kierownicza, zderzaki, flumik, zawieszenie el, chłodnice, osłony i inne, teł. 0695/70-35-73
BMW 3 E-30: maska silnika, blotnid, refiektory, lampy tylne, zde
rzaki plastikowe, dolny pas. Legnica, tel. 0601/68-04-21, 076/
850-09-50
BMW 3 E-30: klapa tylna, zderzak tylny, kanapa tylna, sprężyny
tylne. Nielubia, poPat głogowski, tei. 0502/16-06-35

BMW 316.1990 r, 1600 ccm, 1&00ćcm; benzynaTKaroserla, w
całości lub na części, ćwiartki nadwozia, dach, silnik, skrzynia
biegów, most tylny, zderżaki. belki, chłodnica, klapa tylna, maska
silnika, drzwi, wspomaganie kier, lampy, lusterka, felgi aluminio
we, ukł. wydechowy, wiązka inst. elektr. Legnica, tel. 0695/56-17-92
BMW 316 i, 1990 r, 1600 ccm, M-40 2-drzwiowy: ABS, lusterka
reg. el, drzwi, szyby, felgi eluminiowe, skrzynia biegów(5) I inne.
Wrocław, tel. 0504/15-75-33
BMW 316,1992 r, 1600 ccm : silnik, uszkodzony blok, - 800 zł.
Wrocław, teł. 071/367-58-91,0501/34-22-51
BMW 316 E-36,1995 r, 1600 ccm: drzwi • 150 zł/szt, szyby bocz
ne • 50 zł/szt, klapa bagażnika -150 zl, kolektor -100 zł, sonda
Lambda • 150 zł, alternator • 150 zl, rozrusznik -150 zł, siedzenia
- 250 zł I inne części. Strzelin, tel. 0501/63-84-72,0600/58-50-33
BMW 316 COMPACT, 1995/96 r . : skrzynia biegów, kpi. zawie
szeń, szyby, sensory poduszek pow, komputery, elementy plasti
kowe wnętrza I inne. Żagań, tel. 0602/11 -52-37
BMW 316 E-36,1996 r, 1600 ccm : grill, lampy tylne, drzwi tylne
lewe, mechanizm wycieraczek, rozrusznik, szyby przednie i tyl
ne, przełączniki, filtr powietrza, przepływomierz, sensor poduszek,
wspomaganie kier, ABS, skrzynia biegów i inne. Jawor, tel. 0508/
18-14-81
BMW 316 E-36,1998 r . : silnik, skrzynia biegów. Laski, gm. Gó
rzyce, tel. 0607/76-89-17
BMW 316,318 M-40,1990 r . : częśd silnika, wałek rozrządu, gło
wica, alternator, wszystkie częśd zawieszenia, amortyzatory ga
zowe Boge, liczniki, fotel kierowcy (nieprzetarty). Żagań, tel. 068/
477-33-06,0691/11-28-19
BMW 316,318 E-30,1990 r . : silnik M-10, skrzynia biegów, most
tylny, amortyzatory, wahacze, maska silnika, zderzak, lampy, szy
ba przednie, chłodnica, wisco, przepływomierz, pompa paliwa,
komputer silnika M-10 i M-40, czujniki, drzwi, komputerA BS, elem.
wnętrza. Wrodaw, teł. 0601/77-13-36
BMW 316,318 E-36,1992 r .: głowica, zawory, wał z panewkami,
fioki, pompa olejowa, koła pasowe, pompa wodna i hamulcowa,
katalizator, sprzęgło, skrzynia biegów, komputer silnika, przepły
womierz, rozrusznik, sprzęgło wiskozowe, sprężyny, ABS, serwo,
pompa i słownik sprzęgła, pólka tylna. Wrocław, teł. 0607/16-80-08
BMW 316,318 E-36,1995 r.: przepływomierz, obudowa filtra pow,
alternator, rozrusznik, silniczek wycieraczek, lusterka, listwy
drzwiowe, pompa wspomagania kier, sprężyny, skrzynia biegów,
sprzęgło, katalizator, pompa wodna, sprężarka klimatyzacji, si
łownik i pompa sprzęgła. Wrodaw, teł. 0607/16-80-08
BMW 316,318,320,323 .rekin’ , 1977/82 r . : skrzynia biegów (4,
5), mosty, wały, sprzęgła (nowe), pompy, wahacze, sprężyny, prze
kładnie kier, drążki, stacyjki, inki, liczniki, szyby, drzwi, maski,
klapy, błotniki, lampy, nagrzewnice, gażnik (1600), kolektory, tar
cze, zadski, rozruszniki. Trzebnica, tel. 0607/08-50-93
BMW 316,325: śdanka tylna, nowa, • 150 zl. Boguszów-Gorce,
powiat wałbrzyski, teł. 074/844-27-58,0604/29-43-83
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BMW 3 E-30,2500 ccm: refiektory przednie, maska, błotniki, drzwi,
półosie, chłodnica, pompę paliwe i wspomagania, lusterka, roz
ruszniki, kokpłt, nagrzewnica, zbiornik paliwa, pompa ABS, zaci
ski i tarcze hamulcowe, katalizator, klapa, seiwo, wał, skrzynia
biegów (5). Oława, tel. 0608/42-74-12
BMW 3 : chłodniczka oleju, -150 zł. Siechnice, tel. 071/311-57-20
BMW 3 E-30, E-36 : el. pompa paliwa. Wałbrzych, tel. 074/
845-32-80,0606/93-59-06
BMW 3 E-36: chłodnica, -120 zł. Wrocław, teł. 0602/33-81-60
BMW 3 E-36: wzmocnienie zderzaka przedniego • 50 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-33-98
BMW 3 E-36 : zderzak przedni -150 zł, lampy tylne do wersji
coupe • 100 zł/szt. Zgorzelec, tel. 0693/26-46-00
BMW 3 E-46: maska silnika, zderzak, błotniki, ABS, kolumna kie
rownicza, lampy tylne, półosie i inne. Zielona Góra, teł. 0506/
67-03-94
BMW 3 E-21,1980 r . : silnik, lampy, skrzynia biegów (4), nagrzew
nica, szyby, drzwi, maska silnika, hak, wahacze, przekł. kierowni
cze, stabilizator, rozrusznik, alternator, tarcze i zadski hamulców,
sprężyny, felgi aluminiowe 15’ . Wałbrzych, tel. 0698/32-74-43,
0604/28-68-61
BMW 3 E-30,1983/90 r .: dół silnika 2.4,1.8, głowica 1.8, skrzy
nia biegów (automat i manualna), zderzaki, lampy, zapeszenia,
drzwi, dach, kpi. tył oraz wszystkie inne z demontażu. Gizałki,
pow. pieszewski, tel. 0692/56-49-16
BMW 3 E-30,1988 r, 1800 ccm, benzyna: skrzynia biegów auto
matic, drzwi, szyby, klapa. Chojnów, powiat legnicki, teł. 0602/
58-63-39
BMW 3 E-30,1989 r . : skrzynia biegów, kompletne wnętrze, szy
by, przekł. kierownicza, drążki kierownicze, drzwi, wahacze, tar
cze hamulcowe, siniczek wycieraczek, zbiornik spryskiwaćzy z
czujnikiem, i inne. Wocław, tel. 0508/22-65-86
BMW 3 E-30,1990 r, 1800 ccm, wtrysk: silnik M-40, klapa bagaż
nika, maska silnika, zderzaki, drzwi, błotnie tylny lewy, dech z
szyberdachem, pompa wspomagania i hamulcowa, sarwo, kon
sola, wzmocnienie przednie z podłużnicami, nagrzewnica, elem.
plastikowe i inne części. Prusice, tel. 071/312-60-25, 0502/
40-83-68

BMW 316,325,1991/97 r . : zderzak przedni I tylny, maska, gril,
wzmocnienie, lampy, drzwi lewe, zawieszenie przednie i tylne,
wspomaganie, most. głowica M-40, M-43, klapa, poduszki pow,
pompy, halogeny, obudowy, felgi aluminiowe 17’ i inne. Bolesła
wiec, tel. 0694/54-04-69
BMW 318 E-30: drzwi, błotniki, zawieszenie, gażnik, komputer,
lampy. Bojanowo, powiat rawicki, tel. 0607/97-22-81
BMW 318 E-36: komputer, listwy, opony, halogeny, - 750 zł. Lesz
no, tel. 0607/77-10-00
BMW 318 i : różne częśd. Opole, tel. 0606/40-81-45
BMW 318 E-30,1800 ccm: wszystkie częśd mechaniczne i bla
charskie. Wrocław, tel. 0609/18-35-82
BMW 318 E-36 : różne częśd mechaniczne i blacharskie. Zgo
rzelec, tel. 075/648-05*79
BMW 318,1986 r. 4-drzwiowy: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie przednie i tylne, lampy, zderzaki, maskę, drzwi, siedze
nia, konsola, elementy plastikowe, błotniki, karoseria, w cało
śd lub na częśd, inne częśd. Legnice, tel. 0601/67-87-04,076/
722-05-92
BMW 318,1987 r . : kolumna kierownicza ze wspomaganiem,
serwo, pompę hemulcowa. Oława, tel. 071/302-98-17, 0503/
19-44-18
BMW 318,1987 r . : maska silnica • 120 zl, klapa tylna -100 zł,
drzwi - 80 zł, wał - 70 zł, rozrusznic - 70 zł, osprzęt silnica, zawie
szenia, lampy tylne, szyby, zbiornik paliwa i inne. Świdnica, tel.
074/640-66-88,0607/35-30-69
BMW 318 E-30,1989 r, 1800 ccm, benzyna : częśd sinica, za
wieszenia, zderzak tylny, klapa bagażnika, lampy tylne, elementy
plastikowe i inne. Wrocław, tel. 0505/09-41-80
BMW 318 E-30,1990 r .: silnik 1 8 M-40, skrzynia biegów, tylny
most, lampy, zderzaki, błotniki, drzwi, wnętrze, dach, zawiesze
nia przednie i tylne oraz wszystkie inne z demontażu. Gizałki, pow.
pieszewski, tel. 0692/56-49-16
BMW 318 i E-30,1990 r, 1800 ccm, wtrysk: skrzynia biegów, wal
napędowy, amortyzatory, belki, przekł. kierownicza, rozrusznik,
przepustnice, wtryskiwacze, lampy tylne, chłodnice, zderzeki,
wzmocnienie przednie, szyby, drzwi, sterownik wtrysku, stacyjka
i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60
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BMW 3 E-30,1992 r.: lusterko lewe, -100 zl, .nerki*, • 30 zł, półka
tylna, • 80 zl, zamki przedniej maski, - 50 zl, kierownica, -80 zł.
Wrodaw, teł. 071/342-10-04,0509/15-57-26
BMW 3 E-36,1992 r, 1800 ccm: zderzak tylny, hak, zawieszenie
tylne, zbiornik paliwa, sprzęgło, podsufitka, fotele, alternator, roz
rusznik,ABS, nagrzewnica, kierownica, pompa wspomagania i inne
częśd. Oleśnica, tel. 0697/78-47-42
BMW 3 E-36,1993 r . : dywan podłogi, inst elektryczna. Wrocław,
tel. 0696/50-02-86
BMW 3,1993 r, 2500 ccm, benzyna: zawieszenie sportowe i inne
częśd do wersji 4-drzwiowej. Rawicz, tel. 0609/87-68-39
BMW 3 E -36,1994 r . : maska silnika, lampy tylne, reflektory,
błotniki, drzwi, poduszki pow, zawieszenie, dach, błotniki tyl
ne, skrzynia biegów, zderzaki, chłodnica i inne. Lubin, tel. 0697/
47-51-44
BMW 3 COMPACT, 1995 r .: klapa z szybą kpi. Oleśnica, tel. 071/
314-38-54
BMW 3 E-46,1999 r . : zawieszenie tylne kpi. Oleśnice, tel. 071/
314-38-54
BMW 3,5 E-21, E-28, E-30,1982/88 r, 1800 ccm, benzyna: wszyst
kie częśd z demontażu. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,
071/312-63-41
BMW 3,5,1992/98 r . : zderzak tylny, wahacz prawy tylny, klapa
tylna (coupe), gril, błotnik prawy, kolumny McPhersona, zderzak
tylny, pompa BAS (E-34). Mrozów, powiat średzki, tel. 0694/
26-79-56
BMW 3 ,5 ,7: klapa tylna, drzP, zderzak tylny, drzwi prawe i lewe
tylne, nagrzewnica, skrzynia biegów (5). Brzeg, teł. 0692/64-25-18
BMW 3, 7 E-30, E-32 : drzwi, zawieszenia, klapa tylna, fotele,
maska, silnik (2500 i 3000 ccm), skrzynie biegów, wał napędowy,
pompa paliwa. Wrocław, tel. 071/765-26-47,0605/82-59-78
BMW 316 M-40 : blok silnika kpi, miska olejowa, wentylator wisco, sprzęgło, pompa paliwa, tylny wózek, przepływomierz, kom
puter, nagrzewnice, felgi aluminiowe oryg. oraz inne z demonta
żu. Pleszew, tel. 0603/78-78-18
BMW 316,1979 r . : wszystkie częśd. Lubin, tel. 0601/74-55-23,
0607/53-63-34
BMW 316,1982 r .: lusterka, alternator, most tylny, wał napędowy
i inne. Wrocław, tel. 071/354-38-46,0605/32-11-46
BMW 316,1989 r. 2-drzwiowy: maska silnika, klapa tylna, zbior
nik paliwa i inne. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0691/02-56-00
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BMW 318 E-36,1992 r, 97 tys. km, 1800 ccm, benzyna: silnie z
pełnym wtryskiem, z prawem rejestracji typ 18 4E 1/2, skrzynia
biegów, przepływomierz. Lubin, tel. 0602/34-04-43
BMW 318,1998 r . : skrzynia biegów. Opole, tel. 0601/45-19-82
BMW 318,320,24V: silniki, wiązka inst. elektr, komputer, belka
pod silnik, miska olejowa, zderzaki, drzwi. Lubin, teł. 0695/
53-30-77
BMW 318, 320 E-30, wtrysk : błotniki przednie, silnik wyderaczek, lusterko lewe el. regulowane, deska rodzieieża, komputer.
Namysłów, tel. 0604/84-0445
BMW 318,325 E-30: częśd mechaniczne i blacharskie, kpi. drzwi,
dachy, ćwiartki, zawieszenia, kpi. blok sinika z kpi. dokumentacją
do modelu 325, w atrakcyjnej cenie, skrzynia biegów do modelu
325. Ostrów Wlkp, tel. 0607/64-43-78
BMW 320 i E-30: przepływomierz i filtr powietrza • 120 zł, aparat
zapł. • 100 zł, wtryski. Wschowa, teł. 065/540-33-98
BMW 320,1986 r, 2000 ccm 3-drzwiowy: silnik, skrzynia biegów,
zawieszenie przednie i tylne, drzwi, błotniki, zderzaki, szyby, ele
menty plastikowe, siedzenia, karoseria w całości lub na częśd.
Legnica, tel: 0601/67-87-04,076/722-95-92
BMW 320 i, 1986 r, 2000 ccm: drzwi (4 szt), kompletne, kompu
ter, lampy, serwo, skrzynia biegów, docisk sprzęgła, klapa bagażnica, szyba tylna, przepływomierz, osprzęt silnika, griU, konsola.
Oława, tel. 0602/8048-97
BMW 320 i, 1987 r . : listwa kierownicza, wal korbowy, tłoki, na
grzewnica, docisk sprzęgła, teleskopy tylne, wahacz prawy, sprę
żyny tylne, półosie. Lubin, teł. 0601/84-61-19
BMW 320,1989 r.: różne częśd. Polanica Zdrój, tel. 074/868-45-51
BMW 320,1995 r, 2000 ccm, 24V: silnik na częśd, wiązka, bel
ka, poduszki pow, miska olejowa. Lubin, tel. 0694/45-22-04
BMW 320,1999 r . : lampa przednia, - 250 zl. Zielona Góra, tel.
0600/33-11-94
BMW 323,1984 r .: szyba tylna, błotniki przednie, roziusznik, kla
pa tylna, maska silnika, kierunkowskazy przednie, belka tylna,
szyby boczne z uszczelkami. Jelenia Góra, tel. 075/762-1548,
0602/27-32-67
BMW 323 i, 1997 r, 37 tys. km, 2500 ccm' klimatronic, silnik Vanos 2,5 typ 25 GS 3, elementy plastikowe, elementy blacharki,
szyby, skrzynia biegów, zawieszenie, wspomaganie kier, podusz
ki pow, konsola, tapicerka, od 20 zł. Gostyń, teł. 0691/83-20-80,
065/572-39-15,0607/84-98-56.
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tel. 071/333-20-18,0501366754
BMW 323,325,1988 r . : sportowy ukł. wydechowy, stan b. dobry.
Wafcrzych, tel. 074/847-81-91
BMW 324,1987 r, 2400 ccm: silnik, wcałośd lub na części, skrzy
nia biegów (5), automat, skrzynia biegów, maska silnika, kolumny
McPhersona i inne. Strzelin, tel. 071/392-21-85,0607/1148-99
BMW 324 D, 1988 r . : blok sinika kpi, przekładnia kierownicza,
miska olejowa, skrzynia biegów, tylny wózek, pompa wtryskowa,
vacuum pompa, przekaźniki świec żarowych oraz inne z demon
tażu. Pleszew, teł. 0603/78-78-18
BMW 324 D, 1988 r, 160 tys. km, M 4 0 : zamienię sinik diesla 2.4
z dokumentacją na silnik benzyny 2.0 do E-30 z 1990 r, kpi. doku
mentacja, możliwa dopłata. Wrocław, tel. 0691/33-51 -57
BMW 324 E-30,1989 r .: komputery silnika, automat świec żaro
wych, kolektor wydechowy, pompa vacuum, zawory silnika, wen
tylator, tarcza sprzęgła, wał pędny, wahacze przednie, półosie,
belka tylna, sprężyny (czerwone), amortyzatory, listwy drzwiowe,
błotnik lewy. Wrodaw, tel. 0607/16-80-08
BMW 324,325 : sinik do poj. 2.4 TD, silnik bez głowicy do poj.
2.5 tds, skrzynia biegów do poj. 2.5 tds, eltematory. Gromadka,
powiat bolesławiecki, tel. 0601/75-93-91
BMW 325: amortyzatory sportowe (firmy Biłstein), tłumik środko
wy (nowy, febryczny 325), pompa wspomagania, oryginalny lewa
rek zmiany biegów M3 podświetlony, skrzynia biegów (23), prze
pływomierz (2.3), felgi aluminiowe z oponami 225/45/16, kable
wysokiego nep inne. Wrodaw, tel. 0503/1544-74
BMW 325 E-30 KOMBI, 1988 r . : wszystkie częśd mechaniczne i
blacharskie. Góra, tel. 0501/96-27-21
BMW 3251,1988 r, M40 : komputer silnika -100 zł, instalacja
silnika • 100 zł, wał -100 zl, 4 szt. drzwi kpi. - 200 zl, półoś • 80 zł,
zapeszenie tylne z tarczami kpi. -100 zi, skrzynia biegów • 150
zł, kolektor • 80 zł, wtryski • 80 zl, sprężyny tylne • 60 zl, kpi.
Wrocław, tel. 0691/33-51-57*
BMW 325,1989/91 r . : wszystkie częśd mechaniczne i blachar
skie, szyby, tapicerka, elementy plastikowe, skrzynia biegów, sil
nik - oclone, kpi. dokumentacja. Gostyń, tel. 0691/83-20-60,065/
572-39-15,0607/84-98-56
BMW 325,1991/98 r, 2500 ccm, 24V : ćwiartki nadwozia, dach,
progi, sinBci, skrzynie biegów, zapeszenia, belki, mosty tylne,
wały, drzwi, błotniki, klapa tylna, lampy, zderzaki, lusterka, fotele,
elementy plastikowe, felgi aluminiowe, ukł. wydechowy, wiązka
insi elektr, szyby ł Inne. Legnica, tel. 0695/56-17-92
BMW 325, 1994 r. : reflektor lewy, alternator, rozrusznik. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18
BMW 325 COMPACT, 1998/00 r, 2500 ccm. 24V : podłużnice
przednie, silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, beflei, progi M3,
felgi aluminiowe, mosty tylne, zbiornik peliwa, szyby, klapa tylna,
lusterka, lampy, wspomaganie kier, konnie, klimatyzacja, poduszki
pow, ukł. wydechowy, podnośnic! i inne. Legnica, tel. 0695/56-17-92
BMW 5 : klapa tylna, teł. 0696/34-76-60
BMW 5 E-34: klapa -150 zł, szyba drzwi tylnych - 50 zl. Chojnów,
tal. 0503/03-02-60
BMW 5: tarcza ♦ dodsk sprzęgła, łożysko - 200 zł, felgi aluminio
we 15,5', na 5 śrub • 200 zl, uli. wydechowy - 200 zł. Jelenia
Góra, tel. 0601/14-63-35
BMW 5: nagrzewnice z wentylatorem, pokrętłami i obudową, kom
pletna (pasuje także do innych model od 1997 r.), 2 szt. • 200 zł/
szt Wołów. tel. 071/36949-12,0694/23-62-74
BMW 5 E-12: przekł. kierownicza nowa. • 300 zł. Wtodaw, tel.
0604/57-04-52
BMW 5 E-28: kierownice, - 20 zi. Wrocław, tel. 0609/18-35-82
BMW 5 E-34: błotnie tylny prawy, lampa tylna. Wrodaw, tei. 0607/
41-96-65
BMW 5 E-34: błotnik tylny prawy, dach bez szyberdechu, przekł.
kierownicza ze wspom, komputer sinica 2.0 12V, elementy za
peszenia, inne częśd. Wrocław, teł. 0694/38-14-81
BMW 5 E-34, .1988/95 r.: soczewkowe lampy przednie, komplet
ne, z mocowaniami i regulatorami, stan b. dobry - 400 zł. Kalisz,
tel. 0503/90-06-08
BMW 5 E-34,1988/95 r, 2.4 TD. 2.5 TD: wszystkie częśd mecha
niczne i blacharskie, częśd silnika, skrzynie biegów, most tylny,
ćPartki nadwozia, możliwość wysyłki. Wrocław, tel. 0602/33-40-00
BMW 5,1990 r . : chłodnica oleju, rozrusznic 2.0, zaciski ham.
Jelenia Góra, tel. 0609/25-93-28
BMW 5 E-34,1990 r . : sinik, stan ideelny, męska silnika, drzP,
osprzęt silnika, skrzynia biegów felgi aluminiowe i inne. Lubin,
tel. 0502/34-66-51
BMW 5,1990 r . : alternator kpi, pompa wody, olejowa, kolektor
ssący z wtryskami kpi, klapy, mocowania sinica, kolektory wyde
chowe, koło zamachowe, osłona koła zamachowego, rolka napinacza paska. Wrodaw, tel. 0695/71-79-88
BMW 5 E-34,1991 r, 2.0,2.5 i, 24V : tylne ćwiartki, klapa, lampy,
zapeszenie przednie i tylne, most, skrzynia biegów, elementy sil
nika, tłoki, korbowody, lusterka, podłoga, blaszki, kołpaki • od 20
zł. Głuchołazy, poPat nyski, tel. 077/43945-02
BMW 5 E-34,1992 r . : tylna lewa ćPartka, przekł. kierownicza,
wal pędny, nagrzewnica, konsola, silniczek wyderaczek, kompu
tery, koła z oponami i inne. Głogów, tel. 076/833-59-10, 0606/
51-86-01
BMW 5 E-34,1993 r, 2500 ccm, TDS: skrzynia biegów. Lwówek
Śląski, tel. 0609/70-48-05
BMW 5 E-34,1994r.: serwo, pompa paliwa, wspomaganie kier,
skrzynia biegów, tarcze ham, amortyzatory, ABS, poduszki pow,
klimatyzacja, chłodnica, maska sinika, lampy tylne, alternatory,
lusterka, katalizator, mosty tylne, wały. Jelenia Góra, tel. 0697/
17-32-02
BMW 5 E-39,1996/98 r, V8 : wahacz przedni dolny prawy, felgi
stalowe 7J x 15, pompa wspomaganie kier, halogen prawy, zaślepka prawa, taśma kierownicy (bez radia), czujnik klimatyzacji i
parkowania. Wrodaw, tel. 0607/16-80-08
BMW 5 E-39, 1997 .r. : klapa tylna, lampy tylne, tylna szyba z
anteną poduszka pow, drzP. Wrocław, teł. 0694/90-80-95
BMW 5,7 : skrzynia biegów automatyczna, częśd skrzyń biegów
i Inne. Prochowice, powiat legnicki, tel. 0696/03-44-72
BMW 5,7,3500 ccm: pompa oleju. Wrodaw, teł. 071/332-41-34,
0695/20-56-60
BMW 5,7 E-23, E-28: różne częśd mechaniczne i blacharskie.
Zagrodno, tel. 076/877-31-83,0504/60-82-86 .
BMW 520 E-34, 2000 ccm, 12V : maska pizednia, podłużnice,
miska olejowa, skrzynia biegów, most tylny, amortyzatory tylne,
szyberdach, szyba tylna, moduły zapłonu, lusterko prawe, elementy
plastikowe, elementy tapicerki, przekł. kierownicy, zbiornik pali
wa. Namysłów, tel. 0604/13-37-05
BMW 520 E-34 : głowica (2000,16V), osprzęt sinica. Wrocław,
tel. 0694/83-33-31
BMW 520, 1990 r, E-34 :szyba tylna oryginalna, • 100 zł. Wro
cław; tel. 071/36441 -57,0603/78-92-50
BMW 520,1991 r, 2000 ccm, 24V: sinik, skrzynia biegów, most
tylny, karoseria z drzPami, maska, klapa, grill, elementy plastiko
we wnętrza. Żmigród, tel. 071/385-60-87,0608/72-31-22
BMW 520,1992 r . : maska sinika • 350 zł, błotniki • 150 zl. Jedli
na Zdrój, powiat wałbrzyski, tel. 0697/16-06-13
BMW 520 E-39, 1997 r, 2000 ccm : pompa ABS. Legnica, tel.
0508/39-68-26
BMW 520,524,525,1992 r . : most tylny, drzP, dach, zawiesze
nia, skrzynia biegów (5), poduszki pow, elektrozawory, przepły
womierze, wałki rozrządu, silnik 20Q0 ccm, 24V, na części, klapa
tylna, felgi aluminiowe, 17' i inne. BolesłaPec, fel. 075/73442-72,
0601/16-93-76
BMW 520,525 E-34,1991/95 r, 24V: maska, zawias, wzmoc
nienie czołowe, szyberdach, spoiler tylny, tłumik środkowy,
most, sprężyny, amortyzatory, pompa wspomagania kier, wa
hacze, tarcze tylne, komputer silnika, obudowa filtra pow, al
ternator, rozrusznik, zawory, głoPca do poj. 2.5. Wrocław, tel.
0607/16-80-08
BMW 524 td : sprzęgło nowe kompletne, firmy Sachs. Brzeg, tel.
0692/47-82-74
BMW 524 td, 2400 ccm, turbo D : sinik kpi. oclony, skrzynia bie
gów, blok silnika kpi. oclony, pompa, rozrusznik, części silnika i
inne. Lubań, tel. 0505/61 -8249
BMW 524, turbo D : chłodnica klimatyzacji + wentylator, - 500 zl.
Wrocław, tel. 0601/58-81-35
BMW 524 E-28, turbo D : częśd sinika, inne. Wschowa, tel. 065/
540-33-98
BMW 524 E-28, turbo D : pompa wtryskowa • 350 zl. turbo - 350
zł, elementy blacharki, zapeszenia, mosty, szyby, kola 14', Pązka Inst. elektr, inne. Wschowa, fel. 065/540-33-98

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

K Lsamochodowe
IM A T Ynapełnianie
Z A C JE

E( D D F 7 A D I # I
■

■

nowe / używa/ie ■

^ Wrocław, tel. 071/311 7405

CHRYSLER CIRRUS, STRATUS, (2.0, 2.4, 2.5),
STRATUS CABRIO, NEON: lampy, atrapy, błotni*
ki, zderzaki, maski, silniki, skrzynie biegów, szyby, tapicerki, elementy zawieszeń, części karo
serii, felgi itp, nowe i używane, faktury VAT, tel.
0602/61-06-01, 052/348-69-34 W01025834

CHRYSLER GRAND VOYAGER SE, 1998 r . : drzwi przednie pra
we (kolor zielony metafic), • 200 zł. Wołów, tel. 071/389-49-12,
0694/23-62-74
CHRYSLER NEON, 1996 r.: zderzak przedni (lakierowany). Wro
daw, tel. 0696/50-02-86
CHRYSLER NEON, 1996 r. zderzak przedni. Wrocław, tel. 0696/
50-02-86
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BMW 524,1987 r, 2400 ccm, turbo D : głowica kompletna, z gwa
rancją szczelności. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39
BMW 524, 1987 r. : sinik na częśd. Polanica Zdrój, teł. 0691/
72-90-78
BMW 524 TD E-34,1989 r, 2400 ccm, turbo D : koło zamachowe,
gtoPca, turbina, pompa vacuum, pompa olejowa, wał korbowy z
tłokami, pompa klimatyzacji, most tylny, nowe amortyzatory przed
nie, drążek kierowniczy środkowy, wahacz, łączniki stabilizatora,
rozrusznic. Wrodaw, tel. 0601/77-13-36
BMW 524 E-34,1991 r, 2400 ccm, turbo D : różne częśd mecha
niczne i blacharskie. Radostów, poPat lubański, tel. 0698/13-39-11
BMW 525 E-34, 2500 ccm, benzyna, 24V : głowica fabrycznie
nowa, z zaworami, 24V. Chojnów, tel. 0607/77-57-44
BMW 525: skrzynia biegów (automatyczna). Wrodaw, tel. 0601/
69-35-08
BMW 525 tds : miska olejowa, kolektor ssący, pompa vacuum,
obudowa termostatu i filtra oleju i inne częśd. - 500 zi. Wrodaw,
tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21
BMW 525 tds, 1994 r.: silnik niekompletny. Żary, tel. 0601/87-12-86
BMW 525 E-34,1995 r . : maska, zaPas, wzmocnienie czołowe,
nakładka zderzaka, komputery silnika, automat ŚPec żarowych,
przekaźniki, zawory ogrzewania, serwo, ABS, nagrzewnica, dmu
chawa, wahacze, belka tylna, sprężyny, amortyzatory, czujniki ABS,
kolektor ssący, zegarek. Wrocław, teł. 0607/16-80-08
BMW 525 tds, 1996 r .: konwektor, chłodnica oleju, zapeszenia,
elem. blacharki, most i inne. Wrodaw, tel. 0602/33-40-00
BMW530,2001 r, 3000 ccm, diesel: zapeszenia, maska sinika,
błotniki, felgi aluminiowe, poduszka pow, dach, elementy elektroniki, osprzęt silnica, szyby, skórzana tapicerka (żółta M5), klapa
tylna i inne. Bolesławiec, tel. 0697/13-31-02
BMW 530 td, 2001 r, 3000 ccm, turbo D : silnik, skrzynia biegów
(5), rozdzielacz wtrysku, alternator, przepływomierz. Lipce, po
wiat legnicki, tel. 0692/34-35-27
BMW 530,535 E-34,1988/91 r . : nagrzewnica, dmuchawa, sil
niczek wycieraczek, zawory ogrzewania, cewka, wtryskiwacze,
przepustnica, potencjometr gazu, komputery silnika i ABS, kor
bowody, serwo, sprężyny, wahacze tylne, maska, wzmocnie
nie czołowe, czujniki ABS, tarcze tylne. Wrocław, tel. 0607/
16-80-06
BMW 7 : szyba tylna oraz przednia. Żagań, tel. 0602/11-52-37
BMW 7,1991 r . : szyba tylna ogrzewana, szyberdach, klapa ba
gażnika, nagrzewnica. Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04
BMW 728: klapa przednia • 100zł, zderzak przedni -150 zł, błot
nie! przednie, 2 szt - 40 zl/szt. Księginice, gm. Legnickie Pole,
tel. 076/858-22-06
BMW 728,1997 r, 2800 ccm: most tylny, półosie, nagrzewnica z
klimatyzacją. Zielona Góra, tel. 0505/91-76-29
BMW 730, 1990 r, 3000 ccm : listwy na zderzak i inne częśd
silnica. Leszno, tel. 0607/30-17-16
BMW 730,1992 r . : zderzak tylny, stacyjka, zbiornik paliwa, kon
sola, szyba tylna, drzP kpi, zapeszenie tylne, siownild do zde
rzaków, rozrusznic, alternator, zbiorniczki do spryskiwaczy, pom
pa wspomagania, elementy plastikowe, półosie z przegubami,
poduszki pow. Pilawa Górna, poPat dzierżoniowski, tel. 0604/
94-06-88,0600/74-26-53
BMW 730,735 E-23,1990 r.: zapeszenia (przednie i tylne), wał
pędny, ćwiartki nadwozia, lampy tylne, drzP (lewa strona), lu
sterka, nagrzewnice, szyby, kokpH, zamki, klamki, komputer stoi
ka i skrzyni biegów, pas przedni i Pele innych części. Jelenia
Góra, tel. 0506/77-96-51
BMW 730, 735, 1990 r, 3000 ccm : listwy na zderzak przedni,
pompa wody i częśd sinika i blacharskie. Leszno, tel. 0607/
30-17-16
BMW 730,740,750 E-32,1992 r, V8, V12 : przekł. kierownicza,
pompa wspomagania kier, sprężyny, wahacze,, tarcze tylne, ka
talizator, komputer silnika i ABS, ałtemator, cewki, napinacz pa
ska, silniczek wyderaczek, negrzewnica, dmuchawa, zawory, kie
rownica 3-ramienna z poduszką pow, inne. Wrodaw, teł. 0607/
16-80-08
BMW 735,740,750,1991 r . : most tylny, rama, drzwi, dach, za
wieszenia, automat, skrzynia biegów, poduszki pow, elektroza
wory, felgi aluminiowe, 17*, pompa klimatyzacji do silnika 5000
ccm, przepływomierze, sinik 3000 ccm, V8, na częśd i inne. Bo
lesławiec, tel. 075/73442-72,0601/16-93-76
BMW 740,1999 r . : błotniki przednie, drzP, szyby, podłużni
ce, dach, ćPartka tylna, słupki, ukł. ABS, kolumna kierowni
cza, poduszki pow, elementy wnętrza, konsola, licznik, kom
putery, skrzynie biegów i inne części. Zielona Góra, tel. 0501/
60-9745
BMW 740,2002 r . : tapicerki drzPowe, zapeszenie przednie (2
szt.). zapeszenie tylne, fotele kpi. z prowadnicami, el. reguł, i
inne. Polanica Zdrój, poPat kłodzki, tel. 0693/68-44-33
BRAMOWIEC JELCZ, LIAZ: urządzenie bramowe Meiler, spraw
ne techn, do zabudowy - 4.000 zł. Wrodaw, teł. 071/368-17-62,
0601/79-25-59
BUICK SKYLARK, 1989 r, 3300 ccm: refiektory, konwektor, pom
pa wodna, czujnlc sinika, ałtemator, pompa wspomagania kier.
Wrodaw, teł. 0505/71-01-17
CHEVROLET ASTRO, 1989/94 r . : różne częśd mechaniczne i
blacharskie, inne. Wrodaw, tel. 0505/71-01-17
CHEVROLET LUMINA: skrzynia biegów automatyczna. Wtodaw;
tel. 0607/60-12-74
CHEVROLET LUMINA, 1995 r . : silnik (3.1 E), pompa hamulco
wa z ABS-em, poduszka pow, lampy, zderzaki i inne. Wrocław,
teł. 0601/77-8740
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CHRYSLER RT. CRUISER, 1998/03 r, 2.0,2.2: lam
py, atrapy, błotniki, zderzaki, maski, silniki, skrzy
nie biegów, szyby, tapicerki, elementy zawieszeń,
części karoserii, felgi itp, nowe i używane, faktu
ry VAT, te l. 0602/61-06-01, 052/348-69-34
W01025854

CHRYSLER SARATOGA, 1992 r, 3100 ccm. V 6 : sinik, inne czę
śd z demontażu, od 50 zl. Żmigród, tel. 0601/66-12-04
CHRYSLER STRATUS : poduszki pow, zderzaki, drzwi, maska,
lampy. Lubin, tel. 0609/78-83-39
CHRYSLER VOYAGER : wszystkie części. Strzegom, poPat
świdnicki, tel. 0692/79-50-48
CHRYSLER YOYAGER : skrzynia biegów (automatyczna). Wro
daw, tel. 0601/69-35-08

CHRYSLER VOYAGER, 1991/95 r, 2500 ccm : skrzynia biegów
(5), częśd blacharskie i mechaniczne, szyby, kanapy, elementy
plastikowa, zapeszenia, inne. Wrocław, teł. 0505/71-01 -17
CHRYSLER VOYAGER, 1991/95 r, 3300 ccm: aparat zapł, kom
puter skrzyni biegów, ABS, rozrusznik, ałtemator, elementy bla
charki, szyby. Wrocław, teł. 0505/71-01-17
CHRYSLER VOYAGER, 1991/99 r . : drzP kpi, wózki, wahacze,
zwrotnice, półosie, kolumna McPhersona, fistwy kierownicze, sta
bilizatory, lusterka, klapa z szybą kpi, poduszka pow. * sensor.
Borowa, tal. 071/398-33-51
CHRYSLER VOYAGER, 1992/00 r . : rozrusznik, lampy tyfce i re
fiektory do wersji europejskiej. ŚPdnica, tel. 074/853-14-46,0600/
9742-63
CHRYSLER YOYAGER VAN, 1995/96 r . : lampy przednie, chłod
nica do klimatyzacji. Wrodaw, tel. 0694/90-8045
CHRYSLER VOYAGER, 1996/00 r . : skrzynia biegów automatic.
Nysa, tel. 0695/19-03-95
CHRYSLER VOYAGER, 1996/00 r, 2400 ccm : poduszki silnika,
pompa wodna, tempomat, wtryskiwacze, finka gazu, klapa tylna z
szybą reflektor lewy. Wrodaw, tal. 0505/71-01-17
CHRYSLER YOYAGER, 1996/00 r, 3000 ccm: klapa tylna z szybą
szyby boczne tylne, przełącznik świateł, refiektor lewy, podnośni
ki el. otw. szyb, ABS, inne. Wrodaw, tel. 0505/71 -01 -17
CHRYSLER VOYAGER, 1996/00 r. 2.4,3.3, 3.8, 2.5 TD: różne
częśd mechaniczne i blacharskie, skrzynia biegów, manualna i
automatyczna, szyby, nowe. Wrocław, td. 0508/68-16-32
CHRYSLER VOYAGER, 1997/00 r, 2.5TD, 3.0, 3.3, 3.8: drzP.
szyby, maska, zdeizak, chłodnica, wzmocnienia, zapeszenia,
koła, hak, poduszki pow, sensory, taśmy, silnik 2.5TD, 3.3, klapa
tylna, wózki, pompa ABS, przekł. kierownicza, tłumki, półosie,
felgi aluminiowe. Inne częśd. Lubin, tel. 0502/67-77-05
CHRYSLER VOYAGER, 2002 r, 2500 ccm, CRD: skrzynia bie
gów - 4.500 zl. Wrodaw, tel. 071/327-6043,0608/21-30-01

O

CHRYSLER YOYAGER, GRAND VOYAGER, T&C,
1991/03 r,3.0,3.3,3.8,2.5 TD: lampy, atrapy, błot
niki, zderzaki, maski, silniki, skrzynie biegów,
szyby, tapicerki, elementy zawieszeń, części ka
roserii, felgi itp, nowe i używane, faktury VAT, tel.
0602/61-06-01,052/348-69-34
W01025844

POMPY PALIWA ELEKTRYCZNE

MODUŁY ZAPŁONOWE „DIS”
POLONEZ GU ABIMEX
POTENCJOMETRY WOLNYCH OBROTÓW
SILNIKI KROKOW E OPC32954
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CHRYSLER, DODGE, PLYMOUTH YOYAGER,
1986/95 r. - skupujemy vany całe i rozbite, go
tówka, wszystkie części, sprzedaż wysyłkowa.
Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57, 0504/09-26-64,
0507/12-98-50
W02004324

CITROEN, 1905 ccm, diesel: silnik, uszkodzona głoPca, - 500
zł, tel. 071/355-74-27 w godz. 9-17
CfTROEN, 1100 ccm, 1400 ccm, 1700 ccm benzyna, 2500 ccm,
diesel: skrzynie biegów, silniki, sprowadzone z Holandii, kpi. do
kumentacja, na gwarancji, rozruszniki, alternatory, komputery lub
kupię samochód z uszkodzonym silnikiem. Wabrzych, tel. 0607/
82-40-67
CfTROEN, 2000 r, 35 tys. km, 2000 ccm, HDi 110 KM : sinik, z
kpi. dokumentacją. Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN AX, 1100 ccm, wtrysk: sinik, skrzynia biegów (5), lampy
tylne, klapa tylna, zderzaki, półosie, kdumny McPhersona, waha
cze, zbiornik paliwa, stacyjka z kluczykiem i inne. Legnica, tel.
0609/54-71-23
CITROEN AX : maska sinika, drzP, błotniki, zderzaki, grill,
wzmocnienie przednie, wahacze, zwrotnice, kolumny McPherso
na, reflektory, chłodnica, półosie. Siechnice, tel. 071/311-39-14,
0602/71-26-65
CfTROEN A X : różne częśd. Wrocław, teł. 0605/12-80-05
CITROENAX, 1986/96r. 1.1 E, 1.4 Di E: silniki + częśd, skrzy
nie biegów, zapeszenia, osie, koła, ukł. kierownicze, wypos. wnę
trza, tapicerka, szyby, chłodnice, zderzaki, maski, błotniki, drzP,
lampy i inne częśd z demontażu - od 10 zł. Syców, tel. 062/
785-36-81,0603/92-75-63
CITROEN AX, 1989 r, 1100 ccm: różne częśd z demontażu. Wro
daw, tel. 071/346-9244, 071/353-2844 po godz. 19, 0601/
70-61-58
CfTROEN AX, 1990 r . : drzP, błotniki, lampy tylne, zapeszenia
tylne • 450 zł, kolumny McPhersona -170 zlfezt, zderzaki, skrzy
nia biegów (4) - 300 zł, chłodnica, wentylator i inne. Złotoryja, teł.
0501/24-37-52,0507/87-47-04
CITROEN AX, 1991 r . : wszystkie częśd mechaniczne! blachar
skie, szyby, tapiceika, felgi aluminiowe, elementy plastikowe,
skrzynia biegów, sinik • oclone, kpi. dokumentacja. Gostyń, tel.
0691/83-20-80,065/572-39-15,0607/84-98-56
CITROEN AX, 1991 r, 70 tys. km, 1100 ccm: maska, silnik, skrzy
nia biegów, błotniki przednie, drzP prawe tylne, ukł. kier, zawie
szenie przednie, kpi. kół, zbiornik paliwa, fotele, zagłówki, ele
menty plastikowe wnętrza i inne częśd z demontażu. Probosz
czów, poPat złotoryjski, teł. 0691/57-8343
CITROEN AX, 1995 r . : chłodnica. Wrocław, tel. 0696/50-02-86
CITROEN AX, BX, 1988/92 r. 1.0,1.9 D: wszystkie częśd z de
montażu. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,071/312-6341
CfTROEN AX, BX, ZX : różne częśd mechaniczne i blacharskie.
Wrodaw, tel. 0603/63-17-70
CITROEN AX, BX, Z X : zapeszenie tylne, zwrotnice, wałek roz
rządu, skrzynia biegów, zderzaki, kołyska, stacyjka, rozrusznik.
Wredaw, tel. 0691/89-54-87
CITROEN AX, BX, ZX, XM, 1988/98 r, 1400 ccm ,. 1600ccm,
1900ccm 3000ccm, 1500D, 1800D, 1900D: sinic, skrzynia bie
gów, elementy karoserii, zawieszenie, chłodnice, reflektory, lam
py i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09,075/752-37-92,0604/
62-27-34
CITROEN AX, SAXO, ZX, XSARA, BX, XANTIA, XM, C25, JUMPER, BERLINGO: sinfici, skrzynie i ich częśd, zapeszenia, zde
rzaki, elementy blacharskie, tylne zawieszenia regenerowane do
Beriingo, Saxo, AX, oświetlenie i inne, kpi. dokumentacja. Sie
radz. tel. 043/822-58-57,0607/34-56-76
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CITROEN BERLINGO : klapa tylna, zderzak ty l
ny, Xsara: drzwi tylne, Xsara Picasso: zderzak
przedni i tylny, Saxo: drzwi. Wałbrzych, tel. 074/
842-55-50,0601/88-19-24
W01040514

CITROEN BERLINGO : osprzęt siników 1.400,1.900 D, 2.000
HDI, pompa wtryskowa, ukl. kierowniczy, częśd mechaniczne.

TURBOSPRĘŻARKI
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CITROEN
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAZ
P.W. G.M. CAR
55-011 Siechnice, k. Wrocławia, ut. Opolska 21
BLACHARKA, ZAWIESZENIA,
OŚWIETLENIE, INNE

SILNIK],
SKRZYNK BIEGÓW,
g
(w całości lub na części) |

071/311-59-42
071/311-54-13
0-604 607719

071/318-93-45
0-606 435 485

dach, drzwi, element/ blacharki i inne. Kąkolewo, powiat lesz
czyński, tel. 0696/42*12-53
CITROEN BERLINGO: wtryskiwacze kpi, • 2.000 zł. Krotoszyn,
tel. 0603/34-29-61
.
CITROEN BERLINGO : różne części z demontażu. Leszno, tel.
0609/27-91-15
CITROEN BERLINGO : nadwozie, fabrycznie nowe, - 5.700 zł.
Nysa, tel. 077/431-49-70,0606/86-79-91
CITROEN BERLINGO : maska silnika, drzwi, błotniki, zderzaki,
grill, wzmocnienie przednie, reflektory, belka pod silnik, wahacze,
zwrotnice, kolumny McPhersona, kierunkowskazy, obudowa z
wentylatorami chłodnicy, chłodnice, pompa wspomagania kier,
półosie. Siechnice, tel. 071/311-39*14,0602/71 -26-65
CITROEN BERLINGO : prawy błotnik, maska silnika, zderzak
przedni, wzmocnienie czołowe, reflektor lewy. Wrocław, tel. 0696/
06-38-91
CITROEN BERLINGO : zderzak, wałek rozrządu, kolumny
McPhersona, zbiorniczki, zwrotnice. Wrocław, teł. 0691/89-54-87
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: silnik (1.9 D, w całości lub na
części) - 800 zł, skrzynia biegów • 250 zi, pompa wtryskowa (VER
426), końcówki wtrysków firmy Bosch • 140 zł/kpi. Wrocław, tel.
071/362-65-90
CITROEN BX, 1984/93 r. 1400,160011900 ccm: skrzynia biegów
(5) do monobloku poj. 1400 ccm, silnik poj. 1900 ccm E, kpi, stan
b. dobry, drzwi uzbrojone, klapy, szyby, centr. zamki, zawieszenie
przednie, półosie, kolumny kierownicze, lampy, zderzaki, felgi i
inne. Jawor, tel. 076/873-85-73,0508/74-70-19
CITROEN BX, 1986 r . : drzwi (4 szt.), nagrzewnica, lampy tylne,
konsola, zbiornik LHM, błotniki, kierunkowskazy i inne. Oława,
tel. 0602/80-48-97
CITROEN BX, 1989 r, 1400 ccm: maska, błotniki, zderzaki, lam
py, zawieszenia, kokpit, pompa hamulcowa, szyby, licznik, alter
nator, koła, rozrusznik, elementy plastikowe i inne. Sulechów,
powiat zielonogórski, tel. 0604/59-98*75
CITROENA, 1990 r . : sinik kpi, stan b. dobry, skrzynia biegów
(5), bloki silnika 1.9D11.8 TD, z tłokami, fabrycznie nowe, -1.400
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-37-37,0602/77-80-59
CITROEN BX, 1991 r, 1900 ccm, dieseł: silnik kompletny z doku
mentacją, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne Syców,
tel. 0606/73-67-41
CITROEN BX, 1991 r . : silniki 1.4,1.6,1.9, skrzynia biegów, inne
części z demontażu. Wijewo, tel. 065/549-42-72,0601/73-12-22
CITROEN C15: tarcze hamulcowe, 2 szt, • 40 zl. Wałbrzych, tel.
0606/70-56-07
CITROEN C l5 0 : zwrotnice, kolumny McPhersona, stacyjka,
zaciski hamulcowe, stabilzator, wałek rozrządu. Wrocław, tel.
0691/89-54-67
CITROEN C15,1990 r . : kołyska pod silnie, wentylatory, zderzak
przedni, maska, skrzynia biegów (5) - 300 zł, silnik, półosie, za
wieszenia, drzwi tylne, opony z felgami, szyby boczne, bok pra
wy, kolumny McPhersona i inne. Złotoryja, tel. 0501/24*37*52
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lumna kierownicza -100 zł. Głuchów, gm. Trzebiechów, tel. 068/
351-50-25
CITROEN JUMPER: maska silnika, drzwi, błotniki, wzmocnienie
przednie, belka pod silnik, wahacze, reflektory, kierunkowskazy,
zderzaki, grill, chłodnice, obudowa z wentylatorami, lusteika, skrzy
nia biegów, półosie, turbina. Siechnice, tel. 071/311-39-14,06021
71-26-65
CITROEN JUMPER, 2500 ccm, diesel: głowica kpi, • 2.000 zł.
Szprotawa, tel. 068/376-32*07
CITROEN JUMPER : maska, pas przedni, drzwi, błotniki, zde
rzak, zamki, stacyjka, reflektory, chłodnica, lusterka, kierunkow
skazy, przełączniki, belka silnika, belka tylna z bębnami, felgi,
opony i inne części. Wrocław, tel. 071/325-69-72,0602/19-16*22
CITROEN JUMPER : różne części mechaniczne i blacharskie.
Wrocław, tel. 0609/02-67-37
•
CITROEN JUMPER, 1990/00 r.: reflektory, błotniki, zderzaki, atra
pa, drzwi, lampy tylne i inne. Wrocław, tel. 0603/66-97-27
CITROEN JUMPER, 1994/02 r. 2.5 TOI, 2.8 HDI: blok sinika,
głowica kpi, pompy, tłoki, korbowody, miska olejowa, skrzynia bie
gów, lampy, zwrotnice, pizegroda celna i inne. Wrocław, tel. 071/
342-19*70,0601/74-19-45
CITROEN JUMPER, 1994/99 r, 2500 ccm, diesel: sinik, skrzynia
biegów, półosie, resory i inne. Wałbrzych, tel. 074/845-08-10,0604/
62-70-89 -

bmw
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• elektronika • mechanika •
Najtańsze części aowe I używana

Wrocław Psary, ul. Główna 2a
tel. 071/387-80-67, 387-82-82
CITROEN JUMPER, 1995/01 r, 2500 ccm, 2800 : drzwi, poszy
cia, ćwiartki karoserii, fotele, półosie, silniki 2.5D, skrzynia bie
gów, zawieszenia, rozruszniki, alternatory, linki zmiany błegówi
zbiorniki paliwa, zbiorniczki, okular, zderzaki, układ wydechowy z
katalizatorem I bez oraz wiele innych. Kłodzko, tel. 0696/10-62-72
CITROEN JUMPER, 1997 r, 2500 ccm, TDI: silnik, głowica, wa
łek rozrządu, wał korbowy, tłoki, korbowody, turbina, pompa wtry
skowa Lucas, pompa vacuum, wodna i olejowa, alternator, roz
rusznik, skrzynia biegów, kolektory, kpi. sprzęgło, przekł. kierow
nicza, pompa wspomag, półoś krótka, resory piasty, kolumny
McPhersona, nagrzewnica, mech. wycieraczek. Brzeg, tel. 0600/
73-25-17
CITROEN JUMPY: maska sinika, drzwi, błotniki, zderzaki, griD,
wzmocnienie przednie, chłodnice, beka pod silnik, beka pod chłod
nicę, reflektory, obudowa z wentylatorami chłodnicy, przekł. kie
rownicza, półosie. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 -26-65
CITROEN SAXO 5-drzwiowy. ćwiartki nadwozia tylne. Leszno,
teł. 0603/60-3241
CITROEN SAXO : maska silnika, drzwi, błotniki, zderzaki, grill,
wzmocnienie przednie, wahacze, zwrotnice, kolumny McPherso-
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AIRBAGI
CITROEN C15,1995 r, 1800 ccm: głowica, wał, tłoki, korbowody.
sprzęgło, miska olejowa I inne części silnika. Niemcza, powik
dzierżoniowski, tel. 0502/6142-48
CITROEN C25 : fotele tylne 3-osobowe, rozkładane, - 600 zł.
Wałbrzych, tel. 074/849-03-24,0600/88-74-54
CITROEN C25,1987/93 r, benzyna, diesel biały: drzwi, obłachowanie, wzmocnienie czołowe, zderzaki, zbiornik paliwa, stacyjka,
nagrzewnica, dach, oś tylna, sinik na części (1900 diesel). Trzeb
nica, teł. 0691/32-87-17
CITROEN C3 : maska silnika, błotniki, zderzaki, wzmocnienie
przednie, klapa tylna z szybą, chłodnice, drzwi, atrapa. Siechni
ce, teł. 071/311-39*14,0602/71-26-65
J
CITROEN C3, 2002 r, benzyna : drzwi prawe, ćwiartka prawa,
ukł. wydechowy, pulpit, elementy plastikowe wnętrza, zbiorniczek
spryskiwaczy. Syców, powiat oleśnicki, tel. 0692/27-24-69
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tel. 0-603 439 308
0-603 947 417. 0-602 472 541

na, chłodnice, wentylatory, reflektory, kierunkowskazy, Idapa tyl
na, ścianka tylna, lampy tylne, lusterka, półosie, oś tylna. Siech
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN SAXO : stacyjka, przełączniki, silniczek reflektorów,
wahacze, skrzynia biegów, sensory, poduszki, bębny hamulcowe,
zaciski hamulcowe. Wrocław, teł. 0691/89-54-87
CITROEN SAXO, 1998 r . : reflektor lewy, ♦ silniczek. Wrocław,
teł. 071/353-54-13,0691/35-23-33
CITROEN SAXO, XM, XANTIA, JUMPY: wózki, wahacze, zwrot
nice, półosie, kolumna McPhersona, fistwy kierownicze, stabfli
zatory. klapa z szybą kpi, drzwi kpi, lusterka. Wrodaw, tel. 0601/
77-27-92
CITROEN VISA, 1986 r, 650 ccm: amortyzator przedni, zbiornik
paliwa, ukł. kierowniczy, belca tylna z piastami, drzwri (4 szt),
uzbrojone, półosie z piastami i zaciskami, pompa hamulcowa, sta-

TURBOSPĘZARKI
Profesjonalny serwis
ty lk o u nas
regeneracja fabryczna
TURBINY ja k now e

U W M łlll iim h y *3tzr\ n n fli

51-168 Wrodaw, ul. Sołtysowicka 1
tel Jfex 071/326-09-26, kom. 0-607 553125,0-608 287 090
I w w w .a u to n a jira w y .w ro c la w .p t/tu rb o s s rw la /
CITROEN XM : maska silnika, grill, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nie przednie, reflektory, halogeny, klapa tylna, wentylatory, chłod
nice,belkapod silnik. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 *26-65
CITROEN XM : skrzynia biegów (automatyczna). Wrocław, tel.
0601/69*35*08
CITROEN XM: różne części mechaniczne i blacharskie, inst elek
tryczna, wyposażenie wnętrza. Wrocław, tel. 0698/50-01 -38
CITROEN XM : różne części. Zgorzelec, tel. 0505/11*13*65

TURBOSPRĘŻARKI
Wyprzedaż turbin po renowacji + części
Niskie ceny. Możliwość wysyłki
AUTOKOMPLEX, Mirków k. Wrocławia

teł. 071/315-11-57,0-607 088158
U rU 4 U /M
CITROEN XM, 1992 r, 2000 ccm : drzwi, maska sinika, sinik na
części, tapicerki, szyby, zawieszenia. Lubań, tel. 0501/46-64-60
CITROEN XSARA PICASSO: maska, błotniki, chłodnica, konso
la, poduszki pow. Lubin, tel. 0609/60-94*62
CITROEN XSARA HB : szyba tylna. Lwówek śląski, tel. 0694/
18-48*02
CITROEN XSARA, 1900 ccm, turbo D, 1400 ccm: zderzak tylny,
chłodnice, wzmocnienie przednie, ukł. wydechowy, osprzęt silni
ka, silnik, lampy. Oleśnica, tel. 0692/27-24-69
CITROEN XSARA: maska sinika, drzwi, błotniki, zderzaki, grfll,
wzmocnienie przednie, wahacze, belka pod silnik, zwrotnice, ko
lumny McPhersona, reflektory, ścianka tylna, klapa tylna, lampy
tylne, obudowa z wentylatorami, chłodnica, półosie, błotnik tylny,
pompa wspo. Siechnice, tel. 071/311-39*14,0602/71 -26-65
CITROEN XSARA I I : maska silnika, atrapa, reflektory, wzmóc*
nienie przednie, drzwi, belka pod silnik, pompa wspomagania kier,
obudowa z wentylatorami chłodnicy, chłodnice, błotniki, zderzaki,
halogeny, kolumny McPhersona, półosie. Siechnice, tel. 071/
311-39-14,0602/71-26-65

L IC Z N IK I

(

TURBOSPRĘŻAREK NA STANOWISKU |
_______ mABNOSTYCZNYM
|
I
lED - M ETAL I
_ mgHiU. Tutoun PMrartakl

|

DAEWOO LANOS VAN: półka tylna, - 99 zl. Kluczbork, tel. 0603/
79-29-15
DAEWOO LANOS : maska silnika, klapa tylna, lampy, zderzaki,
błotniki, chłodnica, drzwi. Wrocław, tel. 0502/29-43*24
DAEWOO LANOS : pompa paliwa, sonda Lambda, wtryskiwa
cze, silnik krokowy, cevrica, regulator ciśnienia palwa, czujnik
obrotów wału, potencjometr przepustnicy, zawór EGR, lusterka,
listwy drzwiowe, czujnik podciśnienia i inne. Wrocław, tel. 0607/
41-52-06
DAEWOO LANOS : zderzaki, atrapa, prawy reflektor. Wrocław,
tel. 0691/06-96-21
DAEWOO LANOS : zderzak tylny, szyba, skrzynia biegów, pół
osie, zawieszenia, lampa, grill I inne. Wrocław, tel. 0609/
02-67*37
DAEWOO LANOS, 1999 r, 1600 ccm 3-drzwiowy:wszystkie czę
ści z rozbitego auta. Wtocław, tel. 071/372-87-60 wgodz.8-17
DAEWOO LANOS SEDAN, HATCHBACK, 2002 r, 1500 ccm, 16V
: zawieszenie przednie I tylne, części sinika, skrzynia biegów,
fotele, katalizator, zbiornik paliwa, półosie i inne. Lubiń, tel. 0697/
47-56-84
DAEWOO LANOS, LEGANZA : szyby, drzwi, zderzaki, maski,
błotniki, lampy, Idapa tylna, skrzynia biegów, tapicerka, zawiesze
nia, elementy silnika, rozrusznik, alternator, głowice i inne. War
szawa, tel. 0600/77-67-79
DAEWOO LANOS, MATIZ, NUBIRA, TICO: różne części, nowe
i używane. VWocław, tel. 071/31147-60,0607/63-7740
DAEWOO LANOS, NEXIA: pompa paliwa. Wałbrzych, teł. 074/
845-32-80,0606/93-59-06

O

DAEWOO LANOS, NUBIRA, MATIZ, ESPERO, PO
LONEZ : elementy blacharki, oświetlenie, zderza
ki, inne części. Wrocław, ul. Karmelkowa 92, tel.
071/364-30-61 w godz.9-17, 0607/63-78-20
W01007834

DAEWOO LANOS, NUBIRA, MATIZ, LEGANZA : wózki, wa
hacze, zwrotnice, półosie, kolumna McPhersona, listwy kie
rownicze, stabilizator, drzwi kpi, klapa z szybą kpi, poduszka

SAM OCHODOW E
Wrocław - Lubin, tel. 0-601 542 458

Korekta przebiegu - wszystkie typy i modele.

nm,os”
CITROEN XSARA: klapa tylna. Siechnice, tel. 0602/71-26-65
CITROEN XSARA: elem. blacharki, lampy, zderzaki i inne. Wro
cław, tel. 071/342-63-08,0502/25-6546
CITROEN XSARA: maska silnika, błotnik prawy, poduszki powt
sensor, alternator 1.8, rozrusznik 1.8, sinik, skrzynia biegów.
Wrocław, teł. 0506/55-10-93
CITROEN XSARA, 1996 r, 1900 ccm, diesel: głowica, pompa
wtryskowa, alternator, rozrusznik, zwrotnice, drzwi, ćwiartka tyt*
na, lampy tylne, szyby tylne i inne. Gromadka, powiat bolesła
wiecki, tel. 0601/75^3-91
CITROEN XSARA, 1999 r, 1900 ccm, turbo D : komplet poduszek
pow, fdtełe, silnik kpi, skrzynia biegów, części sinika, inne. Gro
madka, pow. bolesławiecki, tel. 0694/96*29*31
CITROEN XSARA PICASSO, 2002 r, 1800 ccm, benzyna, 2000
ccm HDI: błotnik, poduszki pow, błotniki tylne, lampy tylne, klima
tyzacja, skrzynia biegów, elementy wnętrza i wiele innych. Ole
śnica, tel. 0691/58-76*31,0507/69-20*27
CITROEN XSARA KOMBI SEDAN. 2002 r, 1600 ccm, 16V : sil
nik, osprzęt sinika, zawieszenia, elementy blacharki, poduszki
pow. Oleśnica, tel. 0601/83-11-85
CITROEN XSARA PICASSO, 2002 r, 2000 ccm, HDI: sinik, czę
ści skrzyni biegów, zawieszenia, elem. blacharki i inne. Wrocław,
teł. 0602/3340-00

pow. ♦ sensor i pasy, skrzynia biegów. Długołęka, tel. 071/
398-33*51
DAEWOO LEGANZA : różne części mechaniczne i blacharskie.
Wrocław, tel. 0693/21-67-36
DAEWOO MATIZ: maski, wzmocnienie przednie, chłodnice, lampy
tylne, błotnki, zderzaki, drzvri, dachy, klapy tyne, elementy za
wieszenia, osie tylne, pompy paliwa, opony z felgami, alternatory,
elementy plastikowe wnętrza I inne. Dzierżoniów, tel. 074/
831-64-05,0604/39-03-23
DAEWOO MATIZ : drzwi (4 szt), zderzak przedni i tylny, błotnik
lewy przedni. Jelenia Góra, tel. 0600/72-51 -92
DAEWOO MATIZ : zderzak przedni, tylny, drzwi. Kłodzko, tel.
0606/46-16-93
DAEWOO MATIZ : drzwi, szyby, klapa tylna, siedzenia, silnik i
inne. Strzegom, powiat świdnicki, tel. 0692/86-01-13
DAEWOO MATIZ : zderzak przedni, lakierowany, stan dobry.
Świdnica, tel. 074/85246-56,0508/78-13-27
DAEWOO MATIZ VAN : fotele, pasy, elementy plastikowe wnę
trza. Warszawa, tel. 0600/77-67-79
DAEWOO MATIZ: pompa hamulcowa, przepustnica z czujnika
mi. Wrocław, teł. 0501/81*36*18
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DAEWOO NEXIA, LANOS, FIAT BRAVA, CINQUECENTO, SEICENTO,, 1980/00 r. Tipo, Uno, Ternpra, Punto, Siena, Ducato: lampy tylne, reflekto
ry, kierunkowskazy, halogeny, atrapy, zderzaki,
chłodnice, elementy blacharki itp. REG-PLAST,
Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 071/355-06-07,
0602/18-87-35 W81004314

DAEWOO NUBIRA: poduszki pow, komplet, * sensor, kierowni
ca z taśmą, napinacze pasów, kolumna McPhersona prawa z tarczą
hamulcową. Legnica, teł. 0607/84-1140
xDAEWOO NUBIRA SEDAN, KOMBI: lampy, szyby, drzwi, zde
rzaki, błotnki, maski, klapy, chłodnice, klimatyzacja, wspomaga
nie kier, poduszki pow, lusterka, koła, zawieszenie przednie, tyl
ne, alternator, rozrusznik, fotele, tapicerka, dachy, ćwiartki, skrzy
nia biegów, głowice, inne. Warszawa, teł. 0600/77*67*79
DAEWOO NUBIRA KOMBI, SEDAN: maska, klapa tylna, lampy,
błotniki, zderzaki, drzwi. Wrocław, teł. 0502/2943*24
DAEWOO NUBIRA, 1600 ccm: sprężarka, przewody, podnośnik
szyb, sterowniki, przełączniki świateł, tapicerki, kolumna kierow
nicza, serwo, cewka, zbiorniczek spryskiwacza, opony 175/65/14,
wspornik silnika i skrzyni biegów, piasta tylna, elementy plastiko
we, uszczelki. Wrocław, tel. 0691/06*96*21
DAEWOO NUBIRA, 1600 ccm, benzyna: głowica, tłoki, wał kor
bowy, listwa wtryskowa, przepustnica, kolektory, miska olejowa,
pompa wody, półosie, wahacze, zwrotnice, kolumny McPherso
na, skrzynia biegów. Wrocław, teł. 0606/93-62-96
DAEWOO NUBIRA. 1998 r, 1600 ccm, 16V, Zetec: silnik, kpi.
dokumentacja, stan b. dobry, skrzynia biegów, zawieszenia,
lampa, fotele, stacyjka i inne. Żary, tel. 066/47041-51, 0605/
59-03*89
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r, 1600 ccm: klapa tylna, podsufitka, relingi dachowe, podłużnice przednie, pokrywa filtra, tele
skopy, sprężyny, zwrotnice, wahacze, przeguby, półosie, rozrusz
nik, nagrzewnica, fotel lewy, deska rozdzielcza, antena dachowa,
cewka, silniczek wycieraczek, zaciski hamulcowe, sprzęgło. Wro
cław, tel. 0609/39-58-04
DAEWOO NUBIRA II, 2001 r, 2000 ccm : reflektory przednie,
pompa wspomagania, felgi, cewka, sonda, wtryski, sprzęgło, al
ternator, wentylator, chłodnica, skrzynia biegów (5), zbiorniczek
spryskiwacza. Wrocław, tel. 0603/85-13-62
DAEWOO TICO : różne części z demontażu. Dzierżoniów, tel.
0600/74-26-53
DAEWOO TICO: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/55-15-73
DAEWOO TICO : zderzak tylny, oś tylna, amortyzatory przednie
kpi, zwrotnica prawa, ukł. kierowniczy, zagłówki, wózek pod s i
nik, podszybie, nagrzewnica. Prusice, powiat trzebnicki, teł. 071/
312-60-25,0502/40-83-66
DAEWOO TICO, 800 ccm: drzwi, pasy, słupki, klapa tylna, wzmoc
nienie przednie prawe, fotele, elementy zawieszenia, sprzęgło,
osprzęt silnika, głowica, rozrusznik, alternator, przełączniki. Strze
gom, powiat świdnicki, tel. 0609/37-08-67,0693/03-0846
DAEWOO TICO : drzwi, klapa tylna, szyby, osprzęt sinika i inne.
Strzegom,-tel. 0692/86-01-13
DAEWOO TICO: błotniki przednie, zderzak przedni, nadkole pra
we, szczęki hamulcowe (nowe). Wrocław, tel. 0601/80-99-18
DAEWOO TICO : reflektory, zderzak, kierunkowskazy. Wrocław,
teł. 0601/59-21-76
DAEWOO TICO, 2000 r . : tylna część nadwozia, części mecha
niczne i blacharskie. Kalisz, tel. 062/751-3047,0505/57-06-97
DAEWOO TICO, 2000 r . : silnik, skrzynia biegów, alternator, roz
rusznik, gaźnk, sprzęgło, filtr powietrza, chłodnica, zawieszenie
przednie, oś tylna, wiązka inst. ełektr, drzwi, maska, błotniki, dach,
lampy, zderzaki, klapa tylna, ukł. wydechów, koła, fotele, półosie
lusterka, dowóz. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62
DAEWOO TICO, 2000 r . : klapa tylna, błotnik lewy. Wrocław, teł.
0601/51-92-09

O

DAEWOO TICO, MATIZ: silniki, skrzynie biegów,
alternatory, rozruszniki. Możliwy montaż, wysył
ka, tel. 0502/08-8947
W01040934

DAF ład. 6 1: zawieszenie kpi. • 400 zł, opony 825 R20 z felgami 50 zł/szt, skrzynia biegów • 200 zł, most - 500 zł, hydroklapa (win
da) - 500 zł, pompa wodna - 30 zl, pompa wtryskowa • 250 zl,
wtryskiwacze kpi. • 100 zł i inne. Wrocław, tei. 071/341 -55-12 po
godz. 16,0506/31-51-30
DAF 400,1988/93 r, Leyland Peugeot 2.5 D, TD: silnik kpi, skrzy
nia biegów (5), zawieszenie przednie, błotniki, zderzak, maska,
chłodnica, rozrusznik, hak, felgi i inne. Gromadka, powat bole
sławiecki, tei. 0604/78-33-32,0694/96-29-31
DAF 400,1992 r, 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, rozrosznik, alternator, resory, zwrotnice, lampy, zderzak przedni, wał
napędowy, felgi, pompa vacuum, skrzynia biegów do sinka Ley
land i inne częśd z demontażu. Chojnów, powiat legnicki, teł. 0600/
7042-62

M

=>zderzaki
=>lampy
^blacharka =>elektronika
^mechanika ^eksploatacyjne

Szeroki asortyment nowych części do aut:
Tico,Matiz,LanoslNubira,LeganzalNexia,Espero,Polonez

VIMEX

Wrocław

CITROEN C 5: półosie, skrzynia biegów, maska, błotnik, zderzak,
lampa tylna, drzwi prawe tylne, pompa klimatyzacji, pompa hy
drauliczna, lusterka, Estwa progowa, rurki do klimatyzacji, fotele
tylne, elementy plastikowe wnętrza i inne. Dzierżoniów, tel. 074/
831-64-05,0604/39-03-23
CITROEN C5, 2000 ccm, benzyna : różne częśd. Leszno, tel.
065/526-31-67
CITROEN CS: maska silnika, błotniki, zderzak, obudowa z wen
tylatorami chłodnicy, drzwi, belka pod silnik, klapa tylna, reflekto
ry, atrapa, chłodnice, błotnik tylny, zawieszenie tylne. Siechnice,
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN C5 KOMBI: drzwi uzbrojone, klapa tylna, ćwiartki nad
wozia, zawieszenia, elementy plastikowe, siedzenia, roleta ba
gażnika, dach. Syców, powiat oleśnicki, teł. 0695/68-69-95
CITROEN C5 : drzwi tylne prawe, - 200 zł. Wrodaw. teł. 071/
357-54-28
CITROEN CX. dieseł: wszystkie częśd. Lubin, tel. 0601/74-55-23,
0607/53-63-34
CITROEN CX, 2500 ccm, dieseł: pompa paliwa, szyby. Siechni
ce, powiat wrocławski, tel. 071/311-59-67,0692/93-76-75
CITROEN CX, 1987 r, 2500 ccm, turbo D : silnik, skrzynia biegów
(5). Strzelin, tel. 071/392-21-85,0607/1148-99
CITROEN EYASION: maska silnika, drzwi, błotniki, zderzaki, grill,
wzmocnienie przednie, chłodnice, obudowa z wentylatorami chłod
nicy, przekł. kierownicza, belka pod sinik, belka pod chłodnicę,
wahacze, reflektory. Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71 -26-6.5
CITROEN GSA, 1982 r, 1300 ccm: sinik sprawny - 300 zł, skrzy
nia biegów - 200 zł, drzwi kompletne - 200 zł, szyby kompletne 200 zł, maska silnika - 50 zł, wycieraczki z elektrycznym napę
dem (komplet) - 50 zł, wskażnild tablicy rozdzielczej • 50 zl, ko-

cyjka z kluczem, elementy plastikowe, przełączniki, lampa tylna
prawa, skrzynia biegów, felgi z oponami letnimi i inne. Krzeszów,
tel. 075/742-34-01,0692/84-70-56
CITROEN XANTIA: maska silnika, drzwi, błotniki, zderzaki, grill,
wzmocnienie przednie, lusterka, belka pod sinik, wahacze, re
flektory, kierunkowskazy, półosie, klapa tylna, oś tylna, chłodnice,
obudowa z wentylatorami chłodnicy, pompa wspomagania kier,
błotnik tylny. Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71*26-65
CITROEN XANTIA, 1995 r, 1600 ccm: fotele, sanie, zawieszenie
przednie i tylne, zderzak tylny, elementy plastikowe i inne. Polko
wice, tel. 0601/8345-33

CITROEN Z X : klapa tylna, maska silnika, drzwi, błotniki, zderza
ki, griD, wzmocnienie przednie, chłodnice, obudowa z wentylato
rami chłodnicy, reflektory, kierunkowskazy, belka pod sinik, ele
menty plastikowe, półosie, pompa wspomagania kier, siedzenia,
konsola. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 -26-65
CITROEN ZX : oś, nieużywana, kompletna, - 300 zł. Wrodaw, tel.
0607/36-28-39
CITROEN ZX: częśd mechaniczne, elementy nadwozia, elementy
plastikowe wnętrza. Wrodaw, tel. 0505/0941 -80
CITROEN ZX, 1992 r, 105 tys. km, 1400 ccm czarny: wszystkie
częśd blacharskie i mechaniczne. Rawicz, tel. 0600/854646

POMPY PALIWA
ELEKTRYCZNE

OP040049

[Wrocław, ul. Nyska 59-61, tel. 071/333-20-18,0-501 336 754)
CITROEN XANTIA, 1995 r, 2000 ccm, wtrysk: silnik oclony, skizynia biegów, maska, drzwi, błotniki, lampy, poduszka pow, zawie
szenia, pas przedni, chłodnica, zderzaki, dach, elementy wnętrza
(skórzane i welurowe), podłużnice, błotniki tylne, szyby, udoku
mentowane pochodzenie. Wrodaw, tel. 0694/28-32-10
CITROEN XANTIA, 1996 r, 2000 ccm, benzyna : różne części.
Rawicz, tel. 0609/87-68-39
CITROEN XANTIA, XSARA: poduszki pow. Wałbrzych, tel. 074/
. 664-90-60,0502/37-92-99
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CZYNNE: pon.-piąt. 600 - 2200' sobota 800 - 1400
50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3 (teren Gazowni Tranogaj)

o

tel. 071/336-83-88. 0-501 471 786. 0-601 571 778
Filia - Świdnica, ul. Inżynierska 6 (teren MPK)
CZYNNE: pn.-pt. 800 - 2000, soboty 800 - 1400

tel. 074/857-50-23, 0-501 640 532, 0-601 571 778
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CITROEN ZX, 1993 r, 90 tys. km, 1.11, t 4 1.1.61: siWki, klapy,
błotnki, zderzaki, zawieszenie, osprzęt silników, elementy plasti
kowe, drzwi, lusterka, lampy, przekł. kierownicza, zbiornik pali
wa, grill oraz inne części. Bolesławiec, teł. 0606/48-1943
DACIA: różne częśd. Wrodaw, teł. 0605/12-80-05
DAEWOO ESPERO : blenda tylna, • 150 zł. Boguszów-Gorce,
powiat wałbrzyski, tel. 074/844*27*58,0604/2943-83
DAEWOO ESPERO: różne częśd. Góra, teł. 0600/14-66-96
DAEWOO ESPERO : lampy tylne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
DAEWOO ESPERO: maska silnika, błotniki, zawieszenia, silnik,
głowica i inne. Wałbrzych, tel. 0697/16-06-13, 0604/37-72-07
DAEWOO ESPERO : maska, klapa, lampy, błotniki, zderzaki,
drzwi, chłodnice. Wrodaw, tel. 0502/2943-24
DAEWOO ESPERO, 1996 r.: drzwi, zawieszenia, klapa bagażni
ka, wnętrze, zderzak i inne części. Wrocław, teł. 0605/36-5343
DAEWOO ESPERO, LANOS, LEGANZA, MATIZ, NEXIA, NU
BIRA l/ll TłCO: elem. blacharki, lampy, zderzaki i inne. Wrocław,
tel. 071/342-83-08,0502/25-8546
DAEWOO ESPERO, NEXIA: lampy, szyby, drzwi, zderzaki, błot
niki, maski silnika, skrzynie biegów, głowice, części siników i za
wieszeń, ćwiartki nadwozia, koła, pompy paliwa, lusterka, chłod
nice, elementy plastikowe, fotele, półosie i inne. Warszawa, tel.
022/744-36-90,0600/77-67-79
DAEWOO ESPERO, NEXIA nowe i używane: lampy, szyby, drzwi,
zderzaki, błotniki, maski, skrzynie biegów, głowice, elementy sil
nika i zawieszenia, ćwiartki nadwozia, dachy, koła, pompy paliwa,
lusterka, chłodnice, elementy plastikowe, fotele, półosie i inne.
Warszawa, tel. 0600/77-67-79
DAEWOO LANOS, 1500 ccm, 16V : części mchaniczne i bla
charskie. Kalisz, tel. 062/751-3047,0505/57-06-97

Hurtownia: ul.Kuropatwia 7, tel. 325-15-03, fa x 325-15-67
Sklep: ul.Borowska 128, tel. 336-24-26, fa x 336-54-25

DAEWOO MATIZ: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0601/51-92-09
DAEWOO MATIZ : zderzak tylny, - 65 zł. Wrodaw, tel. 071/
781-69-44
DAEWOO MATIZ : zderzaki, reflektor, owiewki szyb. Wrodaw,
teł. 0601/80-99-18
DAEWOO MATIZ: głowica, rozrusznik, lusterko, półosie, zape
szenia, przeguby, moclaw, tel. 0694/83-33*31
DAEWOO MATIZ: maska, klapa, lampy, błotniki, zderzaki, drzwi,
chłodnica. Wtocław, tel. 0502/2943-24
DAEWOO MATIZ, 2000 r.: różne częśd. Góra, tel. 0603/38-77-44
DAEWOO MATIZ, 2000 r, 900 ccm : silnik, zawieszenia, elem.
blacharki, lampy i inne. Wrodaw, tel. 0602/3340-00
DAEWOO MATIZ, LANOS. 2000 r . : głowica, klapa tylna, zde
rzak, maska sinica, drzwi, poduszki pow, szyby, siedzenie tylne +
pasy, pompa pafiwa, lampy. Świdnica, teł. 0695/60-75-27
DAEWOO MATIZ, TICO : reflektory, szyby, drzwi, maska sinika,
klapa tylna, zderzaki, błotniki, sinik, poduszki pow, klimatyzacja,
lusterka, alternator, rozrusznik, zawieszenia, dach ze słupkami,
ćwiartki nadwozia. Warszawa, tel. 0600/77-67*79
DAEWOO MATIZ, TłCO, UNOS. 1998/02 r . : drzwi, klapa tyina,
zderzak tylny (czarny). Wrocław, teł. 0501/57*31*01
DAEWOO MUSSO, 2900 ccm, diesel: maski, drzwi, zderzak
przedni, nagrzewnice, zawieszenie, mosty napędowe, wały napę
dowe, półosie, wahacze, zaciski hamulcowe, przeguby, .łapy* sil
nika i inne. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
DAEWOO MUSSO, 1999 r . : zderzaki, drzwi, Idapa tylna, luster
ka, halogeny, elementy plastikowe wnętrza, orurowanie. Warsza
wa, tel. 0600/77-67-79
DAEWOO NEXIA: zderzak tylny, tel. 0696/34-76-60
DAEWOO NEXIA: drzwi, klapa tyina, elementy zawieszenia, oś
tylna, skrzynia biegów, chłodnice, pompa klimatyzacji, węże, fo
tele, opony z felgami, elementy plastikowe wnętrza i inne. Dzier
żoniów, tel. 074/831-64-05,0604/39-03-23
DAEWOO NEXIA i maska, klapa tylna, lampy, błotniki, zderzaki,
drzwi, chłodnice. Wrocław, tel. 0502/2943-24
DAEWOO NEXIA, 1996 r. :karoseria bez silnika, kolor zielony, po
dachowaniu, zarejestrowana, - 1.600 zl. Wrocław, tel. 071/
372-87-60
DAEWOO NEXIA, 1997 r. :różne częśd z rozbitego auta. Wro
cław, tel. 071/34842-16

DAIHATSU, benzyna, dieseł: skrzynie biegów, silniki, sprowa
dzone z Holandii, kpi. dokumentacja, na gwarancji, rozruszniki,
alternatory, komputery lub kupię samochód z uszkodzonym silni
kiem. Wałbrzych, tel. 0607/8240-67
DAIHATSU: akumulator - 50 zł. Wrodaw, tel. 071/785-14-26,0600/
24-04-78
DAIHATSU APPLAUSE, 1991 r, 1600 ccm, benzyna: silnik, lam
py tylne, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, ukł. kie
rowniczy, drzwi, klapa tylna, szyby, lusterka, siedzenia, konsola,
elementy plastikowe, karoseria 4-drzwiowa na częśd, inne czę
śd. Legnica, tel. 0601/67-87-04,076/722-95-92
DAIHATSU APPLAUSE, 1992 r, 1600 ccm, 16V: silnik, skrzynia
biegów, szyba przednia, drzwi, maska silnika, błotniki, kolumny
McPhersona i inne częśd z demontażu. Gromadka, teł. 076/
817-21-09,0600/7042-82
DAIHATSU APPLAUSE, CUORE, CHARADEG-10,11,30,100S,
102S, 1980/93 r, 993 E, D, turbo: głowica, silnik benzynowy, zde
rzaki, szyby, lampy, błotniki, drzwi, gażnik, kola, pompy: wtrysko
wa, hamulcowa, paliwowa, olejowa; kolumny McPhersona, skrzy
nia biegów (5), półosie, czujniki, uszczelki, maska, do modeli 3- i
5-drzwiowych. Wrocław, teł. 0601/87-25-65 (zdjęcia do tej oferty
można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0624 http://
wkz.autogielda.com.pl)
DAIHATSU CHARADE, 993 ccm, benzyna : gażnik, aparat za
płonowy, głowice, wał korbowy i inne. Prusy, powiat strzeliński,
teł. 071/392-64-03
DAIHATSU CHARADE, 1984 r, 1000 ccm, diesel: głowica po
remoncie, skrzynia biegów, pompa wtryskowa po remoncie, alter
nator, rozrusznik, wtryski, świece żarowe, pompa wodna, uszczelki
nowe i inne z demontażu. Lubin, tel. 076/847-31 -97,0609/37-91-29
DAIHATSU CHARADE, 1984 r, 1000 ccm, diesel: głowica po
remoncie kapitalnym, pompa, wtryskowa, rozrusznik, alternator,
wtryski, świece żarowe, skrzynia biegów kompletna, dół sinika
kompletny oraz inne częśd. Lubin, tel. 076/647-31-97, 076/
749-27-35,0609/37-91-29
DAIHATSU CHARADE G-30,1984 r, 993 ccm, benzyna : skrzy
nia biegów (4), elementy zawieszenia, wnętrza, nadwozia, osprzęt
silnika (gażnik, rozrusznik, aparat zapłonowy), chłodnica, nagrzew
nica. Wrocław, tel. 071/785-44-86,0606/76-72-30
DAIHATSU CHARADE, 1985 r, 1000 ccm: osprzęt silnika, skrzy
nia biegów, drzwi kpi, maska, błotniki, półosie, alternator, klapa

53-021 Wrodaw, ul. Korfantego 36
tel. 071/339-77-27, teUfax 360-83-28, www.glowjce.coni.pl
po 18.00,0-601 871 781,0-603 071 799,0-601 077 714
czynne w godz. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00
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tylna, serwo, ukł. kierowniczy i Inne częśd. Wrocław, tel. 0601/
51-92-09
DAIHATSU CHARADE, 1986 r, 1000 ccm, diesel: wszystkie czę
ści, używane. Gozdnica, tel. 068/360-15-22,0600/41-48-10
DAIHATSU CHARADE, 1987/91 r . : drzwi kpi, zderzak tylny, lam
py tylne, zbiornik paliwa, błotnik przedni lewy, deska rozdz, licz
nik, rozrusznik, kierownica, wykładzina podłogi, bagażnika, półka
tylna, gaźnk ż kolektorem ssącym i inne części. Wrocław; tel. 0503/
36-60-05
DAIHATSU CHARADE, 1988/91 r. : kierunkowskazy do błotni
ków i zderzaka, rozrusznik (1.0 E), piasty, tarcze i zaciski hamul
ców, zawieszenie prawe tylne, mechanizm opuszczania szyby
(lewy). Rybnica, powiat jeleniogórski, tel. 075/751-45-85
DODGE RAM VAN, 1997 r, 5900 ccm: chłodnica wody. Wrocław,
tel. 0505/71-01-17
FIAT 125P, 126P : głowica - 35 zł, części mechaniczne, elem.
elektryczne, tapicerka, z rozbiórki. Siemysłów, gm. Domaszowi
ce, teł. 077/419-44-00
FIAT 125p: szyberdach, - 70 zł. Jawor, tel. 0696/56-32-39
FIAT 125p, 1500 ccm: silnik, stan b. dobry - 300 zl, alternator 100 zl. Kłodzko, teł. 074/867-80-76
FIAT 125p: reflektory, szyby, głowica, pokrywa zaworów i inne.
Oława. tel. 0609/83-75-85
FIAT 125p : przekl. kierownicza, zderzak, elementy plastikowe
wnętrza, lampy i inne. Szczawno Zdrój, tel. 0606/41 -16-98
FIAT 125p: okrągłe zegary, obrotomierz, układ wydechowy Wupex, przekładnia kier. wahacze, pompa wody, serwo, szczęki ha
mulcowe, lampa, sprzęgło) lewa podłużnica. Wrocław, tel. 0601/
80-99-18
FIAT 125p, 1989 r, 1500 ccm: silnik, stan b. dobry - 360 zl, skrzy
nia biegów, most tylny -110 zł, zawieszenie, elementy blacharki,

I inne. Ruszów, powiat zgorzelecki, tel. 075/77143-84, 0505/
14-83-79
FIAT 126p BIS, 1990 r, 700 ccm : nadwozie, sinik, skrzynia bie
gów, aparat zapłonu, alternator, chłodnica, przekładnia kier, drzwi,
klapa, rozrusznik, blok sinika, wałek rozrządu, inne. Złotoryja,
tel. 0504/24-90-57
FIAT 126p, 1992 r, 650 ccm ; silnik z osprzętem, drzwi prawe,
maski, szyba, alternator. Wrocław, tel. 0506/8145-99
FIAT 126p el, 1995 r . ; silnik, skrzynia biegów. Brzeziny k. Kali
sza, tel. 0600/63-36-32
FIAT 126p el, 1997 r .: skrzynia biegów -110 zi, klapa silnika - 70
zł, belka - 30 zl, zderzak tylny z lampami i wspornikami • 30 zł.
Wrocław, teł. 0691/07-24-84
FIAT 126p el, 1998 r. : zawieszenia, kola, drzwi prawe, lampy,
alternator, licznik, stacyjka z, przełącznikami, lotka ze światłem
.stop*, szyby. Zgorzelec, tel. 0607/46-82-20
FIAT 127: różne części. Wrocław, tel. 071/357-69-12
FIAT 131,132, 2000 ccm, DOHC : silnik z osprzętem, • 950 zl.
Lubin, teł. 0607/93-86-62
FIAT 132,1973 r, 1800 ccm, benzyna ; skrzynia biegów, drzwi,
szyby, pokrywa silnika i bagażnika, lampy, zderzaki, wyposażenie
wnętrza. Wrocław, tel. 071/322-2642 w godz. 9-16
FIAT BRAVA : drzwi prawe, przednie i tylne. Jelenia Góra, tel.
0608/01-8847
FIAT BRAYA : elementy plastikowe, nagrzewnica, zawieszenie
tylne i przednie. Ostrów Wielkopolski, tel. 0600/93-36-70
FIAT BRAVA, 1600 ccm, 16V : wal korbowy z kompletem pane
wek + 4 korbowody (mały przebieg), tarcza + docisk sprzęgła.
Sierakowo, tel. 0691/86-85-75
FIAT BRAVA, 2001 r . : dach, drzwi, lampy tylne, elementy tapi
cerki, poduszka powietrzna, felgi aluminiowe, zawieszenie, skrzy
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|SPAW ANIE ELEMENTÓW PLASTIKOW YCH!
“REG PLAST” Wrocław
ul. Strzegomska 2/4, tel. 071/355-06-07, 0-602-18-87-35
ul. Paczkowska 26, tel. 333-20-04, 0-602-188-735
szyby, lampy i inne. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 19,
0695/46-56-26
FIAT 126p : nadwozie • 250 zł, silnk • 250 zl, skrzynia biegów 120 zl, alternator, koła i inne. Brzeg, teł. 0698/6244-83
FIAT 126p: skrzynia biegów -110 zł, zderzak tylny - 30 zł, gaźnk
- 20 zi, szyba tylna ogrzewana - 50 zl, szyba przednia, tylne, boczne
uchylne i zwykłe - 80 zł I wentylator na przednią szybę - 40 zł.
Buków. teł. 074/850-72-04
FIAT 126p : silnie kpi, z dokumentacją i alternatorem - 250 zł,
skrzynia biegów - 300 zł, głowica kpi. -100 zł, drzwi kpi. • 70 zł.
Domasław, teł. 071/311-98-33
FIAT 126p : alternator, skrzynia biegów i wiele innych części z
rozbiórki. Głogów; tel. 0606/64-27-51,0692/55-26-39
FIAT 126p : półka tylna z głośnikami, 2 x 100 W ♦ 2 .gwizdki’ , 110 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-31-77,0602/11-87-67
FIAT 126p: różne części. Jelenia Góra, teł. 0609/39-31-72
FIAT 126p : różne części. Jelenia Góra, tel. 075/643-20-66 po
godz. 20
FIAT 126p: szyba przednia, -15 zł. Jugów, tel. 0508/82-27-39
FIAT 126p: alternator, części blacharskie, - 250 zi. Kłodzko, tel.
074/867-80-76
FIAT 126p: silnik, możliwość sprawdzenia -120 zi, skrzynia bie
gów -120 zi, szyba przednia klejona - 30 zł, wahacze • 25 zł,
alternator uszkodzony • 20 zl, resor - 20 zł. Mikowice, powiat le
gnicki, tel. 0609/9942-62
FIAT 126p BIS: drzwi, maska silnika, klapa tylna, głowice, wałek
rozrządu i inne. Nysa, tol. 0504/05-29-07
FIAT 126p: szyby • 10 zi/szt, gaźnik, aparat zapł, pompa paliwa,
rozrusznik - 50 zł, docisk ze sprzęgłem, koło zamachowe, cewka
i inne. Oława, tel. 0609/83-75-85
FIAT 126p: silnik - 220 zł, skrzynia biegów -110 zł, alternator z
blachą-110 zl, siedzenia lotniczne, szyby, szerokie zderzaki, dach
i inne. Ostrów Wlkp, tel. 0605/31-09-11
FIAT 126p, 600 ccm, 650 : głowice, bloki, wały, toki, cylindry,
maski, drzwi, klapy, szyby tyine, przednie i uchylne, skrzynia bie
gów, resory, wahacze, bębny, zwotnice, szyby do el, podnośniki,
maski i inne. Paczków, tel. 0606/15-33-85
FIAT 126p BIS, 700 ccm: wszystkie części z demontażu. Prusice
k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41
fjt *
FIAT 126p: rozrusznik - 80 zł, kolumna kier, resor, skrzynia bie
gów- 100 zi, hak - 30 zł, alternator - 80 zł, drzwi - 25 zł/szt, zamki,
klamki, szyby, deska digital, amortyzatory -15 zi/szt, dętki • 5 zł/
szt, lampy H4 -10 zł/szt, kierownica gruba'- 20 zł. Przemków, tei.
076/831-90-77,0604/66-04-86
FIAT 126p : głowica, • 100 zł. Rudna, powiat lubiński, tel. 0603/
55-19-27
FIAT 126p, 650 ccm; silnik kpi, skrzynia biegów, zderzaki szero
kie, półosie z mechanizmem różnicowym. Świdnica, tel. 0603/
64-1248
FIAT 126p: tłumik -10 zł, drzwi prawe - 20 zł, belka -10 zi, klapa
- 20 zł, zbiornik paliwa -10 zł, rśsor -15 zł, stacyjka • 15 zł, felgi
• 10 zł/szt, szyby - 50 zł/kpi, wahacze - 20 zl, bębny -15 zł, zwrot
nice - 20 zł i inne. Trzebnica, teł. 0508/79-70-75
FIAT 126p: silnik i skrzynia biegów, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/
846-30-35,0609/9664-75
FIAT 126p: skrzynia biegów, -110 zl możliwość montażu. Wilczkowice, tel. 071/316-16-05
FIAT 126p: różne części. Wrocław, tel. 0605/12-80-05
FIAT 126p : rozrusznik, alternator, przekładnia, licznik FL, obro
tomierz, tlumk Wupex, blenda tylna, nakładki na nadkola, lotka
tylna, pasy bezwł, hak, aparat, gaźnik, częśd do skrzyni biegów,
Piórnik, zwrotnice, pótosie, sprzęgło, rozrząd. Wrodaw, tel. 0603/
85-13-62
FIAT 126p : alternator • 90 zł, zwrotnice, po regeneracji, resor,
rozrusznik starego typu, sprzęgło, cewki. Wrodaw, teł. 071/
357-59-92,0609/44-21-11
FIAT 126p ELX :drzwi prawe model el, - 150 zł. Wrocław, tel.
0609/65-59-97
FIAT 126p, 650 ccm: silnik z osprzętem, skrzynia biegów, stan b.
dobry - 250 zł. Wrodaw, tel. 0692/53-20-39
FIAT 126p BIS: różne częśd. Wrodaw, teł. 0605/12-80-05
FIAT 126p, 1980 r, 650 ccm, benzyna: szyby- od 10 zł/szt, silnik
• 190 zł, alternator • 100 zi, aparat zapł. - 40 zł, Gcznik - 25 zł,
klapa tylna - 35 zi, resor - 35 zł, zbiornic pafiwa - 30 zł, stacyjka •
35 zł, kdo zapasowe • 20 zi, inne. Mirków, tel. 071/3154647,
0508/5044-04
FIAT 126p, 1984 r, 650 ccm: silnik, skrzynia biegów i inne częśd,
tanio. Wschowa, tel. 065/54040-97
FIAT 126p, 1986 r . : silnik (650 ccm) -150 zł, możl. sprawdzenia,
alternator -100 zł, skrzynia biegów -100 zł, rozrusznik na linkę 40 zł. rozruszńk na kluczyk - 90 zl, licznik szeroki - 40 zl, drzwi 30 zl, fotele lotnicze • 70 zł, wahacze • 30 zł, resor - 30 zł zawie
szenia - 30 zł i inne. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,0608/73-27-50
FIAT 126p, 1986 r . : różne częśd z demontażu. Wałbrzych, tel.
074/840-09-10 po godz. 19,0693/81-04-53
FIAT 126p, 1989 r . : zegary nowego typu - 60 zł, szyba przednia 30 zł, stacyjka - 50 zł, szyba tylna - 20 zl oraz boczna -1 0 zł,
maska • 80 zł, drzwi, 2 pary, kpi, -100 zł. św. Katarzyna, powiat
wrodawski, tel. 0692/96-28-99
FIAT 126p FL, 1989 r.: karoseria uzbrojona - 313 zl, maska przed
nia - 30 zł, maska tylna - 30 zl, zwrotnice • 50 zł, kierownica -10
zł, przekł. kierownicza - 40 zł, pompa hamulcowa - 40 zł. Wał
brzych, tel. 0695/5344-52
FIAT 126p, 1989 r . : sinik, brak dokumentacji -110 zl, skrzynia
biegów -110 zł, rozrusznik • 70 zł, alternator - 70 zł, tarcza +
docisk sprzęgła - 40 zł, stacyjka - 30 zł, fotele lotnicze - 40 zł,
gaźnik - 30 zł. Wrodaw, teł. 0693/43-86-91
FIAT 126p, 1990 r, 650 ccm : wszystkie częśd. Świdnica, tel.
0600/20-24-17
FIAT 126p, 1990 r . : skrzynia biegów -100 zl, fotele lotnicze kpi.
• 50 zl, dmuchawa - 50 zl, koła z oponami - 50 zł, wahacze * 50 zł
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nia biegów, lusterka, maska, silnik i inne częśd z demontażu.
Polkowice, tel. 0697/47-5144
FIAT BRAVA, BRAVO: maska, błotnki, zderzaki, reflektory, atra. py. Woda w, tel. 0601/59-21 -76
FIAT BRAVA, BRAVO, CINOUECENTO . DUCATO, DOBLO,
PUNTO l/ll, SEICENTO, SIENA, STILO: elem..blacharki, lampy,
zderzaki i inne. Wrodaw, tel. 071/342-83-08,0502/25-8546
FIAT BRAVA, BRAYO, PUNTO I, I I ; atrapa, wózek, wahacze,
zwrotnice, pótosie, kolumna McPhersona, listwy kierownicze, stabflizatory, oś tylna kpi, drzwi kpi, lusterka, klapa z szybą kpi, po
duszka pow. ♦ sensor i pasy, skrzynia biegów. Oleśnica, tel. 071/
314-38-54
FIAT BRAMA, PUNTO poj. 1200,1400 i 1600 ccm: skrzynia bie
gów. Wrodaw, tel. 0607/60-12-74
FIAT BRAMO, 1400 ccm, 12M: głowica sinka. Ziębice, tel. 074/
819-19-19,0608/45-0944
FIAT BRAMO, 1998 r, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów, •
1.200 zł. Gromadka, powiat bołesławiecKi, tel. 0601/75-93-91
FIAT BRAMO, 1998 r . : elementy blacharki i inne częśd. Wro
daw, tel. 0693/28-0849
FIAT BRAMO, BRAMA, MAREA, PALIO, MULTIPLA, 1200 ccm,
1600 ccm, 1900 ccm turbo D: sinik na częśd, skrzynia biegów,
zawieszenie, chłodnica, głowica, turbina, alternator, szyby, rst.
elektryczna, wyposażenie wnętrza i inne częśd. Wrodaw, tel. 0698/
50-01-38
FIAT BRAMO, BRAMA, SIENA, 1998 r . : sinik 1.6 benzyna 16M,
Wtrysk bezpośredni, nowy, nieeksploatowany, - 2.750 zl. Bolesła
wiec, tei. 075/732-14-08,0606/6143-26
FIAT CINOUECENTO SPORTING : klapa tyina ze spoierem,
zderzak. Rawcz, tel. 0506/97-27-93
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm : drzwi, wzmocnienie przednie,
klapa tylna, błotniki tylne, chłodnica, alternator, rozruszńk, skrzy
nia biegów, sprzęgło, pótosie, wahacze, amortyzatory, fotele ♦
pasy, komputer, sinik. Strzegom, powiat świdnicki, tei. 06091
37-08-67,0693/03-0846
FIAT CINOUECENTO: podszybie przednie, słupek przedni lewy,
błotnik przedni lewy, ścianka przednia, maska sinka, zderzak
przedni, reflektor lewy, deska rozdz, szyba orzenia, drzwi lewe
kpi. Wałbrzych, tel. 074/845-71-01 po godz. 18
FIAT CINOUECENTO : wahacze przednie. Wiązów, tel. 071/
393-10-05
FIAT CINOUECENTO 700-900 ccm: głowice, tioki, pompy, roz
ruszniki, inne częśd sinków, wahacze, półosie, piasty, amorty
zatory, sprężyny, elementy plastikowe wnętrza, konsola, kierow
nica, silniczki wycieraczek, ukł. wydechowe, zbiorniczki, węże,
gaźnk do 900 ccm. Wrodaw, teł. 0692/65-20-07
FIAT CINOUECENTO: reflektory, zderzaki, lampy tylne, chłodni
ca, wentylator, wzmocnienia, błotniki, lusterka, siniczki wyciera
czek, amortyzatory, piasty, łożyska, zbiornik paliwa, pasy przed
nie, ukł. kier, felgi, ukł. wydechowy, przeguby, wahacze, półosie i
inne. Wrocław, teł. 0605/26-44-57
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : zderzaki, błotniki, okular, próg
lewy, lampy tyine, korek wlewu paliwa, kierownica, wkładki zam
ków, wahacze, zwrotnice, półoś, przeguby, krzyżaki, cewka, moduł,
felga, antena dachowa, silniczki wyderaczek, pasy bezwł. tylne,
teleskopy, sprężyny zaciski. Wrodaw, teł. 0609/39-58-04
FIAT CINOUECENTO poj. 900 i 700 ccm: maska, lampy, dach,
skrzynia biegów, błotniki, fotele przednie, głowica, gażnik, sink i
inne. Wrocław, tel. 0697/56-63-53
FIAT CINOUECENTO poj. 900,700 ccm: drzwi, błotniki tylne, sil
nk, szyby boczne, konsola, gaźnki, alternator, klapa tyina, chłod
nica i inne. Wrocław, teł. 0697/57-60-02
FIAT CINOUECENTO : maska, reflektory, lampy tylne, kierun
kowskazy, błotnki, zderzaki, lusterka wzmocnienie czołowe, chłod
nica, wentylator, gaźnk, silnik wycieraczek, głowica, alternator,
rozrusznik, wahacze, amortyzatory, przeguby, półosie, ukł. wyde
chowy, katalizator sonda Lambda i inne. Wrodaw, tel. 0607/
41-52-06
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm, 900 ccm : drzwi, błotniki, klapa
tylna, maska silnika, zderzak, gaźnik do 900 ccm, skrzynia bie
gów do 900 ccm, alternator, lampy, rozrusznik, fotele, koła, chłod
nica do 900 ccm, głowica do 900 ccm, 700 ccm, inne częśd. Wro
cław, tel. 0696/60-2345
FIAT CINOUECENTO: drzwi, klapa, kolumna kierownicza, nad
wozie tylne. Wrocław, tel. 0506/67-03-94
FIAT CINOUECENTO: różne częśd. Wrodaw, tał. 0605/12-80-05
FIAT CINOUECENTO, 1994 r . : szyby, drzwi, alternator, gaźnik,
rozrusznik, reflektory, błotnki, zawieszenia, fotele, podsufrtka i inne
z demontażu. Przeworno, powiat strzeliński, teł. 074/810-10-63,
0504/7643-26
FIAT CINOUECENTO, 1995 r, 700 ccm, 900: drzwi, klapy tylne,
maska silnika, błotnki, elementy wnętrza, pólka tylna, opony, szy
by, skrzynia biegów, zawieszenia, lampy tylne, zderzaki, silnik,
silniczek wyderaczek, zbiomk paliwa, elementy plastkowe i inne.
Wrocław, teł. 0697/66-74-23
FIAT CINOUECENTO, 1995 r, 900 ccm: sinik, zawieszenia, kla
pa tylna, ukł. wydechowy, chłodnica, zbiomk paliwa, lampy tylne.
Rawicz, tel. 065/545-12-71,0604/52-00-33
FIAT CINOUECENTO, 1996 r, 900 ccm: skrzynia biegów, głowi
ca, gaźnk, kolumny McPhersona, piasty, zawieszenie tytne, szy
by, zbiornik paliwa, felgi. Brzeg, tel. 0600/73-25-17
FIAT CINOUECENTO, 1997 r, 700 ccm : silnik na częśd, sopda
Lambda, katalizator, tiumk. Syców, tel. 062/785-30-70, 0600/
04-29-06
FIAT CINOUECENTO, 1998 r, 700 ccm, 900 ccm : silnk, kpi.
dokumentacja, skrzynia biegów, rozruszńk, alternator, komputer,
drzwi, moduły, siedzenie tylne. Świdnica, tel. 0695/60-75-27
FIAT CINOUECENTO, CROMA, TIPO , TEMPRA, UNO, 1988/
95 r, 900 ccm,, 110Occm, 1400ccm 1600ccm, 1700D, 1900D: sil
nk, skrzynia biegów, zawieszenia, części karoserii, chłodnice, re
flektory, lampy i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09, 0606/
75-84-22,0604/62-27-34

FIAT MAREA, BRAMA, 1997 r, 1900 ccm, turbo D : skrzynia bie
gów, częśd silnika. Wałbrzych, tol. 0606/36-01-64
FIAT MULTIPLA, MAREA, BRAMA, 2001 r, ITD : skrzynia bie
gów. Oława, tel. 0601/35-67-75
FIAT PALIO : tylny zderzak. K4isz, tel. 062/751-3047, 0505/
57-06-97
FIAT PALIO WEEKEND: fotele, tapicerka, elementy plastkowe.
Świerczów, powiat namysłowski, tol. 0600/83-51 -07
FIAT PALIO, 1999 r.: klapa tylna kompletna, zderzak tylny, lampy
tylne. Jelenia Góra, tel. 0604/4741-88
FIAT PALIO, SIENA, 1999 r, 1200 ccm, 1400 ccm: skrzynia bie
gów, głowica, alternator, sprzęgło, rozruszńk, drzwi, klapa tylna,
zderzak, lampy, komputer, poduszka pow, szyby, wspomaganie
kier. Świdnica, tei. 0601/56-87-05
FIAT PANDA, 1992 r . : zderzak przedni. Bystrzyca Kłodzka, tel.
0691/67-01-72
FIAT PANDA, 1992 r.: różne częśd. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0695/
91-86-82
FIAT PANDA, 2004 r . : reflektory, wzmocnienie przednie, luster
ka, chłodnica wody i klimatyzacji, komputer silnka, nowe. K ło
daw, tel. 0608/66^845
FIAT PUNTO I, I I : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0608/01-8847
FIAT PUNTO I, I I : częśd mechaniczne oraz wnętrza Kalisz, tel.
062/751 -3047,0505/57-06-97
FIAT PUNTO, diesel: sink, • 350 zł. Krotoszyn, tel. 0603/34-29-81
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alr bag, tuning, rozlokowy
wanie centralek wtrysku
wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T
Wrocław, tel. 0-602 318 411
FIAT CINOUECENTO, MAREA, 126p : różne części używane.
Wrodaw. tal. 0697/27-35-77
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO ; maska, błotnki, wzmocnie
nie czołowe, zderzaki, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel.
0601/59-21-76
FIAT COUPE, 1996 r, 35 tys. km, 2000 ccm, 16M: sink, kpi. do
kumentacja, w całości lub na części, głowica, pompa wspomaga
nia kier, wtryski, kolektory, inne. Wałbrzych, tol. 0601/6841-85
FIAT CROMA: różne częśd. Opole, tel. 0605/09-67-22
FIAT CROMA, 1989/94 r, 2000 ccm, l.e .: komputer, drzwi, błotni
ki, zderzaki tylne, lampy, ABS, zegary, szyberdach, szyby (el.),
zadski, lusterka. Wrocław, tel. 0605/96-0945
FIAT CROMA, 1992 r .: maska sinka, błotnki, fotele, drzwi, karo
seria. Lwówek śląski, tel. 0609/7048-05
FIAT DOBLO : zderzak przedni. Wrodaw, tel. 0693/21-67-36
FIAT DOBLO, 2000 r .: błotnik prawy przedni, lusterka. Wałbrzych,
teł. 074/841-59-35,0608/4442-93
FIAT DOBLO, PALIO, MULTIPLA, SIENA, TEMPRA : wózki,
wahacze, zwrotnice, półosie, kolumna McPhersona, listwy kierow
nicze, stabilizatory, drzwi kpi, lusterka, klapa z szybą kpł, skrzynia
biegów, chłodnica, poduszka pow. ♦ sensor. Wrodaw, tel. 0601/
77-27-92
FIAT DUCATO, 1900 ccm, 2500 ccm, diesel: głowice, wałki roz
rządu. Bolesławiec, tel. 0509/37-6642,0502/45-13-00
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: skrzynie biegów (5) - po re
monde, oraz inne częśd z demontażu, - 1.000 zł. Głogów, tal.
076/833-13-03,0605/14-01-20
FIAT DUCATO : fotele tylne 3-osobowe, rozkładane, • 600 zł.
Wałbrzych, tal. 074/849-03-24,0600/88-74-54
FIAT DUCATO, 2800 ccm, H D i: skrzynia biegów. Wrodaw, tel.
0607/60-12-74
FIAT DUCATO: maska, pas przedni, drzwi, błotniki, zderzak, zamki,
stacyjka, reflektory, chłodnica, lusterka, kierunkowskazy, przełącz
niki, belka silnika, belka tylna z bębnami, felgi, opony i inne czę
śd. Wrodaw, tel. 071/325-69-72,0602/19-16-22
FIAT DUCATO: maski, atrapy, zawieszenia, silnki, skrzynie bie
gów. drzwi I inne. Zielona Góra, tel. 0601/29-29-28,0607/84-08-70
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: pompa wtryskowa na gwaran
cji, głowica, tłoki, koibowody, osprzęt sinka. Zielona Góra, tel.
0604/93-68-09
FIAT DUCATO, 1983/99 r, 2500 ccm, dieseł, turbo D : sinik, skrzy
nia biegów, półosie, pompa wtryskowa, turbosprężarka, resory,
głowica i inne. Wafcrzych, tel. 074/845-08-10,0604/62-70-89
FIAT DUCATO, 1985/97 r, 1900 ccm, 2.5D 11.6,2.0E : skrzynie
biegów, częśd silnków, skrzyń biegów, zawieszeń, blacharskie I
szyby. Wafcrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50
FIAT DUCATO, 1986 r . : szczęki hamulcowe, nowe, • 40 zł. V\frodaw, tel. 0607/60-12-74
FIAT DUCATO, 1967 r, 2500 ccm, diesel silnik z dokumentacją 1.450 zi. Karpacz. tel. 0606/75-84-22
FIAT DUCATO, 1987/93 r, benzyna, diesel biały: drzwi, oblachowanie, wzmocnienie czołowe, zderzaki, zbiornik paSwa, stacyjka,
nagrzewnica, dach, oś tyina, sink na częśd (1900 diesel). Trzeb
nica, tel. 0691/32-87-17
FIAT DUCATO, 1986 r . : drzwi rozsuwane (prawe I lewe). Bystrzy
ca Kłodzka, teł. 0695/91 -86-82
FIAT DUCATO, 1988/94 r . : różne częśd mechaniczne i blachar
skie. Wrodaw, tel. 0694/83-33-31
FIAT DUCATO, 1990/00 r . : reflektory, błotnki, zderzaki, atrapa,
drzwri, lampy tylne i inne. Wrodaw, tel. 0603/66-97-27
FIAT DUCATO, 1992 r, 2500 ccm, turbo D : drzwi (maxl), lampy,
chłodnica, sink 2.5 TD kompletny, wspomaganie, przekładnia kie
rownicza, rozruszńk, zawieszenie tyine, inne. Kobierzyce, tel. 071/
311-19-04,0604/92-36-27
FIAT DUCATO, 1992 r, 2500 ccm, diesel: karoseria kompletna z
Niemiec, ćwiartki nadwozia, sink. zawieszenie i inne, kpi. doku
mentacja. Zgorzelec, teł. 075/775-15-82, 0502/2541-96, 0501/
12-81-79

NAPRAW A
SKRZYNIE B IEG Ó W
S K U P - SPRZEDAŻ - G WARANCJA

M o ż liw o ś ć d o ja z d u d o k lie n ta '

_

5

f G R O M A D K A , p o w . b o le s ła w ie c k i §

T d . 0 -6 0 6 936 8 7 9

&

FIAT DUCATO, 1994 r, 1900 ccm, diesel: pompa wtryskowa. Oła
wa, teł. 0601/35-87-75
. FIAT DUCATO, 1994/00 r . : elementy zawieszeń i elem. plastko
we, ćwiartki nadwozia, drzwi, zbiomk paliwa, nagrzewnica, wspo
maganie + pompa, konsola i inne częśd. Zielona Góra, tel. 0505/
91-76-29
FIAT DUCATO, 1994/99 r . : różne częśd mechaniczne i blachar
skie. Wrodaw. tel. 0609/02-67-37
. FIAT DUCATO, 1995/01 r, 2500 ccm, 2800: drzwi, poszycia, ćwiart
ki karoserii tylne, sink, skrzynia biegów, półosie, fotele, zawie
szenia, resory pojedyncze i podwójne, rozrusznki, alternatory, lin
ki zmiany biegów, zbiomki paliwa, zbiorniczki, układy wydechowe
i inne częśd. Kłodzko, teł. 0696/10-62-72
FIAT DUCATO. 1996 r . : drzwi tylne niskie, deska rozdz, licznik,
felgi. Lwówek Śląski, tel. 0609/7048-05
FIAT DUCATO, 1996 r, 2500 ccm, diesel: silnk, skrzynia biegów
i inne. Wałbrzych, tel. 0604/62-70-89
FIAT DUCATO, 1998 r, 180 tys. km, 1900 ccm: sinik do remontu.
Turek, tel. 063/289-30-75,0604/62-05-25
FIAT DUCATO, 1998 r, 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów, waha
cze, głowica, kolumny McPhersona, zwrotnice, piasty, resory, oś
tyina, alternator, rozrusznik, pompa wspomagania, półosie, przekł.
kierownicza, przegroda celna, nagrzewnica, drzwi tytne i boczne,
wal korbowy do 2.5 TDI i inne. Brzeg, tel. 0600/73-25-17
FIAT DUCATO, 1998 r, 2800 ccm: skrzynia biegów. Mąkoszyce,
powiat ostrzeszowski, tel. 0691/52-31-19
FIAT DUCATO, 1998 r . : nagrzewnica z wentylatorem i całą obu
dową, - 200 zł. Wołów, tel. 071/38949-12,0694/42-32-74
i

OP040627

TURBOSPRĘŻARKI
REGENERACJA 12-24 gnb.
Wrodaw, tel. 0-600 070 573
FIAT DUCATO, 2002 r . : drzwi tylne prawe i lewe, wysokie, białe.
Jawor, tel. 076/729-26-85
FIAT DUCATO, FIORINO : bardzo duży wybór różnych częśd
mechanicznych i blacharskich. Fiat Ducato (86/94r.), Fiorino (83/
87r.), wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51,0601/5642-29
FIAT DUCATO, IMECO, 1994/93 r. 2.5 D, 2.5 TDI, 2.8 TDI, DTD,
JTD, 2.8 D: blok sinka, głowica kpi, skrzynia biegów, pompa ole
jowa, wtryskowa, wody, pompa vacuum, wspomaganie kier, wał
korbowy, wtryski, zwrotnice, przegroda celna i inne. Wrodaw, tel.
071/342-19-70,0601/74-1945
FIAT DUCATO, SCUDO, 1992/01 r.: atrapa, pas przedni, reflekto
ry, wózki, wahacze, zwrotnice, półosie, kolumna McPhersona, sta
bilizatory, drzwi kpi, lusterka, skrzynia biegów, oś tylna, reflektory,
kierunkowskazy, fitr powietrza. Wrocław, tel. 0601/77-27-92
FIAT FIORINO, 1700 ccm, diesel: głowica kpi, pompa wtryskowa,
kolektor, lampa tylna. Brzeg, tel. 0603/50-03-16
FIAT FIORINO, 1992 r.: silnik 1.9 D, skrzynia biegów, inne części
z demontażu. Wijewo, tel. 065/54942-72,0601/73-12-22
FIAT MAREA KOMBI: ABS, zbiomk paliwa, zawieszenie tylne,
elementy plastkowe, elementy tapicerki, siedzenia, instalacja elek
tryczna, el. otw. szyby, oryg. RO 1inne. Wodaw, tel. 0501/41 -00-10
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[Tel. 068/355 53 35,0-697 469 4381
FIAT PUNTO II 3-drzwiowy: dach z podsufitką. Leszno, tal. 0507/
4849-69
FIAT PUNTO : wszystkie częśd. Opole, tel. 0602/57-30-86
FIAT PUNTO l i : lampy przednie, części do silnika 1.2, głowica
12 8M. Ostrów Wiekopolski, tel. 0600/93-36-70
FIAT PUNTO : kierunkowskazy. Szczawno Zdrój, tel. 0606/
41-16-98
FIAT PUNTO: pompa paliwa Wafcrzych, tei. 074/845-32-60,0606/
93-59-06
FIAT PUNTO i : zderzak tylny czarny, stan b. dobry, - 50 zł. Wro
daw, tel. 071/330-15-09,0602/34-9247
FIAT PUNTO II : zbiornik spryskiwaczy. Wrodaw, tel. 0607/
41-96-65
FIAT PUNTO I I : pompka paliwa, -100 zi. Wrodaw. tel. 0698/
11-73-71
FIAT PUNTO : błotnk przedni lewy, szyba tylna, zderzak tylny.
Wodaw.tel. 0601/51-92-09
FIAT PUNTO I. I I : zderzaki przednie i tylne. Wrodaw, tel. 0609/
39-58-04
FIAT PUNTO I I : chłodnica ♦ wentylator, drzwi prawe, wzmocnie
nie przednie, zderzaki, nadkoła. Wocław, teł. 0608/66-5845
FIAT PUNTO: lampy (nowe), lusterka, zderzaki i inne. Wrodaw,
tel. 0693/28-0849
FIAT PUNTO: maska, błotnki, wzmocnienie czołowe, kierunkow
skazy, atrapa, progi. Wrocław, tel. 0601/59-21-76
FIAT PUNTO I I : zderzak tylny. Zielona Góra, teł. 068/453-54-69
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FIAT PUNTO, 1996 r . : prawy błotnik • 100 zł, klapa tyina z szybą
• 300 zl, tyine lampy - 90 zł/szt. Szprotawa, tol. 068/376-32-07
FIAT PUNTO, 1996 r, 1200 ccm, benzyna: sin k z dokumentacją,
skrzynia biegów, alternator, rozrusznik, kolumny McPhersona,
przekł. kierownicza, piasty, mechanizm wyderaczek, linki zmiany
biegów, komputer I inne. Brzeg, tel. 0600/73-25-17
FIAT PUNTO i, 1997 r . : lampy tylne, lusterka, poduszka pow. *
sensor, pasy pirotechniczne. Chodanów. tai. 076/817-21-15,0609/
28-33-17
FIAT PUNTO. 1998 r . : głowica, klapa tylna, błotnik tylny, szyby,
komputer, dach. siedzenia, zawieszenia, zderzak, chłodnica, skrzy
nia biegów. Świdnica, teł. 0695/60-75-27
FIAT PUNTO II, 1999 r . : skrzynia biegów, pompa wspomagania
kier. i pompa wody, zawieszenie przednie, amortyzatory, półośki,
zwrotnice. Zielona Góra, teł. 0600/33-11-94
FIAT PUNTO II, 2000 r . : deska rozdzielcza, wzmocnienie czoło
we (część górna), osłona klapy tylnej. Wrodarw, teł. 0696/50-02-86
FIAT PUNTO, 2000 r .: deska rozdz, wzmocnienie czołowe, osło
na tylnej klapy. Wrocław, tol. 0696/50-02-86
FIAT PUNTO II, 2001 r,-1200 ccm, benzyna : silnik, filtr powie
trza, alternator, rozruszńk. Gromadka, powiat bolesławiecki, teł!
0601/75-93-91
FIAT PUNTO,200tr, 1200 ccm, BM, 16V:skrzynia biegów, sprzę
gło, głowica, kolektory, wspomaganie kier, lampy, pompa paliwa,
siedzenia, beka, poduszka pow, szyby, chłodnica. Świdnica, tel.
0601/56-87-05
FIAT PUNTO, 2001 r . : lampy przednie, kompletne, stan idealny,
cena • 125 zł. Wrodaw, teł. 0605/65-95-36
FIAT PUNTO II, 2002 r, 1200 ccm: osprzęt sinka, oś tylna, za
wieszenia, poduszki powietrzne, napinacze pasów, ukł. wydecho
wy, chłodnica, komputer, szyby, el. podnośniki s?yb i inne. Lwó
wek Śląski, tel. 0697/78-19-56
FIAT PUNTO II, 2002 r . : reflektory przednie. Wrodaw, tel. 071/
783-38-81
FIAT PUNTO II, 2002 r, 1200 ccm, benzyna 5-drzwiowy: zderzak
przedni, reflektor lewy, chłodnica, wentylator chłodnicy wraz z obu
dową, sprzęgło. Wocław, tel. 0606/42-80-91
FIAT REGATA, 1700 ccm, diesel: wszystkie częśd silnka, skrzy
nia biegów. Lubin, tel. 0601/74-55-23,0607/53-63-34
FIAT REGATA, 1985 r . : zderzaki, szyby boczne i tylna, zawie
szenie tylne i przednie, stacyjka, lampy, zderzak tylny, siedzenia
kpi, Bcznik, przełączniki świateł, zbiornik paliwa i inne. Piawa
Górna, powiat dzierżoniowski, tel. 0604/94-06-88,0600/74-26-53
FIAT REGATA, 1985 r, 1500 ccm, benzyna : wszystkie częśd z
demontażu. Sobótka, tei. 0696/31 -61-05
FIAT REGATA, 1987 r.: maska. Wrodaw, tel. 0694/17-82-75,071/
373-87-98
FIAT RITMO silnik w stanie b. dobrym. Goszcz, powiat oleśnicki,
tei. 071/398-70-27
FIAT RITMO: skrzynia biegów(5), stan b. dobry • 200 zł, rozruszn k po regeneracji, cena -100 zł. Lubin, tel. 0697/42-92-03
FIAT RITMO, 1982 r, 1100 ccm: drzwi lewe • 60 zł/szt, klamki - 25
zł, kolumny McPhersona - 50 zł/szt, przegub • 45 zł, półosie - 25
zi, rozrusznik - 70 zł, wahacz tylny • 35 zl, licznk • 25 zł, mecha
nizm otwierania szyb - 25 zł/szt, lusterko - 25 zł. Sobótka, tel.
0696/31-61-05
FIAT RITMO, 1983 r, 1500 ccm : sink - 300 zl, amortyzatory
przednie i tylne • 30 zł/szt, chłodnica + wentylator • 70 zł, drzwi
tylne • 30 zł/szt, zbiomk paliwa • 80 zł, inne. Wtocław, teł. 0609/
36-05-05 '
FIAT SCUDO, CITROEN JUMPY, PEUGEOT EXPERT, 1999 r . :
drzwi, lusterka, wózki, wahacze, zwrotnice, półosie, kolumna
McPhersona, fistwy kierownicze, stabiizatory, skrzynia biegów.
Długołęka, teł. 071/398-33-51
FIAT SEICENTO van : lampy tylne, chłodnica, drzwi, błotniki,
zderzaki, klapy tylne, zderzaki, elementy zawieszenia, osie tylne,
głowice, skrzynie biegów półosie i inne z demontażu. Dzierżo
niów, tel. 074/831-64-05,0604/39-03-23
FIAT SEICENTO : maska, błotniki, drzwi, zderzaki, kierownica,
icznk, rozrusznik, lampy tylne, wtrysk, sondy, zadski hamulco
we, docisk, listwa kierownicza, amortyzatory. Dzierżoniów, tel.
0608/44-96-71
FIAT SEICENTO, 900 ccm : reflektory, zderzeki, lampy, chłodni
ca, wentylator, wzmocnienie, drzwi prawe, klapa tylna, błotniki,
obrotomierz, wahacze, listwy drzwiowe, lusterka, półosie, prze
guby, el. podnośniki szyb, ukł. kierowniczy, pasy przednie, silniczki
wycieraczek, felgi miska olejowa. Wrodaw, tel. 0605/2644-57
FIAT SEICENTO/ maska, reflektory, lampy tylne, kierunkowska
zy, klapa tylna, lusterka, błotniki, zderzaki, chłodnica, wentylator,
wzmocnienie czołowe, skrzynia biegów, półosie, sinik wydera

czek, intt. regulacji reflektorów, alternator, rozrusznik, komputer,
pompa paliwa, sonda Lambdą i inne. Wrodaw,lei. 0607/41-52-06
FIAT SEICENTO : lampy tylne, - 100 zl. Wrocław; tel, 0604/
27-33-72
FIAT SEICENTO : zderzaki, klosze reflektora, lampy, korek wle
wu paiwa, wkładki zamka, siniczek wycieraczek, przeguby, krzy
żaki, tylne pasy, kierunkowskazy, owłewfcl, blenda tylna, kompu
ter. dodatkowe światło .stop". Wrodaw, tol. 0691/06-96-21
FIAT SEICENTO, 2001 r, 900 ccm, 1100 ccm: skrzynia biegów,
głowica, alternator, kolektory, sprzęgło, komputer, klapa tylna, sie
dzenia, pompa pafiwa, szyby, chłodnica, błotnk tylny, poduszka
pow, wzmocnienie przednie. Świdnica, tol. 0601/66-87-05
FIAT SEICENTO, CINOUECENTO, 1998 r . : krato tylna do Vana,
pokrowiec na koto zapasowe, -100 zł. Góra, teł. 0507/09-21 -29
FIAT SIENA: drzwi prawe tylne, lekko uszkodzone -180 zi oraz
klamki (przednia i tylna), szyba drzwi prawych tylnych, całość 220
zl. Jelcz-Laskowice, tol. 071/318-24-28,0505/44-13-81
FIAT SIENA, 1400 ccm: pótosie, przeguby, komputer, deska roz
dzielcza, fotel przedni, Idapa tylna, fistwy gumowe do vmęki, roz
rusznik, silniczek wyderaczek, kołyska pod silnik, serwo, pompa
hamulcowa, wahacze, piasty, zwrotnice, podszybie. Wrodaw, tol.
0504/35-86-38
FIAT SIENA: reflektory, kierunkowskazy, zderzaki, maska i Inne
pzęśd. Wrodaw, tel. 0601/59-21-76
FIAT TEMPRA : błotnik przedni lewy -100 zi, maska przednia 150 zi. Kłodzko, tei. 0600/21-51-66
FIAT TEMPRA, 2000 ccm: sink. Trzebnica, tel. 071/38749-37,
0606/28-75-78
FIAT TEMPRA, 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, • 250 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/453-54-69
FIAT TEMPRA, 1991 r, 1600 ccm, benzyna: wszystkie częśd z
demontażu. Zgorzelec, tel. 0601/89-64-06
FIAT TEMPRA SEDAN, 1992 r .: drzwi, tył nadwozia, zawiesze
nia, przekł. kierownicza, zbiornik paliwa z pompą mechanizm
wycieraczek, ukl. wydechowy, deska rozdz, fotele i inne częśd z
demontażu. Jordanów śląski, tei. 071/316-10-74,0691/74-88-75
FIAT TEMPRA, 1992 r .: silniki 1.4,1.6,16,2.0 benzyna, skrzy
nia biegów, drzwa, zderzaki, zapeszenia, szyby, kola, zbiorniki
pafiwa, lampy, stacyjka, komputery. Opole, tel. 0605/57-20-65
FIAT TEMPRA SEDAN. KOMBI, 1992 r.: silnki 1.6,1.8.2.0, skrzy
nia biegów, inne częśd z demontażu. Wijewo, tel. 065/54942-72,
0601/73-12-22
FIAT TEMPRA, 1992 r . : skrzynia biegów (1600), elementy bla
charki, lampy, zderzaki, klapa (kombi) i inne części. Wrocław, teł.
0693/28-0849
FIAT TEMPRA, 1993 r, 2000 ccm, benzyna, wtrysk morski meta
fic: maska -150 zl, klapa tyina -150 zł, skrzynia biegów - 300 zł,
drzwi prawe przednie i tylne -100 zł/szt, błotnki przednie -100 zł,
zderzak tylny -100 zl, oś tylna -150 zł, głowica - 200 zł, wał -100
zł, komputer • 200 zł, pas przedni, dach, zawieszenie przednie i
inne częśd. Ostrzeszów, tol. 0603/29-04-52
FIAT TEMPRA, 1994 r, 1600 ccm: skrzynia biegów - 250 zl, ele
menty blacharki i inne. Legnica, tel. 0604/65-31-75
FIAT TEMPRA SEDAN, 1994 r. : różne częśd. Trzebnica, tol.
071/38749-37,0606/28-75-78
FIAT TEMPRA, TIPO, 1400 ccm, 1600 ccm, 1900 ccm turbo D:
sink, głowica, alternator, elementy blacharki i mechaniczne, inst
elektryczna, wyposażenie wnętrza, zawieszenie, szyby i inne czę
śd. Wrodaw, tei. 0698/50-01 -38
FIAT TEMPRA, TIPO, UNO: el. pompa paliwa, komputer. Świd
nica, teł. 074/845-32-80,0606/93-59-06
FIAT TIPO, 1400 ccm, benzyna : alternator, rozrusznki, 2 szt,
podnośniki el. otw. szyb, wentylator, fistwa pod chłodnicę, szczęki
hamulcowe, silniczek wyderaczek, - 200. zł. Gniechowice, gm.
Kąty Wrodawskie, tel. 071/316-68-73
FIAT TIPO : elementy wnętrza, - 200 zł. Krotoszyn, tel. 0603/
34-29-81
FIAT TIPO : elementy blacharki, pokrywa sinka, zawieszenie,
drzwri kpi, tapicerka, elementy plastikowe wnętrza, elementy elek
troniki, fotele, kanapa, przekładnia kierownicza (bezwspomaga' nia) oraz inne części. Oleśnica, tel. 0607/26-31-76
FIAT TIPO : maska, błotnki, zderzaki, reflektory, kierunkowska
zy, lampy tylne, progi. Wrocław, tel. 0601/59-21-76
FIAT TIPO, 1990 r, 1600 ccm, benzyna: drzwi, lampy, zderzaki,
fotele, karoseria, tłumiki, katalizator, kola, felgi, częśd sinka, al
ternator, rozruszńk, pompa pafiwa i inne częśd. Legnica, tel. 0602/
83-80-92
FIAT TIPO, 1990 r, 1400 ccm, 1600 ccm : sinik, maska silnika,
błotniki, wzmocnienie czołowe, lampy, drzwi, katalizator, elemen
ty plastikowe wnętrza, zawieszenia, osprzęt silnika. Legnica, tol.
0695/72-66-00
FIAT TIPO, 1990 r, 1600 ccm, benzyna: różne częśd mechanicz
ne i blacharskie oraz inne z demontażu. Legnica, tel. 076/
850-2448,0604/29-99-07
FIAT TIPO, 1990/91 r, 1400 ccm, benzyna: różne częśd. Góra,
tal. 0603/38-7744
FIAT TIPO, 1990/95 r. 14 E, 1.6 E, 1.9 TD: siniki, częśd silni
ków. skrzynie biegów, zawieszenia, osie, koła, układy kierowni
cze, wyposażenie wnętrza, szyby, chłodnice, zderzaki, maski, błot
nki, drzwi, lampy, inne częśd z demontażu, od 20 zł. Syców, tel.
062/785-36-81,0603/92-75-63
FIAT TIPO, 1991 r, 1400 ccm, 2000, benzyna : maska, lampy,
klapa z szybą, przednie wzmocnienie, chłodnica, wentylator, el.
pompa paliwa, rozruszńk, alternator, fistwa kier. ze wspomaga
niem, stacyjka, monowtrysk. Dzierżoniów, tel. 0505/87-94-14,
0507/98-6240
FIAT TIPO, 1991 r . : wszystkie częśd mechniczne i blacharskie,
szyby, tapicerka, elementy plastikowe, skrzynia biegów, silnik odone, kpi. dokumentacja. Gostyń, tel. 0691/83-20-80, 065/
572-39-15,0607/84-98-56
FIAT TIPO, 1991 r, 1400 ccm: komputer wtrysku Bosch - 20Qzł,
półka tylna, nowa - 50 zł, dęto elem. nadwozia, częśd silnika,
kolekta wydechowy i ssący do monowtrysku. Namysłów, teł. 0603/
61-09-63
FIAT TIPO, 1991 r, 1400 ccm: skrzynia biegów (5), drzwi, błotnik
prawy, beka tylna, wózek, sprężyny tylne, piasty ze zwrotnicą
nagrzewnica, stacyjka, ukl. wydechowy, alternator, rozrusznik,
fotele, tapicerka, atrapa, aparat zapł, przekł. kierownicza oraz inne
części, możliwość wysyłki. Świdnica, tel. 0694/3849-59
FIAT TIPO, 1991 r, 1400 ccm: silniki, skrzynia biegów, karoseria,
zawieszenia i inne. Trzebnica, tel. 071/38749-37,0606/28-75-78
FIAT TIPO, 1992 r, 1400 ccm, benzyna: różne częśd mechanicz
ne. Bolesławiec, tol. 0607/09-94-85
FIAT TIPO, 1992 r, 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 90 KM: silnik,
stan b. dobry, drzwi, półosie, zwrotnice, przekładnia, pompa sprzę
gła, sprzęgło, wrzmocnienie przednie. Lubin, teł. 0602/34-0443
FIAT TIPO, 1992 r . : silniki 1.4,1.6,1.8, 2.0 benzyna, skrzynie
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, koła, licznki, pompy paliwa,.
stacyjki, zderzaki i inne. Opole, tel. 0605/57-20-65
FIAT TIPO, 1992 r, 1400 ccm, 1600 ccm, 2000 ccm: silnk, skrzy
nia biegów, półosie, wahacze, rozruszńk, alternator, drzwi, szy
by, błotniki, chłodnica, kolumny McPhersona, kołyska, siedzenia,
maska sinka, lampy tylne, Idapa tylna, ABS, wspomaganie kier,
szyberdach, amortyzatory, komputer i inne. Wałbrzych, tel. 0602/
69-36-73
FIAT TIPO, 1992 r.: różne częśd, zawieszenia, lampy, zderzaki,
elementy blacharki i inne. Wrodaw, tel. 0693/280849
FIAT TIPO, 1994 r . : szyba przednia prawa, nowa, oryginalnie
zapakowana. Wrocław, tol. 0601/51-92-09
FIAT TIPO, 1995 r . : silnki 1.9D, 1.4,1.6,1.8,2.0, skrzynia bie
gów, inne częśd z demontażu. Wijewo, tol. 065/54942-72,0601/
73-12-22
FIAT TIPO, TEMPRA: drzwi -100 zł, szyby • 20 zł, lusterka - 70
zł, serwo * pompa - 50 zł, wał korbowy do 1.4 • 60 zl, lampa tylna
do Tipo - 60 zł, licznk • 30 zł, zamki z centralnym zamkiem, 4 szt
• 100 zł, podnośniki el. otw. szyb - 70 zł, opony 185/65 R14,4 szt,
- 220 zł. Wodaw, tel. 071/791-38-82,0502/35-77-17
FIAT TIPO, TEMPRA, 1991 r . : silnik 1.6, stan b. dobry, skrzynia
biegów, zawieszenia, drzwi, zderzaki i inne. Żary, tel. 068/
47041 -51,0605/59-03-89
FIAT TIPO, UNO : drzwi, zawieszenia, lampy tylne, półosie, kla
pa tylna, licznik, przekł. kierownicza, obudowa fitra pow. Wro
cław, tei. 071/765-2647,0605/82-59-76
FIAT ULYSSE, 1999 r, 2000 ccm, jT d : silnk, stan idealny, maska
sinka, błotniki, drzwi, zawieszenia, elem. wnętrza i inne. Wro
cław, tal. 0605/36-53-43
FIAT ULYSSE, 2000 r, 2000 ccm, TDI: sink, stan idealny, błotni
ki, zawieszenia, drzwi, wnętrze i inne częśd. Wrocław, teł. 0605/
36-5343
FIAT UNO : pompa ♦ przewody, - 50 zł. Jelenia Góra, tel. 0695'
60-50-21 ■
FIAT UNO : zderzak przedni w kolorze bordowym. Mrozów, po
wiat średzki, tel. 0694/26-79-56
FIAT UNO, 1000 ccm: głowice, wał korbowy, przekl. kierownicza,
chłodnica, gaźnk, pompy, amortyzatory tylne, szyby boczne, lam
py tylne i inne. Nysa, tel. 0504/05-29-07
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FIAT UNO : chłodnica, aparat zapł, Bczniki, półoś, lusterko, gło
wica kpi. do poj. 1000 ccm. Wrocław, tel. 0604/88-07-65
FIAT UNO, 198 r, 1000 ccm : gażnik, szyba tylna, mechanizm
wycieraczki przedniej. Nysa, tel. 077/433-64-73
FIAT UNO, 1984 r, 1100 ccm, benzyna : głowica, gażnik, blok
silnica i inne. Głogów, tel. 076/833-59-10,0606/51-86-01
FIAT UNO, 1986 r.: drzwi 2 szL do modelu 3-drzwiowego, reflek
tory, ukł. kier, wahacze, elementy plastikowe wnętrza i inne czę
ści z demontażu. Lubań, teł. 075/721 -56-86,0509/17-95-36
FIAT UNO, 1966 r, 1300 ccm: szyby, fotele, lusterka, lampy, sil
nik, tapicerka, skrzynia biegów (5), ałtemator, drzwi, maska silni
ka i inne części. Lubań, tel. 0501/46-64-60
FIAT UNO, 1986 r. poj. 1100-1500 ccm: różne części z demonta-.
żu, szyby, silniki, elementy blacharki. Pieszyce, tel. 074/645-36-87
wieczorem, 0601 /61 -94-76
FIAT UNO, 1986 r, 50 tys. km, 1000 ccm 3-drzwiowy: maska silni
ka, rozrusznik, ałtemator, aparat zapłonowy, cePca, zawieszenia,
elem. silnika, koła, skrzynia biegów (4) i inne części. Raszków,
powiat ostrowski, teł. 0605/22-12-97
FIAT UNO, 1987 r.: różne części z demontażu, teł. 0507/14-12-17
FIAT UNO, 1987 r, 1000 ccm 3-drzwiowy: silnik, skrzynia biegów,
zawieszenie przednie i tylne, lampy, drzwi, błotniki, szyby, luster
ka, siedzenia, elementy plastikowe, karoseria w całości lub na
części, inne części. Legnica, teł. 0601/67-87-04,076/722-95-92
FIAT UNO, 1987/01 r. : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe,
atrapa, zderzaki, reflektory, kierunkowskazy, lampy tylne, progi.
Wrocław, tel. 0601/59-21-76
FIAT UNO, 1988 r, 1300 ccm, diesel: wszystkie części. Dobro
szyce, teł. 0501/93-36-65
FIAT UNO, 1988 r, 900 ccm :wszystkie części z rozbitego auta.
Wrocław, tel'. 071/34842-16 w,godz.8-17
FIAT UNO, 1989/98 r. 1.0,1.1,1.4 E: silniki + części, skrzynie
biegów, zawieszenia, osie, koła, ukł. kierownicze, wypos. wnę
trza, tapicerka, szyby, chłodnice, zderzaki, maski, błotniki, lampy
i inne części z demontażu - od 10 zł. Syców, teł. 062/785-36-81,
0603/92-75-63
FIAT UNO, 1990 r. 1.7 D, 1.9 D : siniki kpi. oclone, skrzynia bie
gów, gwarancja. Lubań, tel. 075/722-41-80
FIAT UNO, 1991 r, 1000 ccm, wtrysk : monowtrysk, pompa pali
wa, sinik, klapa tylna, zawieszenia oraz inne części. Wrocław,
tel. 0508/62-42-56
FIAT UNO, 1992 r, 1700 ccm, TD : sinic na części, blok sinika
kompletny, piasty, amortyzatory, turbina, zawieszenie tylne, pod
grzewacz świec, belka pod sinik, półosie, skrzynia biegów (5),
ukł. kierowniczy, felgi, karoseria kompletna, inne. Dąbrowa Bole
sławiecka, powiat bolesławiecki, tel. 0692/21-57-92
FIAT UNO, 1992 r, 1400 ccm, 1000, 900 ccm : silniki, skrzynia
biegów, półosie, amortyzatory, wahacze, błotnid, lampy, zderza
ki, póflca tylna, koła, ałtemator, rozrusznik, monowtrysk i inne.
Legnica, tel. 0695/72-66-00
FIAT UNO, 1992 r . : lampy, maski, klapy, kierunkowskazy, chłod
nica, wentylator, błotniki, zderzaki, felgi, drzwi, kolumny McPher
sona, tarcze sprzęgła i hamulcowe, zaciski, szyby, ćwiartka nad
wozia, skrzynia biegów (5), siedzenia, pasy, amortyzatory, prze
kładnia kierownicza , belka tylna kpi, sprężyny, ałtemator, roz
rusznic. i inne, Piława Górna, powiat dzierżoniowski, teł. 0604/
94-06-88,0600/74-26-53
FIAT UNO, 1992 r, 1000 ccm, benzyna : wszystkie części z de
montażu. Prusice k. Trzebnicy, teł. 071/312-5341,071/312-6341
FIAT UNO, 1992/94 r . : części silnika, skrzynia biegów, zderzaki,
lampy, elementy blacharki, zawieszenia, alternatory, rozruszniki i
inne. V\frocław,tel. 0693/28-08-49
FIAT UNO, 1993 r, 1000 ccm: silnie (oclony), o$ tylna, zawiesze
nia, drzwi, szyby, ukł. wydechowy, błotniki, lampy tylne, licznik,
alternator, rozrusznik, elementy plastikowe I inne. Legnica, tel.
0600/24-10-25,0608/01 -44-65
FIAT UNO, 1994 r, 1400 ccm, 1000: maska, lampy, błotniki, chłod
nica, klapa, wahacze, przeguby, półosie, fotele (3-dizwiowy), s i
nik 1.0 oclony, skrzynia biegów (5), stacyjka, komputer, ałtema
tor. Dzierżoniów, tel. 0505/87-94-14,0507/98-82-40
FIAT UNO, 1995 r, 1400 ccm, katalizator: ćwiartka nadowiza tyl
na, prawa, przekł. kierownicza, wahacze, zwrotnice i inne. Świer
czów, powiat namysłowski, tei. 0600/63-51 -07
FIAT UNO, 1999 r, 20 tys. km, 1000 ccm: sinik, w całośd lub na
części, dach do wersji 3-drzPowej, fotele przednie, lampa tylna,
podszybie, gril, wahacz, piasta, dmuchawa, konsola, kierownica,
kolumna kierownicza. Lwówek śląski, tel. 0501/95-95-56
FIAT UNO, 1999 r, 1000 ccm, Fre 3-drzwiowy: skrzynia biegów,
sinik, maska, klapa tylna, drzwi lewe, zawieszenia, lampy. Oła
wa, teł. 071/303-23-35
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' FIAT UNO, 1999 r, 1000 ccm, Fire : skrzynia biegów (5), silnik,
zawieszenia, półosie, maska, klapa tylna, drzwi lewe, lampy. Oła
wa, tel. 071/303-23-35
FIAT UNO, SEICENTO, PUNTO I, II, CINOUECENTO : wszyst
kie części blacharskie i mechaniczne. Brzeziny k. Kalisza, tel.
0600/63-36-32
FIAT UNO, TIPO, PUNTO, 1400 ccm, wtrysk: nowe części silni
ka, wał korbowy, głowica, blok sinika, tłoki, miska olejowa, pom
pa oleju, panewki, aparat zapłonowy, rolki rozrządu, koło zama
chowe, moduł, nagrzewnica, chłodnica, sprzęgło, szyby, skrzynia
biegów (Uno C-501), belka przednia i inne. Świdnica, tel. 0605/
92-26-49
FORD: pompy wtryskowe, różne modele. Domasław, gm, Kobie
rzyce, powiat wrocławski, tel. 0693/37-73-02
FORD: silniki 1.8 D, 2.0 E wtrysk, bloki siników do poj. 1.8 D, 2.0
E, stan dobry. Nowa Sól, tel. 0607/61 -15-77 .
FORD N 0812: różne części. Oborniki śląskie, tel. 071/310-61-74
FORD : silniki, skrzynie biegów (automatic i manualne), wszyst
kie modele, możliwy montaż. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/
312-53-41,071/312-63-41
FORD, benzyna, diesel: skrzynie biegów, silniki, sprowadzone z
Holandii, kpi. dokumentacja, na gwarancji, roziuszniki, alternato
ry, komputery lub kupię samochód z uszkodzonym silnikiem. Wał
brzych, tel. 0607/8240-67
FORD BUS : skrzynia biegów kpi, kaseta, lewarek, obudowa sil
nika, • 450 zł. Wrocław, tel. 0695/47-8540
FORD katalizator, nowy - 400 zł. Wrocław, tel. 071/325-27-32,
0505/07-03-54
FORD, 1990 r, 1600 ccm, turbo D : silnik z dokumentacją, w cało
ści lub na części. Złotoryja, tel. 0507/8747-04,0501/24-37-52
FORD AEROSTAR : skrzynia biegów (automatyczna). Wrocław,
tel. 0601/69-35-08
FORD AEROSTAR, 1990 r, 60 tys. km, 3000 ccm, V6: sinik kom
pletny, z wiązką przewodów ei, relektory, komputer, • 3.500 zł.
Leszno, tel. 0694/65-36-80
FORD CAPRI, 1982 r . : pokrywa silnika - 250 zł. szyba przednia 140 zl. Wrocław, tel. 071/794-90-82
FORD COURIER, 1989/95 r . : wszystkie części, ściegny, powiat
jeleniogórski, tel. 0506/91 -37-04
FORD COURIER, .1994 r, 1800 ccm. diesel : silnik kompletny,
skrzynia biegów, chłodnica, lampy tylne, lusterka, układ wydecho
wy, przełączniki, sprzęgło, alternator. Bytom Odrzański, teł. 068/
38846-91,0506/02-04-54

FORD COURIER, 1994 r, 1800 ccm, diesel: zawieszenie przed
nie i tylne, lampy, konsola, elementy plastikowe, błotniki. Legni
ca, tel. 0601/67-87-04,076/722-95-92
FORD DUCATO, 2500 ccm, diesel : silnik. Nysa, tel. 0602/
82-34-05
FORD ECONOVAN: bardzo duży wybór części do różnych wersji
i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/54341-95, 0601/
55-17-72
FORD ESCORT KOMBI: klapa tylna, tel. 0696/34-76-60
FORD ESCORT : skrzynia biegów, • 500 zl. Kluczbork, tel. 0771
413-14-38,0603/514648
FORD ESCORT, 1100 ccm, 1600, diesel: silnik, skrzynia biegów,
lampy tylne, reflektory, zawieszenie, elementy blacharki, opony,
stan b. dobry i inne. Legnica, tel. 076/722-95-21,0694/05-10-72
FORD ESCORT: różne części (dużyvtybórdo wszystkich mode
li, możliwość wysyłki). Leszno, tel. 065/527-00-08,0609/21-64-95,
0501/32-68-85
FORD ESCORT: klapa tylna z szybą, - 70 zl. Proszkowice, tel.
071/390-77-93,0605/62-00-07
FORD ESCORT: części zawieszenia, koła, lampy, lusterka, szy
by boczne, szyberdach, przełącznik świateł przy kierownicy • 100
zł/szt. Sobótka, tel. 071/390-39-15
FORD ESCORT, 1800 ccm, 16V, DOHC: sinik, skrzynia biegów,
rozrusznik, alternator, drzwi, błotniki, lampy, zderzaki i inne. Wał
brzych, tel. 0606/25-59-01
FORD ESCORT, 1981/83 r . : lampy, kolektory, głowice, elementy
zawieszeń, szyby, felgi, spoier tylny, czujniki, chłodnica, nagrzew
nica, pompa paliwa, lusterka, przekaźniki i inne części. Jelenia
Góra, tel. 075/643-51-73
FORD ESCORT, 1981/95 r . : przełącznic świateł przy kierownicy,
tłumik końcowy, nowy • 100 zi. Sobótka, tel. 071/390-39-15
FORD ESCORT, 1982/91 r.: różne części mechaniczne i blachar
skie, lampy, relektory i inne. Lubań, tei. 075/721 -36-44 do godz. 17,
0603/60-36-74,0609/19-20-76
FORD ESCORT KOMBI COUPE, 1983 r. : różne części. Wro
cław, teł. 0605/12-80-05
FORD ESCORT, 1963 r, 1300 ccm, benzyna 5-drzwiowy: kpi. drzwi
lewe tylne - 25 zł, szyby drzwi prawych tylnych -15 zł/2 szt, felgi
stabwe - 15 zł/szt, serwo - 25 zł, kolumna kierownicy - 20 d.
zbiorniczki i inne drobne. Wrocław, teł. 071/372-64-11 rano, 0602/
17-3345
FORD ESCORT, 1983/90 r, 1400 ccm, benzyna, 1600 ccm D :
silniki, skrzynia biegów (5), głowica, zawieszenia, elementy bla
charki. Strzelin, tel. 071/392-21-65,0607/1148-99
FORD ESCORT, FIESTA, SCORPIO, SIERRA, 1983/95 r, 1100
ccm,, 1300ccm, 1400ccm 1600ccm, 2900ccm, 1600D, 18000 :silnik, skrzynia biegów, elementy karoserii, zawieszenia, chłodnice,
reflektory, lampy i inne. Jelenia Góra, teł. 075/752-26-09,0606/
75-84-22,0604/62-27-34
FORD ESCORT, 1964/68 r, 1300 ccm: sinik - stan b. dobiy, skrzy
nia biegów (4), tapicerka, ukł. kierowniczy, stacyjka, zawieszenie
przednie, półosie i inne. Świdnica, tel. 0606/59-16-30
FORD ESCORT, 1984/89 r, 1600 ccm, diesel: sinik. Wschowa,
tel. 0605/91-8841 Niemcy, 0049/1744-96-98-61
FORD ESCORT, 1985 r, 1300 ccm, benzyna: różne części z de
montażu. Legnica, tel. 0601/67-87-04,076/722-95-92
FORD ESCORT, 1985/90 r. 1.4 E, 1.6 E, 1.6 D: silniki, części
silników, skrzyniebiegów, zawieszenia, osie, koła, układy kierow
nicze, wyposażenie wnętrza, szyby, chłodnice, zderzaki, maski,
błotniki, drzwi, lampy, inne części z demontażu. Syców, tel. 062/
785-36-81,0603/92-75-63
FORD ESCORT, 1985/90 r, 1600 ccm : sinik, skrzynia biegów
(5), drzwi, klapa tylna, centralny zamek, rozrusznik, ałtemator i
inne. Wałbrzych, tel. 074/845-07-21
FORD ESCORT, 1985/90 r, 1900 ccm, benzyna wersja amery
kańska: różne części. Wrocław, tel. 071/786-79-90,0602/45-72-29
FORD ESCORT, 1985/92 r . : różne części. Bystrzyca Kłodzka,
teł. 0691/67-01-72
FORD ESCORT, 1986/01 r. : maski, błotniki, zderzaki, atrapy,
wzmocnienie przednie, klapa tylna, progi, reperaturki błotników
tylnych, reflektory i kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27
FORD ESCORT, 1986/90 r.: różne części z demontażu. Kłodzko,
tel. 0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1986/93 r.: skrzynia biegów (5), • 300 zł. Legni
ca, tel. 0503/97-1747
FORD ESCORT, 1987 r . : skrzynia biegów (4), gażnik, bębny ha
mulcowe. Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, tei. 074/844-99-71
FORD ESCORT, 1967/91 r. :silnik 1,6D, skrzynia biegów, zawie
szenia i inne. Wocław, teł. 071/348-42-16
FORD ESCORT, 1967/94 r . : silniki (1400,1600 benzyna, 1600
diesel, 1800 16V), skrzynia biegów, zawieszenia. Trzebnica, tei.
071/38749-37,0606/28-75-78
FORD ESCORT, 1988 r, 1400 ccm, benzyna: sinic, skrzynia bie
gów, zapeszenie przednie i tylne, ukł. kierowniczy, drzwi do
2-drzwiowego. drzwi tylne prawe do 5-drzwiowego, szyby drzwio
we, lusterka, konsola, elementy plastikowe, karoseria na części,
inne części. Legnica, teł. 0601/67-87-04,076/722-95-92
FORD ESCORT, 1988 r, 1300 ccm, benzyna: rozrusznik • 50 zł,
ałtemator • 50 zł, dmuchawa - 30 zł, zbiornik paliwa - 50 zł, prze
łącznik kierunkowskazów - 50 zł, lampy tylne • 30 zł/szt serwo z
pompą • 50 zł, zamki, korek wiewu paliwa, felgi staiowe 13" - 60
zł/kpi. i inne. Lubin, tał. 0608/76-11-12
FORD ESCORT, 1968 r, 1300 ccm, OHV : zawieszenia, silnik,
osprzęt sinica, lampy, skrzynia biegów (5), maska sinika oraz
inne części. Wrocław, tel. 0506/30-24-80
FORD ESCORT, 1988 r, 1600 ccm, diesel: ałtemator, rozrusznik,
pompa wtryskowa, pompa wodna, głoPca, sten b. dobry, z roz
biórki. ZąbkoPce śląskie, tel. 0602/62-69-63
FORD ESCORT, 1989 r, 1800 ccm, diesel 2-drzPowy: sinik, czę
ści blacharskie i mechaniczne, inne. Brzeg, tel. 0603/50-03-16
FORD ESCORT, 1969 r, 1600 ccm, diesel: silniki, półosie, lampy
tylne, stacyjka, przełącznik, przekaźniki, klapa tylna, drzP tylne
lewe. Legnfca, tel. 0605/13-16-60
FORD ESCORT, 1989 r, 1400 ccm, 1600: skrzynia biegów (5) 250 zł, półosie - 90 zł, rozruszniki • 70 zł, drzP prawe - 50 zł,
klapa tylna z lotką - 70 zł, błotniki • 50 zł, pompa paliwa • 90 zł,
komplet siedzeń -130 zł, elementy tapicerki • 100 zł, zapesze
nia, szyby, osprzęt sinica. ŚPdnica, tel. 074/640-66-88, 0607/
35-30-69
FORD ESCORT XR3i, 1989. r, 1600 ccm : skrzynia biegów (5),
elementy zapeszenia, sinik, ałtemator, rozrusznik, szyby, lampy
i inne. Wałbrzych, tel. 074/844-2045,0600/69-98-60
FORD ESCORT, 1989 r, 1400 ccm, wtrysk : wtryskiwacze, • 150
zł. Wrocław, tel. 0505/47-75-70
FORD ESCORT CABRIO, 1989 r. z demontażu: dach, drzwi,
maska. Wrocław, teł. 0692/26-02-07
FORD ESCORT CABRIO, 1989 r, 1400 ccm : karoseria sprowa
dzona z Niemiec, silnik z dokumentacją skrzynia biegów, zawie
szenie, inne. Złotoryja, tel. 0608/39-00-93,0604/09-59-91
FORD ESCORT, 1989/90 r, 1600 ccm : sinik, skrzynia biegów,
gażnik, kierownica, drzP - 4 szt, lusterka, szyby, klapa tylna z
szybą, fotele, felgi stalowe, przeguby, rozrusznik,.ałtemator, hak i
inne. ŚPdnica, tel. 0606/59-16-30
FORD ESCORT, 1990 r.: sanie zapeszenia przedniego, wahacz
przedni lewy, lusterka prawe i inne, tel. 0608/47-38-35
FORD ESCORT, 1990 r . : maska sinika, klapa bagażnika, drzP
prawe, przekł. kierownicza, zderzak tylny. Aleksandrowice, gm.
Wińsko, tel. 0603/11-9500 po godz. 16
FORD ESCORT, 1990 r, 1600 ccm, diesel: głoPca kompletna,
pompa wtryskowa. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39
FORD ESCORT, 1990 r, 1400 ccm, wtrysk, 1800 diesel: silniki,
skrzynie biegów, głoPca do 1.6 diesel, maska, zderzaki, szyba
czołowa, przekł. kierownicza i inne. Opole, tel. 0605/57-20-65
FORD ESCORT, 1990/92 r .: skrzynia biegów, zapeszenia, alter
nator, rozrusznik, lampy, zderzaki, drzP, klapy, fotele, elementy
plastikowe, lusteika, felgi. Wrocław, tel. 0693/26-0849
FORD ESCORT, 1990/95 r, 1800 ccm, turbo D, diesel: sinik kpi,
skrzynia biegów, pompa wtryskowa, rozrusznik, głoPca kpl. walki i inne. Gromadka, powiat bolesławiecki, tel. 0604/76-33-32,0694/
96-29-31
FORD ESCORT, 1990/98 r. 1.3,1.4,1.6 E11.8 D: silniki ♦ części,
skrzynie biegów, zapeszenia, osie, koła, ukł. kierownicze, wy
pos. wnętrza, szyby, chłodnice, tapicerka, zderzaki, maski, błotni
ki, drzP, lampy i inne części z demontażu - od 10 zł. Syców, tel.
062/785-36-81,0603/92-75-63
FORD ESCORT, 1991 r .: reflektory, nowe, kompletne • 80 zł/szt.
Wrocław, tel. 0502/14-35-57
FORD ESCORT, 1991 r . : wszystkie części z rozbiórki. Zielona
Góra, teł. 0600/33-11-94
FORD ESCORT, 1991 r, 1300 ccm, 1.4,1.6 ER, 1.6D 1.8D: siniki oclone 1.6 EFI, 1.60,1.80, maska, lampy, drzP (3 i 5-drzwio
wy), klapa, el. pompa paOwa, listwa kier.-*- wspomaganie kier. i
bez, skrzynia biegów (5), przełączniki. Dzierżoniów, tel. 0505/
87-94-14,0507/98-8240
FORD ESCORT, 1991 r, 1800 ccm, diesel: lampy tylne, zderzaki,
reflektory, błotniki, drzP, maska sinika, zawieszenia, sinik, skrzy
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nia biegów, półosie, chłodnica, elementy elektryczne, deska rozdz,
nagrzewnica, szyby I inne części. Kowary, poPat jeleniogórski,
tel. 0501/25-0544
FORD ESCORT, 1991 r. 5-drzwiowy: klapa tylna, maska silnika,
zapeszenia, drzP, siedzenia, kbnsola, dach, szyby, lampy, zde
rzaki. Legnica, tel. 0501/3140-95
FORD ESCORT, 1991 r. 1.6 D, 1.8 D : sinik kpi. oclony, skrzynia
biegów (5), ałtemator, rozrusznik, dociski, gwarancja i inne czę
ści sinika. Lubań, tel. 0505/61 -8249
FORD ESCORT, 1991 r. : klapa tylna kpi. Lwówek śląski, teł.
0694/1848-02
FORD ESCORT, 1991 r.: silnik 1800 diesel, skrzynia biegów (5).
Polanica Zdrój, tel. 074/86845-51' .
FORD ESCORT, 1991 r . : rozrusznik, półosie, alternator, drzP,
felgi z oponami, fotele, kierownica, zderzak tylny, lampytylne, klapa
bagażnika, zapeszenia i inne. ŚPdnica, tel. 0606/59-16-30
FORD ESCORT, 1991 r.: części mechaniczne i blacharskie. ŚPdnica, tel. 0501/03-94-15
FORD ESCORT. 1991/93 r. 1.1,1.3,1.8 D, 1.6 D : różne części
mechaniczne i blacharskie oraz inne z demontażu. Legnica, tel.
076/850-2448,0604/29-9947
FORD ESCORT, 1991/93 r, 1300 ccm, 1400,1600, benzyna: ka
roseria kompletna z Niemiec, ćPariki nadwozia, skrzynia biegów,
zawieszenie i inne, kpi. dokumentacja. Zgorzelec, tel. 075/
775-15-82,0502/2541-96,0501/12-81-79
FORD ESCORT KOMBI. 1991/95 r, 1800 ccm, 16V: maska sini
ka, zderzak, lampy, silnik, drzP. Głogów, tel. 0692/53-13-12
FORD. ESCORT, 1991/95 r, 1400 ccm 5-drzwiowy: przełączniki
pod kierownicę, ĆPariki karoserii (lewa przednia i prawa tylna),
lampy, zderzak tylny, drzP, błotniki przednie, atrapa, podszybie,
kierownica, pólka tylna, konsola, licznik, tapicerka, podsufifka,
nagrzewnica, ałtemator I inne. ŚPdnica, teł. 0600/28-37-55
FORD ESCORT, 1991/97 r. 1,4,1.6,1,8D, 16V: silniki, skrzynie
biegów, ałtemator, rozrusznik, kolumny McPhersona, półosie,
wahacze, przekł. i listwa kierownicza, ława sinika, ABS, serwo,
komputer, moduły, dach, drzwi, ĆPartki nadwozia, błotniki, wzmoc
nienia, klapy, lampy szyby, zderzaki, lusterka, fotele, zamki, zbior
niki, inne. Opole, tel. 0604/15-75-27
FORD ESCORT, 1991/98r, 1200 ccm, Zetec, 1300ccm 1400 ccm,
1600 ccm EFI, 1600 ccm DOHC, 1600 ccm Zetec, 1800 ccm D,
1800 ccm DOHC, 2000 ccm 16V RS: różne części z demontażu.
Wschowa, tel. 0605/91-8841 Niemcy, 0049/1744-96-98-61
FORD ESCORT KOMBI, 1991/99 r. 1,4, 1,6,1,8D, 16V: silniki,
skrzynie biegów, ałtemator, rozrusznik, koiumny McPhersona,
półosie, wahacze, przekł. i listwa kierownicza, ława silnika, ABS,
serwo, komputery, moduły, dach, drzP, ĆPartki nadwozia, błotni
ki, wzmocnienia, klapy, lampy szyby, zderzaki, fotele, pompy, zbior
niki, inne. Opole, tei. 0604/15-75-27
FORD ESCORT, 1992,r, 1400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów, rozrusznik, ałtemator, wahacze, oś tylna, dmuchawa, silni
czek wycieraczek, chłodnice, dach, maska silnika, szyby, drzP,
stacyjka, klapa tyłnaŁlusterka, zderzaki, lampy, sterownik wtry
sku, podszybie i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60 _
FORD ESCORT, 1992 r, 1400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów, zapeszenie przednie i tylne, drzP do 3- i 5-drzwiowego,
klapa tylna, szyby, lusterka, siedzenia, konsola, elementy plasti
kowe, karoseria 3- i 5-drzPowa na częśd, inne częśd. Legnica,
tel. 0601/67-87-04,076/722-95-92
FORD ESCORT, 1992 r, 1800 ccm, 16V, DOHC : ekrzynia bie
gów, zapeszenie przednie i tylne, felgi 14", błotnik prawy, drzP
do 3- i 5-drzPowego, lampy, grill, szyby drzwiowe, klapa tylna,
lusterka, siedzenia do 5-drzwiowego, konsola, elementy plastiko
we, karoseria cala lub na częśd. Legnica, tel. 0601/67-87-04,076/
722-95-92

FORD ESCORT, 1996 r . : wewnętrzny wygaszacz świateł, 20 sek,
• 40 zl. Legnica, tel. 076/721 -64-19.0693/75-70-36
FORD ESCORT, 1998 r . : zderzak tylny:‘Wrodaw, tel. 0603/
6845-08
FORD ESCORT, FIESTA, 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa,
po regeneracji, - 200 zl. Świdnica, tei. 0697/39-29-05
FORD ESCORT, FIESTA : lampy. Wrodaw, tel. 0606/26-13-79
FORD ESCORT, FIESTA, 1.8 D, 1.8 TD : głowice silników, pom
pa wtryskowa, pompa vacuum, wał, tłoki, korbowód. Wrodaw, tel.
0608/09-15-08
FORD ESCORT, FIESTA, FOCUS, GALAXY, MONDEO, MAVERICK TE, TD, TDI: turbosprężarki (do każdego modelu) - 700 zł/
szt. Wrocław, teł. 0606/96-39-16
•FORD ESCORT, FIESTA, FOCUS, KA, 1998 r. - amortyzatory,
lusterka, klapa z szybą kpi, wózki, wahacze, zwrotnice, półosie,
kolumna McPhersona, listwy kierownicze, stabiizatory, drzP kpi.
Wrodaw, teł. 0501/2048-20
FORD ESCORT, FIESTA, ORION : drzP, zapeszenia, lampy,
przekł. kierownicza, liczniki, fotele, zderzak, maska, lusteika,
chłodnice, półosie, silniki (1100 i 1400 ccm), skrzynie biegów,
pompy paliwa, konsde, rozruszniki, alternatory, zbiorniki paliwa.
Wrodaw, tel. 071/765-2647,0605/82-59-78
FORD ESCORT, FIESTA, SIERRA : poduszki siników i skrzyń
biegów (nowe), tel. 0609/13-3742
FORD ESCORT, FIESTA, SIERRA, SCORPIO, 1984/92 r. 1.1 2.0 E: wszystkie częśd z demontażu. Prusice k. Trzebnicy, tel.
071/312-5341,071/312-6341
FORD ESCORT, ORION, 1991 r, 1400 ccm : sinik, chłodnica,
szyby, dizP, dach, lampy, półosie, przeguby i inne. ŚPdnica, tei.
074/852-3248,0608/49-06-31
FORD ESCORT, SIERRA, FIESTA, 1987/90 r, 140 tys. km, 1800
ccm, diesel: skrzynia biegów, maski przednie, zderzaki przednie,
tylne klapy z szybami, drzP, zapeszenia oraz wiele innych czę
śd z demontażu. Szprotawa, tel. 068/376-32-07,0603/09-19-33
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FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO,.FIESTA, MONDEO,, 1980/00 r. Transit: lampy tylne,
reflektory, kierunkowskazy, halogeny, atrapy,
zderzaki, chłodnice, elementy blacharki itp.
REG-PLAST, Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel.
071/355-06-07,0602/18-87-35
W81004324

czynne 8.00-18.00, sob. 8.00-14.01i
Sobota: giełda LUBIN, sektor B/13a
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49-300 Brzeg, ul. Kasztanowa 25
tel. 077/411-22-48
tel. kom. 0-609 203 730
tel. kom. 0-609 203 731
FORD ESCORT, 1995 r, benzyna : sinik 1.4 i skrzynia biegów
maska, półosie. Wrocław, tel. 0694/17-82-75,071/373-87-98
FORD ESCORT, 1995 r. :3-drzPowy, różne częśd z rozbitego
auta. Wrodaw, tel. 071/34842-16
FORD ESCORT, 1995 r, 1800 ccm, 16NA Zetec, EFI: sinik, za
peszenia, drzP, fotele, zderzaki i inne. Żary, tel. 068/47041-51,
0605/59-03-89
FORD ESCORT, 1995/99 r . : poduszka-pow. kierowcy - 200 zł.
Rawicz, tel. 0506/97-27-93
FORD ESCORT, 1996 r, 130 tys. km. 1800 ccm. TD I: turbina,
intercooler, pompa wspomagania, sprzęgło kompletne, miska ole
jowa, felgi aluminiowe, łapy sinika, wał korbowy z panewkami,
kolektory. Lubin, tel. 0693/71 -15-58
FORD ESCORT, 1997 r, TD : wszystkie częśd mechaniczne i
blacharskie, szyby, elementy plastikowe, tapicerka, skrzynia bie
gów, sinik -oclone, kpi. dokumentaqa..Gostyń, teł. 0691/83-20-60,
065/572-39-15,0607/84-98-56
FORD ESCORT, 1997 r, 1600 ccm, 16V, Zetec, EFI: osprzęt si
nika, sprzęgło, rozrusznik, ukł. wydechowy, zapeszenie przed
nie, przekł. kierownicza ze wspomaganiem, pompa ABS, serwo +
pompa, oryginalny hak, fotele, pasy, tapicerka (4-drzPowy), inne.
Jelenia Góra. tel. 0600/72-51-92
FORD ESCORT, 1997 r, 1300 ccm, Endura: elementy blacharki i
części mechaniczne, silnik, w całości łub na częśd, kpi. doku
mentacja. Legnica, tel. 0602/7446-90
FORD ESCORT, 1997 r, 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów. Lip
ce, poPat legnicki, tel. 0692/34-35-27
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PABISIAK - FREUK, 58-330 JEDLINA ZDRÓJ
^ i). Świdnicka 1, tel. 074/845-55-80 ^
FORD FIESTA, 1992 r, 1100 ccm : elementy blacharki i częśd
mechaniczne, elementy plastikowe wnętrza. Kępno, teł. 0609/
36-69-33
FORD FIESTA, 1992 r . : drzP, klapa tylna, skrzynia biegów, lam
py tylne, komputer i inne. Krogulec, tel. 075/713-02-44, 0502/
24-5444
FORD FIESTA, 1992 r, 1400 ccm, benzyna: sinic, skrzynia bie
gów, zapeszenie przednie i tylne, lampy tylne, drzP do 3-drzwiowego, szyby, siedzenia, konsola, elementy plastikowe, błotniki,
opony, karoseria w całośd łub na części, ukł. kierowniczy, inne
częśd. Legnica, tel. 0601/67-87-04,076/722-95-92
FORD FIESTA, 1992 r, 1800 ccm, diesel: maska, lampy, silnik,
skrzynia biegów, szyba czołowa i inne. Opole, teł. 0605/57-20-65
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FORD EXPLORER : skrzynia biegów automatyczna. Wrocław,
teł. 0607/60-12-74
FORD FIESTA, 40 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik sprowadzo
ny, odony, • 1.350 zł. Gośdszów, tel. 075/736-7640 grzecznośdowy, 0609/8146-82
FORD FIESTA, 1800 ccm, diesel: pompa paliwa (firmy Lukas,
typ F18J NA01, nowa) • 500 zł. Kaszowo, teł. 071/384-90-92,0608/
05-10-54
FORD FIESTA, 1100 ccm, benzyna: półosie z przegubami, -170
zl. Kowary, powiat jeleniogórski, tel. 0608/31-32-95
FORD FIESTA, 1100 ccm, benzyna, 1600 ccm, diesel: silniki,
skrzynie biegów, lampy tylne, relektory, zapeszenie, elementy
blacharki, opony, stan b. dobry i inne. Legnica, tel. 076/722-95-21,
0694/05-10-72
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W-w, ul. Nasypowa 24, tel. 071/797-5£*° Spawanie aluminium I żeliwa
fax 071/797-57-21, kom. 0-601 058 2
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FORD ESCORT KOMBI, 1992 r, 1400 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, zapeszenie przednie i tylne, ukł. kierowniczy, ma
ska, klapa tylna, błotniki, drzP, lampy, zderzaki, karoseria w ca
łośd lub na częśd, inne częśd. Legnica, tel. 0601/67-87-04,076/
722-95-92
FORD ESCORT, 1992 r, 1800 ccm, diesel: maska, lampy, drzP,
szyba czołowa, sinici, skrzynia biegów, klapa tylna i inne. Opole,
teł. 0605/57-20-65
FORD ESCORT, 1992 r, 1400 ccm, benzyna: maska silnika, re
flektory, drzP, klapa tylna, zderzaki, elem. wnętrza i inne. Wro
daw. tel. 0608/29-29-83
FORD ESCORT, 1992/93 r. 3-drzPowy: drzP, zawieszenie tyl
ne, piasty przednie, wahacze, felgi, błotniki, dach, ćwiartki, lu
sterka, wnętrze, nagrzewnica, lampy, relektory, szyby boczne I
inne częśd. Oleśnica, teł. 0697/784742
FORD ESCORT, 1993-f.: pokrowce na siedzenia, proiłowane,
srebrne, nowe, - 50 zł. Bielawa, poPat dzierżoniowski, tel. 0697/
24-80-64
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r.: karoseria kompletna z Niemiec,
stan idealny, ĆPartki nadwozia, silnie, skrzynia biegów, zape
szenie i inne, kpi. dokumentacja. Zgorzelec, tel. 075/775-15-82,
0502/2541-96,0501/12-81-79
FORD ESCORT, 1994 r.: klapa tylna, komputery, chłodnica, zbior
nik paliwa, osie, amortyzatory, serwo, szyberdach i inne. Jelenia
Góra, tel. 0609/29-0048
FORD ESCORT, 1994 r, 1600 ccm. 1800 ccm EFI: szyby, drzP.
tapicerka, silniki, zawieszenia, ukł. wydechowy, lampy, zderzaki i
inne z demontażu. Parzyce, poPat bolesłaPecki, tel. 075/
736-32-32,0602/78-55-84
FORD ESCORT, 1994 r, 1600 ccm, TD: drzP, tylny układ wyde
chowy, sprzęgło. Polanica Zdrój, tel. 074/86845-51
FORD ESCORT, 1994 r . : drzwi. WrodaW, tel. 0691 /06-52-97
FORD ESCORT, 1995 r, 1400 ccm : sinik oclony, zawieszenie
przednie, poduszki pow, sensor, półosie, stacyjka, rozrusznik, inne.
Legnica, tel. 0601/68-04-21,076/850-09-50
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FORD FIESTA, 1980 r, 1000 ccm: sinik, stan b. dobry - 360 zł,
skrzynia biegów, zapeszenie, elementy blacharki, lampy, zbior
nik paiwa i inne. Świebodzice, teł. 074/855-77-75 po godz. 19,
0695/46-56-26
FORD FIESTA XR2i, 1980/95 r. poj. 900-1.600 ccm: różne częśd
z demontażu, szyby, silniki, rozrusznik 1800 D. Pieszyce, tel. 074/
645-36-87 wieczorem, 0601/61-94-76
FORD FIESTA, 1981 r, 1000 ccm: silnik, stan b. dobiy, - 200 zł.
Polanica Zdrój, tei. 074/86845-51
FORD FIESTA, 1984 r. : chłodnica z wentylatorem, przegub z
półosią, ukł. kierowniczy, -150 zł. Jugów, tel. 0508/62-27-39
FORD FIESTA, 1984/89 r . : sinik 1.3 E, 1.6 D, częśd silników,
skrzynia biegów, zapeszenia, osie, koła, ukł. kierowniczy, ele
menty wnętrza, szyby, chłodnica, zderzaki, Idapa bagażnika, ma
ska silnika, błotniki, drzP, relektory i inne z demontażu, od 20 zł.
Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63
FORD FIESTA, 1987 r, 1200 ccm, benzyna: sinik, skrzynia bie
gów (4), zapeszenieprzednie i tylne, ukł. kierowniczy, drzP pra
we, zderzak tylny, szyby boczne, konsola, elementy plastikowe,
karoseria na częśd, inne częśd. Legnica, tel. 0601/67-87-04,076/
722-95-92
FORD FIESTA, 1987 r, 1100 ccm : różne części. Wrocław, tel.
071/799-9040 Peczorem
FORD FIESTA, 1986 r.: zapeszenie, przekł. kierownicza, reflek
tory, lampy, maska, klapa tylna, drzP, szyby boczne i przednie,
półosie, rozrusznik, zderzak, koła. Nowa Sól, tel. 068/388-32-53,
0509/04-62-53
FORD FIESTA, 1968 r . : drzwi lewe, skrzynia biegów (5), reflek
tory, lampy tylne, pompa wtryskowa, stacyjki, ałtemator, liczniki,
półosie, przeguby, głowica, silnik kpi, szyby tylne i boczne,
zbiorniczki spiyskłwaczy, piasty, głoPca, zderzak tylny, elementy
plastikowe siedzenia i inne. Pilawa Górna, powiat dzierżoniow
ski, tel. 0604/94-06-88,0600/74-26-53
FORD FIESTA, 1968 r . : lampy przednie i tylne. Zloty Stok, tel.
0606/75-38-29
FORD FIESTA, 1989/96 r . : maska, błotniki, zderzak, atrapa,
wzmocnienie przednie, progi, relektory, kierunkowskazy, lampy
tylne. WFocław, tel. 0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r . : tylna śdanka, nowa. Bielawa, tel. 074/
833-00-34
FORD FIESTA, 1990 r, 1100 ccm, benzyna: różne części mecha
niczne I blacharskie. Legnica, tel. 0602/83-80-92
FORD FIESTA, 1990 r, 42 tys. km, 1100 ćcm : silnik, skrzynia
biegów, zaPesząnia, lampy, szyby, zderzaki, tapicerka, drzP,
błotniki, rozrusznik, ałtemator, chłodnica, półosie, przeguby,
maska, klapa - 1.700 zł/kpi. (razem lub osobno). Lubań, tel.
0602/53-07-91
FORD FIESTA, 1990/96 r. 1.1 E. 1.3 E, 1.4 E, 1.8 D: silniki +
częśd, skizynie biegów, zapeszenia, osie, koła, ukł. kierowni
cze, wypos. wnętrza, tapicerka, szyby, chłodnice, zderzaki, ma
ski, błotniki, drzwi, lampy i inne części z demontażu - od 10 zł.
Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63
FORD FIESTA, 1991 r, 1100 ccm, 1400: skrzynia biegów • 250
zł, roznisznik • 70 zł, chłodnica - 90 zł, półosie • 100 zł, komplet
siedzeń -120 zł, elementy tapicerki -100 zł, drzP -120 zł, klapa
tylna • 80 zł, lampy tylne - 60 zł, zapeszenia, szyby, osprzęt sini
ka I inne. ŚPdnica, tel. 074/640-66-88,0607/35-30-69
FORD FIESTA, 1991 r . : wszystkie części z rozbiórki. Zielona
Góra, tel. 0600/33-11-94
FORD FIESTA, 1991 r, 1100 ccm, 1.3, 1.6EFI, 1.6D 1.8TD:
silniki odone 1.6 EFI, 1.60, 1.8D, maska, lampy, zderzak,
chłodnica, szyba czołowa, klapa z szybą, stacyjka, zapesze
nie przednie, przełączniki. Dzierżoniów, tel. 0505/87-94-14,
0507/98-8240
FORD FIESTA, 1991 r .: wszystkie części mechaniczne i blachar
skie, szyby, tapicerka, felgi aluminiowe, elementy plastikowe,
skrzynia biegów, sinik - oclone, kpi. dokumentacja. Gostyń, tel.
0691/83-20-80,065/572-39-15,0607/84-98-56
FORD FIESTA, 1991 r, 1100 ccm: amortyzatory, sprężyny, fotele,
ałtemator, zadski, tarcze, Ukł. wydechowy, dmuchawa, pompa
paliwa, serwo. Oława, tel. 0608/42-74-12
FORD FIESTA, 1991 r, benzyna : silnik 1.11, skrzynia biegów,
drzP, klapa, listwa kierownicza, półosie, zderzaki, lampy, alter
nator, amortyzatory przednie i tylne, lusteika, zbiornik paliwa, ser
wo, tylna belka, stacyjka, deska rozdz, ficznik, inne częśd. Wło
daw, teł. 0694/17-82-75,071/373-87-98
FORD FIESTA, 1991/92 r, 1100 ccm, benzyna: różne częśd me
chaniczne i blacharskie oraz inne z demontażu. Legnica, tel. 076/
850-2448,0604/29-99-07
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FORD FIESTA, 1992 r, 1100 ccm : drzP przednie prawe, klapa
bagażnika, zderzak tylny, wahacze, zwrotnice, chłodnica wody,
nagrzewnica, mechanizm wycieraczek, reflektory, maska sinika,
szyby i inne częśd. Prusice, tel. 071/312-60-25,0502/40-83-68
FORD FIESTA, 1992 r, 1800 ccm, diesel: blok sinica 1.8, pompa
wtryskowa, zbiornik paliwa, zderzaki, lampy, zapeszenia, półosie,
skrzynia biegów, chłodnica, stacyjka, inne częśd. Wrodaw, tel.
0694/17-82-75,071/373-87-98
FORD FIESTA. 1993 r. 1.1,1.3, 1.4 E, 1.8 D : silniki, skrzynie
biegów, częśd silnika, zawieszenia, drzP, fotele, koła, szyby, lampy i inna. Zary, tel. 068/470-41-51,0605/59-03-89
FORD FIESTA, 1997 r, 1300 ccm: różne częśd, używane, sinic,
skrzynia biegów. Wrodaw, tel. 0697/27-35-77
FORD FIESTA, 1999 r, 1300 ccm, Endura: tłoki z korbowodami,
sprzęgło, poduszki sinika, chłodnica wody, zwrotnica lewa, zaci
ski hamulcowe, zbiornic paliwa, błotnik tylny, prawy. Kłodzko, tel.
0601/62-91-17
FORD FIESTA, 2002 r . : reflektory przednie, lampy tylne. Jawor,
tel. 076/729-26-85
FORD FIESTA, 2003 r . : maska, belka zderzaka, nowy model.
Lubin, tel. 076/840-89-26,0601/86-19-32
FORD FIESTA, ESCORT, 1600 ccm, diesel: sinik kompletny ze
skrzynią biegów, dokumentacja celna. ŚPdnica, tel. 074/
853-76-67,0605/82-15-63
FORD FIESTA, ESCORT, 1968/92r, 1300ccm,, 1400,1600 ccm
: sinici, skrzynie biegów, różne części mechaniczne i blachar
skie. Opole, tel. 0504/23-33-92
FORD FIESTA, ORION, 1600 ccm, diesel: sinik kompletny, uzbro
jony, sprowadzony 2 tygodnie temu, kpi. dokumentacja -1.450 zł.
Gościszów, gm. Nowogrodziec, teł. 075/736-7640,0609/8146-82
FORD FIESTA, SIERRA, 1984/85 r. 1.1 E. 2.3 D: silniki, skrzynie
biegów i inne podzespoły z demontażu, możBwość wysyłki. Lub
sko, tel. 068/457-34-23,0503/59-22-13
FORD FOCUS : poduszki pow, komplet, t sensor. Legnica, tel.
0607/84-1140
FORD FOCUS KOMBI: drzP prawe, próg lewy, zderzaki. ŚPd
nica, teł. 0505/10-52-19
FORD FOCUS, 1998/02 r, 1800 ccm, turbo D : sinik + skrzynia
biegów, lampy tylne, zderzaki, zapeszenia, tapicerka, konsola,
fotele, elementy blacharki, zbiornik paliwa, elementy elektroniki i
inne częśd z demontażu. Radwanice, gm. św. Katarzyna, powiat
wrodawski, tel. 071/311-7343
FORD FOCUS, 1999 r, 1600 ccm, 16V: rozrusznik, aparat zapł,
stabiizator, gumy wspomagania, kolektor, zwrotnica, piasta tyl
na, zbiornik paliwa, pompka, elementy plastikowe wnętrza, próg
prawy ze słupkiem, komputer, licznik, bezpieczniki. Legnica, tei.
0607/22-94-73
FORD FOCUS, 2000 r, 1800 ccm, TDI: silnik, agregat klimatyza
cji, rozrusznic, drzP tylne (kombi), wentylator i inne. Gromadka,
powiat bolesłaPecki, teł. 0601/75-93-91
FORD FOCUS, 2002 r. pirotechniczne napinacze pasów, kom
plet, - 200 zł. Przemków, teł. 0606/13-02-19
FORD FOCUS, 2002 r, 1600 ccm: wszystkie częśd z demonta
żu. Nowa Sól, tel. 0692/65-96-44
FORD GALAXY : częśd mechaniczne i blacharskie, wysyłka.
Drezdenko, teł. 095/762-13-75,0602/1844-78
FORD GALAXY: skrzynia biegów (automatyczna). Wrodaw, tel.
0601/69-35-08

SKRZYNIE BIEGÓW „
AUTOMATYCZNE, MANUALNE |
do samochodów osobowych i terenowych g
półosie napędowe mosty, układy kierownicze,
elementy zawieszeń, osie tylne
tel. 0603 920 909
FORD GALAXY, 1998/00 r, 60 tys. km. 1900 ccm, TDI: osprzęt
sinika, skrzynia biegów (6). Dzierżoniów, tel. 0608/48-73-34
FORD GALAXY, 2000/03 r, 1900 ccm, 130 K M : ospizęt sinika,
maska silnika, zderzaki, błotniki, drzwi, fotele, szyby, elementy
klimatyzacji i zapeszenia, przekł. kierownicza, przepływomierz,
felgi stalowe, opony, chłodnice i inne. Legnica, tel. 0607/70-3840
FORD GRANADA : maska, klapa, drzP, szyby, zderzaki, fotele
brązowe, zegary, zbiornik paliwa, most, zapeszenie, dmuchawa,
lampy i inne częśd. Jawor, tel. 076/871-14-61
FORD GRANADA, 2300 ccm, V6 : silnik na częśd, lampy. Kąty
Wrocławskie, tel. 071/390-73-38
FORD GRANADA, 1962 r . : rozrusznik, lampa, drzP, końcówki
drążka, • 180 zł. Chojnów, poPat legnicki, tei. 076/818-70-52
FORD GRANADA, 1984 r, 2300 ccm, V 6 : silnik, skrzynia bie
gów, wal pędny, zbiornik paliwa, hak, reflektory, lampy tylne,
zaciski hamulców, pompa hamulcowa, przekł. kierownicza,
maska sinika, klapa bagażnika, drzP i inne. Wrodaw, tel. 0501/
42-74-29
FORD KA skrzynia biegów - 500 zł. Księginice, powiat legnicki,
tel. 076/858-22-06
FORD K A : drzP, błotnik, maska, zderzaki, tylna belka. Lwówek
Śląski, tel. 075/647-84-26
FORD K A : pas tylny. Nysa. tel. 0504/05-29-07
FORD MAVERICK, 1994 r . : pompa wtryskowa, po przeglądzie,
stan b. dobiy, -1.600 zł. Żary, teł. 068/470-61-86,0609/62-13-00
FORD MONDEO, benzyna, diesel: klimatyzacje, poduszki pow,
różne części blacharskie i mechaniczne, zderzaki po tuningu (ST
200, ST 220). Pszenno k. Świdnicy, tel. 074/857-85-55 praca, od
9-16
FORD MONDEO: skrzynia biegów (automatyczna) oraz manual
na. Wrodaw, teł. 0601/69-35-08
FORD MONDEO: maska, błotniki, atrapa, relektory, kierunkow
skazy, wzmocnienie czołowe. Wrocław, teł. 0603/66-97-27
FORD MONDEO, 1993/00 r. 1.6E. 1,8E, 1.8TD: sinik kpi, skrzy
nia biegów, ukł. kierowniczy, zapeszenia, poduszki pow, drzP,
dach. błotniki, chłodnica, klimatyzacja, fotele, inne. Gromadka,
tel. 0694/96-29-31
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FORD MONDEO, 1993/02 r, 1800 ccm, turbo D : silnik t skrzynia
biegów(5). lampy tylne, zderzaki, elementy blacharki, zawiesze
nia, fotele, konsola, zbiornic paliwa, elementy eiektronid i inne.
Radwanice, gm. św. Katarzyna, powiat wrocławski, tal. 071/
311-73-43
FORD MONDEO SEDAN, KOMBI, HATCHBACK, 1993/96 r. 1800
ccm. TD, 1800 ccm, 2000 ccm 16Y sinik, skrzynia biegów, za
wieszenie przednie I tylne, kola, drzwi, ćwiartki nadwozia, dach,
półosie, rozrusznik, lampy tylne, reflektory, chłodnica, poduszki
pow, błotniki, ukł. kierowniczy i inne. Gromadka, powiat bolesła
wiecki, tel. 0601/75-93-91
FORD MONDEO. 1993)97 r, 1600 ccm, 16V: sitak, skrzynia bie
gów, ćwiartki karoserii, szyby, elem. blacharskie, lampy, Idapa.
dach. zawieszenia, tapicerka, elem. plastikowe, kokpft, zegary,
stacyjka, osprzęt sibiika. pompy, węże, zbiorniczki, poduszki pow,
komputer, fotele, fltr powietrza piasty, tarcze harą przepływomierz,
alternator i inne. Wrodaw, tal. 0502/30-81-82
FORD MONDEO KOMBI, 1993/99 r . : poduszki pow, konsola,
osprzęt silnika, elementy plastikowe, katalizator, elementy zawie
szenia, zbiornik, sprzęgło, błotnik lewy. szyberdach, wyposażenie
wnętrza, inne części Legnica, tel. 0605/14-57-59
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FORD MONDEO, 1994 r. 2000 ccm, DOHC, 16V: głowica - 700
zł, głowica do silnika 1800 ccm 16V. DOHC, cena 700 zl. Bytom
Odrzański, powiat nowosolski, tel. 0609/26-06-82.0601/59-53-31
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r. 2500 ccm, V6: osprzęt sinka,
skrzynia biegów, zawieszenia, elementy dęte blacharki, tapicer
ka, elementy płastkowe, 2 poduszki pow. ♦ sensor ♦ taśma, drew
niane dodatki, szyby, drzwi prawe. Góra, tal. 065/543-40-18,0601/
57-33-61
FORD MONDEO, 1995 r. 1 .6,2.016V, 1.8 TD : silniki, skrzynie
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, błokułd, lampy tyfce, chłodni
ca, klmatyzacja, siedzenia, felgi aluminiowe i stalowe 14”, kon
sola, maski. Mapytylne i inne. Wojcieszów: powiat złotoryjski, tel.
0601/55-36-73
FORD MONDEO, 1995 r, 1800 ccm, benzyna: sitak kompletny. 1.400 zl. Żary, teł. 0601/87-12-86
FORD MONDEO KOMBI. 1996 r.: halogeny, wahacze, amortyza
tory. wahacze tylne wzdłużne, deska rozdzielcza, tapicerka drzwi
prawych przednich. Opole, tel. 0502/53-58-38
FORD MONDEO, 1997 r . : lusterko lewe, nowe, el. regulowane 110 zl, atrapa przednia - 90 zl, halogen lewy -110 zł. Głuchołazy,
powiat nyski, tal. 077/439-22-20 po godz. 19
FORD MONDEO, 1997 r, 1800 ccm, TD : turbosprężarka, chłod
nica, intercoołer. wtryskiwacze, pompa olejowa, wałek rozrządu.
Legnica, tei. 0601)68-04-21.076/85049-50
FORD MONDEO, 2001 r. 2000 ccm. TDCi: głowica, blok slnka.
wal, tfołd. osprzęt sitaka, skrzynia biegów, alternator, pompa wspo
magania kier, węże, koła pasowe, pompa wodna i pompa olejo
wa. Lubin, tel. 0697/57-40-75
FORD MONDEO. 2001 r, 2000 ccm. wtrysk : drzwi do sedana i
kombi, błotnki, zderzaki, głowica uszkodzona, lampy, griU. Po
niec, powiat gostyński, teł. 0606/75-60-99
FORD MONDEO. 2003 r, 2000 ccm, TDCI: głowica, kolektor z
turbosprężarką, miska olejowa, chłodnica deju, pompa podciśnie
nia, napinacze pasów, zawór podciśnienia, wał i tłoki. Głogów,
tei. 076/831-61-88,076/831-42-29,0601/05-69-76
FORD MONDEO. 2003 r. 2000 ccm, TDCi: elementy płastkowe,
feigi aluminiowe, konsola i różne częśd mechaniczne. Legnica,
fei. 0607/22-94-73
FORD MUSTANG HI. 1979A8r.: różne częśd. Świdnica, tel. 074/
640-66-88.0607/35-30-69
FORD ORION. 1991 r . : wszystkie częśd mechaniczne i blachar
skie. szyby, tapicerka, elementy płastkowe, felgi aluminiowe,
skrzynia biegów, silnik - oclone, kpi. dokumentacja. Gostyń, teł.
0691/83-20-80,065/572-39-15,0607/84-98-56
FORD ORION, 1991 r, 1300 ccm. 1400.1600. benzyna: karose
ria kompletna z Niemiec, ćwiartki nadwozia, silnki, skrzynie bie
gów, zawieszenie i inne, kpi. dokumentacja. Zgorzelec, tel. 075/
/75-15-82.0502/25-41-96.0501/12-81-79
FORD PROBE: tylne lampy.-100 zł. Wkocław tel. 0600/05-0548
FORD SCORPłO, 2900 ccm: rura wydechowa, ei. otw. lusterka,
pompa paiwa, pompa wodna, rozrusznik, alternator. Jelenia Góra,
tel. 075/762-1548,0602/27-32-67
FORD SCORPłO: wszystkie częśd z demontażu. Nysa, tei. 0602/
82-34-05
FORD SCORPłO, 2500 ccm, diesel: głowica, pompa paliwa. Ole
śnica, tei. 0609/20-94-73
FORD SCORPIO : kpi. fotei, zbiornik pafiwa, konsola, podszy
bie, nagrzewnica, stacyjka. Słotwina, tal. 074/856-55-35
FORD SCORPIO, 2900 ccm, V 6 : sonda Lambda, sflniczek kro
kowy. Wałbrzych, tel. 0697/15-45-48
FORD SCORPIO : drzwi przednie i tylne. Wtocław. t a l 0601/
39-33-02
FORD SCORPIO: skrzynia biegów (automatyczna). Wtocław, teł.
0601/693508
FORD SCORPIO, 1985/93 r, 2000 ccm, benzyna: sinik ♦ skrzy
nia biegów, lampy tylne, zderzaki, zawieszenia, elementyblacharki,
konsola, fotele, zbiornik paliwa, opony z felgami, elementy elek
troniki i inne z demontażu. Radwanice, gm. Św. Katarzyna, po
wiał wrocławski, tel. 071/311-73-43
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FORD SCORPIO, 1987 r . : wszystkie częśd z rozbiórki. Zielona
Góra, teL 0600/33-11-94
FORD SCORPIO. 1987 r, 2800 ccm, wtrysk: drzwi. maska silni
ka. klapa tytaa, lampy tylne, zawieszenie przednie i tylne, most
tylny, wał pędny, osprzęt sitaka, wspomaganie kier. ćwiartki nad
wozia, dach i inne. Leszno, fel. 065520-29-70,0609/65-29-13
FORD SCORPIO, 1988 r, 1500 ccm. diesel: różne częśd z de
montażu. Zagrodno. teL 076/877-40-12
FORD SCORPIO. 1989 r. 2000 ccm, 2400 ccm, 2900 ccm: silni
ki, skrzynie biegów (manualne i automatyczne), most, osprzęt,
maska, błotniki, klapa, szyberdach. szyby, drzwi, pas. tapicerka.
zawieszenia, koła. hak, lampy, zderzaki, klimatyzacja, elementy
płastkowe i inne. Sulechów, powiat zielonogórski, tei. 0604/
59-98-75
FORD SCORPIO, 1989 r, 2400 ccm: różne częśd. Polanica Zdrój,
fel. 074/86845-51
FORD SCORPIO, 1989 r, 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D : sinik
bez głowicy, kpi. dokumentacja, fotele kpi. (kombi) z 1992 r, dach
z szyberdachem i podsufitką (kombi) z 1992 r, ćwiartki przednie,
komputery, hak i inne. Wołów, tel. 071/389-33-15
FORD SCORPIO, 1989 r, benzyna : silnik 2.4i V6. skrzynia bie
gów, maska, lampy, zderzaki, amortyzatory przednie, fisfwa kie
rownicza z wspomaganiem, zbiornik paliwa, lusterka, beka, po
duszki. Wrodaw. teł. 0694/17-82-75,071/373-87-98
FORD SCORPIO. 1990 r . : Idapa tytaa z szybą, kierownica, ele
menty plastikowe wnętrza, koła z oponami zimowymi, halogeny,
tapicerka, kolumny McPhersona. Chofiów powiat legnicki, tel.
0602/89-20-52
FORD SCORPIO, 1990 r . : maska silnika, slnk, skrzynia biegów
(5), automat, skrzynia biegów, kolumny McPhersona, lampa. StrzeSn, tel. 071/392-21-85.0607/114849
FORD SCORPIO, 1990/91 r, 2500 ccm, diesel: rozrusznk, sprzę
gło, chłodnica, kolumny McPhersona, tarcze i zadski ham, waha
cze przednie, zawieszenie tylne, zbiornik pafiwa, wał pędny, dmu
chawa nagrzewnicy * nagrzewnica, wspomaganie, pompa ABS,
wtryskowa, wal korbowy ♦ korbowody, alternator, rozrusznk. lampy
tylne, reflektory. Wrocław, teł. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1990/92 r, 2000 ccm: skrzynia biegów • 300
zi; most - 200 zł, wal pędny -100 zł. przekł. kierownicza -150
zł, pompa wspomagania - 80 zl, rozrusznik - 80 zł, drzwi lewe
• 70 zł, klapa tylna • 100 zi, siedzenia -100 zl, elementy tapi
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cerki -100 zł, konsola - 50 zł. Świdnica, tel. 074/640-66-8B,
0607/35-30-69
FORD SCORPIO, 1991 r, 2000 ccm, DOHC : skrzynia biegów,
drzwi, klapa tylna do sedana, hatchbacka i kombi, szyby, zawie
szenia, pompa wspomagania kier, poduszki sinika, komputer,
pompaABS i inne do wersji 1986/92 r.. Wtodaw, teł. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1991 r, 2000 ccm, DOHC: skórzana tapicerka,
głowice, skrzynia biegów automatyczna, lampy, zderzaki, szyba
czołowa i inne. Opole, tel. 0601/71 -67-25
FORD SCORPIO, 1992 r.: różne częśd. Lubin, fel. 0601/74-55-23,
0607/5343-34
FORD SCORPIO KOMBI. 1992 r, 2000 ccm, DOHC : skrzynia
biegów, zawieszenie, most tylny, sprężyny, hak, amortyzatory,
drzwi, błotniki, lampy, felgi aluminiowe z oponami, dach. podłuż
nice, szyby, klapa tylna. Legnica, tel. 0501/3140-95
FORD SCORPIO, 1992/94 r . : drzwi lewe, przednie i tylne, pokry
wa silnika. Wrocław, teł. 0694/90-80-95
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r . : klapa tylna z szybą, drzwi
tylne (prawe i lewe) z szybami. Wrocław, tel. 0506/55-10-93
FORD SCORPIO, 1994 r . : dach, drzwi, lampy tylne, tapicerka,
poduszka powietrzna, felgi aluminiowe, zawieszenie, skrzynia bie
gów, lusterka, maska, sitak i inne z demontażu. Polkowice, tel.
0697/47-5144
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r, 2000 ccm, 16V: skrzynia bie
gów, drzwi, zawieszenia, szyby, klapa tytaa, rozrusznk, chłodni
ca, nagrzewnica, alternator, lampy tylne, błotnk przednie i tylny,
wzmocnienie przednie i tylne i inne częśd. Wojcieszów, prółat
złotoryjski, tei. 0601/55-36-73
FORD SCORPIO, PUMA: drzwi kpi, wózki, wahacze, zwrotnice,
półosie, kdumna McPhersona, klapa z szybą, reflektory, lampy, 2
poduszki pow. + sensor. Wrodaw, tel. 0501/20-48-20
FORD SCORPIO, SIERRA: głowica 2.0 DOHC, skrzynia biegów
2.0 DOHC, sterownik do 2.0 DOHC. zawory do głowicy i wałki
rozrządu, wtryski do benzyny, skrzynia biegów do Sierry 2.3 Die
sel. Ostrów Wiekopoiski, tel. 0600/93-36-70
FORD SCORPIO, SIERRA, 1990 r. 2.0,2.4 V 6 : silniki, skrzynie
biegów, szyby, drzwi, zawieszenia, przekł. kierownicza ze wspo
maganiem, fdgi aluminiowe i stalowe, głowica DOHC, chłodnica,
lampy tylne, błotniki, maska i inne. Wojdeszów, powiat złotoryj
ski, tel. 0601/55-36-73
FORD SCORPIO, SIERRA, 1991 r . : e l pompa paliwa, komputer.
Świdnica, tel. 074/8454240,0606/934946
FORD SIERRA: sitaki 2.0 E DOHC, 2.3 D, skrzynia biegów, róż
ne częśd mechaniczne i blacharskie. Bolesławiec, teł. 075/
73444-10,0605/334147

FORD SIERRA, 1986/93 r, 2000 ccm, wtrysk, 1800 ccm TD: sil
niki, skizynie biegów, różne częśd mechaniczne i blacharskie.
Opole, teł. 0504/23-33-92
FORD SIERRA, 1987/92. r . : silnik 1.6 E, 2.0 E, 2.3 D, częśd
silników, skrzynia biegów, zawieszenia, osie, kola, uM. kierowni
czy, elementy wnętrza, szyby, chłodnica, zderzaki, zbiorniczki,
Mapa bagażnka, maska silnka, błotniki, drzwi, reflektory i Inne z
demontażu, od 20 zł. Syców, tel. 062/7854641,0603/92-7543
FORD SIERRA, 1987/93 r.: maska. Wrodaw, td. 071/35448-46,
0605/32-1146
FORD SIERRA, 1988 r, 2000 ccm, OHC: drzwi tylne, klapa tytaa
(hatchback), lampa tyina lewa, zwrotnice, głowica, bębny hamul
cowe, most tylny, lusterka, komputer, sprężyny, amortyzatory tyl
ne (do kombi i zwykłe), rura wydechowa, aparat zapl, serwo, pompa
hamulcowa i inne częśd. Jelenia Góra, td. 075/762-15-48,0602/
274247
FORD SIERRA, 1988 r, 2300 ccm, d iesd : maska - 70 zl, drzwi •
90 zł/szt, deska rozdz. • 60 zł, glowića - 400 zł, rozrusznik -120 zł,
biotak prawy przedni -50 zł, dach z szyberdachem -130 zł, wzmoc
nienie przednie, podłużnice, elementy silnika, zawieszenie przed
nie i tylne, inne. Nowogrodziec, td. 0506/28-70-02
FORD SIERRA, 1988 r, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów,
dementy zawieszenia, nadwozie na częśd, inne, - 800 zł. Obor
niki śląskie, td. 0696/08-7048
FORD SIERRA, 1988 r. : przełącznki światd, lusterka, pompa
pdiwa, moduły, przekaźnik, alternator, gażniki do silnków o poj.
1600 i 2000 ccm, aparat zapłonowy, wspomaganie, lampy. Wią
zów, td. 071/393-10-05
FORD SIERRA, 1989 r, 1992, 1993 : wszystkie częśd mecha
niczne i blacharskie, szyby, tapicerka, dementy płastkowe wnę
trza, aluminiowe felgi, skrzynia biegów, silnik • oclone, kpł. doku
mentacja. Gostyń, td. 0691/83-20-80, 065/572-39-15, 0607/
844846
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r . : Idapa tylna, most tylny, tapicer
ka, dedzenia, piasty, stabilizator, elementy płastkowe wnętrza,
pompa hamulcowa, lusterka, lampy tylne. Wałbrzych, td. 074/
841-0543,0507/4746-04
FORD SIERRA, 1989 r, 2000 ccm, wtrysk : różne częśd. Wro
daw, td. 0605/12-80-05
FORD SIERRArXR4l, 1989 r. :różne częśd. Wrocław, tel. 0601/
724142
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r, 2000 ccm, OHC : różne częśd
mechaniczne, fotele i drzwi. Boledawiec, tel. 0691/20-38-35
FORD SIERRA, 1990 r. : cały przód, inne. Polanica Zdrój, tei.
074/86845-51

FORD SIERRA, 2800 ccm, V6 : most tylny, • 120 zl. Gryfów Śl,
powiat lwówecki, teł. 0505/3146-19
FORD SIERRA. 2000 ccm : wahacze tylne kpi, z pólosiami, pra
wy i lewy r 100 zl/szt Gryfów śl, powiat lwówecki, tel. 0505/
594343
FORD SIERRA: s ln k 1.8 E, blok sitaka. Jelenia Góra, tel. 075/
75543-27 po godz. 15,0692/40-10-72
FORD SIERRA, 1800 ccm. 2000,2300 ccm: sitaki, skrzynia bie
gów, wzmocnienie czołowe, zawieszenia, maski sinika, drzwi,
zderzaki, lampy, wal, lusterka, felgi. Legnica, tal. 0695/72-66-00
FORD SIERRA: skrzynia biegów 2.3 Diesel - 600 zl, głowica 2.0
DOHC. Ostrów Wiekopołski, tel. 0600/93-36-70
FORD SIERRA, 2000 ccm, DOHC : głowica, ukł. kierowniczy ze
wspomaganiem, alternator. Sokołowied, powiat złotoryjski, teł.
0603/34-7147
FORD SIERRA : skrzynia biegów automatyczna. Wrocław, tai.
0607/60-12-74
FORD SIERRA: szyba Mapy tylnej. Wtodaw, teł. 0696/50-02-86
FORD SIERRA: chłodnica, stan idealny, -120 zł. Wrodaw, tei.
0501/054843

FORD SIERRA KOMBI, 1990 r, 2000 ccm, OHC: obudowa filtra
powietrza, alternator, zawieszenie tylne, kdumna kierownicza i
inne. Trzebnica, td . 0504/58-27-17
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r, 2000 ccm, benzyna, wtrysk: skrzy
nia biegów, maska, lampy, amortyzatory przednie i tylne, istwa
kierownicza zwykła i ze wspomaganiem, lusterka, belka, podusz
ki, zbiomk pdiwa do 2.3 D, komputer, inne części. Wrodaw, tel.
0694/1742-75,071/37347-98
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r, 1800 ccm: zawieszenia, elemen
ty, przekł. Merownicza, skrzynia biegów, wd napędowy, inst. elek
tryczna, szyby, deska rozdz, dementy blacharki, nagrzewnica,
tapicerka, rozrusznk, alternator i inne. Wocław, td. 071/3644745,
0601/57-7747
FORD SIERRA, 1991 r, DOHC kombi, hatchback: kolumny
McPhersona, drów, lampy tylne, chłodnica, ABS, tarcze i zadski
hamulców, dmuchawa, nagrzewnica, ałtemator, rozrusznik, pół
osie, lusterka, piasty, sprzęgło, pompa wodna, pompa wspoma
gania Mer, most, skrzynia biegów (5). Oława, teł. 0608/42-74-12
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r . : silnik 2.0 i, skrzynia biegów.,
zawieszenia, elementy blacharki, elementy wnętrza i inne, ceny
od 10 zł, tel. 0507/14-12-17

HAMULCE od A do Z
; =10,00 zł

-przewody hamulcowe Już od 6,00 zł

szczęki hamulcowe już od 30,00 zi

linki hamulcowe już od
10,00 zł
zestawy naprawcze, montażowe
płyn hamulcowy

klocki hamulcowe już od
tarcze hamulcowe już od
bębny hamulcowe już od

25,00 ń
30,00 zł

Vwww.b*rtman.conTpl

Wrocław ul. Powstańców Śl. 210 tel./fax 71/ 338 46 28
Bolesławiec ul. W. Wróblewskiego 13 tel. 75/734 65 44
FORD SIERRA: maski, błotnki, zderzaM, reflektory, wzmocnie
nie czołowe, lampy tylne, atrapa, progi, reperaturki błotników tyl
nych. Wrodaw, teł. 0601/59-21 -76
FORD SIERRA, 1982/92 r. hatchback, kombi: drzwi, maski, za
wieszenia, tapicerki. Wrodaw, td. 0608/09-15-08
FORD SIERRA, 1983 r . : zawieszenia, most, półosie, sprężyny.
Mapa bagażnika, spoiler, fotele, nagrzewnica, amortyzatory. Lu
bań, teł. 0501/464440
FORD SIERRA HATCHBACK, 1983/92 r, 1600 ccm, 1.8,'2.0
E, 2.3 D : głowice, bloM, osprzęt silnika, drzwi, błotniki, maski.
Mapy, lampy, skrzynia biegów (4,5), zawieszenia, wały, mosty
do wersji 1983 i 1991 r, ćwiartki do wersji 4-drzmowej, roz
ruszniki, siedzenia, pompy wtryskowe i inne. Paczków, tel.
0606/15-3345
FORD SIERRA, 1983/92 r. 1.8 TD, 2.0 E : silnik ♦ skrzynia bie
gów, lampy tylne, zderzaki, zapeszenia, elementy blacharki, kon
sola. fotele, zbiornik paliwa, opony z felgami, chkrfnica, elementy
elektroniki i inne. Radwanice, gm. św. Katarzyna, powiatwrocław
ski, tel. 071/311-7343
FORD SIERRA. 1984 r . : klapa tytaa (niebieski metalic), • 50 zl.
Gryfów śl, powiat lwówecki, teł. 0505/31-66-19
FORD SIERRA, 1984 r, 1600 ccm, benzyna : pompa wodna
(nowa), lampy, szyba tytaa, docisk ♦ sprzęgło, slniczki, zbiorniczki.
Kotowice, powiat trzebnicki, teł. 071/310-75-84,0605/574542
FORD SIERRA, 1984/89 r. .'wszystkie częsd. Wrocław, teł. 0601/
724142
FORD SIERRA, 1985 r, 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów,
zadski hamulcowe, wahacze, drzwi, klapa do sedana, szyby,
lampy, szyberdach, błotniki, koła, zawieszenia, tapicerka, ele
menty plastikowe i inne. Sulechów, powiat zidonogórski, td .
0604/59-98-75
FORD SIERRA, 1985 r, 2300 ccm, diesd: silnik, rozrusznk, sprzę
gło, alternator, błotniki, drzwi, grill z halogenami, lampy, stacyjka,
felgi stalowe 13*. Jelenia Góra, td . 0600/72-51-92
FORD SIERRA, 1985 r, 1600 ccm: wszystkie częśd z demonta
żu. Jeszkowice, td. 071/3184340,0502/0242-55
FORD SIERRA, 1985 r.: częśd mechaniczne, obiachowanie, stan
dobry, inne. Kłodzko, fel. 0697/6641-02
FORD SIERRA, 1986 r, 1600 ccm: skrzynia biegów, wał pędny,
most, półosie, dem. blacharki, zawieszenia, kda i inne. Wrodaw,
tel. 0602/3340-00
FORD SIERRA, 1986 r.: slnk, do remontu lub na częśd, z doku
mentacją, - 300 zł. Żary, tel. 068/47041 -86,0609/62-1340
FORD SIERRA, 1986 r, 2000 ccm, OHC: sinik, skrzynia biegów
(5), piasty przednie, tarcze, amortyzatory, drzwi, szyby, klapa tyl
na, półosie, most. elementy plastikowe wnętrza i inne. Chodanów. powiat pdkoMcki, tel. 0698/20-77-11
FORD SIERRA, 1986 r, 2300 ccm, diesd: wszystkie częśd. Je
lenia Góra, fel. 0697/154841
FORD SIERRA, 1986 r .: nadwozie (niebiesM metdic), zawiesze
nie przednie i tylne, most tylny, drzwi, elementy wnętrza, nagrzew
nica. wspomaganie kier, lampy tylne i inne. Legnica, td. 0506/
1549-18
FORD SIERRA, 1986 r. 3-drzwiowy: ćwiartki -100 zł/szt, klapa
tylna z szybą • 80 zl, elementy płastkowe wnętrza, kanapa tytaa
dzid ona, tapicerka boczków i drzwi, nadkda plastikowe, dmucha
wa - 80 zl, wal napędowy, kierownica, stacypca z kluczykiem, inne
częśd. Wtodaw, fel. 071/35446-72,0603/60-70-27

FORD SIERRA, 1991 r . : lampy tylne. Boledawiec, td . 0604/
134948
FORD SIERRA, 1991 r, 1600 ccm, wtrysk: sinik odony, skrzynia
biegów, lampy, maska, drzwi, lusterka i inne. Legnica, td . 076/
85049-50,0601/6844-21
FORD SIERRA SEDAN. 1991 r, 2000 ccm, DOHC: silniki oclone,
skrzynia biegów, maska dtaka, lampy tylne, reflektory, zawiesze
nie, drzwi, chłodnica, wspomaganie kier. kompletne i inne. Legni
ca. td. 0601/68-04-21,076/850-09-50
FORD SIERRA KOMBI. 1991 r, DOHC hatchback: kdumny
McPhersona, drzwi, lampy tylne, chłodnica, ABS, zaciski, tarcze,
dmuchawa, ałtemator, rozrusznik, nagrzewnica, półosie, stacyj
ka, lusterka, sprzęgło, pompa wspomagania i wody, most, skrzy
nia biegów (5). Oława, td. 0608/42-74-12
FORD SIERRA, 1992 r, 2000 ccm, DOHC: silnik i skrzynia bie
gów kpi, stan b. dobry, - 800 zł. Lubin, teł. 0601/7542-91
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r, 2000 ccm: zderzaki, maska silnika, Idapa tytaa z szybą, błotniki, drzwi, zawieszenia, tapicerka,
konsda, skrzynia biegów, chłodnica OHC, lampy I reflektory, kie
runkowskazy i inne częśd. Oława, td. 0600/6549-80
FORD SIERRA, 1992 r, 2000 ccm, benzyna: zawieszenie przed
nie i tylne, ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, drzwi do 5-drzwk>wego hatchbacka i kombi, klapa tylna z szybą do 5-drzwiowego,
szyby drzwiowe, lusterka, siedzenia tyine do kombi i 5-drzwiowe
go hatchbacka, konsola, elementy plastikowe, karoseria 5-drzwiowa i kombi na częśd, inne. Legnica, tel. 0601/67-87-04, 076/
72245-92
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r, 2000 ccm: skrzynia biegów auto
matic, zawieszenie przednie i tylne, ukl. kierowniczy ze wspoma

FORD TAURUS, 1989 r . : wszystkie częśd z demontażu. Oława,
tel. 071/313-2742,0505/26-2449
FORD TAURUS, 1990 r, 3000 ccm, V 6 : slnk, automat skrzynia
biegów, ałtemator, rozrusznk, elementy zawieszenia, wszystkie
czujniki dektryczne, piasty, półosie, szyby, dementy blacharki.
Sulechów powiat zielonogórski, td . 0601/2045-21
FORD TAURUS, 1990 r, 3000 ccm, V6 : wszystkie częśd z de
montażu , możliwość wysyki Wrocław, tel. 071/792-0047,06061
1045-93
FORD TAURUS, 1993 r. : różne częśd. Wrocław, td . 0600/
13-13-22
FORD TRANSIT : różne częśd nowe, td. 0609/134742
FORD TRANSIT: skrzynia biegów, aluminiowa obudowa, uszko
dzona, - 300 zl. Głogów, td. 0697/24-59-08
FORD TRANSIT: skrzynia biegów, piasty, wahacze, amortyzato
ry, mosty, szyby I inne. Kłodzko, td. 074/868-73-13,0696/43-76-26
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FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesd : silnik sprowadzony z Nie
miec, do modelu 1984/85, stan b. dobry, drzwi, lampy, szyby, atra
pa przednia i tylna, most zawieszenia, tarcze, resory i inne. Pacz
ków, tel. 0606/154345
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: reflektory przednie, lampy
tylne. Siechnice, powiat wrocławski, td. 0692/93-76-75
FORD TRANSIT: skrzynia biegów. Wdbrzych, td. 0695/54-7840
FORD TRANSIT: szyba z uszczelką do środkowej częśd samo
chodu, - 60 zł. Wtodaw, td. 071/372-1545,0603/6247-73
FORD TRANSIT: zderzak, maska, drzvrf, wd napędowy, lampy,
poduszki dtaika, beka, stacyjka, klamki, zamki, kokpiti inne czę
śd. Wrocław, td. 071/32549-72,0602/19-16-22
FORD TRANSIT, 2400 ccm, diesel: slnk, -1.400 zł. Wrodaw,
td. 0601/73-53-27
FORD TRANSIT : maska dtaka, drzwi, resory, wahacze, kda,
siedzenia, skrzynia biegów, wspomaganie kier. Żmigród, powrfat
trzebnicki, td. 0600/65-99-89
FORD TRANSIT, 1979 r, 2400 ccm, diesd: elementy mostu prze
kładni głównej, przekładnia kierownicza. Padkurowice, powiat
wodawdd, td. 0601/4241-94
FORD TRANSIT, 1985 r . : różne częśd. Bystrzyca Kiodzka, td.
0695/914642
FORD TRANSIT, 1985/98 r. 2.0 E, 2.5 D : silnik, skrzynia biegów,
lampy tylne, zderzaki, zapeszenia, dementy blacharki, konsda,
fotde, dementy elektroniki i inne. Radwanice, gm. św. Katarzy
na, powiat wrocławski, td. 071/311-7343
FORD TRANSIT, 1986 r . : różne częśd mechaniczne i blachar
skie, tel. 0608/47-38-35
FORD TRANSIT, 1986/04 r . : różne częśd mechaniczne i bla
charskie. Leszno, td. 065/533-0348, 0605/664740, 0605/
69-32-30
FORD TRANSIT, 1986/89 r, 2500 ccm, diesd: głowica kpł, wałek
rozrządu, floM, korbowody, kdo zamachowe i inne częśd. Siech
nice, powiat wrodawski, teł. 071/3114947,0692/93-76-75
FORD TRANSIT, 1986/94 r, 2500 ccm, diesel: wal pędny, drzwi
boczne i tylne, ukt. kierowniczy, szyby, maska dtaka, sprężyny,
zbiornik paliwa, liczniki i inne. Wałbrzych, td. 0505/64-5748
FORD TRANSIT, 1986/98 r. : błotnki, wzmocnienia, reflektory.
Tyniec Maty, td. 071/31140-22,0502/2243-12
FORD TRANSIT, 1986/99 r . : maska, błotniM, wzmocnienie czo
łowe, atrapy, reflektory, kierunkowskazy, zderzaki, lampy tylne,
dementy blacharki. Wrodaw, td. 0601/59-21-76
FORD TRANSIT, 1988 r, 2500 ccm, diesd : sitak, rozrusznik,
sprzęgło, wd pędny, amortyzatory, piasty, bębny, konsda, na
grzewnica, resory, pompa wodna. Legnica, td. 0695/7246-00
FORD TRANSIT, 1988/92 r, 2500 ccm. diesd : drzwi przednie i
tylne, maska, piasty, wały, wahacze, sprężyny, skrzynia biegów
festwa kierownicza, podszybie, elementy plastikowe vmętrza, lampy
tylne, kierunkowskazy, elementy dtaika, elementy zawieszenia i
inne. Polanica Zdrój, powiat kłodzki, teł. 0501/10-34-34, 0501/
10-34-14
FORD TRANSIT, 1988/94 r . : dach (do moddu podwyższonego i
przedłużonego, lekko uszkodzony narożnk tylny prawy, kolor bia
ły), - 800 zl. tel. 0601/88-3041
FORD TRANSIT, 1989 r, 2500 ccm, diesel: wd korbowy nomi
nalny z panewkami, miska deju, resory tylne, pokrywa przednia
rozrządu. Dzierżoniów, td. 0602/1342-50
FORD TRANSIT, 1989 r, 2500 ccm, diesd: przednia os kpi, roz
rusznk, ałtemator. Gromadka, td. 076/817-21-09,0600/704242
FORD TRANSIT, 1989 r . : zbiomk pafiwa, ukl. wydechowy, szyba
tylna. Wodaw.tel. 0601/5142-09
TORD TRANSIT, 1989 r, 2000 ccm, benzyna: silnik, deska rozdz,
zegary, hak, koła, dementy plastikowe kabiny. Wrodaw, td. 0605/
964945

SILNIKI - SKRZYNIE
ZAWIESZENIA,
OBLACHOWANIE I INNE

MONTAŻ - GWARANCJA
tel. 071/312-54-33, 0-601 793
FORD TRANSIT, 1989/99 r, 2500 ccm, diesd: wały napędowe,
mosty tylne, zawieszenia, skrzynie biegów, pompy wtryskowe
(Bosch i Lucas), ałtemator, rozrusznik, slnk, lampy, drzwi. Oła
wa, td. 0601/53-9948
FORD TRANSIT, 1992 r . : pokrywa sitaka, szyby boczne, tylne
lany, kpł. koło zamachowe. Wrocław, td . 0694/90-80-95
FORD TRANSIT, 1992/97 r . : komputer wtrysku pdiwa firmy Lu
cas, wzmocnienie czołowe górne, elementy plastikowe, dementy
wału pędnego, przewody ukł. wspomagania, zamki, możliwość
wysyłki - od 30 zl. Ryczeń, powiat górowski, td. 0601/91-97-74
FORD TRANSIT, 1992/98 r. 2.5 D, TD : drzwi przednie i tylne,
drzwi tylne do wersji Maxi, skrzynia biegów, lampy tylne, wały,
piasty, wahacze, resory, podszybie, wspomaganie kier, liczniki,
kierunkowskazy, dementy silnika, elementy zawieszenia i inne.
Polanica Zdrój, powiat kłodzki, td. 0501 /10-34-34,0501/10-34-14
FORD TRANSIT, 1995/02 r . : lusterka, wózki, wahacze, zwrotni
ce, kolumna McPhersona, listwy kierownicze, stablizatory, mo
sty, skrzynia biegów, lusterka, drzwi kpi, chłodnica wody i klima
tyzacji. Oleśnica, tel. 071/314-38-54
FORD TRANSIT, 1995/99 r, 2500 ccm, diesel: rozrusznk, pom
pa wspomagania kier, serwo, konsda, poduszki pow, Jap/* sini
ka, licznik, przełącznki kierownicy, amortyzatory, zwotnice, za
wieszenie, drzwi, możliwość wysyki. Wrodaw, td. 0696/20-10-56

A l R B AGI - n a p raw a RAWICZ
LICZNIKI - k o re k cja 0401 795 039
ganiem, szyby, lusterka, dedzenia, konsda, elementy plastiko
we, klapa tylna, lampy tylne, drzwi, ukł. wydechowy, karoseria w
całości lub na części, hak, inne części. Legnica, td. 0601/6747-04,
076/722-95-92
FORD SIERRA, 1992 r, 150 tys. km, 1600 ccm: skrzynia biegów,
stan b. dobry, • 150 zł. Leszno, tel. 0607/20-92-11
FORD SIERRA, 1992 r. 1.8 TD, 2.3 D : silniki kpi. oclone, skrzy
nie biegów (5), rozrusznik, dtemator. sprzęgło, wspomaganie kier,
gwarancja. Lubań, td. 0602/86-68-34
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r . : zderzak tylny, klapa bagażnika,
drzwi uzbrojone, szyby, skrzynia biegów (5), most tylny. Łomnica,
td. 075/7134043,0603/74-98-29
FORD SIERRA, TAUNUS: elementy mechaniczne i blacharskie.
Nysa, td . 0504/05-29-07
FORD TAUNUS: lampy, most, wd, czujnk paliwa i inne częśd.
Jawor, td. 0609/37-58-70
FORD TAUNUS, 1981 r .: wszystkie częśd z rozbiórki. Jeszkowi
ce, td. 071/3184340,0502/0242-55
FORD TAURUS, 2500 ccm, benzyna: skrzynia biegów automa
tyczna. Wrodaw, td . 0607/60-12-74

SPECJALISTYCZNA STACJA OBSŁOfil
FORDA

FORD TRANSIT, 1996 r, 2500 ccm, diesel: wd pędny, kierowni
ca z poduszką pow. i sensorami, koła, tłumk, maska, szyby i inne,
tel. 0691/16-34-01
FORD TRANSIT, 2001 r, 2000 ccm, DTdi: drzwi, maska, b ło t
niki, szyby, ławki, tapicerka, silnik, skrzynia biegów, poduszki
pow, konsda, koła, zawieszenia, elementy karoserii, lampy,
lusterka, klimatyzacja, szyby, inne częśd. Lubin, tel. 0606/
974948
FORD TRANSIT, 2001 r, 2400 ccm : drzwi przednie i tylne,
klapa tylna, wzmocnienie przednie, podszybie, szyby, klamki,
skrzynia biegów (5), maska, elementy plastikowe wnętrza i inne.
Polanica Zdrój, powiat kłodzki, tel. 0501/10-34-34, 0501/
1044-14
FORD TRANSIT, 2003 r .: drzwi, maski, błotnki, lampy, zderzaM,
lusterka, wózki, wahacze, zwrotnice, pólode, kolumna McPher
sona, listwy kierownicze, chłodnice i Inne. Wrodaw, td. 0501/
2048-20
FORD TRANSIT, SIERRA, 1991 r, 2000 ccm, OHC: głowica sinka, kpł, - 250 zł. Świdnica, tel. 0606/59-16-30
FORDWINDSTAR: skrzynia biegów automatyczna. Wrodaw, td.
0607/60-12-74

FORD WINDSTAR : przednie lampy, nowe. Wrocław tel. 0600/
05-05-08
FORD WINDSTAR, 1995 r, 3800 ccm: silnik, ałtemator, rozrusz
nik, pompa wody, zwrotnice, półosie, tarcze, zaciski, drążki skręt
ne, ukł. wydechowy i inne. Wrocław, teł. 0505/71-01-17
HONDA : skrzynie biegów, silniki, sprowadzone z Holandii, kpi.
dokumentacja, na gwarancj, alternatory, komputery lub kupię sa
mochód z uszkodzonym silnikiem. Wafcrzych, tel. 0607/82-40-67
HONDA ACCORD, 1969 r, 2000 ccm: zawieszenie tylne, osprzęt
silnika, komputer, głOMca, gażnik, ałtemator, błotniki, kolumna
kierownicza, stacyjka, obudowa litra i inne. Sulechów, powiat zie
lonogórski, tel. 0604/59-98-75
HONDA ACCORD, 1994 r . : lampa tylna prawa, • 200 zł. Zielona
Góra, tel. 0600/33-11-94
HONDA ACCORD, 2000 r. : błotnik lewy tylny, maska sinika.
Świdnica, teł. 0505/10-52-19
HONDA CMC : różne części z demontażu, możiwość wysyłki.
Leszno, teł. 065/527-00-08,0501/32-68-85,0609/21-64-95
HONDA CIYIC: dach, zawieszenia, drzwi. Ostrów Wlkp, tel. 062/
733-32-20,0603/93-60-35
HONDA CIYIC : skrzynia biegów (automatyczna). Wrodaw, tel.
0601/69-35-08
HONDA C M C : zderzak przedni. Wodaw, tei. 0603/85-13-62
HONDA CMC, 1985 r, 1300 ccm, 12V . różne częśd. Legnica,
tel. 0607/37-55-72
HONDA CMC, 1987 r, 1500 ccm automatic: wszystkie części z
demontażu. Prusice k. Trzebnicy, teł. 071/312-53-41, 071/
312-63-41

O

HONDA CM C, 1988/00 r. Concerto, 1990-1995 r,
Accord, 199-1993 r, Prelude, 1988-1991 r, Shuttle, 1988-1995 r, CRX, 1988-1991 r, Jazz, 1986 r,
Legend, 1989 r, możliwość wysyłki, różne części
używane, zderzaki Accord, 2001 r, Civic, 2002 r,
CRX, 1993 r. i inne, FHU H.R AUTOMOBIL hrautom o bil@ po czta.onet.pl, te l. 0607/43-11-43
W01035774

HONDA CMC. 1990 r, 1500 ccm, 12V: różne częśd. Opole, tel.
0604/65-15-75
HONDA CMC, 1990 r . : tłumie końcowy firmy Bosal, - 120 zł.
Zielona Góra, teł. 0600/33-11-94
HONDA CIVIC, 1990 r, 1300 ccm, 16V : silnik z dokumentacją,
skrzynia biegów, zawieszenie, komputer, drzwi, klapa tylna, ele
menty płastkowe. szyby boczne, licznk, felgi, inne. Złotoryja, teł.
0606/39-00-93,0604/09-59-91
HONDA CIYIC. 1991 r, 165 tys. km, 1600 ccm. 16V, benzyna :
zawieszenie przednie, drzwi prawe kpł, klapa bagażnka, kpi. inst.
el, komputer, elementy plastikowe, kpi. tył nadwozia i inne częśd,
• 800 zi. Legnica, teł. 0600/31 -66-94
HONDA CMC, 1992 r . : ćwiartka nadwozia tylna prawa i lewa i
inne częśd (do modelu 3-drzwiowego, możliwość wysyki). Lesz
no, tel. 065/527-00-08,0609/21-64-95,0501/32-68-85
HONDA CMC, 1992/95 r .: przedni pas, zderzaki, błotniki, reflek
tory, kierunkowskazy. Wrocław, teł: 0609/88-53-45
HONDA CIVIC, 1996 r. : reflektory (mod. 3-drzwiowy), reflektor
prawy (mod. 4-drzwowego z 1995 r.) oraz reflektory do Hondy
Accord z 1999 r. Wrodaw, tel. 0605/07-07-12
HONDA CIYIC COUPE, 1997 r, 1600 ccm : przekł. kierownicza,
ałtemator, zderzak tylny, elementy sinka, pompa hamulcowa, błot
nie prawy, głowica, podłużnica, reflektory, tapicerka, elementy
zawieszeń. Opole, tel. 0604/13-37-05
HONDA CMC COUPE. 1997 r, 57 tys. km, 1600 ccm, 16V: slnk
z dokumentacją skrzynia biegów, półosie, zawieszenie przednie i
tylne, komputery, pompa ABS, elementy wnętrza, prawa lampa,
konsola, istwa kierownicza. Syców, tel. 0606/73-67-41
HONDA CIYIC, 1998 r, 1400 ccm, 16V : skrzynia biegów. Wro
cław, teł. 0607/60-12-74
HONDA CMC, 1998 r, 1400 ccm, IS 5-drzwiowy: różne częśd z
rozbiórki, elementy blacharki, oświetlenia i mechaniczne, poduszki
pow, obudowa litra pow, chłodnica z wentylatorami, inne części.
Wrocław, tel. 0506/06-64-60
HONDA CMC, 1999 r. 4-drzwiowy: błotnik lewy tylny, klapa tyl
na, zderzaki. Świdnica, teł. 0505/10-52-19
HONDA CIYIC, 2001 r.: ogrz. Webasto, Thermo Top 12 V, diesel,
kpł. - 1.200 zł, felgi stalowe z oponami zimowymi 175x75x13 +
kołpaki - 400 zł, bagażnik dachowy do wersji 3-drzwiowej -150 zł.
Opole, tel. 0608/83-90-03
HONDA CMC, 2001 r . : maska sinka, błotniki, lampy, zderzak,
drzwi. Wałbrzych, tel. 0695/54-78-30
HONDA CMC, CONCERTO : błotniki, zderzaki, maska, klapa,
sink, skrzynia biegów i inne. Wrodaw, tel. 0603/63-17-70
HONDA CMC, CONCERTO: przekł. kierownicza ze wspom, drąż
ki i końcówki kier. Wrocław, tel. 071/345-60-42,0691/89-55-01 do
godz. 18
HONDA CONCERTO: różne częśd. Oleśnica, tel. 071/314-45-09
HONDA CONCERTO : wentylator, - 90 zł. Wałbrzych, tel. 0697/
16-06-13,0604/37-72-07
HONDA CONCERTO, 1990/92 r, 1500 ccm, 16V, benzyna: silni
ki, częśd silnków, skrzynie biegów, zawieszenia, układy kierow
nicze, inne części z demontażu, od 20 zł. Syców, teł. 062/
785-36-81,0603/92-75-63
HONDA CONCERTO, 1991 r, 1600 ccm, 16V: różne częśd. Le
gnica, tel. 0602/83-80-92
HONDA CR-V, PRELUDE, CMC, 1993/99 r . : wózki, wahacze,
zwrotnice, półosie, kolumna McPhersona, listwy kierownicze, stabiizator, lusterka, drzwi, klapa z szybą most tylny. Wrodaw, tel.
0501/20-48-20
HONDA CRV: lampy. Wrocław, tel. 0691/35-23-33
HONDA CRX : śdanka tylna, nowa. Bielawa, tel. 074/833-00-34
HONDA CRX : zawieszenie, amortyzatory, dach i inne częśd.
Pieszyce, powiat dzierżoniowski, teł. 0609/61 -86-05
HONDA CRX, 1990 r, 1600 ccm, 16V : przeguby, tarcze ham,
stan b. dobry. Goszcz, powiat oleśnicki, tel. 071/396-70-27
HONDA PRELUDE, 1989 r, 2000 ccm, 16V : skrzynia biegów.
Lipce, powiat legnicki, tel. 0692/34-35-27
HONDA PRELUDE, 1990 r, 2000 ccm, 16V: głowica, komputery,
pompa hamulcowa, pompa sprzęgła, ABS, cewka, maska silnika,
błotnki przednie (lewy i prawy), reflektory, ćwiartki nadwozia przed
nie (lewe i prawe). Jelenia Góra, tel. 0609/25-93-28
HONDA PRELUDE, 1990/91 r.: różne częśd. Wschowa, tel. 0692/
16-70-83
HONDA PRELUDE, 1991 r . : różne częśd. Trzebnica, tel. 071/
387-08-10,0693/39-63-63
HONDA PRELUDE, 1993 i.2000 ccm : skrzynia biegów, prze
łączniki kierownicy, moduły, podsufitką, pompa ABS i wspomaga
nia kier, progi płastkowe, zwrotnica prawa, nagrzewnica z wenty
latorem, rozrusznk, moduł. Namysłów, tel. 0604/13-37-05
HONDA PRELUDE, 1995 r, 2300 ccm, 16V: osprzęt sinka, felgi
aluminiowe 3 szt, elementy zawieszenia, liczniki, komputery, ele
menty wnętrza, lampa tylna lewa, kolektor ssący, ABS, rozrusz
nk, przełącznki i inne. Jawor, tel. 0508/18-14-61
HYUNDA11.3,1.5,1.8,2.0,3.0, benzyna: skrzynie biegów, siniki, sprowadzone z Holandii, kpi. dokumentacja, na gwarancji, roz
ruszniki, alternatory, komputery lub kupię samochód z uszkodzo
nym silnikiem. Watorzych, teł. 0607/82-40-67
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HYUNDAI ACCENT/GALLOPER, 1994/97 r . : bardzo duźynrybór różnych części mechanicznych i blacharskich, wysyłka w 1
dzień. Góra, tal. 065/543-38-51,0601/56-42-29
HYUNDAI ATOS, SONATA, COUPE, HI STAREX, 1996 r . : wóz
ki, wahacze, zwrotnice, półosie, kolumna McPhersona, listwy kie
rownicze, stabiizator, lusterka, drzw, klapa z szybą, most tylny.
Długołęka, tel. 071/398-33-51
HYUNDAI H1 STAREX: elementy wnętrza, szyby tyine boczne.
Wiązów, powiat strzefińskl, teł. 0604/10-79-46

O

HYUNDAI H100, 2.5D, 2.5TD, 2.6D, 2.4i, LANTRA
1.616V, PONY 1.5, EXCEL 1.5, SONATA 2.0 16V:
silniki, głowice, skrzynie biegów, alternatory, razruszniki. Możliwy montaż, wysyłka, tel. 0502/
08-89*47 W01040964

HYUNDAI LANTRA, 1990/95 r, 1500 ccm, 1600,1800 : silnik z
dokumentacją, skrzynia biegów, zawieszenie, komputer, lampy
tylne, reflektory, fotele, stacyjka, drzwi, maska silnika, klapa tyl
na, błotniki, inne. Złotoryja, tel. 0606/39-00-93,0604/09-59-91
HYUNDAI LANTRA, 1992 r..: drzwi, klapa, maska silnika, błotni
ki, lampy, reflektory, zderzaki.Oleśnica, tel. 0504/27-75-02
HYUNDAI LANTRA, 1993 r .: błotnik, drzwi, klapa tylna, półosie.
Lubin, tei. 0602/34-04-43
HYUNDAI PONY : zamki, podnośniki el. drzwi lewych, tel. 0608/
47-38-35
HYUNDAI PONY: Idapa tylna z szybą Wrocław, teł. 0601/51 -92-09
HYUNDAI PONY, 1500 ccm, benzyna: rozrusznik, alternator, wał
korbowy z panewkami, foki, aparat zapłonowy, sprzęgło. Zielona
Góra, teł. 0604/93-68-09
HYUNDAI PONY, 1989/94 r, 1500 ccm : silnik z dokumentacją,
skrzynia biegów, zawieszenie, stacyjka, lampy tylne, reflektory,
komputer, drzwi, maska silnika, lusterka, k^pa tylna, szyby, ele
menty plastikowe, inne. Złotoryja, tel. 0608/39-00-93, 0604/
09-59-91
HYUNDAI PONY, 1991 r . : silnik 1.5, skrzynia biegów, inne części
z demontażu. Wijewo, tel. 065/549-42-72,0601/73-12-22
HYUNDAI PONY, 1992 r. 1.3 -1.5: różne części, z demontażu.
Oleśnica, tel. 0504/27-75-02
HYUNDAI SONATA, 1989/92 r, 2000 ccm, 2400 ccm. benzyna:
silnik, zawieszenia, błotniki, drzwi, zderzaki, lampy i inne. Krogutec, tel. 075/713-02-44,0502/24-54-44
IFA: silnik 4-cylindrowy • 1.200 zł, shrzynie biegów - 500-700 zł,
most tylny - 500 zł i inne, tel. 0504/95-90-89

O

ISUZU MIDI, 2.2D, 2.4D, 1 JTD (silnik Opel): silni
ki, głowice, skrzynie biegów, alternatory, rozrusz
niki. Możliwy montaż, wysyłka, tel. 0502/08-89-47
W01040994

ISUZU MIDI, 1991 r, 2200 ccm, dieseł: silnk (2.2 D, stan b. do
bry, możliwość sprawdzenia}, skrzynia biegów, most tylny, zawie
szenia oraz różne częśd mechaniczne i blacharskie. Wrodaw,
teł. 0605/53-50-65
ISUZU MIDI, TROOPER : bardzo duży wybór różnych części
mechanicznych i blacharskich, różne pojemnośd, roczniki (Midi
83/97, Trooper 63/96), modele, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/
543-38-51,0601/56-42-29
ISUZU MIDI, TROOPER TD, TDI: turbosprężarki (do każdego
modelu) • 800 zl/szl Wrodaw, teł. 071/34548-18
IVECO EUROCARGO : silnik 6.0 na częśd. Kalisz, tel. 0697/
41-53-43
IVECO TURBOSTAR : kabina po remonde 1lakierowaniu, sinik
rzędowy, skrzynia biegów, most tylny, resory, poduszki, chłodni
ca, koła, zawieszenie przednie, zderzak, lampy, zbiomki. Kochlice, tel. 076/857-02-45,076/722-96-05
IVECO TURBODAILY: kpi. drzwi. Polkowice, tel. 0607/53-6343
IVECO: skrzynia ładunkowa wym. 720 x 2.40, burty aluminiowe,
• 2.000 z l Turek, tei. 063/288-72-69,0601/88-65-01
IVECO DAILY, 1990/99 r. 2500 ccm, 2800: mosty na bęben, tarczobęben, wał, skrzynie biegówi tarcze, bębny, zaciski, felgi, drzuri
tylne i boczne od strony pasażera, lusterko prawe, tył nadwozia
średniego, dachy, lampy tylne, resory, poszycia boków, podłoga
bakiefitowa3.60m, pasy tylne i inne. Kłodzko, tei. 0601/62-21-37
IVECO TURBODAILY, 1992 r, 2500 ccm, diesel: różne częśd.
Wrodaw, tel. 0605/12-80-05
IVECO EUROCARGO, 1996 r, 4000 ccm, turbo D : silnik, kabina.
Wałbrzych, tel. 074/845-08-10,0604/62-70-89
IVECO EUROCARGO, 1998 r . : chłodnica wody i Intercooiera,
zawieszenie przednie kpi, most resory, ukl. kierowniczy, drzwi
kpi, lusterka, obudowa filtra pow, nagrzewnica. Borowa, tel. 071/
398-33-51
IVECO DAILY, 2000/03 r. : kierownica, zbiornik paliwa (120 I).
Dzierżoniów, tel. 0604/50-67-17
IVECO DAILY MAXI, 2001 r . : klamki, przekładnia keir, lusterka,
filtr powietrza, kokpit, opony, mechanizm wycieraczek, drzwi, sto
pień tylny, hak holowniczy, elementy plastikowe kabiny, listwy
boczne, światia tylne. Wrodaw, tel. 071/325-89-72,0602/19-16-22
IVECO DAILY, 2002 r . : zawieszenie przednie kpi, most, resory,
skrzynia biegów, chłodnica wody i klimatyzacji, obudowa filtra pow,
maska, błotnki, zderzak, pas przedni z lampami, drzwi kpł, lu
sterka, koła. Wrodaw, tel. 0601/77-27-92
IVECO DAILY, 2002 r . : kabina kpi. Wrodaw, tel. 0601/77-27-92
IVECO 35-10: różne częśd z demontażu, tel. 0602/23-66-39
!VECO 35-10,1995 r, 2500 ccm, TD : blok silnika, floki, głowica,
wtryskiwacze, wał korbowy. Legnica, tel. 0601/68-04-21, 076/
850-09-50
IVECO 35-10,1998 r, 2800 ccm, TDI: skrzynia biegów, sprzęgło,
resory, piasty, wał korbowy do 2.5 TDI, wahacze, tłoki, korbowo
dy, przekładnia kierownicza, pompa wspomagania i wodna, ma
ska silnika, błotnki, pas tylny z lampami, ukł. wydechowy, fotel
kierowcy, tarcze i zaciski ham amortyzatory i inne. Brzeg, tel. 0600/
73-25-17
IVECO 35-10,49-10,59-12 DAILY, 1990/99 r.: zawieszenie przed
nie kpi, most, resory, wały, skrzynia biegów, listwy kierownicze,
pompa wspomagania, filtr powietrza, rozrusznik, chłodnica wody i
Intercooiera, licznk, maska, błotnik, drzwi kpi. przystawka skrzy
ni biegów. Wtodaw, tel. 0501/20-48-20
IVECO 35-8, 35-10 : lampy, drzwi tylne niskie, skrzynia biegów
(5), koła, zawieszenia, resory, kolumny kierownicze, wał korbo
wy, głowica, pompy wtryskowe, kabina, hak, mosty, chłodnice,
amortyzatory i inne. Grabowno Wielkie, powiat oleśnicki, tei. 0694/
22-9741,0606/88-77-67
IVECO 35-8,35-10: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia. Kalisz,
tel. 0697/41-5343
IVECO 35-8,35-10,35-12,1987/99 r, 2500 ccm, diesel, turbo D :
sinik, skrzynia biegów, głowica, pompa wtryskowa, most tylny,
resory, piasty, wał pędny, turbosprężarka i inne. Wałbrzych, tel.
074/845-08-10,0604/62-70-89
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IVECO BEKOLI 1985 r . : skrzynia biegów (5) • 400 zl, chłodnica
• 200 zł. Środa Śląska, tel. 071/396-85-15
iVECO DAILY :zbiomik paliwa 9 0 1, nowy, - 600 zł. Wrocław, tel.
071/785-9642
IVECO DAILY :poduszki pneumatyczne na tylną oś, nota, możli
wość montażu, -1.700 zł. Wrodaw, tel. 071/785-9642

O

JEEP: tanie części do wszystkich modeli, nowe
i używane. Wrocław, tel. 071/792-60-82, 071/
343-22-59,0501/59-26-34- W80002584

JEEP GR, 1992/96 r . : skrzynia biegów, reduktor, pompa wspo
magania, przekładnia, wały i inne częśd. Wrodaw, tal. 0608/
21-30-01

O

JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/00 r . : części
nowe i używane. Chrysler Jeep- Serwis, specja
lizacja Jeep Wrangler, Grand tfierokee: szyby,
przygotowanie samochodów do rajdów. AUTO
MOTO SKŁAD, Lubin, tel. 076/841-56-00, 0601/
71-82-03 W84000444

JEEP GRAND CHEROKEE. 1996r.: przedni zderzak, stan ideal
ny. Wrodaw, tel. 0600/05-05-06

JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r, 2500 ccm, TD I: drzwi kpi,
klapa z szybą, ukł. kierowniczy, stabilizator, amortyzatory. Długo
łęka, tel. 071/39843-51
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997r, 4000ccm: drzwi prawe, ser‘ wo, chłodnica, klimatronic, szyba tylna prawa, kierownica skórza
na, kolumna kierownicza, silniczek wyderaczek. Wrodaw, tel.
0505/71-01-17
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r, 4000 ccm : most kpi, nowy.
Wrocław, tel. 0508/68-16-32
- JELCZ : skrzynia wywrotu + rama, siłownik wywrotu, mosty, re' sory. Sobótka, tol. 071/390-34-35,0601/7240-04
JELCZ : koła, rozpieraki, pedał hamulca. Wrodaw, tel. 071/
355-31-12,0605/07-77-88
JELCZ: pompa wtryskowa nowa, wtryskiwacze nowe, wał korbo
wy nominalny. Zielona Góra, tol. 0604/93-68-09
JELCZ : siłownik wywrotu • 300 zł, inne. Zielona Góra, tel. 0504/
95-90-69
JELCZ, 1980 r, 11100 ccm : silnik kpi. (bez turbosprężarki, stan
idealny). Leszno, tel. 0609/21-64-95
JELCZ STEYR, 1991 r . : silnik turbo, kpi. dokumentacja, mech.
wywrotu oryginalny, mosty tylne i inne. Krapkowice, tol. 0606/
70-15-60
JELCZ 325, 1990 r. : silnik • 1.500 zł, oś przednia, chłodnica,
drążki kierownicze, ukł. kierowniczy, resory, most tylny, wały pęd
ne, szyby, zawory i inne. Stara Rzeczka, tel. 0692/3941-56
JELCZ 417,325: kabiny po remoncie, gwarancja, uzbrojone; tyl
ny most Raba nowego typu, silnik SW-680 turbo i zwykły, skrzy
nia biegów (5 i 6), koto, tachograf, chłodnica, zbiomk paliwa, Inne
częśd. Kochlice, tel. 076/857-0245,076/722*96-05
JELCZ 680: wał korbowy nominalny, głowice turboi inne, • 1.100
zł. Wrodaw, tel. 0607/48-03-35
KAMAZ : koła, rozruszńk, skrzynia biegów,, mosty i inne częśd.
Chojnów, powiat legnicki, tol. 0506/13-23-85
KAMAZ: nowy dodsk sprzęgła kpi, 2 tarcze sprzęgła, tarcza po
średnia, alternator, wtryskiwacze kpi, łożysko oporowe. Wrodaw,
tel. 0604/08-8847
KAMAZ: tłoki nowe, korbowody nowe, wtryskiwacze, pompa wtry
skowa, głowica, kolektory, rozrusznik nowy. Zielona Góra, tol. 0604/
93-68-09
KAMAZ 5320: kpł. kabina, stan dobry, skrzynia biegów z półbiegami. Jelenia Góra, tel. 075/642-82-77
KAMAZ 5320 : blok silnika, wkład mostu tylnego, wal pędny, gło
wica, szczęki hamulcowe i inne. Wałbrzych, tei. 0694/41-76-17
KAMAZ 5511: wal napędowy, pompa olejowa. Trzebnica, toł. 071/
385-52-33,0603/48-70-61
KAMAZ 5511 wywrotka: most tylny, środkowy kpi. do wywrotki,
silnik na częśd, oś przednia, zbiornik paliwa, kołyski, zbiorniki
pow, felgi, resory, tlumk, inne częśd. Wtodaw, tol. 0508/14-21 -31

O

KIA BESTA, 2.2D CERES 2.4D, K2700, K3000,
PREGIO 2.7D, SPORTAGE 2.0TD, CARNIVAL
2.6TD, PRIDE 1.3: silniki, głowice, skrzynie bie
gów, alternatory, rozruszniki. Możliwy montaż,
wysyłka, tel. 0502/08-89-47 W01040954

KIA CARNIYAL: drzwi kpi, maska. Oleśnica, tel. 071/314-38-54
KIA K2700, 2000 r, 50 tys. km, 2700 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, stan b. dobry, pasuje do KIA Pregio. Opole, tol. 0604/65-15-75
KIA RIO : Idapa tylna, zderzak tylny. Lwówek śląski, tel. 0694/
1848-02
KIA RIO, 2000 r. : silnik, skrzynia biegów automatic z pełnym
osprzętem. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0605/42-72-57
KIA SEPHIA, 1994 r, 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenia, lampy, maska sinika, drzwi, szyby i inne z demontażu.
Legnica, tel. 0605/59-66-54
KIA SEPHIA, 1996 r . : błotnik lewy, maska silnika, atrapa przed
nia, sensor, sprężarka klimatyzacji, lusterko lewe, lampy tylne,
komputer 1.5, szyba tylna do wersji sedan. Wrodaw, tol. 0506/
55-10-93
KOPARKA : łyżka do kopania i skarpowania, hydrauScznie skosowana, -4.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tol. 076/816-83-79,
0602/66-79-96
KOPARKA ATLAS : wszystkie częśd z demontażu • od 100 zł.
Chojnów, powiat legnicki, tel. 0602/10-02-36
KOPARKA MENCK M250H: rozdzielacze kpi, mechanizm jazdy,
silnik jazdy, obrotu, pompa główna Linde, rołld jezdne (2 szt.),
siłownk łyżki, napinacz gąsienicy, - 500 zł. Wrodaw, tol. 071/
336-58-t l , 0606/30-95-66
KOPARKA WARYŃSKI K-601, K-611 : mechanizm jazdy z silni
kiem jazdy, rozdzielacz, roki jezdne, koło prowadzące ze sprę
żyną i prowadnicami, sprzęgło .Wulkan', * 1.500 zł. Wrodaw, tol.
071/336-58-11,0606/30-95-66
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LADA 2105, 2107 : różne częśd z demontażu. Bielawa, powriat
dzierżoniowski, tei. 0692/28-88-90
LADA : wal korbowy po szlifie, skrzynia biegów (4j, przekł. kie
rownicza, amortyzatory, rozrusznik, zawieszenie. Świdnica, tel.
074/840-85-08,0603/12-71 -95
LADA 2105,2107: różne częśd. Wrodaw, tel. 0605/12-80-05
LADA 2105,2107: różne częśd mechaniczne i blacharskie. Ż u 
kowice śląskie, tel. 074/815-81-27
LADA 2106,1982 r, 1500 ccm, benzyna: silnik, stan dobry, skrzy
nia biegów, chłodnica, rozrusznik, alternator, częśd zawieszenia
przedniego, drzwi, szyby, pokrywa silnika, lampy, zderzaki. Wro
daw, tel. 071/322-2642 w godz. 9-16
LADA NiVA: tylne błotniki, śdana tylna, gażnik i inne. Kępno, tel.
062/782-03-99 po godz. 20.0603/10-7945
LADA SAMARA, 1100 ccm: wszystkie częśd z demontażu. Kro
toszyn, tel. 0609/30-86-60

LADA - SAM ARA a
NIVA-TAVRIA f
Wrocław, ul. Kotlarska 35

te l. 071/344-14-72

_______ W ysyłam y części 1_______
LADA SAMARA: różne częśd. Wrodaw, tel. 0605/12-80-05
LADA SAMARA, 1989 r . : skrzynia biegów (4) -150 zł. Oława,
tel. 071/313-91-01,0606/4546-14
LANCIA, benzyna, diesel: skrzynie biegów, silniki, sprowadzone
z Holandii, kpi. dokumentacja, na gwarancji, rozrusznki, alterna
tory, komputery lub kupię samochód z uszkodzonym sinikiem.
Wałbrzych, tol. 0607/8240-67
LANCIA BETA: halogeny -180 zł, skrzynia biegów - 350 zl, pół
osie - 40 zł i inne. Wałbrzych, tel. 074/843-36-87,0606/80-80-56
LANCIA DEDRA, 1992 r . : silnki 1.6,1.6,2.0 benzyna, skrzynie
biegów, zderzaki, maska, błotnki, lampy, drzwi, zawieszenia, pom
pa paliwa, komputery i inne. Opole, tol. 0601/71-67-25
LANCIA DEDRA, 1995 r. limuzyna, kombi: silnki 1.6,1.8, 2.0,
skrzynia biegów, inne częśd z demontażu. Wijewo, tel. 065/
54942-72,0601/73-12-22
LANCIA DELTA GT, 1990 r, 1600 ccm: różne częśd z demonta
żu. Wrodaw, tel. 071/353-75-09,0600/16-09-72
LANCIA DELTA, 1995 r . : silniki 1.6,1.8, 2.0, skrzynia biegów,
inne częśd z demontażu. Wijewo, tel. 065/54942-72, 0601/
73-12-22.
LANCIA KAPPA, LYBRA: elem. blacharki, lampy, zderzaki I Inne.
Wrocław, tel. 071/342-83-08,0502/25-8546
I LANCIA KAPPA, LYBRA : wózki, wahacze, zwrotnice, półosie,
kolumna McPhersona, stabilizator, zawiesinie tylne, drzwi kpi,
maski, lampy, zderzaki, błotniki, chłodnice. Wrocław, tel. 0501/
2048-20
LANCIA PRISMA GLI, 1967/88 r, 1600 ccm : różne częśd. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-46-29,0605/30-88-83.
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Wrocław, ul. Nasypowa 24, tel. 0691-916-223
OP034430
LANCIA PRISMA, 1997 r . : różne częśd, używane, w tym silnik,
skrzynia biegów, elementy blacharki, tapicerka. Wrocław, tel. 0603/
99-9648
LANCIA PRISMA, DELTA : silnik 1.6, skrzynia biegów (5), za
wieszenia, lampy tylne i inne. Nysa, tei. 0504/05-29-07
LANCIA THEMA, 2000 ćcm, 16V, turbo: przepływomierz, miska
oleju, docisk, tłoki, koiektoiy, węże, alternator, rozrusznik, kom
presor od klimatyzacji, częśd silnika i inne. Lubin, tol. 0503/
0343-78
LANCIA THEMA, 1991 r, 2000 ccm,16V : karoseria, w całości
lub na częśd, ćwiartki nadwozia, dach, szyby, drzwi, hak holowni
czy, błotniki, maska silnika, klapatylna, zderzaki, lampy,'felgi alu
miniowe, silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, półosie, osprzęt
silnika, chłodnica, fotele i inne. Legnica, teł. 0695/56-17-92
LANCIA THEMA, 1992 r, 2000 ccm, 2500 ccm : silnik, osprzęt
silnika, skrzynia biegów, amortyzatory, zawrieszenia, półosie, ma
ska silnika, błotnki, drzwi, chłodnice, wzmocnienie czołowe, zde
rzaki, lampy I inne. Legnica, tei. 0695/72-66-00
LANCIATHEMA, 1992 r, 2000 ccm, benzyna: różne częśd. Trzeb
nica, tol. 071/38749-37,0606/28-75-78
LAND ROVER FREELANDER: dach składany, kpł, nowy, ze skaju, z bocznymi szybkami, instrukcja obsługi i montażu. Lubań, tel.
075/721-31-17

O

MAZDA 323 F, 1992 r, 1600 ccm, benzyna : różne częśd z de
montażu. Wschowa, tel. 0605/91 -86-41 Niemcy, 0049/
17-44-96-98-61
MAZDA 323 F, 1993 r, 1600 ccm granatowy: błotnik lewy przedni,
zderzak przedni. Świeradów Zdrój, powiat lubański, tol. 075/
781-65-11
MAZDA 323, 626 COMPREX TE, TD, TDI: turbosprężarki (do
każdego modelu) - 700 zł/sZt. Wrocław, teł. 0606/96-39-16
MAZDA 323,626,1964/90 r, benzyna 1.5-2.0: wszystkie częśd z
demontażu.'Prusice k. Trzebnicy, tel. 0>71/312-5341, 071/
312-634-1 '
MAZDA 323,626,1986/97 r, 1300 ccm',, 2000ccm, 1700D: sil
nk, skrzynia biegów, zawieszenia, elementy karoserii, chłodnice,
reflektory, lampy i inne. Jelenia Góra, tol. 075/752-26-09, 0606/
75-84-22,0604/62-27-34
MAZDA 626: różne części. Opole, tel. 0605/09-67-22
MAZDA 626,2000 ccm, diesel: głowice, pompa wtryskowa. Bo
lesławiec, tel. 0509/37-6642,0502/45-13-00
MAZDA 626,1982 r, 2000 ccm : skrzynia biegów (5). Wrodaw,
tol. 0501/81-36-18

MAZDA 626 CZBCI UŻYWANE

LIAZ 110.050,111.800 4x4: różne części. Wińsko,
tei. 071/389-82-19 po godz. 20, 0603/97-61-34
W82001784

LIAZ : różne częśd, tylny most, zawieszenie, skrzynia biegów,
wai i inne. Kalisz, tel. 062/766-57-64 wieczorem
LIAZ: turbina, pompa hydrauliczna do wywrotu. Mrozów, powiat
średzki, tel. 0694/26-79-56
LIAZ, 1986 r . : skrzynia biegów - 1.000 zł, most tylny - 800 zł.
Legnica, tol. 076/817-88-04,0605/91 -99-59
LUBLIN : turbosprężarka, • 220 zl. Gniechowice, gm. Kąty Wrodawskie, tel. 0605/61-98-21
LUBLIN II, III: skrzynia, kontener, izoterma, agregat chłodniczy,
silnik (2500 diesel, turbo diesei), zawieszenie i inne. Trzebnica,
tel. 0600/55-93-87
LUBLIN I, II, I I I : elem. blacharki, atrapa, belka zderzaka. Wro
daw, tel. 071/342-63-08,0502/25-8546
LUBLIN I, II, III 2.5 D, 2.5 TD: częśd silnika z demontażu, głowi
ca, blok sinka, nasada głowicy, pompa wodna, pompa paliwa,
pompa olejowa, rozruszńk, alternator i inne. Wrodaw, tel. 0601/
61-99-02
■
LUBLIN I, II, I I I : wspomaganie kier. kpi, kabina (uszkodzona),
most, resory, skrzynia biegów, głowica, turbo, wał napędowy, kor
bowody z tłokami i inne. Wrodaw, tel. 0697/41-54-97
LUBLIN II, III maxi, blaszak: nadwozie (lekko uszkodzone), tur
bosprężarka i inne. Wrocław, teł. 0501/61-19-19
LUBLIN, 1996 r . : skrzynia biegów, częśd silnka, rozruszńk i
inne. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94

SILNIKI, GŁOWICE, OSPRZĘT SILNIKÓW,
BLACHARKA, ZAWIESZENIA, ZDERZAKI, LAMPY, g
SZYBY, FELGI, CZĘŚCI WNĘTJRZA I INNE ORAZ g

SKUP SAM0CH0D0W MAZDA, £
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Wrocław, tel. 0-601 70 57 00_____
MAZDA 626,1982/87 r . : rozrusznik, lampy, lusterka. Wrodaw,
-tol. 0502/30-81-82
MAZDA 626,1983/92 r . : maski, błotniki, drzwi, szyby, oświetle
nie, pompy wtryskowe, alternatory, konsole, półosie, zwrotnice,
zbiomki płynów, zadski ham. i inne. Kołanowice, powiat opolski,
tei. 077/421-76-34,0601/43-26-27
MAZDA 626,1984/93 r. :różne częśd z rozbitego auta. Wrocław,
tei. 071/34842-16
MAZDA 626 SEDAN, 1985 r, 2000 ccm, pełny wtrysk: skrzynia
biegów (5), maska silnka, szyberdach, klapa bagażnika i inne.
Chojnów, powiat legnicki, tel. 0691/02-56-00
MAZDA 626,1985 r, 1600 ccm: wszystkie częśd. Jelenia Góra,
tol. 0697/15-9841
MAZDA 626 COUPE, 1985/86 r, 2000 ccm, benzyna: reflektory,
lampy tylne, podnośnik el. otw. szyby lewej, szyby tylne, gażnik,
inst. elektryczna, elementy wnęrzta i inne częśd. Oława, tol. 071/
302-98-17,0503/1944-18
MAZDA 626 COUPE, 1986 r .: maska • 90 zł, klapa • 100 zł, retektory • 70 zł/szt, nagrzewnica - 70 zł, szyby tylne elektrycznie
otwierane - 50 zł/szt. Bolesławiec, tel:0608/7747-16
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WYRÓB WNĘTRZ DO BUSÓW kratki Wrocław, 0-502 343 128
LUBLIN, 1996 r. : skrzynia biegów, częśd silnka, rozruszńk i
inne. Wrodaw, tel. 0607/48-86-73
LUBLIN, 1997 r, 2400 ccm, diesel: drzwi kierowcy oraz boczne
rozsuwane, nadwozie przednie, most, resory, oś przednia, głowi
ca, wnętrze, szyby i inne. Wrodaw, tol. 0601/76-94-77
LUBLIN II, 1999 r, 2400 ccm, diesel: drzwi prawe, atrapa, luster
ko lewe, silnk, skrzynia biegów (5), most, wał napędowy, belka
tylna z lampami, alternator, rozruszńk, pompa wody, visco z wen
tylatorem, elektrowyiącznk, hak, pompa wspomagania, inst el,
chłodnica. Wrocław, tol. 0601/80-99-18
LUBLIN II, 1999 r.: kabina kpi, hak, izoterma 290 x 200 x 200 cm,
burty aluminiowe z podłogą, plandeka celna, beka tyłna z lampa
mi, nadkola, loka na kabinę, resory. Wrodaw, teł. 0609/39-56-04
LUBLIN, 1999 r. udźwig 3.51: resory na tę ładowność, skrzynia
biegów (5), zbiornik paliwa, przednie zawieszenie, hak, chłodni
ca, zderzak, atrapa, kierownica, licznk, fotele, deska rozdzielcza,
lusterko lewe, wal napędowy długi, układ wydechowy, teleskopy.
Wrodaw, tel. 0603/85-13-62
LUBLIN III BUS, 2001 r . : zawiasy tylne, atrapa, wspomaganie
kier, drzwi prawe, drzwi przesuwane, resory przednie, elektrowy
łącznk silnka, pompa wody, visco, wal korbowy, Soki, miska, blok
silnika - nowy, turbosprężarka, pompa hamulcowa, serwo, hak,
fotela. Wrodaw, tol. 0691/0646-21
ŁADOWARKA FADROMA E-200,5600 ccm, turbo D : silnik, stan
b. dobry - 3.000 zł lub kupię ładowarkę Fadromę z uszkodzonym
silnikiem. Wałbrzych, tel. 0607/82-40-67
ŁADOWARKA FADROMA ŁK-1, Ł-200: skrzynia biegów, po na
prawie głównej, gwarancja, typ SB-102 oraz katalizatory, nowe.
Wrodaw, tel. 0607/40-11-17
ŁADOWARKA FADROMA : tlumk • 50 zł, pompa wtryskowa •
250 zł, rozrusznik -180 zł, alternator • 70 i , sprzęgło - 70 zł i
inne. Wrodaw, tel. 0601/70-77-64
ŁADOWARKA KRAMER 312: łyżka, poj. ok. 0.6 m3, - 2.900 zł,
tei. 0609/32-31-38
MAGIRUS : skrzynia biegów, • 700 zł, tel. 0504/95-90-89
MAN: silnik, skrzynia biegów i inne. Żary, tel. 0606/51-91-65
MAZDA, benzyna, diesel: skrzynie biegów, silniki, sprowadzone
z Holandii, kpi. dokumentacja, na gwarancji, rozruszniki, alterna
tory, komputery lub kupię samochód z uszkodzonym silnikiem.
Wałbrzych, tel. 0607/8240-67

KOMPUTERY
MODUŁY ZAPŁONOWE
NAPRAWA I GWARANCJA
WROCŁAW, TEL. 0-601 700 352
- OP025057
MAZDA 121,323,626, MX-3, MX-6,1300 ccm, 1600,2000,2200
: elementy blacharki i częśd mechaniczne. Legnica, tel. 0695/
72-66-00,0605/59-86-54
MAZDA 323 F : wszystkie częśd. Góra, tel. 0603/71-39-04
MAZDA 323 GL, 1985 r . : skrzynia biegów (5) - 220 zl, błotnki
przednie - 50 zł, chłodnica z wentylatorem -120 zł, zderzak tylny
- 80 zł, rozruszńk • 90 zł, sprzęgło • 80 zł, przekl. kierownicza - 90
zł, deska rozdz. kompletna • 80 zł. Wrocław, tol. 071/794-90-82
MAZDA 323,1985/92 r. oraz 323 F, 1991 r.: drzwi, zawieszenia,
skrzynie biegów, pompy paliwa, przekł. kierownicze, fotele, lam
py, półosie, lusterka, felgi aluminiowe 13*, sinki (1300 i 1600 ccm),
silniczek wycieraczek, pompa wspomagania kier, klapy tylne, sta
cyjki przełączniki. Wrocław, tel. 071/765-2647,0605/82-59-78
MAZDA 323,1986/89 r . : wszystkie częśd z demontażu. Nysa,
tel. 0505/14-51-93
MAZDA 323,1987 r, 1500 ccm, benzyna 3-drzwfowy: amortyza
tory sportowe, felgi aluminiowe 14*4x114,3 z oponami, różne czę
śd mechaniczna i blacharskie i inne. Prochowice, powiat legnic
ki, to l 076/85640-85,0696/64-76-07
MAZDA 323, 1968 r, 2000 ccm : głowica kpi, skrzynia biegów
(automatyczna), pompa hamulcowa + serwo, gaźnk, w cenie od
100 do 400 zł/szt. Kaszowo, tei. 071/384-90-92,0608/05-10-54
MAZDA 323,1988 r.: elementy sinka i inne częśd mechaniczne
i blacharskie, tei. 0608/47-38-35
MAZDA 323,1990/93 r, 1600 ccm: komputer silnika, nagrzew
nica, wentylator dmuchawy, kierunkowskaz prawy, licznik, ser
wo, lusterko prawe, elementy plastikowe. Wrocław, tel. 0501/
81-36-16
MAZDA 323 F, 1991 r, 1600 ccm, 16V: sin k 1.616V, rozruszńk,
alternator, wahacze, zbiomk paliwa, klapa tylna, zderzak tylny,
lampy, drzwi, lusterka, licznik, oś tylna, nadwozie tylne I inne.
Sulechów, tel. 0692/4746-79
MAZDA 323 F, 1992 r . : lampy, oblachowanie, drzwi, zawiesze
nia, silnk z inst. el, hamulce, siedzenia, taplceriri I inne częśd.
Kłodzko, tel. 0697/12-24-15
MAZDA 323 F, 1992 r, 130 tys. km, 1600 ccm : sink, skrzynia
biegów, zawieszenia, elementy wnętrza i inne częśd z demonta
żu. Trzebnica, tol. 0608/25-50-24

MAZDA 626,1986 r . : głowica 1.6 E, chłodnica, skrzynia biegów,
alternator, gaźnk, kolektor, pompa wodna, wałek rozrządu. Jele
nia Góra, tel. 075/643-20-66 po godz. 20
MAZDA 626,1986 r.: drzwi, klapa tylna. Zielona Góra, tel. 05061
42-46-60
MAZDA 626,1967 r, 2000 ccm biały: maska sinka, błotnik lewy,
nagrzewnica, wentylator chłodnicy, piasty tylne, zwrotnice przed
nie', szyby. Jelenia Góra, tei. 075/641 -63-17,0606/62-3744
MAZDA 626 KOMBI, 1988/91 r. 2.0, 2.2 E: drzwi, klapa tylna,
lampy, szyberdach, przełączniki kierownicy, konsola, zderzak tyl
ny, sprzęgło, wtryski, nagrzewnica, dmuchawa, stacyjka, ABS,
wspomaganie kier, alternator, rozruszńk, przegub z ABS, uszczeki
drzwi i inne. Świdnica, tel. 0608/69-73-64
MAZDA 626 GD, 1986/92 r.: maska, lampy, elementy zawieszeń,
drzwi, szyby, głowica do 2.0D z 1990 r, 2.2 12V, 2.06, 2.0 16V
DOHC, elementy plastikowe, sinik 2.0D. 2.0 16V DOHC, wspo
maganie kier, alternator, rozruszńk, sprzęgło, Inki, piasty kół,
półosie, pompa pafiwa. Wrodaw, tel. 0601/70-57-00 .
MAZDA 626,1969 r, 2000 ccm, benzyna : sink, - 800 zł. Wro
cław, tei. 0601/73-53-27
MAZDA 626 KOMBI, 1989 r, 1800 ccm: welurowa tapicerka, RO,
inst. gazowa, silnik, nowe paski, klocki, amortyzatory na gwaran
cji, - 9.600 zl. Wrocław, teł. 0608/66-93-76
MAZDA 626 hatchback, 1990 r . : lampa prawa • 60 zł, nakładki na
błotniki, srebrne • 60 zl. Bielawa, tel. 074/8334034,0608/45-98-15
MAZDA 626,1990 r, 60 tys. km, 2000 ccm, benzyna: ukł. wspo
magania kier. z pompą, alternator, rozruszńk. Dzierżoniów, tol.
0608/48-73-34
MAZDA 626,1990 r, 2200 ccm, wtrysk : silnik, różne częśd me
chaniczne i blacharskie. Opole, teł. 0607/50-74-07
MAZDA 626,1991 r, 2000 ccm : silnk, w całośd lub na części,
skrzynia biegów, błotniki, kierunkowskazy. Twardogóra, tel. 071/
315-9740
MAZDA 626 COUPE, 1992 r, 2200 ccm, benzyna: szyberdach,
lusterka, pompa paliwa, serwo z pompą hamulcową, wiązka inst.
elektr, szyby, kierownica, elementy plastikowe wnętrza i inne.
Wałbrzych, tel. 074/665-75-23,0508/78-13-96
MAZDA 626,1992/97 r . : maska, błotnik lewy, drzwi lewe, ele
menty zawieszenia, amortyzatory, piasty kół, felgi stalowe, za
dski hamulcowe, szyby, klapa tylna z szybą, spoiler, skrzynia
biegów, półosie, rozrusznik, alternator, wspomaganie kier, apa
rat zapł. do 2.0 i 2.5 V6 przepływomierz. Wrocław, tel. 0601/
70-57-00
MAZDA 626,1993 r, 2000 ccm, 16V: komputer, kolektor, wtryski
wacze, filtr powietrza i inne. Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 0606/
43-36-31
MAZDA 626,1993 r, 2500 ccm, V6 : ćwiartki nadwozia, zawie
szenie tylne, komputer, błotnk prawy, konsola, zegary, elementy
plastikowe, pompa wspomagania kier, rozrusznik, szyberdach,
alternator, podszybie. Sulechów, tel. 0692/4746-79
MAZDA 626,1994 r, 1800 ccm, 16V: elementy blacharki, częśd
sinka, zawieszenie, skrzynia biegów (manualna), osprzęt silni
ka. Wrodaw, tel. 0506/06-64-60
MAZDA 626 COtłPREX, 1994 r, 2000 ccm, diesei: zawieszenie
przednie, koła, skrzynia biegów, alternator, rozruszńk, pompa
vacuum. Gromadka, powiat bolesławiecki, tel. 0601/75-93-91
MAZDA 626,1996 r . : pompa wspomagania kier, pompa paliwa
do zbiornika, pompa ABS-u, pompa hamulcowa + serwo, ukł. wy
dechowy z katalizatorem i sondą, stacyjka, moduły zapł, deska
rozdz. kpł. Kaszowo, tol. 071/384-90-92,0608/05-10-54
MAZDA 626,1996 r. model 5-drzwiowy: dach z podsufitką. Wro
daw, tel. 0607/41-96-65
MAZDA 626, XEDOS, 1995 r . : wszystkie częśd silnka. Wro
cław, teł. 0602/3340-00
MAZDA 626F, 1996 r .: błotnki tylne i przednie/zwrotnice, kom
putery, serwa, pompy ABS, drzwi, szyby, alternator, aparat zapł,
konsola, belka tylna, zaciski ham. i inne. Kołanowice, powiat opol
ski, tel. 077/421-76-34,0601/43-26-27
MAZDA E2000, E2200,323 F : bardzo duży wybór częśd do róż
nych wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/
54341-95,0601/55-17-72
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MAZDA E2200, diesel, 626 D, 626 COMPREX 2.5
V 6 ,2.0 V6: silniki, głowice, skrzynie biegów, al
ternatory, rozruszniki. Możliwy montaż, wysyłka,
tel. 0502/08-89-47 W01040984

MAZDA MX-3, V 6 : zawieszenia, częśd mechaniczne, tapicerka,
ćwiartki nadwozia. Leszno, tel. 0603/46-60-33
MAZDA MX-3,1800 ccm. V6,24V: zawieszenia, ukl. ABS, taw i,
maska silnika, błotniki, chłodnice, skrzynia biegów, sprzęgło, szy
by, lusterka, błotniki, karoseria, lampy, spoiery, elementy plasti
kowe. Wtodaw, tel. 0697/18-27-12
MAZDA MX-3,1995 r, 160 tys. km. 1900 ccm. V6, 24V: kokpit
(nowy), skrzynia biegów, ABS, .wózek’ pod silnik, piasty (wszyst
kie częśd z demontażu), tel. 0692/87-61-51
MERCEDES: zawieszenia, tel. 0609/82-81-24
MERCEDES, 2900 ccm, turbo D : częśd sinika, pompa wtrysko
wa, pompa dejowa, turbosprężarka, głowica i inne częśd. Prze
mków, tel. 076/631 -0346 wieczorem

MERCEDES, 3800 ccm, diesel: częśd silnka. Wałbrzych, tol.
0696/7540-82
MERCEDES: pompa wspomagania, chłodnice, drzwi, zderzaki,
drzwi, przekł. kierownicze i inne. Wrodaw, tol. 0606/1441-40
MERCEDES 115 : różne częśd, nowe i mało używane. Wrocław,
tol. 071/349-30-07,0695/22-52-99
MERCEDES 115 D, 1973 r . : szyby, elementy zawieszenia, skrzy
nia biegów (4), most tylny, przełączniki i inne. Wiązów, powiat
strzefiński, tel. 0697/41-56-22
MERCEDES 115,123: silniki 2.8 E, 2.0,2 2 ( 2.4 tf, głowice, bloki
2.0 i 2.4 D, drzwi, maski, grile, błotniki, skrzynia biegów, automa
tic i manualna, półosie, mosty, zawieszenia, szyby ogrzewane i
nie, ćwiartki nadwozia, lampy, siedzenia tapicer, kpi, chłodnice i
inne. Paczków, tel. 0606/15-33-85
MERCEDES 115,123,1977/80 r, 3000 ccm, diesel: pompa wtry
skowa - 200 zł. Wrocław, tel. 071/785-14-26,0600/24-04-78
MERCEDES 116 : przekl. kierownicza, półosie, kompresor, kfimatyzacja. Wrocław, tel. 0604/57-04-52
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MERCEDES 123 wszystkie modele: różne częici
z dem ontażu, ta n io . W ałbrzych, te l. 074/
845-28-29, 0600/53-29-23 W01033464

MERCEDES 123: most tylny, zawieszenia i inne częśd z demon
tażu, ceny od 10 zł. Bytom Odrzański, powiat nowosdsłd, tol. 068/
38848-19
MERCEDES 123 : klapa tylna, listwy, rozrusznik 2,4D, klamki,
tarcze przednie, lampy, kierunkowskazy przednie, most tylny.
Chocianów, tel. 076/817-21-15,0609/28-33-17
MERCEDES 123 D : klapa tylna - 40 zł, koło zapasowe - 30 zł,
szyby, zamki, klamki, listwy, lusterko wewnętrzne - 30 zł, kolum
na kierownicza. Mfrków, tel. 071/3154647,0508/50-44-04
MERCEDES 123: różne częśd. Sieniawka, powiat dzierżoniow
ski, tel. 071/393-81-13,0601/53-33-27
MERCEDES 123: klapa tylna i przednia, szyba tylna, wal napę
dowy, szyby, licznk, zbiomk paliwa, dach, błotnik tylny prawy,
serwo, skrzynia biegów, świerzaw/a, tel. 075/713-52-31
MERCEDES 123,160 tys. km, 2000 ccm, benzyna: silnk. Trzeb
nica, tel. 071/387-25-85
MERCEDES 123: różne częśd. Wrocław, tel. 0605/12-80-05
MERCEDES 123 D, 1978/84 r. poj. 2000,2400 i 3000 ccm: drzwi
uzbrojone, klapa bagażnka, lampy, reflektory, kierunkowskazy, tel.
0698/69-51-04
MERCEDES 123 D, 1960 r.: skrzynia biegów (4), most tylny, zbior
nik pdiwa, klapa tylna, sprężyny, nagrzewnica, lusterka, felgi,
przekł. kierownicza, fotele przednie i inne częśd. Jelenia Góra,
teł. 075/713-74-29
MERCEDES 123,1981 r, 2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, szyby, drzwi, błotniki, tapicerka i inne. Łagiewnki, powiat dzierżoniowski, tol. 0607/17-71-77
MERCEDES 123,1983 r . : silnik 3.0, skrzynia biegów automatic i
inne częśd. Bystrzyca Kłodzka, tol. 0695/91-86-82
MERCEDES 123 Ó, 1983 r . : szyby, drzwi, klapy, maski, zawie
szenia, pompy wtryskom, wałki rozrządu, pompy olejowe, miski
olejowe, sprzęgła, tarcze, zadski hamulcowe, lampy, siedzenia,
wspomaganie kier, sinki 2000, 2400 i 3000 D. Kobierzyce, tel.
071/311-17-94,0607/48-86-73
MERCEDES 123,1983 r . : klapatylna - 100 zł, skrzynia biegów 100 zł, most 2.4 D -100 zł, lampy tylne • 50 zł, szyby - 30 zł,
zawieszenia, lusterka, klamki, fistwy, zbiomk paliwa i inne. Świd
nica, tel. 074/640-66-88,0607/35-30-69
MERCEDES 123,1984 r, 60 tys. km, 2300 ccm, benzyna: silnik
kompletny z osprzętem i automatyczną skrzynią biegów, stan ide
alny, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-28-29,0600/53-29-23
MERCEDES 123,1993 r . : silnik 3.0, skrzynia biegów automatic i
inne częśd z demontażu. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0691/67-01-72
MERCEDES 123,124,126,210,220 do każdego modelu turbo
benzyna, TDI, CDI: turbosprężarki • 700 zł/szt. Wrodaw, tel. 071/
34548-18
MERCEDES 123,126,1984 r . : automat skrzynia biegów, sprzę
gło. Jelenia Góra, tel. 0609/25-93-28
MERCEDES 123,207,307,407: silniki pb remonde, kpi. doku
mentacja + gwarancja, możliwy montaż + gwarancja, pompy wtry
skowe, po regeneracji, sprawdzone. Kobierzyce, tel. 071/
311-17-94,0607/48-86-73
MERCEDES 124 COUPE: oryg. lampy Hela (ciemne), • 450 zł,
tel. 0502/70-84-73
MERCEDES 124 2500 ccm, diesel: sink, automat skrzynia bie
gów i inne części, tel. 0609/82-81-24
MERCEDES 124: most tylny, kierunkowskazy, lampy tylne, pom
pa, zamki, koski z inst. elektr, ukl. wydechowy do kombi, czujnik
paliwa. Chodanów, tel. 076/817-21-15,0609/28-33-17
MERCEDES 124: ogrzewanie Webasto kpi, maska tylna i przed
nia, poduszka pow, tył nadwozia, listwa progowa, ćwiartki nadwo
zia, drzwi, przekładnie, pompki, kolumny McPhersona, piasty,
szyby, dach, termometr, wahacze, amortyzatory, tarcze, półosie i
inne. Jelcz-Laskowice, tol. 0602/65-74-50
MERCEDES 124 : lampy tylne, kierunkowskazy, maska silnka,
błotniki. Jelenia Góra, tel. 0602/43-9046
MERCEDES 124: zderzak przedni z 1986 r, drzwi, błotnki, lam
py, chłodnica, nagrzewnica, błotnik z wlotem (turbo), piasty, wa
hacze, zawieszenie tyine, półosie, tarcze, sprężyny, zadski, ukł.
kierowniczy, alternator, pompa wtryskowa 2.0 D i 2 5 D, sprzęgło
2.5 D i inne. Legnica, tol. 0606/68-30-86
MERCEDES 124 : chłodnica klimatyzacji (nowa), kompresor ♦
węże, dach z szyberdachem, lampy tylne i przednie do E-Klasse,
drzwi z 1995 r, wentylator, poduszki pow, sensor, napinacze, sprę
żyny, półosie, most, nadkola, elementy tapicerki, elementy drew
niane, maska i inne. Lubań, tel. 0501/76-77-78
MERCEDES 124: skrzynia biegów (5) oraz skrzynia biegów au
tomatic do 230 E, most 3.27 ABS, 3.92 ABS, pompy wspomaga
nia, kolo zamachowe dwumasowe, wykładziny filcowe do bagaż
nka, stacyjka, pompa wtryskowa 200 D, sink 200 E16V + moduł
1wiązka, oclony. Lubań, tol. 0696/09-70-31
MERCEDES 124: skrzynia biegów (5), skrzynia biegów auto
matic do 200 E, most 3.87 ABS, zawieszenie tylne do kombi,
kolo zamachowe dwumasowe, sprężyny przednie 300 TD, sta-.
cyjka, filtr powietrza 200 D, klapa tylna i inne. Lubań, tel. 0696/
09-70-31
MERCEDES 124: tył nadwozia, ćwiartki nadwozia, ogrzewanie
Webasto kpi, poduszka pow, lusterka, maska przednia i tylna,
kolumny McPhersona, piasty, listwa progowa, wały, przekładnie,
szyby, dach, lampy, przekaźniki, moduły, pompy, korbowody i inne.
Minkowice Oławskie, teł. 0602/65-74-50
MERCEDES 124: różne częśd z demontażu, inst gazowa z kpi.
dokumentacją (2.6 E), lampa tylna (.okularnik*) - 220 zł. Nowo
grodziec, teł. 075/731-66-93
MERCEDES 124: silnk 2.0,3.0,2.3 (87.000 km, odony) 12.6 E,
głowice, sinki, bloki, osprzęt do 2.3 i 3.0 E, skrzynia biegów, au
tomatic, sprzęgła kinetyczne, drzwri, błotnki, pompy wodne, chłod
nice, amortyzatory, maska, lampy do E-klasse, rozdzielacz wtry
sków. Paczków, tel. 0606/15-33-85
MERCEDES 124 z demontażu: oblachowanie, kolumny McPher
sona, zawieszenie tylne, felgi stalowe z oponami letnimi, ukl. wy
dechowy 250 D, piasty przednie itylne, tarcze, zaciski, fistwy,pro
gowe i dachowe, wykładzina bagażnka, przełącznk i wyłącznik
świateł i inne. Wojdce, powiat oławski, tol. 071/318-64-90,0600/
32-71-64
MERCEDES 124 E, KOMBI: tylny zderzak, kpi. zawieszenie, filtr
powietrza, oryg. ukl. wydechowy. Wrocław, tol. 0694/90-80-95
MERCEDES t 2 4 : skrzynie biegów (automatic i manualna), siniki 2.0, 2.3, 2.6, 3.0 E i 2.0 D, części do siłnków, elementy bla
charskie, lampy, rozrusznki, alternator, szyby, przekł. kierowni
cze, mosty, siedzenia, tapicerka, liczniki. Wrodaw, tel. 0601/
69-35-08
MERCEDES 124: kpi. szeroka fistwa, stan idealny, • 600 zł. Wro
cław, tel. 0604/13-04-36
MERCEDES 124: chłodnica, maska, drzwi, lampy, klapy, zawie
szenie przednie i tylne, most, lusterka oraz inne. Wrocław, tei.
0693/56-03-00
MERCEDES 124,1988 r, 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenia, piasty, szyby, elem. blacharki, elem. wnętrza i inne z
rozbiórki. Wrocław tol. 0602/3340-00
MERCEDES 124,1988 r . : konsola. Wrodaw. tel. 0503/1147-36
MERCEDES 124,1988/91 r . : zawieszenie przednie i tylne, błotnki tylne (kombi), podłużnice, dach z szyberdachem, drzwi i inne.
Lubań,-tel. 075/721-3644 do godz. 17, 0603/60-36-74, 0609/
19-20-76
MERCEDES 124,1988/93 r . : szyberdach, - 450 zl. Wałbrzych,
tol. 074/847-3043 po godz. 18
MERCEDES 124,1988/94/, 3000 ccm, turbo D, 2000 ccm D :
automat skrzynia biegów do 3000 TD z 1994 r, silnik do 2000 ccm
D, kpi. dokumentacja, różne częśd mechaniczne i blacharskie.
Opole, teL 0607/50-74-07
MERCEDES 124,1990 r, 2000 ccm, 2300 ccm, benzyna: silniki z
prawem rejestracji, automat, skrzynia biegów. Lubin, tel. 0602/
34-0443
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MERCEDES 124,1990 r, 2500 ccm, diesel: maska, lampy, drzwi,
klapa, półosie, sźyby drzwiowe, tylna kanapa, kolo zapasowe,
serwo z pompą, zegary, przekaźnik świec żarowych, inne częśd.
Wrodaw, tel. 0694/17-82-75.071/373-87-98
MERCEDES 124, 1991 r, 2000 ccm, diesel : silnik, • 3.000 zl.
Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-20-71
MERCEDES 124,1991 r . : zderzak tylny, nagrzewnica, serwo +
pompa ABS, fotele przednie, wykładziny bagażnika, uszczelka
bagażnika, instalacje, przekaźniki, przełączniki, półosie, piasty,
zwrotnice, stabilizatory, tempomat, inna. Wrodaw, tal. 0603/
29-96-58
MERCEDES 124,1992 r . : ćwiartki nadwozia i częśd mechanicz
ne. Bystrzyca Kłodzka, tal. 0695/91-86-82
MERCEDES 124 W, 1992 r.: zderzak tylny. Namysłów, tel. 0604/
84-04-45
MERCEDES 124 E-KLASSE, 1994 r . : tapiceika kompletna, ciem
ne drewniane dodatki, boczki, siedzenia, konsola czarna, • 1.550
zł. Parzyce, powiat bolesławiecki, tei. 0602/78-55-84
MERCEDES 124,1998 r.: dach rozkładany do wersji cabrio, czar
ny, kompletny, z szybą i taplcerką stan b. dobry, -1.300 zł. Lubin,
teł. 0502/34-66-79
MERCEDES 124,190 : zawieszenia, drzwi, koła zimowe, klapa
tylna (do kombi), zderzak tylny (do kombi), przekł. kierownicza,
skrzynia biegów (automatyczna, do 2300 ccm), głowica, główka
mostu tylnego, fotele kpi, elementy plastikowe wnętrza, konsola,
pompa ABShj, półosie. Wrocfaw, teł. 071/765-2647,0605/82-59-78
MERCEDES 124,190,1985/90 r . : silniki 200 D, 250 D, 300 D z
gwarancją możliwość montażu i przeróbki z benzyny na diesla,
skrzynie biegów, mosty, zawieszenia, częśd blacharskie i mecha
niczne. Kobierzyce, tei. 071/311-19-04,0604/92-36-27
MERCEDES 124,190,210 : zderzaki, atrapy, lampy, chłodnice,
błotniki. Wrodaw, tei. 0606/144140
MERCEDES 124,210, SPRINTER: amortyzatory, litr pow, wóz
ki, wahacze, zwrotnice, listwy kierownicze, stabilizatory, most tyl
ny kpi, drzwi kpi, chłodnica wody i klimatyzacji, skrzynia biegów
(2300,2900 ccm), przystała skrzyni biegów. Wrocław, tel. 0501 /
2048-20
MERCEDES 126 : elementy blacharki, nadwozie na częśd, tel.
0609/82-81-24
MERCEDES 126: skrzynie biegów automatyczne, 3800-5000 ccm,
silnik na częśd (oclony, 3800 ccm V6), skrzynie biegów od 1.200
zł. Złotoryja, tei. 076/87842-97,0608/74-38-25
MERCEDES 126,1988 r.: drzwi, szyby, mechanizmy podnosze
nia szyb, lampy przednie i tylne, klapa tylna, klamki, listwy drzwio
we, licznik. Syców, teł. 0606/73-6741
MERCEDES 140 S : kpi. siedzeń, tel. 0601/37-91-18 po godz. 17
MERCEDES 140: zawieszenie, most, automat skrzynia biegów,
częśd silnika 5.0 E, tei. 0609/82-81-24
MERCEDES 140: skrzynia biegów (automatyczna). Wrocław, tel.
0601/69-35-08
MERCEDES 140 S, 1993 r, 3200 ccm, benzyna: wszystkie czę
śd. Żary, teł. 0601/87-12-86
MERCEDES 140,1994 r, 3200 ccm, V 6: wszystkię częśd, elem.
blacharskie i oświetlenia, poduszki pow, szyby, skórzana tapicer
ka, zawieszenia, manualna skrzynia biegów, silnik. Wrocław, tei.
0696/91-15-80
MERCEDES 1733,1735: kabina po remonde kapitalnym, mosty,
silniki, skrzynia biegów, resory, poduszki, chłodnica, siodła, pia
sty, inst hydrauliczna, inne częśd. Kochlce, tei. 076/857-02-45
MERCEDES 180 C-KLASSE : klapa tylna. Chocianów, teł. 076/
817-21-15,0609/28-33-17
MERCEDES 180.C-KLASSE, 1994 r, 1800 ccm, 16V: wał korbo
wy, fioki, pompa wspomagania kier, kolumna kierownicza, drążki
kierownicze, licznik, zwrotnica prawa, listwy, rozrusznic i inne.
Głogów, tel. 076/631-61 -88,076/83142-29,0601/05-69-76
MERCEDES 190 E : silnik, szyberdach, drzwi, most tylny, na
grzewnica i inne. Głogów, tel. 076/635-6246,0608/15-90-65
MERCEDES 190: półosie, piasty tyine (kpi, nowe), kolektor przed
ni, łańcuszek rozrządu (nowy), sprzęgło i pompa sprzęgła, napinacź z rolką pompa wodna, wahacz lewy przedni, nowe opony z
felgami metalowymi. Jelenia Góra, teL 075/752-23-16
MERCEDES 190 D: różne częśd. Opole, tei. 077/456-86-63,0607/
05-65-19
MERCEDES 190,2000 ccm, benzyna, diesel: wszystkie częśd
mechaniczne i blacharskie, dach, słupki, maska, drzwi, chłodni
ca, skrzynia biegów (4), most tylny, wał, amortyzatory, sprężyny,
Kcznik, stacyjka, zamki, siłowniki i inne częśd. Ostrów Wlkp, tel.
0697/49-28-50
MERCEDES 190,2000 ccm, 2300, benzyna: most tylny, półosie.
kpi. listew szerokich, głowice, bloki, wały, przepływomierze, roz
dzielacze, tarcze i dociski ham, koła zamachowe, miski olejowe,
kolektory, pompy. Paczków, tel. 0606/15-33-85
MERCEDES 190,2000 ccm, benzyna: serwo ham. i wspomaga
nia/nagrzewnica, tarcze ham, pompa paliwowa, tapicerki, ałternatori inne częśd. Wrocław, tel. 071/349-27-68,0506/19-19-13
MERCEDES 190 : drzwi, szyba tylna, maska, gril, klapa. Wro
cław, tei. 0691/13-94-69
MERCEDES 190 D, diesel: drzwi przednie lewe, pokrywa bagaż
nika, zaciski hamulcowe tylne, kierownica oryginalna i drewnia
na, przekł. kierownicza, koło napędzające pompę vacuum, inne, •
100 zł. Wrodaw, tel. 0605/69-75-52
MERCEDES 190,1985r . : zbiornik paliwa, tarcza-*- docisk sprzę
gła, guma łącząca wał pędny, centralka do centr. zamka. Rybnica,
powiat jeleniogórski, tel. 075/751 -45-85
MERCEDES 190 D, 1988 r, 170 tys. km, 2000 ccm, diesel: sinik,
skrzynia biegów, stan b. dobry, tel. 0698/89-51-04

GŁOWICE SAMOCHODOWE
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spawanie - regeneracja - wymiana i sprzedaż
spawanie aluminium i żeliwa

części mechaniczne i blacharskie
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odbiór i dostawa przez firmę spedycyjną

Wrocław, ul. Pińska 3, czynne: pon.-pt 8-18, sob. 9-13
P l & t U c i tel- 071/373-7241,354-56-60,telM 071/354-55-95
Giełda Lubin, stanów. 7, tel. 0-603 668 052 opooeioa

ZAW ORY SILNIKOW E
MERCEDES 207 D, 1978 r, 300 tys. km, 2400 ccm, diesel: różne
częśd z demontażu lub zanienlę albo inne propozycje. Wieruszów,
tel. 062/784-00-80,0508/28-98-54 .
MERCEDES 207,1979 r, 2300 ccm: głowica kompletna • 300 zł,
pompa wtryskowa - 200 zł, zawieszenie przednie - 270 zl, licznik
-110 zł, drzwi przednie z szybą - 100 zl, szyba przednia -150 zł,
hak, fltr powietrza - 70 zł, pompa hamulcowa, komumna kierow
nicza • 120 zł, reflektory, - 300 zł. Szprotawa, tel. 068/376-32-07
MERCEDES 207,208 D : różne częśd z demontażu. Góra, teł.
0605/85-56-57
MERCEDES 207,208,209: zderzaki, maski, wzmocnienia czoło
we, błotniki, relektory, kierunkowskazy, szkła reflektorów i lamp
tylnych, elementy blacharici. Wrocław, teł. 0603/66-97-27
MERCEDES 207,208,209,210,307,308,309,310, 408,410 :
resory, skrzynia biegów, wał, silnik, kolumna kierownicza ze wspo
maganiem, zderzak, drzwi, maska, lampy, stacyjka, przełączniki,
filtr powietńa, licznik i inne (również do innych modeli). Wrocław,
tel. 0692/60-64-07
MERCEDES 207,208,209,307,308,310,2400 ccm, 2900, die
sel : sinic, stan b. dobiy, po remonde kapitalnym, na gwaranqi,
most tylny na pojedyncze koła, 10x44. Paczków, tel. 0606/15-33-85
MERCEDES 207,210: silnik 2.9 diesel, skrzynia biegów, zape
szenia. Kalisz, tel. 0697/41-5343
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MERCEDES 207,307: skrzynia biegów, most tylny, pompa wtiyskowa, zderzak i inne. Jelenia Góra, tel. 075/641 -56-52
MERCEDES 207,307,2400 ccm : sinik, skrzynia biegów, prze
kładnia kierownicza ze wspomaganiem, wszystkie częśd z de
montażu. Świdnica, tel. 074/858-5041,0604/9145-87.
MERCEDES 207,307,1988 r, 2400 ccm, diesel: sinik, skrzynia
biegów (5), resory tylne, nagrzewnica, ćwiartka prawa, drzWpra
we, półosie, felgi. Miejska Górka, powiat rawicki, tel. 0607/86-82-69
MERCEDES 207,310 D : wały, mosty, resory, wspomaganie kier,
ficznld, przełącznik kier, skrzynie biegów (4 i 5), chłodnice wody i
oleju, nagrzewnice, głowice, zadski hamulcowe, stacyjki, drzwi,
zamki, fotele, szybyi inne. Góra, tel. 065/544-62-77,0601/84-63-52
MERCEDES 207,310: drzwi, błotnlci, zdrzaki, klamki, stacyjka,
wały korbowe, wały napędowe, skrzynia biegów, resoot, most tyl
ny (szybki), felgi, opony i inne częśd. Wrodaw, tei. 071/o25-89-72,
0602/19-16-22

LUSTERKA SAMOCHODOWE
DOCINANIE SZKIEŁ
O PO N Y - FELG I I
SPAWANIE PLASTIKU §
W ro c ła w , u l. O bo rn icka 8 4
t a l . 3 2 5 -8 9 -7 2 . 0 6 0 2 -1 9 1 -6 2 2
MERCEDES 207,310,1980/95 r . : szyby, przełącznic!, elementy
plastikowe, pompa wspomagania kierownicy. Kłoda, powiat lesz
czyński, teł. 0601/91-97-74
MERCEDES 207,410, SPRINTER: podpory wełu, tarcze sprzę
gła, przeguby krzyżakowe wału, teł. 0609/13-3742
MERCEDES 208,1989 r, 2300 ccm, dieseł: sinik, techn. spraw
ny, stan b. dobry. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94
MERCEDES 210 .okularnik'': maska przednia, nowa, -400 zł, teł.
0696/34-76-60
MERCEDES 210 .okulamlc', 2300 ccm, diesel, 16V: głowica kpi.
Biała, tel. 0605/65-61-99,076/818-63-60

Ul. Wrocławska 200 _ Tel. 077/457 OO B1
pn-pt

MERCEDES 190 D, 1968 r, 250 tys. km, 2500 ccm : silnik 2.5 D,
skrzynia biegów, most, zawieszenia, karoseria czamy metafic, stan
idealny oraz tapicerka i inne. Lubań, tel. 0506/04-70-55
MERCEDES 190 D, 1988 r . : błotnik lewy, drzwi, zawieszenie
przednie lewe, zadski ham, rozrusznik, lampy tylne, zderzak tyl
ny, sprężyny tylne, przekł. kierownicze, wał pędny, przełączniki,
wiatrak chłodnicy i inne. Nysa, tel. 0504/05-29-07
MERCEDES 190 E, 1990 r, 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia
biegów, konsola, dach i inne części z demontażu. Oborniki ślą
skie, tel. 071/3KM2-20
MERCEDES 190,1990 r . : drzwi, szyba tylna, tapicerka czarna,
lusterka, stacyjka, licznik, osprzęt silnika 2000 ccm diesel, szero
ka listwa. Opole, tei. 0601/71-67-25
MERCEDES 190,1992 r.: listwa szeroka, grill. Wrodaw, tei. 0691/
35-23-33
MERCEDES 190,124: maska, błotniki, zderzaki, reflektory, kie
runkowskazy, szkła reflektorów, atrapa. Wrodaw, tel. 0603/
66-97-27
MERCEDES 190,124, E-KLASSE, C-KLASSE : lusterka bocz
ne, el. sterowane i podgrzewane, możliwa wysyłka. Wrocław, tel.
0601/39-33-02
MERCEDES 200 124 D : silnik kpi. odony, sprzęgło, rozrusznik,
ałtemator, pompa. Lubań, tel. 0505/61-82-49
MERCEDES 200 124 D : sensor na 2 poduszki pow, tarcza sprzę
gła, pompa hamulcowa + seiwo' przekaźnik świec żarowych. Wro
cław, tel. 071/333-78-59
MERCEDES 202 C-KLASSE : gril, lampy tylne, lusterka. Nowa
Sól, teł. 0504/26-94-70
MERCEDES 203 W, 2002 r, 2000 ccm, benzyna : maska przed
nia, szyba przednia nowa, szyba tylna, zderzaki, dmri, reflektor.
Lubin, tel. 0693/71-15-56
MERCEDES 203, 211, 210 : różne części. Lubin, tel. 0697/
68-13-23

O

MERCEDES 207 : elementy blacharki do Merce
desa 207-608, maski, podszybie, wzmocnienie
przednie, błotniki, stopnie, poszycia drzwi I bo
ków, nadkola przednie i tylne (nowe, tanio) oraz
do VW LT. Stanisław Nitecki, Wrocław, ui.^Vaflowa 1/2, te l. 071/333-70-92, 0601/56-17-22
W81005484

MERCEDES 207 : silnik 2.4 Diesel, w całośd lub na częśd. KaBsz, tel. 062/761 -06-17
MERCEDES 207 BUS, 2400 ccm, diesel: silnik, po remonde.
Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73
MERCEDES 207,2400 ccm: silnik, kpi. dokumentacja, skrzynia
biegów, zbiornik paliwa, teleskopy tylne, silnik wyderaczek. Wro
cław, tel. 0503/51 -33-03
MERCEDES 207 D, 2400 ccm, diesel: drzwi, pompa pafiwa, gło
wica, maska silnica, - 400 zi. Zbiersk, powiat kaliski, tei. 0603/
03-1841
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Wrocław, ul. Briicknera 10(wjazd od ul. Toruńskiej) I
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sty, przełączniki ogrzewania, pompa olejowa i wody, serwo, filtr
powietrza, filtr pafiwa, kolektory, wały, moduły i inne. Marcinkowi
ce, powiat oławski, tel. 0602/65-74-50
MERCEDES 300 124 D, 24V : głowice kpi, blok, wal korbowy z
tłokami, pompa wtryskowa, pompa wspomagania, wody, olejowa,
kolumny McPhersona kpi, fltr powietrza, filtr paliwa i oleju, chłod
nica, zbiornic paliwa, przekaźnld, moduły, ogrzewanie Webasto
kpł, zawieszenia i inne. Oława, teł. 0602/65-74-50
MERCEDES 300, 3000 ccm, diesel, 6-cyfindr.: silnik niedawno
sprowadzony, kpi. dokumentacja celna. Polkowice, tei. 076/
845-05-35,0508/19-65-86
MERCEDES 300 123 D, 3000 ccm: silnik, - 2.200 zl. Wieluń, tel.
043/842-76-77
MERCEDES 300 124 D, 24V z demontażu : głowica kpł, pompa
wodna, pokrywa rozrządu, miska olejowa, korbowody, wal korbo
wy, zbiorniczki plastikowe, instalacja elektryczna, słupki środko
we, kierownica z poduszką pow, pompa wodna i olejowa, fltr ole
ju i powietrza, tłoki i inne. Wojdce, powiat oławski, tel. 071/
318-64-90,0600/32-71-64
MERCEDES 300124 D, turbo D z demontażu: podłużnice przed
nie. słupki środkowe, maska, klapa, zbiorniczki plastikowe, zbior
nik pefiwa, blok silnika, turbina, pompa wspomagania I oleju, ABS,
ASD, przekaźniki, filtr olejowy, fltr powietrza, kolektor ssący i

0692 713 205

MERCEDES 210 .okularnik'': lampy tylne nowe. Bielawa, tel. 0600/
7941-23
MERCEDES 210 W, 2300 ccm, benzyna .okulamlc', stary i nowy
model: komputer Bosch, wkłady lusterek. Namysłów, teł. 0604/
84-0445
MERCEDES 210: różne częśd mechaniczne! blacharskie. Nysa,
teł. 0606/45-98-34
MERCEDES 210 W .okularnik’ , 1996 r, 2200 ccm, diesel: sinik,
wał, elementy zawieszeń i plastikowe, serwo z pompą listwy na
dach i inne częśd. Zielona Góra, tel. 0505/91-76-29
MERCEDES 210,1998 r, 2800 ccm, V6 : kpi. dach, sink, skrzy
nia biegów automatic. Siechnice, powiat wrocławski, tel. 0696/
91-15-80
MERCEDES 211,2003 r, 6 tys. km, 2700 ccm, CDI: sinik, skrzy
nia biegów, tiptronic. Lipce, powiat legnicki, tei. 0692/34-35-27
MERCEDES 220 S-KLASSE : reflektory ksenonowe, błotniki
przednie, gril, maska sinika, lampy tylne, zderzak tylny. Wrodaw,
tel. 0604/57-04-52
MERCEDES 220 KOMBI, 1998 r, 2200 ccm, diesel: zawieszenie
tylne, lampy tylne, dach, tył nadwozia, osprzęt sinika, klmatyzaęja, tapicerka, elementy elektroniki i inne. Bolesławiec, teł. 0697/
13-31-02
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1998 r, dieseł: ćwiartka nadwozia
prawa przednia, drzwi prawe przednie. Braszowice, powiat ząb
kowicki, tel. 074/816-97-15
MERCEDES 240 123 D: sinic, po remoncie. Kobierzyce, tel. 071/
311-17-94
MERCEDES 240 123 D : amortyzatory, wahacze, zwrotnice, pom
pa hamulcowa i sprzęgła, gril, kierownica, pompa paliwa, silnik
wycieraczek, tapicerka foteli w kolorze zielonym, rozrusznik na
częśd. Wiązów, tel. 071/393-10-05
MERCEDES 240 123 D : klapa bagażnika. Wrocław, teł. 071/
357-59-12
MERCEDES 240,200 124 : częśd silników i inne z demontażu.
Wrocław, tel. 0505/57-09-33
MERCEDES 250 124: blok silnika kpł. Gromadka, pow. bolesła
wiecki, tel. 0608/79-72-53
MERCEDES 250,1992 r, 2500 ccm: częśd sinika. Oleśnica, tel.
0601/58-05-65
MERCEDES 250,290,300,814,817 do każdego modelu turbo
benzyna, TDI, CDI: turbosprężarki • 700 zł/szt Wrodaw, tel. 071/
34548-18
MERCEDES 300 124 D, 24V : blok, korbowód z tłokami, głowica
kpł, ogrzewanie Webasto kpi, fltr pafiwa, powietrza, oleju, pompa
wtryskowa, wody, oleju, ABS, poduszka pow, pokrywa boczna,
miska olejowa, zawieszenie przednie i tylne, piasty i inne. Bisku
pice Oławskie, tel, 0602/65-74-50
MERCEDES 300 124: blok silnika kpł. Gromadka, pow. bolesła
wiecki, teł. 0608/79-72-53
MERCEDES 300 E-KLASSE : różne częśd mechaniczne i bla
charskie z demontażu. Legnica, tał. 076/850-2448,0604/29-99-07
MERCEDES 300 124 D : korbowód tłokami, turbina 300 TD, blok
300 TD, łapy silnika, zbiornik paliwa, kolumny McPhersona, pia

wydechowy, piasty i inne. Wojdce, powiat oławski, tei. 071/
31664-90,0600/32-71-64
MERCEDES 300124 D, 1990 r, 3000 ccm, diesel: nadwozie, ukl.
kierowniczy, ukł. wydechowy, most tylny, koła, miśka olejowa,
pompa wtryskowa, półosie. Gromadka, powiat bolesławiecki, teł.
0601/75-93-91
MERCEDES 300 124 D, 1992 r, 3000 ccm, diesel kombi: błotnie
prawy tylny, zderzak tylny (z niklami), klamki, wał, wahacze, bel
ka tylna, szyby boczne (demne), podsufitka, nadkola, przekł. kie
rownicza, przełączniki kierownicy, felgi staiowe, dźwignia od au
tomatycznej skrzyni biegów i inne. Legnica, tel. 0607/22-94-73
MERCEDES 300 124,1992 r, 3000 ccm, benzyna : silnik, skrzy
nia biegów(automatic i manualna). Lipce, powiat legnicki, tal. 0692/
34-35-27
MERCEDES 300 124 D KOMBI, 1993 r.: amortyzatory Nłvo, grusz
ki, sprężyny, okular (prawa strona) z błotnikiem, • 950 zl. Jelenia
Góra, tel. 0502/72-32-08
MERCEDES 308: podnośnik hydrauliczny tylnej klapy. Bolesła
wiec, tel. 075/732-65^9
MERCEDES 310 BUS, 1985 r, 3000 ccm, diesel: stacyjka, lam
py, lusterka, konsola (stan b. dobry), sinic. Wrocław, teł. 0506/
63-07-73
MERCEDES 406, 608, 808,814 : mosty, zapeszenia, skrzynie
biegów (5), szyba czołowa i boczna, koła 17.5 x 225,4 szt. 16 x
750,2 szt felgi. tał. 0609/82-81-24
MERCEDES 410 : amortyzatory przednie i tylne, - 50 zł /szt..
Wrocław, tel. 0694/90-60-95
MERCEDES 500 129 SL CABRIO: zderzak tylny, klapa, relekto
ry, felgi aluminiowe 8Jx16 ET 34,7.5Jx16 ET 35 AEZ. Wrodaw,
tel. 0606/80-94-22

M ERCEDES

202-C-,203-C*,210-E-,20e-CLK-,220"SOP01OO66

"GLOBAL - CAR” S.c.
Wrocław
■tel. 0-601 191 561,0-604 065 670, fax 071/783-74-181
MERCEDES ATEGO 817,1998/03 r . : różne cześd, używane.
mJn. sinik, skrzynia biegów, wnda I Inne. Wrocław, teł. 0603/
99-9648
MERCEDES C-KLASSE: reflektor prawy, wzmocnienie przednie
(górne i dolne). Trzebnice, tel. 071/38749-37,0606/28-75-78
MERCEDES C-KLASSE : felgi aluminiowe, opony 16* (nowe),
lusterko prawe. Wrocław, teł. 0607/41 -96-65
MERCEDES C-KLASSE. 1995 r, 1800 ccm, benzyna: zwrotnica
lewa przednia kpi, wahacze przednie i tylne, most tylny (3.46),
Japy* sinika, katafizator, pompka zamka centralnego, Ecznlk, pod
sufitka, tapicerka (niebiesko-czarna), listwy drzwiowe, elementy
instalacji oraz inne częśd. Wrodaw, tei. 0603/29-96-58
MERCEDES C-KLASSE ELEGANCE, 1996 r . : listwy do drzwi,
drążki tylne, wahacze, zwrotnica tylna i inne. Kępno, tel. 062/
782-03-99 po godz. 20,0603/10-7945
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE, 2200 ccm, 16V, diesel:
silnik kompletny lub blok z dokumentacją instalacja eł, komputer,
kaseta zmiany biegów, chłodnica wody, Bcznlc, nadkola, błotnie,
pompa wspomagania, felgi stalowe, poduszki pow. i inne. Lubań,
tel. 0501/76-77-78

OG978047

MERCEDES
123,124,201,207,307,407 itd
K O M IS -S K L E P S K U P I S P R Z E D A Ż
Wrocław, ul. Kościelna 2 (róg Wałbrzyskiej)
te l. 071/363-40-68 od 10*‘ do 16 .
f I. kom . O 609 828 124
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE: siniki 2 .0 16V, 2 2 16V, z
kpi. dokumentacją felgi aluminiowe do 124 i 126. Ostrów Wlep,
tel. 0604/8647-09
MERCEDES E-KLASSE, 2002 r. : przekładnia kierŁwentylator
chłodnicy. Trzebnica, teł. 071/387-08-10,0693/39-63-63
MERCEDES MB 100: płaty boczne, wahacze, pompy wspoma
gania kier, konsola, pokrywy sinica, drążek kierowniczy, możli
wość wysyflei - od 20 zł. Kłoda, powiat leszczyński, tol. 0601/
91-97-74
MERCEDES MB 100: częśd mechaniczne, elementy blachaiki,
piasty, skrzynia biegów, zawieszenie i inne drobne, tyodzko, teł.
0696/43-76-23,074/868-73-13
MERCEDES MB 100: siedzenie 3-osobowe, oryginalne. Legni
ca, tel. 0606/14-33-94
MERCEDES MB 100 : skrzynia biegów, zawieszenie przednie i
tylne. Wrodaw, teł. 0606/394)6-57
MERCEDES MB 100,1988/95 r . : skrzynia biegów, sinic, waha
cze góme, piasty, zwrotnice, resory, drążki skrętne, lampy, gril,
błotniki, drzwi, szyby, fotele, zemki, klamki, zderzak, chłodnica.
Góra, teł. 0501/70-04-56

SPAWANIE
PLASTIKU
N A P R A W A E L E M E N T Ó W Z Ż Y W IC Y
Mm, U. U rltM tM a *& (terenłllMy umocliodoweD,te. WW5MOW1 ZAPIWZAMYBflWWŁŹV MEDflEŁĘ
MERCEDES MB 100,1996 r, 2400 ccm, diesel: sinic, po remon
cie, kpi. dokumentacja, moźlwy montaż. Kobierzyce, tel. 071/
311-17-94,0607/48-86-73
MERCEDES MB 100,210 W : drzwi, maska, podsufitka (210), oś
przednia, napędowa (MB 100). Wrodaw, tel. 0692/26-02-07
MERCEDES ML, 1996 r . : lampy przednie, lusterko prawe kpł.
Wrodaw, teł. 0694/90-80-95
MERCEDES S-KLASSE : reflektory ksenonowe, błotniki przed
nie, nowe • 350 zł, gril, maska silnika, lampy tyine, zderzak tylny.
Wrodaw, tei. 0604/57-04-52
MERCEDES S-KLASSE, 2000 r .: lusterka, felgi, opony, • 100 zł.
Wrodaw teł. 071/325-89-72,0602/19-16-22
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MERCEDES
A-KLASSE, C-KLASSE, E-KLASSE
S-KLASSE, VITO, SPRINTER
SKUP-SPRZEDAŻ
WSZYSTKIE CZĘŚCI MECHANICZNE I BLACHARSKIE
M O Ż L IW O Ś Ć W Y S Y Ł K I, T R A N S P O R T

Lubin 0-603 646

443 o p o o m o i

MERCEDES 808, 813 : tylny most z resorami, skrzynia biegów
(5), wał napędowy, przednie resory i inne części sinika. Kępno,
tei. 062/781-5644,0605/22-04-65
MERCEDES 809,1980 r, 3800 ccm: przełącznik i klosze kierun
kowskazów, fotel kierowcy, simmering walka tylnego mostu, wkład
lusterka, szkło reflektora, uszczelki silnika. Świdnica, tei. 074/
640-75-22
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MERCEDES 508: skrzynia biegów - 400 zł, pompa wtryskowa 300 zi. Piława Górna, teł. 074/837-17-95
MERCEDES 508,608,808: sinic, most tylny, resory, pompa wtiyskowa, skrzynia biegów, tachograf, częśd kabiny, ukł. wydecho
wy, belka tylna, uszy resorów, belka pod sinik, szyby, obudowa
sprzęgła I inne, cena od 100 zł. Opole, tel. 077/442-50-60,0603/
34-14-88
MERCEDES 508, 809, 3800 ccm, diesel: sinik, stan idealny,
możliwość sprawdzenia. Wrocław, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 608 D : częśd sinika. Leszno, tal. 065/527-00-08,
0609/21-64-95,0501/32-68-85
MERCEDES 609,709,809,1990/% r . . kabina uzbrojona, sinik,
skrzynia biegów, oś przednia, przystawka, wywrót Meier, wspo
maganie kier, chłodnica, felgi, zderzak tylny, resory, alternatory
24 V, rozrusznik, wal napędowy, hak, hamulec górski, zbiornik
paliwa i inne, ceny od 500 zl. Opole, tel. 077/442-5060, 0603/
34-14-88
MERCEDES 711,1117 L, 1324 do każdego modelu turbo benzy
na, TDI, CDI: turbosprężarki • 700 zl/szt Wrocław, tel. 071/
34548-18
MERCEDES 808: różne częśd z demontażu. Wałbrzych, tel. 0696/
75-4082

MERCEDES 809, 814, 817, 1141, 1985/96 r. :
. wszystkie części mechaniczne i blacharskie. Sil
niki, skrzynie biegów, ramy, kontenery, kabiny,
resory KUPIMY!II Powypadkowe, uszkodzone,
wyeksploatowane, bez prawa rejestracji. Kępno,
tel. 062/78147-96, 0607/59-57-85, 0601/79-52-73
W01033914

MERCEDES 813: wszystkie częśd, tel. 0609/82-81-24
MERCEDES 813,1982 r . : kontener o wym. 5.5 m. Wałbrzych, tel.
0603/79-91-18
MERCEDES 814,917 : most, koła 17.5", wał, tłumiki, tel. 0609/
62-81-24
MERCEDES 817 : winda załadowcza ze sterownikami, kom
pletna o wym. 250x150 cm, - 1.000'zl. Legnica, tel. 0601/
78-73-59
MERCEDES A-KLASSE, 2000 r . : różne częśd z demontażu, fel
gi aluminiowe, śwdnica, tel. 0694/18-60-14
MERCEDES ACTROS : halogeny. Wrodaw, tel. 0691/35-23-33

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

MERCEDES SPRINTER, 1998 r, 2900 ccm, TD I: głowica kompiętna, sprawdzona, na gwarancji - 850 zl, felgi stalowe 5.5J z
oponami letnimi 195/70 R15 - 850 zł. Lubin, tei. 0693/71-15-^8
MERCEDES SPRINTER, 1998 r, 2900 ccm, TDI: komputer. Oła
wa, tal. 0601/35-67-75
MERCEDES SPRINTER, 1998 r, 2900 ccm, diesel: sinik kom
pletny, pełna dokumentacja. Wrodaw, tal. 071/354-3846,0605/
32-1146
MERCEDES SPRINTER, 1999 r. : maska silnika, lampy tylne,
szyby do wersji średniej, szyby prawych drzwi. Dzierżoniów, tei.
0507/16-17-03
MERCEDES SPRINTER, 1999 r, 2900 ccm, CDI: silnik, skrzynia
biegów (5). Kłodzko, teł. 0601/7548-79
MERCEDES SPRINTER 311,2000 r . : lampa prawa, intarcooler,
wentylator nagrzewnicy, zderzak przedni. Wrodaw, tel. 06021
3340-00
MERCEDES SPRINTER 313 CDL, 2001 r, 2200 ccm, CDI: skrzy
nia biegów, wal napędowy. Gromśdka, powiat bolesławiecki, tol.
0601/75-93-91
MERCEDES SPRINTER, 2003 r, 6 tys. km, 2700 ccm, C D i: s i
nic. Lipce, powiat legnicki, tel. 0692/3435-27
MERCEDES SPRINTER, VFTO do każdego modelu turbo benzy
na, TDI, CDI: turbosprężarki - 700 zł/szt. Wrodaw, teł. 071/
34548-16
MERCEDES SPRINTER, VITO: przekł. kierownicza ze wspoma
ganiem. Wrodaw, tel. 071/372-98-98,0606/8242-82
MERCEDES SPRINTER, VrTO, V-KLASSE, 1994/04 r.: lusterka
ręczne lub el. sterowane, możliwa wysyfica. Wrodaw, tel. 0601/
39-334)2
MERCEDES VARIO: zderzak, maska, błotniki, chłodnica wody i
turbiny, lampy, opony, drzvw. Wrocław, tal. 071/325-89-72,0602/
19-16-22
MERCEDES VITO: podnośnik szyby el, poduszka pow. pasaże
ra, tel. 0608/47-38-35
MERCEDES VITO : atrapa przednia z fistwą lampa tylna prawa,
zderzak przedni. Brzeg, tel. 0692/64-25-18
MERCEDES VITO: zderzaki, maska, błotniki, chłodnica, gril. Geznic, klamki, stacyjka, lusterka, drzwi, klapa tylna, felgi stalowe i
aluminiowe, lampy, przełączniki, wzmocnienie czołowe, opony i
inne. Wrodaw, tel. 071/325-89-72,0602/19-16-22
MERCEDES VrTO, 1996 r, 2300 ccm, turbo D : skrzynia biegów,
gwarancja, - 1.700 zł. Bytom Odrzański, powiat nowosolski, tel.
0609/26-06-82,0601/59-53-31
MERCEDES VITO, 2000 r, 2200 ccm. CDI: skrzynia biegów, drzwi,
ogrzewanie Webasto i inne, tei. 0694/55-55-03
MERCEDES VFTO 110 CDI, 2001 r, 2200 ccm, diesel: częśd
sinika, głowica, wtryski, felgi aluminiowe do E-Klasse 5x112 mm
oryginalne, maska do modelu SL z 1991/1997 r. Legnicą tel. 0607/
30-89-86
MERCEDES VITO, 2001 r, CDI: siedzenia pojedyncze z podłokietnikami, podstawami, tapicerka materiałowa (kratka), konsola,
lusterko prawe, podsufitka przednia, kierunkowskazy i inne czę
śd. Lubin, tel. 0601/87-72-07
MERCEDES VlTO, SPRINTER : lampy, błotnlci, maska, zderza
ki, drzwi, klapa i inne. Prusice, tel. 071/312-54-64
MERCEDES VITO, SPRINTER, V-KLASSE : lusterka. Wrodaw,
teł. 0600/92-13-68
MERCURY SABLE turbosprężarki - 1.000 zl/szt Wrodaw, tel.
071/34548-18
M1NIŁADOWARKA BOBCAT : łyżka (z wywrotem bocznym), 2.900 zi, tei. 0609/32-31-38
MITSUBISH113,15,1.8; 2.0,3.0, benzyna, 1.8,2 3,2.5, diesel,
1.8 Tuibo D : skrzynie biegów, silniki, sprowadzone z Holandii,
kpi. dokumentacja, na gwarancji, rozruszniki, alternatory, kompu

J

MERCEDES SPRINTER: most zapeszenie, drzwi, maska, błot
niki, konsola, licznik, siedzenia, tłumie, zderzaki. Bychowo, po
wiat trzebnicki, tei. 0600/65-99-89
MERCEDES SPRINTER, 2300 ccm, 2900 ccm, diesel: częśd
silników, przełączniki pod kierownicę, koło kierownicy. Dzierżo
niów, tel. 0602/13-62-50
MERCEDES SPRINTER 208,616, C DI: pompa wtrysku. Dzier
żoniów, tal. 0602/13-62-50
MERCEDES SPRINTER skrzyniowy: belka tylna. Lubin, tel. 0602/
154548
MERCEDES SPRINTER : fotele przednie, amortyzatory, klocki
hamulcowe, końcówki drążków, nowe. Wrocław, tel. 0693/13-1366
MERCEDES SPRINTER: reflektory, maska, gril, drzwi, chłodni
ca wody i klimatyzacji, siedzenia pojedyncze, śdanka celna, filtr
powietrza, błotniki, licznik, felgi, lusterka, klamki, stacyjka, opo
ny, zderzak, kierunkowskazy, przełącznid, kokpit, rozrusznik, al
ternator zawieszenie przednie, most tylny, skrzynia biegów i inne.
Wrodaw teł. 071/325-89-72,0602/19-16-22

REGENERACJA GŁOWIC
wykonywana na nowoczesnych „
maszynach firmy BERC0
§
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teł. 071/372-86-15
MERCEDES SPRINTER : elementy blacharki, maski, błotniki,
wzmocnienie przednie, belka przednia, boki nadwozia, ćwiartki
tylne. Wrocław, tal. 071/333-70-92,0601/56-17-22
MERCEDES SPRINTER : zderzak, błotniki, maska, reflektory,
kierunkowskazy, lampy tyine. Wrodaw, tel. 0603/66-97-27
MERCEDES SPRINTER, 1995 r. biały: przednia leWa część kabi
ny kpi. (do stopnia, stan dobry), prawa część kabiny (uszkodzona,
po wypadku), • 700 zł, tel. 0601/88-3041
MERCEDES SPRINTER, 1995 r . : drzwi przesuwane, stacyjka,
klamki z kluczykami, zbiornic paliwa i spiyskiwaczy, łapa skrzyni
biegów, kolumny McPhersona, drążek reakcyjny, pedały, dźwignia
biegów i hamulca ręcznego. Wrocław, teł. 0503/66-72-74
MERCEDES SPRINTER, 1995 r, 2900 ccm, turbo D : silnik, alter
nator, stan b. dobry, • 8.000 zł. Zduny, powiat krotoszyński, teł.
0602/83-17-03
MERCEDES SPRINTER 312,1998 r, 80 tys. km, 290Ó ccm, TDI:
głowica kpi. nominalna, stan idealny i osprzę*. silnika. Dzierżo
niów, tel. 0608/48-73-34
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tery lub kupię samochód z uszkodzonym silnikiem. Wałbrzych,
tal. 0607/8240-67
MITSUBISHI CANTER, L200, L400 do każdego modelu turbo
benzyna, turbo D, TDI: turbosprężarki - 700 zł/szt Wrodaw, teł.
071/34548-18
MITSUBISHI CARISMA, 1995/02 r . : bardzo duży wybór różnych
częśd mechanicznych i blacharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra,
tel. 065/543-38-51,0601/5642-29
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r . : częśd mechaniczne i blachar
skie. Kalisz, tei. 062/751-3047,0505/57-06-97
MITSUBISHI CARISMA, 1999/01 r . : wszystkie częśd. Łagiewni
ki, tei. 071/394-11-11,0604/53-55-25
MITSUBISHI COLT: głowica - 35 zi, częśd mechaniczne, elem.
elektryczne, tapicerka, z rozbiórki. Siemysłów, gm. Domaszowi
ce, tei. 077/41944-00
MITSUBISHI COLT, 1988 r, 1500 ccm: drzwi, maska silnika, kla
pa tylna, osprzęt silnica, lampy tylne, skrzynia biegów (5) i inne.
Nysa, tel. 0504/05-29-07
MITSUBISHI COLT, 1990 r, 1500 ccm : silnik -450 zł, skrzynia
biegów- 250 zł, pompa paliwa -100 zł, rozrusznik • 90 zł, drzwi •
100 zł, klapa tylna z szybą -120 zł, maska 6lnika -120 zł, zderza
ki - 70 zł, lampy tylne - 70 zł, elementy wnętrza kompletne, zawie
szenia, szyby. Świdnica, teł. 074/640-66-88,0607/35-30-69
MITSUBISHI COLT, 1991 r, 1500 ccm, 12V: osprzęt sinika, koła,
sinik, skrzynia biegów, głowice, zawieszenia, licznik, fotele, lam
py, drzwi, szyby, ukł. wydechowy i inne. Legnica, tel. 0600/
24-10-25,0608/0144-65
MITSUBISHI COLT, 1996 r . : poduszki pow, sensor, taśma, ma
ska sinika, zderzaki, chłodnice klimatyzacji i wody. Gubin, tel.
068/455-66-97 po godz. 20
MITSUBISHI COLT, GALANT, 1984/86 r. 1.2-2.3 TD: wszystkie
częśd z demontażu. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341,071/
312-6341
MITSUBISHI COLT, LANCER, 1984/92 r, 1200 ccm, 1300,1500
ccm: silnie, skrzynia biegów, amortyzatory, piasty, półosie, drzwi,
maski sinika, szyby, lampy, chłodnice, konsole, kola, osprzęt sil
nika i inne. Legnica, tei. 0695/72-66-00
MITSUBISHI COLT, LANCER, 1986/96 r, 1300 ccm: sinik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, elementy karoserii, chłodnice, relklektory, lampy i inne. Jelenia Góra, teł. 075/752-26-09,0606/75-84*22,
0604/62-27-34
MITSUBISHI COLT, LANCER, 1991 r . : siedzenia, komputery i
inne częśd blacharskie i mechaniczne, tel. 0608/47-38-35
MITSUBISHI ECLIPSE, SPACE STAR : klapa z szybą kpi, wó
zek, zwrotnice, kolumna McPhersona, listwa kierownicza, stabifizator. Oleśnica, tal. 071/314-38-54
MITSUBISHI GALANT, 1800 ccm, diesel: głowice. Bolesławiec,
tel. 0509/37-6642,0502/45-13-00
MITSUBISHI GALANT, 1800 ccm, diesel: częśd silnikowe. Pacz
ków tel. 0692/07-21-60
MITSUBISHI GALANT, 1981 r . : skrzynia biegów (5), chłodnica,
lampy, błotnik lewy przedni. Wrocław, teł. 071 /352-90-19
MITSUBISHI GAIANT, 1984 r . : drzwi kpi. i inne częśd z demon
tażu. Domasław, gm. Kobierzyce, powiat wrocławski, tel. 0693/
37-73-02
MITSUBISHI GALANT, 1986/94 r, 2000 ccm, i 1800:4 X 4, skrzy
nia biegów, zwrotnice, wahacze, zawieszenie tylne, elementy ta
picerki, instalacja elektryczna oraz inne częśd nadwozia i podwo
zia z demontażu rozbitego auta. Wrodaw, tel. 071/34842-16
MITSUBISHI GALANT, 1990/97 r, 1600 ccm, 2000 ccm, 2400 ccm
: wszystkie częśd z demontażu , możliwość wysyłkL Wrocław,
teł. 071/792-00-07,0606/10-85-93
MITSUBISHI GALANT, 1992 r. 1800 ccm, turbo D :.silnik, skrzy
nia biegów. Lipce, poróat legnicki, ta l 0692/34-35-27
MITSUBISHI GALANT, 1995/99 r . : amortyzatory, 4 szt. - 350 zł.
Głogów, tel. 0501/80-92-15
MITSUBISHI GALANT, LANCER, ECLIPSE : silnik 1800 ccm
TD * skrzynia biegów, silnik 1500 ccm 12V + skrzynia biegów,
lampy, maski, błotniki, wzmocnienia, chłodnice, klimatyzacje, kom
putery 2000 ccm 16V, skrzynia biegów (5) 16V, elementy wnętrza,
zawieszenia, alternatory i inne , możliwość wysyłki. Opole, teł.
0606/16-87-14
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MITSUBISHI GT 3000, GALANT, PAJER0 do każdego modelu
turbo benzyna, turbo D, TDI: turbosprężarki - 700 zl/szt. Wrocław,
tel. 071/34548-18
MITSUBISHI L200 : maska, błotniki, lampy, poduszki pow, inne
części. Lubin, tel. 0609/78-83-39

0

MITSUBISHI L300, 2.5D, 2.5TD, CANTER 3.30,
GALANT 1.8TD, 2.0TD: silniki, głowice, skrzynie
biegów, alternatory, rozruszniki. Możliwy montaż,
wysyłka, tel. 0502/08-89-47 W01040974

MITSUBISHI L300: bardzo duży wybór części do różnych wersji
1roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. Góra, teł.
065/543-41-95,0601/55-17-72
MITSUBISHI L300: silnik 2.5 Diesel, skrzynia biegów, zawiesze
nia, elementy blacharskie. Kalisz, teł. 0697/41-53-43
MITSUBISHI L300,1993 r . : lampa prawa przednia z kierunkow
skazem i ramką, - 200 zł. Jedlina Zdrój, powiat wałbrzyski, tel.
0697/16-06-13
MITSUBISHI LANCER, 1987/92 r, 1500 ccm : silnik z dokumen
tacją, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, błotniki, lampy tylne,
reflektory, komputer, felgi stalowe, klapa tylna, lusterka, inne. Zło
toryja. tel. 0608/39-00-93,0604/09-59-91
MITSUBISHI LANCER, 1993/98 r, 1600 ccm. 16V: silnik z doku
mentacją skrzynia biegów, zawieszenie, komputer, elementy pla
stikowe, drzwi, lampy tylne, stacyjka, lusterka, ukł. wydechowy,
inne. Złotoryja, teł. 0608/39-00-93,0604/09-59-91
MITSUBISHI LANCER, COLT, 1986 r, 1500 ccm, benzyna :
maska silnika, szyby, drzwi, lampy, elementy plastikowe, za
wieszenia, elementy blacharki z demontażu. Legnica, tel. 0605/
59-86-54
MITSUBISHI LANCER, COLT, GALANT. 1984/89 r, 1800 ccm,
diesel: różne części mechaniczne i blacharskie. Prudnik, tal. 0771
437-61-30
MITSUBISHI LANCER, ECLIPSE, CARISMA do każdego mode
lu tuibo benzyna, turbo D, TDI: turbosprężarki • 700 zt/szt. Wro
cław tel. 071/345-48-18
MITSUBISHI LANCER, GALANT 1.6 E 16V, 2.0 E 16V, 2.0 E:
silniki, skrzynie biegów, sprowadzone z Holandii, kpi. dokumenta
cja, gwarancja. Wałbrzych, teł. 0607/8240-67
MITSUBISHI PAJERO, 1995/96 r, 2500 ccm, turbo D : mosty na
pędowe, chłodnica, wentytator, tapicerka, lusterka, lampy tylne,
układ kierowniczy, sprężyny tylne, liczniki. Prusice, powiat trzebnicki, tel. 0604/94-44-76
MITSUBISHI PAJERO, L200 MAGNUM: bardzo duży wybór róż
nych części mechanicznych i blacharskich, 1200 Magnum (94/98),
Pajero (83/96), wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51,0601/
56-42-29
MITSUBISHI SIGMA: drzwi. Wrocław, tel. 0609/02-67-37
MITSUBISHI SIGMA, 1995 r, 3000 ccm, V6,12V : drzwi kpi, li
stwa kierownicza, wózek przedni, komputery, błotniki i inne. Ja
wor, tei. 0508/18-14-81
MITSUBISHI SPACE STAR, 2000 r . : różne części. Gubin, tel.
068/455-66-97godz. 20
MOSKWICZ 412: tłoki, tuleje, łańcuszek rozrządu, panewki, gło
wica, korbowody. Świdnica, tel. 074/840-85-08,0603/12-71 -95
MOTOCYKL APRILIA AF-1125, RS-50: różne części. Opole, tel.
0692/33-65-50
MOTOCYKL HONDA : różne częśd, używane. Góra, tel. 0693/
04-02-50
MOTOCYKL HONDA CB 400, CB 750, CBX 750, CX500, VF750,
S, C, F, VF1000: różne częśd. Opole, tel. 0692/33-65-50
MOTOCYKL JAWA 175 nieużywane: wal, tłok, cylinder. Kostrza,
teł. 074/851-67-18
MOTOCYKL KAWASAKI: różne części, używane. Góra, tel. 0693/
04-02-50
MOTOCYKL KAWASA KI KZ 440, KZ 550, KZ 750 , KZ1100,
EN450, GPZ500, GPZ900: różne części. Opole, tel. 0692/
33-65-50
MOTOCYKL MZ 150, 250, 251 ETZ : kota, elementy blacharki,
zawieszenia, części siników i inne. Chojnów, tel. 076/877-36-55
MOTOCYKL MZ 251 ETZ, 1991 r . : cały motocykl w częściach,
dużo nowych. Wrocław, tel. 0601 /78-94-77 MOTOCYKL ROMET CHART : sprzęgło kpi, stan b. dobry, - 50
zł. Wrocław, tal. 0507/08-90-13
MOTOCYKL SHL: różne części. Góra, tel. 0693/04-02-50
MOTOCYKL SUZUKI GS 550 : różne części. Opole, teł. 0692/
33-65-50
MOTOCYKL WFM: różne części. Góra, tal. 0693/04-02-50
MOTOCYKL WSK: różne części. Góra, tel. 0693/04-02-50
MOTOCYKL WSK125: części silnika. Kostrza. tei. 074/851-67-18
MOTOCYKL YAMAHA: różne części, używane. Góra, tel. 0693/
04-02-50
MOTOCYKL YAMAHA DT : koła, zbiomk paliwa. Strzelin, tel.
0605/24-11-05
MOTOCYKL YAMAHA XJ 600 DIVERSION, XJ 750, XJ900: różne
części. Opole, tel. 0692/33-65-50
MOTOCYKL YAMAHA XJ 600,1992 r, 86 tys. km, 600 ccm. 16V
: zawieszenie przednie, tablica zegarów, koła, ukł. napędowy,
moduł zapłonu, wałki rozrządu, lampa tylna, błotnik przedni, • 1.100
zł. Karpacz, powiat jeleniogórski, tel. 075/761-84-89
MOTOCYKLE: Honda CBR400R, Kawasaki GPZ-500S, Kawasaki GPX-600R, Suzuki GSX-1100F, GSX-750RW, Yamaha
YZF-750R: różne części. Prusice, pow. trzebnicki, teł. 0601/
57-69-98
MOTOROWER ROMET OGAR 200: siedzenie - 40 zl, wal, rama,
zbiornik paliwa. Wtocław, teł. 0508/99-17-31
MOTOROWER ROMET CHART: ukł. kierowniczy, magneto/au
tomat zmiany biegów, siedzenie. Wrocław, tel. 0508/99-17-31
MOTOROWER SIMSON S 51 : różne części. Bielawa, tel. 0604/
14-68-58
MOTOROWER SIMSON S 51: wszystkie części, brak dokumen
tacji, w całości, • 300 zł. Oława, tel. 071/30242-81
MOTOROWER SIMSON S 51: silnik, stan b. dobry. Wrocław, tel.
0693/64-30-56
MULTICAR M-24, M-25: różne części. Brzeg, tel. 077/411-23-65
po godz. 20
MULTICAR M-22 : rozrusznik, pompa wtryskowa, głowica, opo
ny. Przemków, tel. 076/832-05-69
NACZEPA : siłownik wywrotu, dł. 175 cm, - 2.000 zł, tel. 0504/
95-90-89
NACZEPA BRANDYS : plandeka dl. 122 m, stan b. dobry, uży
wana 2 sezony, -1.200 zł- Wrocław, tel. 0502/32-40-77
.NADWOZIE IZOTERMiCZNE chłodnicze, 6-komorowe, do prze
wozu lodów, temp. do -25 st.C, stan b. dobry, • 2.600 zł. Oborniki
śląskie, tei. 071/310-12-20
NADWOZIE IZOTERMiCZNE dł. 3 2 m, szer. 2.2 m, wys. 1.9 m,
• 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-22-59
NADWOZIE KONTENEROWE aluminiowe, białe, o wym.
4.25x2.2x2.2 m, na Mercedesa lub VW LT, - 3.800 zł. Bielawa,
powiat dzierżoniowski, tel. 0605/65-31-56
NADWOZIE SKRZYNIOWE aluminiowe, z plandeką - 2.500 zl.
Ząbkowice śląskie, tel. 0604/61-23-09
NISSAN, 1700 ccm, diesel : głowice. Bolesławiec, tel. 0509/
37-66-42,0502/45-13-00
NISSAN : silnik 1.7 D, 2.0 D. Bolesławiec, tel. 075/734-64-10,
0605/33-31-07
NISSAN 100 NX; 1992 r, 1600 ccm, 16V: sinik, zawieszenie.
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-80-66,0694/21-80-31
NISSAN 100 NX, 1994 r .: komplet drzwi, dach targa, klapa tylna,
amortyzatory, fotele, błotnik tylny prawy. Oleśnica, tel. 0503/
03-45-67
NISSAN 200 SX: różne części mechaniczne i blacharskie. Żary,
tel. 068/375-01 -02,0508/83-14-66
NISSAN BLUEBIRD, 2000 ccm: różne częśd z demontażu, środa
Śląska, tel. 0691/78-27-00
NISSAN CHERRY, 1985 r.: osprzęt sinika, skrzynia biegów, drzwi
kpi, klapa tylna, ukł. kierowniczy, lampy, zderzak tylny, fotele i
inne częśd. Wrodaw, tel. 0601/51-92-09
NISSAN LAUREL, 1984 r, 2800 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów automatic, kpi. karoseria, różne częśd mechaniczne i bla
charskie. Wrodaw, teł. 071/367-76^55,0605/82-40-44
NISSAN MAXIMA, 1988/93 r. V6 : automat skrzynia biegów 1.500 zł, na gwarancji, klapa tylna - 200 zl, zderzak tylny • 200 zl.
Wałbrzych, teł. 0607/82-40-67
NISSAN MAXIMA, 1990 r . : drzwi, szyby, ABS. komputery, tapi
cerka, elementy plastikowe, zawieszenia tylne i inne częśd. Jele
nia Góra, tel. 075/755-32-10,0508/54-21 -99
NISSAN MICRA, 1985 r . : skrzynia biegów, zbiornik paliwa, maglownica, szyby, wiązka inst. elektr, zwrotnice, zadski ham, zde
rzak, sprężyny, pompa hamulcowa i inne. Kolanowice, powiat opol
ski, tel. 077/421-76-34,0601/43-26-27
NISSAN MICRA, 1986 r . : wzmocnienie przednie, prawe i lewe,
nowe. Kępno. tel. 062/782-03-99 po godz. 20,0603/10-7945
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NISSAN MICRA, 1986 r . : aparat zapł, rozrusznik, pompa hamul
cowa, reflektor lewy, lusterko prawe, pompa paliwa, silnik wycie
raczek, zamek. Lubin, tel. 0601/84-81-19
NISSAN MICRA, 1986/92 r . : różne częśd mechaniczne i bla
charskie, teł. 0608/47-38-35
NISSAN MICRA, 1989 r, 1200 ccm-: szyby, elementy blacharki,
zawieszenia, silnik, skrzynia biegów, elementy plastikowe wnę
trza, tapicerka i inne. Wałbrzych, tel. 0505/64-57-22
NISSAN MICRA, 1990 r, 1000 ccm : różne częśd, z rozbiórki.
Oleśnica, tel. 0504/27-75-02
NISSAN MICRA K-11,1996 r. 1.0,1.316V: poduszka pow, sen
sor, szyba boczna prawa (stała i uchylna), licznik, pompa hamul
cowa, serwo, komputer, zadski ham, piasty, czujnik poddśnienia,
ABS, sprężyny, rozrusznik i Inne części mechaniczne. Pieńsk, tel.
075/778-62-81,0606/43-36-31
NISSAN MICRA, 1999 r . : częśd blacharskie przodu, obudowa
filtra pow, zbiorniczek spryskiwaczy. Wrocław, tel. 0506/06-64-60
NISSAN MICRA, PRIMERA, ALMERA, TERRANO II, 1998 r . :
wózki, wahacze, zwrotnice, półosie, kolumna McPhersona, listwy
kierownicze, stabilizatory, drzwi kpi, lusterka, klapa z szybą kpi.
Wrodaw, tel. 0501/2048-20
NISSAN PATROL 160,260 Y60 2.8,3.3: częśd silników, skrzy
nia biegów, mosty, resory, waty pędne, szyby, elementy blacharki,
łnstdaq'a elektryczna, elementy plastikowe, orurowanie, felgi alu
miniowe, opony nowe i używane. Zielona Góra, tel. 0502/6546-23
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NISSAN PATROL, 1987 r . : pokrywa silnika, poduszki silnika, re
gulator obrotów, przekaźniki, przełącznik pod kierownicę. śvridnica, tel. 074/853-76-67,0605/82-15-63
NISSAN PATROL, 1994 r .: różne częśd mechaniczne, dach (krót
ki) z relingami, maska, klapa, szyby. Trzebnica, tel. 0693/39-63-63
NISSAN PATROL GR. 2001 r, 3000 ccm, turbo D : sinik z pompą
- 4.500 zł. Krotoszyn, teł. 0603/87-9545

O

NISSAN PRIMERA, 2.00, 2.0TD, SUNNY 1.7D,
URVAN 2.5D, VANETTE 2.0D, 200 SX 1.8T: silni
ki, skrzynie biegów, alternatory, rozruszniki. Moi*
liw y m ontaż, w ysyłka, te l. 0502/08*89*47
W01040944

NISSAN PRIMERA : różne częśd (duży wybór do wszystkich
modeli, możliwość wysyłki). Leszno, tel. 065/527-00-08 w
godz. 8-16,0609/21-64-95,0501/32-68-85
NISSAN PRIMERA: częśd mechaniczne oraz elementy blachar
skie. Wrodaw, tał. 0698/35-59-72
NISSAN PRIMERA: amortyzatory, głowica i inne. Zielona Górą
teł. 0605/6746-51
NISSAN PRIMERA, 1991 r . : ćwiartka nadwozia przednia prawa i
lewa, dach z tapicerką i inne częśd (do sedana i kombi, możli
wość wysyki). Leszno, tei. 065/527-00-08,0609/21-64-95,0501/
32-68-85
NISSAN PRIMERA, 1991 r . : różne częśd. Trzebnica, tel. 071/
387-08-10,0693/39-63-63
NISSAN PRIMERA P-10,1991/96 r, 1600 ccm, 16V, benzyna :
silniki, częśd silników, zawieszenia, osie, kola, układy kierowni
cze, wyposażenie wnętrza, szyby, chłodnice, zderzaki, maski, błot
niki, drzwi, lampy, inne częśd z demontażu, od 20 zl. Syców, tel.
062/785-36-81,0603/92-7543
NISSAN PRIMERA, 1992 r.': częśd silnika, pompa paliwową
drzwi i inne. Lubin, tel. 0601/74-55-23,0607/53-63-34
NISSAN PRIMERA P-10 SEDAN, 1992 r, 150 tys. km, 1600 ccm.
benzyna 16V, si Ink z kompletną dokumentacją stan idealny -1300
zł, pas przedni, błotnik lewy, lampy przednie (ręczna regulacja),
drzwi przednie kompletne, lusterka, pompa wspomagania, alter
nator, rozrusznk, zawrieszenie przednie i tylne, wahacze i inne
częśd. Szprotawa, tel. 068/376-32-07,0603/09-19-33
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1992 r . : różne częśd. Legnica, tel.
0602/69-28-86
NISSAN PRIMERA, 1992 r. : lusterko el. regulowane, prawe, 100 zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31
NISSAN PRIMERA, 1992 r. limuzyna, kombi: slnk 2.0, 1.6 E.
skrzynia biegów, zawieszenia, elementy blacharki. Wijewo, teł.
065/54942-72,0601/73-12-22
NISSAN PRIMERA, 1992 r . : lewe szyby drzwiowe, przednie i
tylne. Wrocław, tel. 0694/90-80-95
NISSAN PRIMERA P-10,1994 r. 5-drzwiowy: lampa tylna lewa.
Wrodaw. teł. 0691/35-23-33
NISSAN PRIMERA, 1997 r, 2000 ccm, TD: skrzynia biegów, sprzę
gło, ałtemator, rozrusznik, pompa wspomagania kier, ukł. kierow
niczy, drzwi prawe, ćwiartki nadwozia tylne, próg ze słupkiem,
amortyzatory przednie. Gromadka, powiat bdesławiecki, tel. 0601/
75-93-91.
NISSAN PRIMERA P-11 KOMBI, 1998 r, 2000 ccm: drzwi tylne
prawe, silnk nadmuchu, kolumna McPhersona prawa, wahacz
prawy, wózek silnika, chłodnica klimatyzacji, listwa kierownicza,
tapicerka drzwi, klamki nklowane, elem. drewnopodobne, kom
puter, kolektor ssący, centralny zamek, zagłówki. Prusice, tel. 071/
312-60-25,0502/40-83-68
NISSAN PRIMERA, 2003 r . : lusterko lewe, tel. 0696/34-76-60
NISSAN SERENA: drzwi kpi, klapa z szybą kpi, lusterka, zwrot
nice, kolumna McPhersona, poduszka pow. ♦ sensor. Wrodaw,
tel. 0601/77-27-92
NISSAN STĄNZA, 1991 r . : drzwi, zawieszenie, przekł. kierowni
cza, osprzęt sinika, pompy i inne. Nysa, teł. 0504/05-29-07
NISSAN SUNNY N-14,1600 ccm, 16V: drzwi, szyby, dach, błot
niki przednie i tylne, zawieszenia, automatyczna skrzynia biegów,
osprzęt silnika, slnk, elementy plastikowe. Krotoszyn, tel. 0603/
46-05-58
NISSAN SUNNY N13 : lusterko prawe, lampy tylne, -100 zł. Lu
bin, tal. 076/846-65-13,0609/03-7544
NISSAN SUNNY N-14 SEDAN : lampy tylne. Wrodaw, tal. 0691/
35-23-33
NISSAN SUNNY COUPE. 1986/87 r . : szyba drzwi, lusterko, re
flektory, zderzak przedni. Bolesławiec, tel. 0602/85-37-64
NISSAN SUNNY, 1987 r, 1600 ccm, wtrysk: sinik, skrzynia bie
gów, różne częśd mechaniczne i blacharskie. Opole, tel. 0607/
50-74-07
NISSAN SUNNY, 1989 r, 1300 ccm: wahacz prawy, półoś długa,
łapy silnika, rozrusznk, aparat zapł, serwo, sprzęgło, drzwi prawe, szyba tyłna lewa, błotnik lewy. Wrodaw, teł. 0501/81-36-18
NISSAN SUNNY BI 2 GTI, 1990r, 1800ccm, 16V, wszystkie czę
śd. Goszcz, powiat oleśnicki, teł. 071/398-70-27
NISSAN SUNNY, 1991 r.: zawieszenia, slnk (2000 diesel), skrzy
nia biegów (5), elementy blacharki I inne. Wrocław, tel. 0693/
28-0849
NISSAN TERRANO, 2700 ccm, turbo D : felgi aluminiowe - 600
zł, most tylny • 900 zł, szyby, wahacze, piasty, silnik (160.000
przebiegu) i Inne. Leszno, tel. 0607/19-56-64
NISSAN TERRANO, 1992 r, 2700 ccm, turbo D : chłodnica
wody -150 zł, koło zapasowe, nowe -100 zł, felgi aluminiowe
- 500 zł i końcówki drążków. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0506/
13-23-85
NISSAN TERRANO, 1992 r, 2700 ccm, turbo D : silnik kpi. lub na
częśd. - 2.500 zł. Legnica, tel. 076/850-2448,0604/29-99-07
NISSAN TERRANO, 1993 r. 160 tys. km. 2700 ccm, turbo D wer
sja 5-drzwiowa: kpi. sinik, kpi. zawieszenia, rozdzielacz napędu i
inne z demontażu, - 5.000 zl. Gubin, powiat krośnieński, tel. 0501/
55-74-05
NISSAN TERRANO I, II, PATROL: bardzo duży wybór częśd do
różnych wersji i roczników, możliwość wysyłki. Górą tel. 065/
54341-95,0601/55-17-72
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NISSAN VANETTE : bardzo duży wybór częśd do różnych wer
sji, możliwość wysyki. Górą tel. 065/54341-95,0601/55-17-72
NISSAN VANETTE, 1990 r, 2000 ccm, diesel: sinik, skrzynia
biegów, zawieszenia, przednia szyba, drzwi, rozrusznk, alterna
tor, chłodnica i inne częśd z demontażu. Gromadka, tel. 076/
817-21-09,0600/7042-82
NYSA: most tylny kpi, stan dobry -100 zł, zawieszenie przednie
kpi, stan dobry • 100 zł, wal napędowy • 40 zł. Wrocław, tal. 0604/
08-8847
OPEL, 1600 ccm, 1700 ccm, diesel : głowice, wałki rozrządu.
Bolesławiec; teł. 0509/37-6642,0502/45-13-00
OPEL, 1600 ccm, diesel: sinik. Bolesławiec, tel. 075/734-64-10,
0605/33-31-07
OPEL, 1600 ccm : pompy wtryskowe. Domasław, gm. Kobierzy
ce, powiat wrocławski, tel. 0693/37-73-02
OPEL : alternator, kpi. sprzęgło i skrzynia biegów (5) • 1.7 D,
głowica -1.4,1.8, wałek rozrządu -1.8,2.0, rozrusznik • 1.8, kom
puter -2.0, czujnik Hala, zderzak przedni Omega B, maska sini
ka • Astra I. Mrozów, powiat średzki, tel. 0694/26-79-56
OPEL : silniki 1.6 D, 1.7 D, 1.5 D (Isuzu), 1.9 E, głowice, wały,
bloki slnka, kpi. dokumentacja. Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77
OPEL: slnki diesel o poj. 1.5 (Isuzu), 1.6,1.7 GM, głowice, skrzy
nie biegów, bloki silników, kpi. dokumentacja, możliwość monta
żu. Pastuszyn, tel. 068/388-42-70
OPEL : slnki, skrzynie biegów (automatic i manualne), wszyst
kie modele, możliwy montaż. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/
312-5341,071/312-6341
OPEL, benzyna, diesel: skrzynie biegów, silniki, sprowadzone z
Holandii, kpi. dokumentacja, na gwarancji, rozrusznki, alternato
ry, komputery lub kupię samochód z uszkodzonym slnkiem. Wał
brzych, teł. 0607/8240-67
OPEL KOMBI SEDAN, 1988 r . : różne częśd z demontażu, sinik
20,2.4 E oclone, skrzynia biegów i inne. Gromadka, pow. bolesła
wiecki, tel. 0600/13-30-53,0603/71-61-56
OPEL AGILA: błotnik przedni lewy, • 50 zl. Jelenia Góra, tel. 075/
713-0340
OPEL AGILA, CALIBRA, ZAFIRA, SINTRA, ASTRA I, I I : różne
częśd z demontażu. Jelenia Górą tel. 075/761-05-96, 0502/
51-24-00
OPEL AGILA, SINTRA : różne częśd. Drezdenko, tel. 095/
762-31-95,0602/184445
OPEL AGILA, VECTRA, ASTRA II, CORSA C : wózki, wahacze,
zwrotnice, półosie, kolumna McPhersona, istwy kierownicze, sta
bilizatory, oś tylna, drzwi kpi, Idapa z szybą kpi. Oleśnica, tel. 071/
314-3844
OPEL ASCONA : różne częśd z demontażu. Jawor, tel. 0607/
82-33-39
OPEL ASCONA, 1300 ccm, 1600,1800,2000 ccm: slnHd, lampy
tylne, reflektory, zawieszenie, elementy blacharki, opony, stan b.
dobry i inne. Legnica, tel. 076/722-95-21,0694/05-10-72
OPEL ASCONA, 1600 ccm, diesel: głowica (gwarancja szczdnośd), pompa wtryskowa, wał z korbowodami i fokami, blok silni
ka. Ludgierzowice, powiat trzebnicki, tel. 0501/61-1445
OPEL ASCONA: kpi. zderzak przedni firmy Reigel. Mrozów, po
wiat średzki, tel. 0694/26-79-56
OPEL ASCONA C : różne częśd. Wrocław, tel. 0605/1240-05
OPEL ASCONA, 1982/88 r, benzyna 1.300,1.600 i 1.800 ccm:
slnki, elementy silników, skrzynie biegów, zawieszenie, osie, koła,
układy kierownicze, elementy wnętrza, tapicerka, szyby, chłodni
ce, zderzaki, maski, błotniki, drzw, lampy i inne - od 10 zł/szt.
Syców, tei. 062/785-3641,0603/92-7543
OPELASCONA, 1985 r, 1600 ccm, diesel: silnik na częśd, skrzy
nia biegów (manualna i automat), chłodnica, półosie, częśd za
wieszeń, drzwi, szyby, maska sinika, klapa tylna, lampy, zderza
ki, wypos. wnętrza. Wrodaw, tel. 071/322-2642 w godz. 9-16
OPELASCONA, 1986 r . : różne częśd. Lwówek śląski, tel. 0695/
69-2141
OPEL ASCONA, 1987 r, 1600 ccm, diesel 4-drzwiowy: silnk
uszkodzony cely lub na częśd, zawieszenie przednie i tyine, lam
py, zderzaki szerokie, maska, drzwi prawe, klapa tylna, szyby, sie
dzenia, konsola, elementy plastikowe, błotniki, opony, karoseria
w całośd lub na częśd, ukł. kierownicz inne. Legnica, tel. 0601/
67-87-04,076/722-95-92
OPEL ASCONA, 1988 r.: rozrusznik, ałtemator, skrzynia biegów
(5), osprzęt sinika i inne. Wrodaw, tel. 0693/8845-22
OPEL ASCONA, KADETT, REKORD : wszystkie częśd. Błonie,
teł. 071/317-8740,0692/91-77-91
OPELASTRA 3-drzwiowy: różne częśd z demontażu, ceny od 10
zł. tel. 0507/14-12-17
OPELASTRA I : drzwi, głowica, rozrusznk, Icznik, zawieszenie,
lampy, klamki, półosie, zbiómk paliwa, listwa kierownicza, sta
cyjka, tarcze hamulcowe, zadski, ałtemator, inne. Dzierżoniów,
tel. 0608/44-96-71
OPEL ASTRA, 1700 ccm, turbo D : skrzynia biegów, • 400 zł.
Głogów, tel. 0697/244948
OPEL ASTRA : maska sinika, • 80 zł. Jelenia Góra, tel. 075/
7134340
OPEL ASTRA I I : drzwi lewe przednie, - 70 zł. Jelenia Górą tel.
075/71343-80
OPEL ASTRA: zderzak przedni, • 80 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/
494242
OPELASTRA I, II: częśd do 1.7 TDi ISUZU, 1.7 DTI 16V,-częśd
silnika, osprzęt, zawieszenia, skrzynie biegów, elementy nadwo
zia, elementy płastkowe, tapicerki i inne. Kalisz, teł. 0501/8147-50
OPELASTRA I I : poduszki pow, sensor, kierownica, taśma. Le
gnica, tel. 0607/84-1140
OPEL ASTRA II A, B : klapa tyłna. Lwówek śląski, tei. 0694/
184842
OPELASTRA: różne częśd. Łagiewniki, tel. 071/393-97-54,0693/
334646
OPEL ASTRA, 1400 ccm : głowica z wałkiem rozrządu i hydroelementami, felgi aluminiowe do Astry, Vedry, Cafibry. Ostrów
Wkp, tel. 0604/8647-09
OPEL ASTRA : silnik, skrzynia biegów, elementy blacharskie,
zawieszenia, koła aluminiowe, zderzaki, lampy i inne. Pleszew,
tel. 0694/72-1741
OPEL ASTRA.1700 ccm, diesel: sinik niedawno sprowadzony,
kpi. dokumentacja celna. Polkowice, tel. 076/845-05-35, 0508/
494548
OPEL ASTRA: przód + słupki (prawy i lewy) + ścianka grodzio
wa. Świdnica, tel. 074/85348-56,0609/40-2047
OPELASTRA I : zderzaki, chłodnica, gril. Świdnica, tel. 0606/
324146
OPELASTRA, 1400 ccm: chłodnica z wentylatorem, przekl. kie
rownicza. Wałbrzych, tel. 0602/19-4443
OPELASTRA KOMBI: roleta bagażnka, prowadnice, siatka, re
lingi dachowe + listwy, zagłówki. Wrocław, tel. 0603/30-6142
OPEL ASTRA i, 1700 ccm, TDS : intercooler • mocowany na 2
śrubki, - 90 zł. Wrodaw, tel. 0601/50-64-56
OPEL ASTRA KOMBI: zderzak tylny. Wrodaw, tel. 0603/684548
OPEL ASTRA I I : zawieszenie, skrzynia biegów i inne częśd z
demontażu. Wrodaw, tel. 0606/3344-50
OPEL ASTRA I : karoseria, odona, na częśd, zawieszenia, sil
nik, skrzynia biegów, elementy plastikowe, elementy wyp. wnę
trze, ukł. kierowniczy, szyby, koła, zbiornik paliwa, belka tylna,
drzwi, klapy i inne. Wrocław, tel. 0609/0247-37
OPELASTRA I I : zderzaki, lampy, błotnki, halogeny, piasty, prze
kładnia kier, drzwi, chłodnica klimatyzacji. Wrodaw, tel. 0694/
8343-31
OPEL ASTRA KOMBI, 1600 ccm, 1800 ccm : skrzynia biegów,
silnk na częśd, elementy blacharki i mechaniczne, InsŁ elektrycz
na. Wrocław, tel. 0698/5041-38
OPELASTRA: błotniki, maska, wzmocnienie czołowe, zderzaki,
reflektory, kierunkowskazy, halogeny, lampy tylne, progi, reperaturki błotnków tylnych, lusterka. Wrodaw, teł. 0603/66-97-27
OPEL ASTRA: różne częśd z demontażu. Wschowa, teł. 0605/
914841 Niemcy, 0049/1744-9648-61
OPEL ASTRA KOMBI, HB, 1991 r, 1400 ccm, 1.6,1.8 : oclony
silnik 1 6E, błotnki, drzwi (3 i 5-drzwiowy), el. pompa paliwa, waki
rozrządu, monowtrysk, listwa kier. ze wspomaganiem kier. i bez
wspomagania, przeguby, stacyjka, przełącznki pod kierownicę.
Dzierżoniów, tel. 0505/8744-14,0507/984240 .

OPEL ASTRA, 1991/04 r. : różne częśd. Wrocław, tel. 071/
346-27-24,0601/7443-50
OPEL ASTRA, 1991/98 r. 1.4 E, 1.6 E, 1.7 Dr slnki, częśd sini
ków, skrzynie biegów, zawieszenia, osie, koła, układy kierowni
cze, wyposażenie wnętrza, tapicerka, szyby, chłodnice, zderzaki,
maski, błotniki, drzwi, lampy, inne części z demontażu, od 20 zł.
Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63
OPEL ASTRA KOMBI, 1991/98 r. 1.400,1.600 i 1.700 ccm: silni
ki, elementy silników, skrzynie biegów, zawieszenie, osie, kda,
układy kierownicze, elementy wnętrza, tapicerka, szyby, chłodni
ce, zderzaki, maski, błotnki, drzwi, lampy i inne - od 10 zl/szt.
Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-7543
OPELASTRA 1992 r.: wszystkie częśd z rozbiórki. Zielona Góra,
tel. 0600/33-11-94
OPEL ASTRA, 1992 r . : wszystkie częśd mechaniczne i blachar
skie, szyby, tapicerka, elementy plastikowe, skrzynia biegów, alu
miniowe felgi, silnk - oclone, kpi. dokumentacja. Gostyń, tel. 0691/
83-20-80,065/572-39-15,0607/8448-56
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r. 1.6 wtrysk, 1.7 TD (Isuzu): slniki
na częśd, skrzynie biegów • 300 zl/szt, szyba przednia • 60 zł,
drzwi, klapy, relingi dachowe, szyberdach, tapicerki, zawiesze
nia, opony z felgami, elementy płastkowe wnętrza, ćwiartki nad
wozia i inne. Legnica, tel. 0606/38-82-26
OPELASTRA, 1992 r. kombi, 5-drzwiowy: silnik 1.4,1.6,1.7D,
1 7TD Isuzu, skrzynia biegów, inne częśd z demontażu. Wijewo,
tel. 065/54942-72,0601/73-12-22
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r, 1400 ccm, 1600 ccm, benzyna
3-drzwiowy, 5-biegowy karoseria kompletna z Niemiec, ćwiartki
nadwozia, slnki, skrzynie biegów, zawrieszenie i inne, kpi. doku
mentacja. Zgorzelec, tel. 075/775-1542, 0502/254146, 0501/
12-81-79
OPELASTRA, 1992/96 r, 80tys. km, 1600 ccm, benzyna: drzwi,
szyby, ćwiartki nadwozia tylne, poduszki pow, napinacze, fotele
kubełkowe, amortyzatory, skrzynia biegów (5), nagrzewnica, wa
hacze, pasy, klapa tylna, zawieszenie tylne, zderzak tylny, felgi
stalowe, komputer, gażnik, ukł. kierowniczy. Legnica, tel. 0697/
33-6342
OPEL ASTRA, 1992/96 r. : drzwi, błotniki, lusterka, głowica,
osprzęt silnka 1,7 TDI, zawieszenie, dach do kombi, fotele, tapi
cerka. Lubań, tel. 0603/6046-74,0609/19-20-76,075/721-3644
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OPEL ASTRA, 1993 r . : zderzak przedni oraz zderzak tylny rów
nież do kombi. Bystrzyca Kłodzka, teł. 0691/6741-72
OPEL ASTRA, 1993 r, 1400 ccm: silnk z dokumentacja, błotnki,
drzwi, zderzaki, lampy, atrapa, kda, szyberdach, pasy, sprężyny,
zamki, kierownica, slniczek wycieraczek, elementy płastkowe i
inne. Sulechów, powiat zielonogórski, tel. 0604/59-98-75
OPEL ASTRA, 1993 r, 1700 ccm, turbo D : głowica, z gwarancją
szczełnośd. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39
OPEL ASTRA, 1993 r.: tylna część nadwozia do modelu 5-drzwiowego. Krotoszyn, tel. 0609/30-8640
OPEL ASTRA, 1993 r, 1600 ccm, benzyna : silnk, skrzynia bie
gów, zawieszenia, dach, koła, drzwi, siedzenia, póka tylna, klapa
tylna z szybą wiązka inst elektr, podłużnice przednie, przekł. kie
rownicza, wspomaganie kier, zderzaki i inne. Legnica, teł. 0501/
31-40-95
OPEL ASTRA, 1993 r, 1800 ccm, benzyna : kolumny McPherso
na, półosie, szyby, maska sinika. Pieńsk, tel. 075/7764241,0606/
43-3641
OPEL ASTRA, 1993 r. : ślinki, skrzynie biegów, drzwi, maska
przednia, zderzak, lampy tylne, klapa tyłna, zawieszenie przednie
i tylne, kompletne wnętrze, deska rozdzielcza, błotnki. Syców,
tel. 0606/734741
OPEL ASTRA, 1993 r, 1600 ccm : różne częśd mechaniczne i
blacharskie. Wrodaw, tel. 0694/83-3341
OPEL ASTRA i KOMBI, 1994 r, 1400 ccm, benzyna: dach z szyberdachem, częśd mechaniczne i blacharskie. Polkowice, teł. 076/
8454545,0508/194548
OPELASTRA. 1994 r . : slnki, 1400 ccm, 1600 ccm, 1800 ccm,
benzyna, skrzynie biegów do slnków, 1400 ccm, 1800 ccm, 2000
ccm benzyna i 1700 ccm D, drzwi, lampy, zawieszenia, kola i inne.
Żary, tel. 068/4704141,0605/59-03-89
OPEL ASTRA, 1994/97 r . : klapa tyłna z szybą drzwi, zderzaki
przednie i tylne. Lwówek śląski, tel. 075/647-84-26
OPEL ASTRA, 1995 r, 1700 ccm, turbo D (Isuzu): alternator 250 zi, rozrusznk -150 zł, rozrusznk do silnika 1600 ccm tuibo D
i diesel, cena 150 zl. Bytom Odrzański, powiat nowosolski, tei.
0609/26-06-82,0601/5943-31
OPEL ASTRA, 1995 r, 1700 ccm, diesel, TDI: głowice kpł, turbo,
pompy wtryskowe, rozrusznik, skrzynia biegów (F10, F13, F16),
oświetlenie, poduszki pow, inne. Gromadka, pow. bdesławiecki,
teł. 0604/78-33-32,0694/96-29-31
OPELASTRA, 1996 r, 1700 ccm, diesel (Isuzu): częśd silnka,
pompa wtryskowa, przewody paliwowe, koła zębate, korbowody,
sprzęgło kpi. i inne, ceny od 100 zł. Góra, tel. 065/54446-25
OPEL ASTRA, 1996 r.: skrzynia biegów (5), - 210 zł. Oława, tei.
0601/14-72-11
OPEL ASTRA, 1996 r . : reflektory, stacyjka, zamki do drzwi, felgi
aluminiowe i stalowe, opony, lusterka. Wrocław, tel. 071/32549-72,
0602/19-16-22
OPEL ASTRA CLASSIC KOMBI, 1996 r . : klapa tylna, pas tylny,
drzwŃ tylne prawe. Wrodaw, tel. 071/341 -56-58,0600/71 -28-00
OPEL ASTRA, 1997 r, 1700 ccm, turbo D 5-drzwiowy: wałek roz
rządu z obudową szyba tylna, zderzak tylny. Bolesławiec, tel. 0602/
804546
OPEL ASTRA, 1998 r .: zderzak tylny, śdanka tylna, błotnik lewy,
drzwi przednie lewe, drzwi tylne prawe do kombi, blenda, gril.
Wrodaw, tei. 0601/51-92-09
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r. zielony metalic: zderzak tylny, 300 zł. Wrodaw. teł. 071/78446-70,0691/1941-07
OPEL ASTRA, 1999 r . : reflektory. Głogów, tel. 076/633-59-10,
0606/514641
OPELASTRA II, 1999 r, 38 tys.km, 1700 ccm, TDI (Isuzu): s l
nk, skrzynia biegów, komputer do poj. 2.0 DTH, ałtemator. Gro
madka, powiat bolesławiecki, teł. 0601/75-93-91
OPEL ASTRA II, 1999 r^: kolumna kierownicy, -150 zł. Wrodaw,
teł. 0607/9943-94
OPELASTRA II, 1999 r, 2000 ccm, 16V, turbo D : silnik, uszko
dzony blok, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-58-91, 0501/
34-22-51
OPEL ASTRA II, 1999/04 r, 1400 ccm, 1600,1700,1800,2.0:
ABS, wspomaganie kier, zawieszenie, klmatyzacja, RO, konso
la, poduszki pow, napinacze pasów, elementy tapicerki, siedze
nia, osprzęt sinika, lusterka, icznk, slniki, turbiny, pompy wtry
skowe, zderzaki. Wrocław, tel. 0501/4140-10
OPEL ASTRA II SEDAN, 2000 r, 1600 ccm, benzyna, wtrysk :
skrzynia biegów, progi ze słupkami, sprzęgło, drzwi prawe, pia
sty, zwrotnice, pompa ABS, zbiomk i pompa paliwa, kanapa tyl
na, ścianka tylna, lampa lewa tylna, osprzęt silnika i inne. Brzeg,
tel. 0600/73-25-17
OPEL ASTRA II, 2000 r. 2000 ccm, 16V : przekł. kierownicza,
wspomaganie kier, wahacze, pompa ♦ zbiorniczek, węże, wspo
maganie kier, lampy tylne, drzwi, klapa tylna, zderzaki, błotniki.
Legnica, tel. 0694/18-99-71,0604/294947
OPEL ASTRA I, II, YECTRA A, B, OMEGA B, CORSA C, ZAFI
RA : różne częśd mechaniczne i blacharskie. Leszno, teł. 065/
53343-08,0605/6647-60,0605/69-3240
OPEL ASTRA, CALIBRA, CORSA, OMEGA, REKORD, VECTRA TE, TD, TDI: turbosprężarki (do każdego modelu) - 700 zł/
szt. Wrocław, tel. 071/34548-16
OPEL ASTRA, CORSA II, C : poduszki pow, napinacze pasów,
sensory. Bytom, tel. 0505/13-53-71'
OPEL ASTRA, CORSA, OMEGA, VECTRA B : elem. blacharki,
lampy, zderzaki i inne. Wrocław, tel. 071/34243-06,0502/254546
OPELASTRA, OMEGA, VECTRA: el. pompa paliwa i kompute
ry. Wałbrzych, tel. 074/845-3240,0606/93-5946
OPEL ASTRA, VECTRA, 1600 ccm, benzyna: wal korbowy, gło
wica kpi, tłoki z korbowodami. Zielona Góra, tei. 0604/93-68-09
OPEL ASTRA, YECTRA, 1989/92 r, 1600 ccm,, 2000 ccm: slni
ki, skrzynie biegów F10, F13, F16, różne części mechaniczne i
blacharskie. Opole, tel. 0607/50-7447
OPEL ASTRA, YECTRA, ASCONA, KADETT, AGILA : zawie
szenie, oblachowanie, oświetlenie, silnik, skrzynia biegów i inne.
Prusice, tel. 071/312-54-64
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OPEL ASTRA, VECTRA, CORSA, OMEGA, CALI
BRA, POLONEZ, 1980/00 r. Caro, Atu, Truck, Peu
geot 205,309,405,406,605, Partner, Boxer: lam
py tylne, reflektory, kierunkowskazy, halogeny,
atrapy, zderzaki, chłodnice, elementy blacharki
itp. REG-PLAST, Wrocław, ul. Strzegomska 2/4,
tel. 071/355-06-07, 0602/18-87-35 W81004334

OPEL BEDFORD BUS, 1985 r .: karoseria (bez silnika, kpi. doku
mentacja, zarejestrowana), • 600 zł. Lewin Kłodzki, tel. 0693/
55-2742

OPEL CALIBRA: głowica 2.016V, lampy tylne, maska, błotnki,
lusterka, zawieszenia i inne części z demontażu. Głogów, tel. 076/
8334146,0602/79-74-17
OPEL CALIBRA, 2000 ccm, 16V: silnk z osprzętem, zawiesze
nia, półosie, komputery, lampy, ćwriartki tylne i szyby. Opole, td.
0606/46-23-55,0503/0949-07
OPEL CALIBRA, 2000 ccm, 16V: części slnków I osprzęt. Świd
nica, tel. 0602/62-9847
OPEL CALIBRA: różne części mechaniczne i blacharskie, błot
niki, szyby, klapa, lampy, elementy plastikowe, zawieszenia,
osprzęt slnka, slnk i inne. Wrocław, tel. 0609/0247-37
OPEL CALIBRA, 1992 r . : wszystkie częścwnechaniczne i bla
charskie, szyby, tapicerka, aluminiowe felgi, elementy płastko
we, skrzynia biegów, silnik • oclone, kpi. dokumentacja. Gostyń,
tel. 0691/83-2040,065/57249-15,0607/8448-56
OPEL CALIBRA, 1993 r, 2000 ccm, 8V : skrzynia biegów F-16,
kompletna, stan b. dobry, - 500 zl, tel. 0602/8243-26
OPEL CALIBRA, 1993 r . : slnk, skrzynia biegów, osprzęt silni
ka, zawieszenia i inne częśd. Bolków, tel. 0696/44-8044,0608/
674843
OPEL CALIBRA, 1994 r, 2500 ccm, benzyna,-V6 : skrzynia
biegów, -1.200 zl. Gromadka, powiat bdesławiecki, tel. 0601/
75-93-91
OPEL CALIBRA, VECTRA A : zegary, przełączniki świateł, prze
guby, kierownica z poduszką pow, sensor, pompa wspomagania
kierownicy, zbiorniczki, instalacja elektryczna, slniczek szyberdachu i inne części. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18
OPELCOMBO, 1999 r.: drzwi przednie prawe. Wrocław, tel. 0601/
514249
OPEL CORSA B : zderzak przedni i tylny. Bystrzyca Kłodzka, td.
0691/6741-72
OPEL CORSA B : wszystkie częśd mechaniczne i blacharskie.
Gostyń, tel. 0691/83-2040.06^/57249-15.0607/84-98-56
OPEL CORSA, 1200 ccm, 1400 ccm, 1600 ccm: slniki, skrzynia
biegówj lampy tylne, reflektory, zawieszenie, elementy blacharki,
opony i inne. Legnicą tel. 076/722-95-21,0694/05-10-72
OPEL CORSA B : zawieszenia, tapicerka, lampy, zderzaki, ele
menty blacharki, ćwiartki nadwozia, maska silnika, drzwi. Lesz
no, tel. 0603/4640-33
OPEL CORSA B 3-drzwiowy: dach z podsufitką. Leszno, td. 0507/
484949
OPEL CORSAA : drzwi prawe, -145 zł. Lubań, tel. 0603/4349-76
OPEL CORSA B 3-drzwiowy : klapa tylna. Lwówek Śląski, tel.
0694/184842
OPEL CORSA A : karoseria oclona na części, zawieszenia, osprzęt
slnka i inne. Wrocław, tel. 0609/02-67-37
OPEL CORSA B : zderzak przedni i tylny, błotnik, lampy, drzwi,
lusterko. Wrocław, tel. 0609/0247-37
OPEL CORSA B : różne częśd z demontażu. Wschowa, td. 0605/
914841 Niemcy, 0049/1744-96-9841
OPEL CORSA, 1963/04 r. : różne częśd. Wrodaw, td. 071/
346-27-24,0601/7443-50
OPEL CORSA A, 1986 r, 1300 ccm : skrzynia biegów (5), roz
rusznik, ałtemator, gażnik, błotniki, maska, chłodnica, fdgi, idapa
tyłna, oś tyTna, sprężyny, zderzaki, konsola, wahacze, zbiomk
paliwa, tapicerka, nagrzewnica, szyby, ćwiartki nadwozia. Sule
chów, td. 0609/56-6349
OPEL CORSA, 1990 r.: wszystkie częśd z rozbiórki. Zielona Góra,
teł. 0600/33-11-94
OPEL CORSA, 1990 r, 1400 ccm 3-drzwiowy: silnik, skrzynia bie
gów, osprzęt silnika 1,0, skrzynia biegów do 1.0, zawieszenie
przednie i tylne, ukł. kierowniczy, błotnki, zderzaki, gril, lampy,
klapa tylna, szyby, lusterka, dedzenia, konsda, elementy plasti
kowe, karoseria cała lub na częśd. Legnicą td. 0601/6747-04,
076/72245-92
OPEL CORSA, 1990 r, 1500 ccm, diesd (Isuzu): sinik, skrzynia
biegów (5). Strzelin, td. 071/392-2145,0607/1148-99
OPEL CORSA A, 1991 r, 1200 ccm, wtrysk : maska slnka, za
wieszenie przednie i tylne, skrzynia biegów, chłodnica ♦ wentyla
tor. gril i inne. Głogów, tel. 076/83141-88,076/83142-29,0601/
0549-76
OPEL CORSA, 1991 r.: wszystkie częśd mechaniczne i blachar
skie, szyby, elementy plastikowe, tapicerka, skrzynia biegów, duminiowe felgi, odone, kpi. dokumentacja. Gostyń, td. 0691/
83-2040,065/572-39-15.0607/84-98-56
OPEL CORSA, 1991 r, 1200 ccm,, 1400: kolumny McPhersona,
klapa, lampy, rozrusznik, chłodnica, komputer, nagrzewnica, pom
pa pdiwa i hamulcowa, stacyjka, przeguby, fotele, kokpit. Oława,
tel. 0608/42-74-12
OPEL CORSA, 1991 r, 1200 ccm, benzyna, gaźnk : silnk. Wto
daw, tel. 0694/1742-75,071/3734748
OPEL CORSA, 1992 r . : różne częśd. Bystrzyca Kłodzka, tel.
0695/914642
OPEL CORSA, 1992 r . : wszystkie częśd z demontażu. Jawor,
td. 0507/10-19-20
OPEL CORSA A, 1992 r, 1500 ccm, diesel (Isuzu): silnk, skrzy
nia biegów, rozrusznk, -1.600 zł. Lubań, td . 0506/04-70-55 OPEL CORSA, 1992 r, 1500 ccm, diesd: blok slnka 1.5 trubo,
pompa wtryskowa, turbina, inny osprzęt silnika. Wrocław, tel. 0694/
1742-75,071/3734748
OPEL CORSA B, 1993/00 r . : maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, zderzaki, lampytylne, lusterka, reflektory. Wrodaw, td. 0601/
59-21-76
OPEL CORSA, 1994 r, 1400 ccm: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenia, półosie, klapa tylna, lusterka, szyby, lampy tylne, ukł. kie
rowniczy, sprężyny, filtr powietrza, konsola, pompa paliwa, wzmoc
nienie przednie, zderzak, nadkola, błotnik. Legnica, tel. 0695/
56-17-92
OPEL CORSA B, 1995 r, 1500 ccm, diesel: silnik kompletny ze
skrzynią biegów, dokumentacja celna, śwridnica, tel. 074/
853-7647,0605/82-1543
OPEL CORSA, 1996 r, 1500 ccm, TDI: silnik, skrzynia biegów.
Gromadka, powiat bdesławiecki, teł. 0601/75-93-91
OPEL CORSA B, 1996 r . : komplet siedzeń, 2 fotele + kanapa
tyłna, zadbane, - 250 zLSyców, tel. 062/78540-70,0600/04-2946
OPEL CORSA, 1998 r . : konsda, poduszki pow, zawieszenia, fd 
gi duminiowe, błotnki prawe, nadkola, ałtemator, rozrusznik, oś
tylna z ABS. Rawicz, td. 065/545-12-71,0602/2141-38
OPEL CORSA, 1998 r, 1200 ccm: skrzynia biegów, wspomaga
nie kier, felgi aluminiowe + opony, zawieszenie przednie, drzwi
prawe i lewe. Trzebnica, td. 071/3874947,0606/28-75-78
OPEL CORSA C, 2001 r . : drzwi, klapa tylna, zawieszenie przed
nie, lampy tylne, szyby i inne. Lpbań, td. 0697/65-22-50
OPEL CORSA C, 2001/03 r. 1.2 16V, 1.4 16V: zderzak przedni,
błotniki, poduszki pow. boczne, drzwi, zawieszenia, klimatyzacja,
ćwiartki nadwozia, skrzynia biegów i inne częśd. Kamienna Góra,
tel. 0505/47-76-50
OPEL CORSA C. 2002 r, 1200 ccm, 16V 3-drzwiowy: różne czę
śd. Wrocław, td . 0503/4445-06
OPEL CORSA C, 2003 r, 1400 ccm: skrzynia biegów. Kłodzko,
td. 0507/5641-21
OPEL CORSA A, B : drzwi kompletne, klapa tylna z szybą i spolerem, zawieszenie przednie, błotnk, lampy przednie i tylne, pomp
ka pdiwa i inne. Szprotawa, td. 0603/09-19-33
OPEL CORSA, ASTRA, VECTRA, ZAFIRA, OMEGA: kompute
ry, zawieszenie, instelacja i inne. Wrodaw, td. 0501/41-00-10
OPEL FRONTERA, 1992 r, 2300 ccm, TDI : skrzynia biegów,
maska slnka, klapa tylna, konsda, atrapa przedniś, drzwi prawe
tylne i inne częśd. Chojnów, powiat legnicki, td. 0507/1246-78
OPEL KADETT KOMBI: różne częśd z demontażu, ceny od 10
zł. tel. 0507/14-12-17
OPEL KADETT: skrzynia biegów, drzwi, dlnk na częśd, zawie
szenie, przeguby, tarcze hamulcowe, fotele, szyby, stacyjka oraz
inne częśd (z demontażu). Domasław, td. Q71«11-98-33
OPEL KADETT GSI, 2000 ccm, 8V : silnk z kpi. dokumentacją
Kalsz, td. 062/7614440,0604/344045 po godz. 19
OPEL KADETT: częśd do poj. 1.6 B i 1.6 diesd. częśd dlników,
skrzynie biegów, zawieszenia, kdumny kierownicze, dementy
wyposażenia wnętrza, częśd blacharskie, szyby i inne. Krotoszyn,
td. 0609/304640
OPEL KADETT, 1800 ccm dlnk - 500 zl oraz skrzynia biegów 400 zl. Kdęginice, powiat legnicki, tel. 076/B56-22-06
OPEL KADETT. Księginice, powiat legnicki, td. 076/658-22-06
OPEL KADETT: szybę tylna. Legnica, td. 0603/994943
OPEL KADETT, 1300 ccm. 1400,1600,1800 2000 ccm: dlnki,
skrzynia biegów, lampy tylne, reflektory, zawieszenie, elementy
blacharki, opony, stan b. dobry i inne. Legnica, td. 076/722-95-21 v
0694/05-10-72
OPEL KADETT .łezka" 4-drzwiowy: kpi. drzwi, klapa tylna, z derzak tylny, gażnik 2-komorowy, • 250 zł. Lubawka, td. 0605/
5248-24
OPEL KADETT : kpi. siedzeń, dementy blacharki, tylna bdka
kompletna. Lwówek Śląski, td. 075/762-44-13,0697/32-2948
OPEL KADETT KOMBI : drzwi uzbrojone. Sobótka, td. 071/
316-26-86
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OPEL KADETT: siW t. sfcrzyraa biegam. za&rzak tylny. cHrar*Id, ta l 061/2854853.0504/10-64-00
OPEL KADETT. 1400eon. 1800: s łrfti, d n jiń fa a g ią id ira
częśd. Trzutnca. te i 071/387-4047.06002875-78
OPEL KADETT: J n ł (1200coą.w on(w *yjH .rihi(1600caą.
gażnkowy). d m ą zamoizong. wasfca. btadria. faMą rozwisznk.aterna^laB yy'zhiom kpdhm ,prraH H « w im .r iK |jka. Idapa tyina. z d ttz d i W ro ła ą UL 071/765-26-47, OGOSf
82-59-78
OPEL KADETT.T300 ceną, benzyna: rożra części ttto d a ą UL
0505/0041-80
OPEL KADETT E : karoseria odbitą na częśd. sink. częśd
mechaniczne i blacharslńą *xp% « '
zderzaki, lampy, j
02-67-37
OPEL KADETT,1600caą dfiesd JadtiT: ra n v częśd. MtodŁaą
tal. 0605/12-8085
OPEL KADETT, 1300ccm :raziu & n k-100zŁgaSnk(z 1988c.)
- 70 zl. pćlosie (1.3. 1j6) - 100 d . WtefcowąteL 065/5483348
OPEL KADETT KOMBI 1979*4 r. benzyna :
1 6 (gażnikowy). Wrodaw ta l 0600/71-2840
OPEL KADETT. 1982^ 1300 ccną, benzyna: d n ft n a aąbA .
skrzynia biegów: Moiknpy. półosie. częśd i
niego i tylnego, d ra *, szyb* pokrywa sM ka i b
Wrodaw. ta l 071/322-2642wgodz. 9-16
OPEL KADETT. 1983 r. 1200 e o n .. 1300: różne części. Wro
cław ta l 0605/12-8046
OPEL KADETT KDKBi 1984 q 1600eon.dtasrf:ińżnoc2ęśd z
demontażu, skrzynie biegów (5), szyny, g łow a 1200 E Pieszyc ą td 074/6483647wieczorem,0601614476
OPEL KADETT. 1984/91 r .:
nienie czołowe, atrapą raMc
taria błoMkówtylnydi. W od a*, ta l 0601/582146
OPEL KADETT. 1985 r. 1600 c a ą diasd: gpomcą pompą, rozrusznk, alternator, zegary, ro iełdtory. lampy tybią kolumny
McPhersona. zbiornic pałw ą zderzak tytey. ■neda sinica. JdemaGórą ta l 075/643-2066 po godz. 20
OPEL KADETT KOMBI. 1985r .: sfazyiaabmg6v(4). napzmmfieąiaidc.buld.fgzdikiB rom ecząsidczelc»yriera rT ił|pned
ni i tylny), lampy ty lrą zderzak tylny, patosie (1 6 EJ. pompa harraicowa Rytmicau powiatjeleni^jórsii. ta l 075/751-45-85
OPEL KADETT. 1986r. 1300ccm.benzyna : skrzyniabiegówf4)
- 50 z l alternator - 50 ń . drzwi uzbraione - 50 zL numaamk - 30
z t dmuchawa - 30 z t.in8nMnry - 30 z t tampy tylne-20ddoekk
ham ica - 30 zL półosie z przegufaan - 50 zL praekL lomowricza
- 50 zl i inna. Lubin.taL 0608/76-11-12
OPEL KADETT KOMB1198091 r. 1-3 E. 1.6 E. 1 J Ol 2 8 E:
sWd.<
układy I
rzafci. maski, błotafló. lampy, im e częśd z dm aortaś. od 20 zL
Syców.teL 062/7883881,0603/92-75-63
OPEL KADETT. 1987r. 1300 coą, benzyna lasprzętsM oL elamenty blacharid. - 5.100 zl. Głogów.taL 0506/614949
OPEL KADETT. 1987/90t 1800 ccm zfóżim oęśdm Kharaans
Sc), pokrywa sftnfla i bagażnka. drań. lawpj ^

n id irry .

we effękza i em .U tm ń . taL 075/721-3644 do godz. 17.0603f
60-3874.0609/19-2876
OPEL KADETT KOt/BI, 1988t , 1600o a ą diesd: bbk. pdbsie.
amortyzatory, b ela tylną. kokpH,zegary tastartaj.mi ni1iiaylm^py
Wrodaw. tal.0501/57-3141
OPEL KADETT. 1988 r. 1300 ccm: s H -2 5 0 d . skrzywia Iriegów (5) - 300 zl, szyby, drzm do emdefcji 4-drzaeiawego. t h tt łj,
serwo.zamoszomą, lampyprzmtaie oraz iwne.Zhlory|ą tal. 0606/
6747-59
OPEL KADETT. 1988 r, 1600c a ą benzyna: g/baca. rfto d rcą
półosie. pompa wodna, środa Sąska. taL 071/795-26-77.0711
317-54-54
OPEL KADETT. 1968/91 r : różne częśd mecharkzneibladBarsłoe, szyby, elementy fb y io m . osprzęt s M ą , ra w n fw iat
koła, drzm. klapy i im . Wftodaw. taL 0694/833341
OPEL KADETT. 1989 r .: s ir * 1A skzzynia bejów a u m a k i
inne częśd z demontażu. Bystrzyca Kłodzka, ta l 0691/6741-72
OPEL KADETT. 1989 r .: sinic 1 J . sfcrzyraa biegów (adbandc i
manualna) i inne częśd Bystrzyca Kłodzka, taft 0695814642
OPEL KADETT. 19891. 1400ccm: s W z d J i— u trj y W ilii,
drzm. zderzaki, lampy a fr^ a . kołat szyberdach.pasy sprężyny.
inne. Sulechów, poeiatzielonogórski, te l 0604/5946-75
OPEL KADETT. 1989 c :
Górą taL 0600(33-11-94
OPEL KADETTE, 19891; 1300ccaą,OHC:zameszene,lawpy
klapa, zderzaki, siedzenia, dach z szybndachwwLkonsola, i i dsk ♦ sprzęgło, altamatar. modi4 zbiomiB. siriczki i m e . Kobmce. pomatftrzebmcki, taL 071/3187S44.0605674542
OPEL KADETT. 1989r. 1700 o a ą ifiesel: s H k odony. dkrzynia
biegów: rozruszi*, amsłcaLfatafeALzderzak.dtodL batafcai,cHodnica i inne. Letpacą taL 0601/6844-21.0760504850
OPEL KADETT. 1989 r, 136 tys. km. 1600 c n ą d B5«l:san*ik|d
odone, docisk, na gw<Mi(|L U ia i. taL 0602386-68-34
OPEL KADETT, 1989 c. 1600 ccm: pompa hTm lrrmry - 50 zł
Moiędce. pomatwołowski, tal. 0503/434740
OPEL KADETT, 1989 r.: skrzynia biegów(5), zamBszerieprzedme. zadski ham. hlotałi.przeguby najy7— ir\JBm ndką, kmeputar. insłalaqa elektryczną mcatyzatory waliaczą tarcze'
mułcowe i inne. Stow ną gpn. śmdnicą taL 074A5645-35
OPEL KADETT. 1989r .: różne częśd z demontażu. W alnych,
tal. 0603/41-2449
OPEL KADETT. 1989190 r. 85 tys. taą 1300 c a ą benzyna: d nk, sprowadzony z Marnieć, odony denynia biegów (4.5£. bbtnid. maska do 1984 r i lampy do JezftT. częśd sim ką tarczą
dociski i inne częśd. Paczkóą taL 0606/1S-3385
OPEL KADETT, 1990r. 1300 ccm: gaMc.obudowaBka pmrietrzą pompka paEwą M ą korbomidysprzę^to. samoragiiaaay
zaworóą - 250zl. tiwiobodzim. taL 0602f754868
OPEL KADETT. 1990 r. 54om owy wszysSńe częśd z demon
tażu. Bielawą poaM dzierżoriowski. W . 0692288890
OPEL KADETT, 1990 r. 1400 ccmtbenzyna: sinft. stazynia bie
gów ^), Uapa tyhazszybą. Boguzów G acą taL0603/67-1002
pogódź. 16
OPEL KADETT, 1990 r. 1600 c a ą ifie n l: sM c. stan h. dobry
razruszmk, ałtamator, półosie. przekL kierumacza, kolumny
McPhersoną piasty, ic z r ł i im e. Brzag. taL 0601^7325-17
OPEL KADETT, 1990 r. 1 .6 0 ,1.7D. IjEfc sinłą. stazyme bmgóą,
częśd blachar5kią mechaniczna i m ą dorńżnydsmoddŁBnag.
tal.0603/5043-16
OPEL KADETT, 1990r. 1400com: maskąbki(**i.faQdąlam py
tytoe.drztw.piasty dtamador,zam eszerią skrzyniabm gów iim
z demontażu. LegnicątaL 0608/074148
OPEL KADETT, 1990i. 150 tys. km, 1600 com.dtasel: s ir * 1 8
D, skrzynia faiegóą pótadą - 1j500 riLLshań.taL0506/04-7855
OPEL KADETT, 1990 1, 1700 c
Ptańsfc,taL 075/7786241,0606M34641
OPEL KADETT GSI. 1990 r. 2000c
kubefcowe, sportowy tumie Remis, zegaqr. I
ganię kmmwmąr,skrzynia biegów(5). pófasią Sycóą taL 0606f
734741
OPEL KADETT. 1990 r. 1600 c a ą benzyna: skrzynia begów,
zamoszonio p rm tie , tacze i zadski harmJców. kompnker. dia
menty wyposażania wnębzą serwo, złaotnk pdbaa. siadizsnćą
częśd Uacharskie i im . Wftodaą taL 06020444^6
OPEL KADETT, 1990 r, benzyna: skrzynia biegów F-13. F-16.
maską zderzato. IstaakiBtowniczą mznszdk. aidm ata . ztinrrik pafiwa, łustarfcą serwo. m e częścL Wrodaw. UL 0691/
1742-75.071/37387-98
OPEL KADETT. 1991 r. 1400c a ą 16004-.5dkrzrdowysM (18
- 450 & drzm - 60 zL Uapa tylna do sedama -1 0 0 4 . zderzak 100 zl. lampy tylne-40 ztkomptat siedzeń-130 zL konsola-6 0
zL osprzęt sinicą rozsuszric-70 zL szyby, zbiorr ł paBwai im .
Świdnicą taL 074/6406648.06071363069
OPEL KADETT. 1991 1, 1700 c a ą diesel: gpomcą atanaką,
lozrusznic- Dokulatdnr. taL 0601/57-1339
OPEL KADETT, 1991 r, 1400 c a ą benzyna: gaźnk -1 0 0 A
cHodnica-100 zLmziUsznA:-100 zl, sonda LawAdą nowa-100
z i kokarm lierumef y -1 0 0 zL Bukowna Syrfimnką taL 062f
7854542po godz. 15
OPEL KADETT. 1991 1 1600 c a ą 1700: s M ą skrzynia bie
gów. lampy tylną rajwlrkwy. koterką maska s H ą smdzania.
Bytom Odrzański.powLii nowosdłki. taL 0603/2827-12
OPEL KADETT KOMBI. HB, 1991 c 1300 com. 1 4 .1 6 ,1 4 :
skik 1.6E odony.wald rozrządu, m aśkątarpyzderzd^ a/kapą
nk paiwa do HB, fatotaftą. tasSedcą stacypcą przd^ohkL waha
cze, sprężyny Dztadnmóą taL 0505/8744-14,0507/984240
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OPEL VECTRA B, 1997 (, 1600 ccnl, 1800 ccm: silnik na częśd,
OPEL OMEGA A. 1989 r .: tylna część karoseri. kpi. tapicerka,
szenia, klimatyzacja, felgi aluminiowe, inne części. Legnica, td.
skrzynia biegów, lampy, pompa paliwową różne częśd błacharskrzynia biegów, elementy blacharki i mechaniczne, inst. elek0694/034146
dde. Wrodaą tal. 071/367-7855.0605/824044
OPEL TIGRA, ZAFIRA, OMEGA A, B : wózki, wahacze, zwrotni . tryczna, wyposażenie wnętrza. Wrodaw, td. 0698/50-01 -38
taL069l/833D4D.0655724815.0607444856
OPEL VECTRA B, 1998 r . : reflektor, kierunkowskazy. Głuchda-'
OPEL OMEGAA. 1989/93 r.2000 cera, 2300ccm. tarbo D : pom
ce, półosie, kolumna McPhersona, stabiizatory, belki tylne, pia
pa i pomijania kier. chłodnicą sink, skrzynia biegów, kompu
sty tylne, klapa z szybą kpi, drzwi kpi, poduszki pow. + sensor.
zy,td. 077/43943-07
OPEL KADETT. 1991 r Ł *w m m r.ś n a i.1 tfL c z a m ą sbn b.
tery altamalor. nbydawaćze. lusterka, reflektory, lampy tylne,
dobry - 50 d U L IpL - 200 zL fena. tUL 068(37740-39.0608/
Dlugdękątel. 071/3983341
OPEL VECTRA B, 1999 r,- 2000 ccm, benzyna : maska sinika,
nagrammecą babiną pompa wfeyskową kolo zamachowe, listwy
50-1839
OPEL YECTRA B : błotnik lewy, radio, wózek pod silnk, tel. 0696/
błotnik lewy przedni, wahacze. Żagań, tel. 0600/1048-04
ch— w e zderzaka przedniego. Dzierżoniów td . 0602/67-98-07
OPEL KADETT. 1991 r 1 4 .1 6 : częśd m edm em e i Uachar34-7860
OPEL VECTRA C, 2004 r.: maska w kolorze srebrnym, pas przed
OPEL OMEGAA. 1990 r. 2000 ccm. 8 V : skrzynia biegów, komsłaą szyby i inna z dtem /tażu. Jetaria Gam taL 0604/753342
OPEL VECTRA: wszystkie części. Gromadka, tel. 076/81 >-2043,
ni do modelu B i C. Dzierżoniów, tel. 0695/64-7896
płatną stan b. dobry - 500 zl. Gorzów Wlkp. td . 0602/8243-26
0601/480143
OPEL KADETT. 1991 r. 1800 c a :
a i części
OPEL VECTRA, ASTRA, 1998 r . : silnk 1.8 16V, nowy, komplet
OPEL
OMEGA.
1990r.
2000
ccm:
sink,
skrzynia
biegów,
zawieny, nieeksploatowany. Bolesławiec, tel. 075/732-1448, 06061
mu UL0609064933
OPEL YECTRA a, b : klapa tylna z szybą Lwówek Śląski, td.
szanią Hmidyzagą szyby, drzwi, błotnki, maska, ćwiartki nad6143-26
0694/184802
OPBL KADETT. 1991 r. 1400 co*, benzyna: sfln*. s
wozią zderzaki, tapicerka. elementy plastkowe, kola i inne. Su
■ przedrą ity frą iMk«Bta« rkzy. dom d o3-i
OPEL VECTRA : pompa wspomagania kier, turbina sprawna.
OPEL VECTRA, CALIBRA: poduszka pow. pasażera. Wrocław,
lechów. powiatzielonogórski, td . 0604^9-90-75
Lwówek Śląski, td. 075/78244-13,0697/32-2948
td. 0607/4146-65
, OPEL OMEGA. 1990 r. 2300 ccm. diesel: blok sinka, skrzynia
OPEL VECTRA, KADETT, CORSA, 1991/94 r, 110 tys. km, 1400
. OPEL YECTRA A, B : przekładnia kier. ze wspomaganiem i pompą.
biegów, lampy tylną reiektory, lusteika. Bytom Odrzański, powo. hw fai na częśd. szyby, h m częfd. legrścą taL 0601/
cćm, 1600 bordowy metalic: różne częśd blacharskie i mecha
Wrodaw. td. 071/372-9848
mac nownsnłski. tal. 0603/2827-12
6747-41,0761722-95-82
niczne, sinik! kompletne, skrzynie biegów, zawieszenia, elemen
OPEL YECTRA A SEDAN 5-drzwiowy: spoBer na tylną klapę, •
OPEL OMEGA A, B, 1990 l : zderzaki przednie. Legnica, td.
OPEL KADETT. 1591 r. 1700 c m dmsał: s i t . sfcrzyma bie
ty-tapicerki,
siedzenia, szyby, komputery, elementy plastkowe,
150 zl. Wrocław, td. 071/353-7809,0600/16-0872
06021838042
g łą zadaszenie przedae i tytoą. nadwozia do 3 drzwiowego.
opony - od 10 zł. Nysa, td. 0696/43-56-32
OPEL YECTRA A : różne częśd mechaniczne i blacharskie, sil
’ różne częid z dmnontialiL lag d o i, tal. 0601^5747-04. 076/
OPEL OMEGA. 1990 r. 130 tys. tan, 2300 ccm. TD I: sltaik kpi. z
OPEL
VECTRA,
ZAFIRA, ASTRA, 1600 ccm, 1800 ccm: skrzy
nk, odony, skrzynie biegów, zewieszenia, oblachowanie, lampy,
722-9582
osprzętom, zerdoszonie przednie i tylne, szyby, dmd. felgi, ma
nia biegów,,zawieszenie, głowica, alternator, kolektor, wtryski,
wnętrze, elementy plastkowe, drzwi, szyby i inne. Wrocław, tel.
OPEL KADETT. 19911. 1600ccm rd kz^ szyby maska. Ubtaio.
ską Mąia tylną fatata. tapicerka.lampy, elementy nadwozia, inst
półosie
i
inne
częśd.
Wrocław, tel 0698/50-01-38
■ 0609/024747
s h i, s ta h. dobry, skrzynia bwgów. p itom i im częśd O betakk. i m e . Lubań, taL 0602/87-22-35
OPEL ZAFIRA : ćwiartka prawa, radio, zderzak przedni, błotniki,
OPEL VECTRA B : zderzaki, błotnki, lampy, grill, drzwi, przewa.taft 0501/157S33
OPBL OMEGA. 1990 r, 2000 ccm: karoseria, sink, zawieszenie
tel.
0696/34-7640
klednia kier. Wrodaw, tel. 0694/83-33-31
przednie i tylne. Trzebnica, td . 071/3874837,0606/28-75-78
OPEL KADETT. 1991 t : maski, tampy kwrurtoedkazy. kistarOPEL ZAFIRA : reflektory. Głogów, td. 076/83349-10, 0606/
OPEL VECTRA a, b : różne częśd z demontażu. Wschowa, tel.
ka» przdktadna Ik aoapiia ą Uapa tylną M pi. stazyrśa biegów
OPEL OMEGA, 1990 r. 2000 ccm, benzyna szęśd mechaniczne
51-8801
0605/914841 Niemcy, 0049/1744-96-9841
R i (4J. de/bariia kpL to w . f mark a najm aia. beka tylna kpL
i blacharskie z rozbitego auta. Wfrodaw, td . 071/34842-16 w
OPEL ZAFIRA: drzwi. Wrodaw. teł. 0694/8343-31
OPEL YECTRA A, 1600 ccm, 2000 ccm, benzyna: karoseria kom
godz8-17
OPELZAFIRA, 1999/04 r, 1600 ccm, 1700,2000: ABS. wspoma
pletna z Niemiec, ćwiartki nadwozia, sinki, skrzynie biegów, zaw<^ i i . saacyjka.pólosiąpgegu/by d ilodWc ą a pard yząianoOPEL OMEGA KOMBI. 1991 r, 2300 ccm, diesd: dach • 100 zl, ‘ wieszenie i inne, kpi. dokumentacja Zgorzelec, tel. 075/7781542,
ganie kier, zawszenie, klimatyzacja, RO, poduszki pow, napinawe i inną P ława Górną poitiaBdzierżoniowski. taL 0604/
szybardech - 40 zł, konsola - 50 zł, drzm - 50 zł, lampa tylna - 30
cze pasów, osprzęt silnika, rozrusznik, dtemator, kierownica, czę
0502/2541-96,0501/1241-79
944648,06007742853
zl. szybatytaa - 50 zL hak - 60 zl. ćwiartki tylne, słupki - 50 zł. kola
śd silnka, turbiny, pompy wtryskowe, wyśwełlacz, chłodnice i
OPEL VECTRA, 1988/03 r . : różne częid. Wrodaw, tel. 071/
OPBL KADETT. 1991 (1 4 0 0 ccm. benzyna :s irik . stan idealny
z opon—d - 40 zł, lidL ABS - 80 zl, wspomaganie kier. • 50 zł.
inne. Wrodaw, td. 0501/41-0810
34827-24,0601/744340
-4 5 0 zLWdhrzydn. taL 0604/79-12-22
Leszno,taL 0691/94-2865
OPEL YECTRA, 1988/95 r . : karoseria od ona na częśd, zawie
OPEL KADETT. 1^1 r. 1400'cow.jdkysk:skrzyniabiegóaLdrzm.
OPEL OMEGA. 1991 r.2300 eon, TD I: sikifle po spaleniu. Kroto
O OPEL ZAFIRA , ASTRA II, VECTRA C , SIGNUM :
szenia, szyby, sanki, wahacze, lampy, zderzaki, klapy, siedzenia,
btołnAi, laapy. zdnzdi,, ro a a a m . afcmnaOuri im e Wdbrzych.
szyn.taL 0506/034806
różne części m echaniczne i blacharskie. Drez
osprzęt, ukl. kierowniczy i inne. Wrodaw, td. 0694/83-33-31
taL0606/254801
OPEL O IEG A, 1991 r, 2000 ccm : różne częśd mechaniczne i
OPEL VECTRA, 1988/96 r . : błotnki, maska, zderzaki, wzmoc
d e n ko , te l. 0 9 5 /7 6 2 -3 1 -9 5 , 0 6 0 2 /1 8 -4 4 -6 5
OPEL KADETT. 1991 r. 1600 ccm. 1800 ccm :dilodnca wody z
blacharskie oraz im z demontażu. Legnica, taL 076/8582448,
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, halogeny, progi, repeW
84050484
06011298947
raturki błotnków tylnych, Idapa tylna, drzwi, lusterka. Wrodaw,
OPBL KADETT. 1991 c, 1400c a ą benzyna: sM k. stan Uedhy.
OPEL OMEGA KOMB11991 r .: fistwy ozdobne, głowica kpi, kotd . 0603/6897-27
PEUGEOT, 1905 ccm, diesel: silnk, uszkodzona głowica, - 500
Lmna kierownicza, przetącznki światd. Sobótka, tel. 071/
zl, tel. 071/35874-27 w godz. 817
OPEL YECTRA, 1989r, 2000 ccm : sinik, pompa wspomagania
i.Wnadaw.WL0606704549
3903445.0601/724884
kier, fistwa kierownicza, szyba tylna ogrzewana, tarcze, lusterka,
PEUGEOT, benzyną diesd: skrzynie biegów, silniki, sprowadzone
OPEL KADETT KOABL1991 r .: zdmzak tykiy g d . zderzak tylOPEL OMEGA KOMBI. 1991 r. benzyna: sikik 2.0, skrzynia bie
beka tylna, komputer, przeguby, półosie, wahacze, ABS, .sanki’ .
z Holandii, kpi. dokumentacja, na gwarancji, rozruszniki, alterna
nydomoddta HB.W m daątaL 0603C84S08
gów. maska. drzm. Uapa. zderzak, zbiomk paiwa, rozruszńk,
Kamiennik, powid nyski, td. 0507/6851 -12
tory, komputery lub kupię samochód z uszkodzonym silnikiem.
akamalor. kolumnakierowniczą pótosie, wd, serwo, amortyzato
OPEL KADETT. 1991 r. 1400estą 1600 c
Wałbrzych, tel. 0607/82-4047
OPEL YECTRA, 1990 r, 1600 ccm, wtrysk : gaźnk z monowtryry przednią inne częśd. Wrodaw; td . 0694/1742-75, 071/
skiem, aparat zapłonowy. Kłodzko, tel. 0697/664142
PEUGEOT. 2000 r. 35 tys. km, 2000 ccm, HDi 110 KM: silnk, z
3738748
kpł. dokumentacją. Siechnice, td. 071/3114814,0602/71-2645
^ 1 5 4 2 ^ 0 6 o S 5 4 1 4 6 ! o m ? ^ >B
OPEL OMEGA, 1991 r. 2600eon, benzyna: karoseria kompletna
PEUGEOT 104, 1980 r. 4-drzwiowy: częśd silnika i nadwozia,
z Hardoc, ćwtarfid nadwozią s iak, skrzynia biegów, zawiesze
OPEL KADETT E. CORSA B^C, OMEGAA. 3 . VECTKA A. B :
felgi aluminiowe, kpi. - 50 zi. Sobótka, td. 071/3983800
nie i m ą kpL dokumentacja. Zgorzelec, td . 075/775-1542,0502/
różneczęśdzitiataTitnftTtiii hkwi-rGótą ta l 07S761-0548.0502/
PEUGEOT 106 : rozruszńk, turbina, • 200 zł. Gubin, td. 0681
254146,050171241-79
51-2440
3594449,0691/981821
OPEL O IEG A. 1992 r, 2000 ccm. benzyna: różne częśd ZgoOPO. KADETT,ASCONA. 1987»0 l : wszystie częśd uiywePEUGEOT
106 : maska silnika, drzwi, błotniki, zderzaki,
n ą oprócz sirika i drzaą, skrzynia biegów (4) F-18 szyberdach.
rzetoc. taL 05021924741
wzmocnienie przednie, wahacze, chłodnice, półosie, kierunkow
b d B ,li!fim i)lk iłw s o ria tz b ia n ia |id ń ln l Hmoaaicytab
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r. 2300 ccm. torbo D : drzwi, klapa
skazy,
lusterka,
klapa tylna, reiektory, hdogeny. Siechnice, td.
na częśd do Opla KadeGta sedana. Staonią taL 071/
tybią Imnpy tytoą reioktary gril. zmmołzonia (przednie i tylne),
071/3114814,0602/71-2645
39893-78.0608357-1646,0691014934
kpL sprzęgła, kola dwumasowe, skrzynie biegów i inne częśd.
PEUGEOT 106: różne częśd z demontażu, - 80 zl. Wrocław, td.
Komary pom t jatantogórsU. taL 0501054544
071/3484146
OPEL OMEGAA, B. 1992 r .: zderzaki przednie, halogeny. LegniPEUGEOT 106,1991 r.: silnik 1.0 E odony, stan b. dobry, lampy
AUTO - KAPRAWA
c ą taL0602/8340-92
tylne, szyby i inne różne częśd z demontażu. Żary, teł. 0681
OPEL OMEGA A, 1992 r .: s M ri 1.8,2.0.2.6, skrzynia biegów,
47041-51,0605/594349
a m częśd z demontażu. Wyean, td . 065/54942-72, 0601/
PEUGEOT 106,1993 r . : sink, skrzynia biegów, maska, drzwi,
73-12-22
tylna klapa. Zielona Góra, teL 0600/33-11-94
OPEL OMEGA. 1993r : zderzak przedni. Bystrzyca Kłodzka, tal.
I I ul. Sudacka 32,
PEUGEOT 106, 1995 r, 1500 ccm, diesel: sinik kpł, skrzynia
0691/67-01-72
bieg ów (5), zawieszenie tylne, głowica kpi, rozruszńk, inne. Gro
OPEL OMEGA KOtfól. 1993 r. 2000 eon. benzyna: ałtamator
madka, pow. bdesławiecki, td. 0694/9829-31,0604/7843-32
nowy ktoda ham. przednia i tylne, końcówka drążką piasta przedPEUGEOT 106,1998 r.: maska po mdej naprawie, • 80 zł. Wro
nią sprężyny praadnie i tylne, gumy stabkzatora, - 650 zł. Wro
® 0 7 5 /7 5 2 -2 6 -0 9 ® 075/752-37-92
cław, td. 0501/81-3818
daw WL 071/3124841,0600/0441-01
OPEL KADETT, ASTRA: wszysflew częśd medianiane i blaPEUGEOT 106,205,206,306,309,405,406,607,605, J5, PART
®
0
-6
0
6
7
5
8
4
2
2
®
0-604
62
27
3
4
OPEL OMEGA. 1993 r. 2000 ccm: zderzak - 270 zi, fistwy chrodanfewi Krotoszyn.taL0600300660
NER, BOXER: silniki, skrzynie i ich częśd, zawieszenia, zderza
e zoerzalca, fiakL wałek rozrządu, szyby drzwiowe. Dzier
OPEL KADETT,CORSA. 1200ccaą.1600c
ki.
dementy blacharskie, oświetlenie i inne, do 306 kpi. poduszek
żoniów.taL 0695/64-7946
bjBgam.rtgnerręl iiam rhw ic ire iMaJtiaiskie.O pdątaL0504/
pow, regenerowane osie do 405,106, Partnera, kpi. dokumenta
OPEL
OMEGA,
1993
r,
125
tys.
km.
2000
ccm,
benzyna
:
kpi.
233382
cja.
Sieradz, td. 043/822-5847,0607/34-5876
mosttylny z pólosianą ABS, korpus większy żdmny, półosie grub
OPEL KADETT, CORSA. REKORD KOAfS. SEOAN. 1983/90 r.
PEUGEOT 106, 205, 309, 405 : zawieszenie tytne, zwrotnice,
szą końcówki mększe, stan b. dobry. - 450 zł. Wrodaw, td . 071/
OPEL YECTRA, 1990 r. : różne częśd mechaniczne i blachar
1 2 - łt t wszyVkm częśd z dew tinfiii ftudca L Trzabrwy. taL
wałek
rozrządu, skrzynia biegów, kolumny McPhersona, stacyj
79981-18
skie. Legnica, tel. 0602/83-80-92
071/312-5341.0713124341
ka, zadski hamulcowe. Wrocław, td. 0691/885447
OPB. OMEGA B. 1996 r. 2000 cera. 16V: głowica, w d korbowy,
OPEL YECTRA, 1990 r, 1600 ccm. sinik • 450 zł, skrzynia bie
OPEL KADETT, VBCTRA, ASTRA, CORSAw OMEGA. 1986/02
PEUGEOT
106, 206,306, 307: drzwi kpł, klapa z szybą kpł, lu
loki. misłca ataiowa, pompy wspomagania ber. i wodne, kolo zagów - 300 zl, półosie - 50 zł, rozrusznik • 70 zł, drzwi - 90 zl, klapa
r. 1200 c a ą . 1400ccaą lóOfcrm lOOOcoą 2000caą 17DOO,
sterka, wahacze, wózki, zwrotnice, półosie, kolumna McPherso
», sprzęgło, razrusznk, altamatar. przepływomierz, ko
tylna z lo tką-100 zl, szyby przednie -100 zl, szyby -40 zl, zawie
2200TIŁ s irik. skrzynia hegów. z
na,
listwy
kierownicze,
stabiizatory, oś tylna. Wrodaw, td. 0601/
lektory caęnkL drzw lewe. wyświetlacz i im . Dzierżoniów, td
szenia. Świdnica, td . 074/6404648,0607/35-3049
ą cHodnicą mfcktory. tampy i ń ra . Jetania Górą taL 0751
77-27-92
06021674807
OPEL YECTRA, 199065 r. 1.6.1.8,2.0 E i 1.7 D: silnki + częśd,
7522809.0606/7884-22,0604/62-27-34
PEUGEOT
106,306,405
: różne częśd mechaniczne i blachar
OPEL OMEGA. 1996 1 2000 ccm, 16V. 2500 TDS: maska sim
skrzynie biegów, zawieszenia, osie, kda, ukł. kierownicze, wyOPEL KADETT, ZAFRA. VECTRA, ASTRA L 8. CORSA:
skie. Trzebnica, td. 0693/77-21-20
ką blotaią rafiBktary zderzaki, pas przedni, grfl, wahacze, szy
pos. wnętrza, szyby, chłodnice, tapicerka, zderzaki, maski, błotni
Sd bładhankią osprzęt siełÓBŁ ebudoey * ó w poą blotadi.
PEUGEOT 205, diesd : spoilery progowe, drzwi prawe, lampy
by orzwi. kłanki. wyhdelacze. skrzynia biegów, osprzęt sinika,
ki. drzwi, lampy i inne częśd z demontażu • od 20 zł. Syców, tel.
laatpytybną Uewnhnskazy a
tylną lusterka, stacyjką korek wlewu pafiwa, pompa wtryskowa i
p^sty. cżęśd sinica. Dzierżoniów, td . 0695/64-79-96
062/7883641,0603/92-7543
inne częśd. Bystrzyca Kłodzka, td. 074/811-2540
OPELO IEG A BSE0AN. 1998r : klapa tylna. Wrocław, td 0601/
OPEL
YECTRA,
1991
r,
2000
ccm,
benzyna
:
silnik,
kpi.
doku
OPELMOMUO:mlkdHnry tpraay iłarr^.kglmfca ftaaayitawy).
PEUGEOT 205: szyba przednia. Chodanów, td. 076/817-21 -15,
514209
mentacja, skrzynia biegów (automat), zawieszenia, półosie, szy
MotnikimaSką id arrrt. np^yfc^jW knrlea. taL Q 71flŚ8972:
0609/2833-17
OPELOMEGA,V K TR A , 2000 ccm, 16V. Ecotec: inst. sinika, z
ba, drzwi, d . otw. szyberdach, pompa ABS, wózek, maska sini
0602/181622
PEUGEOT 205: szyby boczne tylne z uszczelkami, • 50 zł. Jdewa)irtompndknmpi4er. przewodykftnatyzatę, łapy sinika. Górą
ka, blotnild, chłodnica, fotele, pompa pdiwa, filtr powietrza, prze
OPEL H M M D .2200ccm.TD I: poaęawfiyskorm fnowai wbynia Góra, td. 0695/685821
taL 0603/714804
pływomierz i inne częśd z demontażu. BolestaMec, td. 0503/
skLW khoaą taL 0656403396
PEUGEOT 205 D : drzwi wszystkie, alternator, głowica kpi, wd
OPEL REKORD : drzwi kpi. i inne częśd z demontażu. Doma6241-29
O PB. O H G A : botarka taMarawane - 60 z«szL m ar^Uor - 50
kpł, tłoki, pompa wtryskowa, siedzenia kpi, zbiornik pdiwa, pulpit
słaą gm. Kobierzyce, powid wrocławski, td 0693/37-7342
OPEL VECTRA, 1991 r .: wszystkie częśd mechniczne i blachar
i i —iwltf i dia|»M ąw nffij 00 i irtmy rtnnmnwrm n^ntna
kierownica,
ficznk, skrzynia biegów (5), wahacze, elementy pla
OPEL REKORD: hak holowniczy cHodricą pompa wodna, skrzy
skie, szyby, tapicerka, elementy plastikowe, skrzynia biegów, sil
2 szL - ń z l most Hyfcy- 200 z l m l - Ó ł zl i im e. Botaskamec,
stikowe i inne. Piława Górna, powiat dzierżoniowski. tel. 0604/
nia biegów (4), wentylator z obudową przelącznki kierownicy.
n k -odone, kpL dokumentacja. Gostyń, td. 0691/83-2880,065/
taL 05031036645
94-0648,0600/74-2853
Sm rzam ątaL 075/7185241
572-3815,0607/84-9846
OPEL OMEGA. 2300ccaą. turbo D :panpanfiyskow a-250 zL
PEUGEOT 205: wszystkie częśd. Rawicz, td. 0605/234840
OPEL REKORD KOMBI: drzwi kpi. lampy, kdumny McPherso
OPEL YECTRA, 1991 r, 1700 ccm, diesd : pompa wtryskowa,
Bdtaslatdac,taL0601/57-13-39
PEUGEOT 205: maska silnika, błotnki, zderzaki, grill, chłodnica,
ną hak. zderzak tylny z beBcą wspomaganie kier, ukł. kierowni
skrzynia biegów, zderzak tylny, wahacze, wózek. Milicz, teł. 0501/
OPB. OMEGA K0IM8L 2000ccat16V: Mmaan/tyblacharM i czę
obudowa z wentylatorami chłodnicy, reiektory, półosie. Siechni
czy i a m o ę ś d Wkodmą tal. 0601/5142-09
5242-53
śd medomczną dkdk i im ą ceny od 10 zL Kępno. taL 0693/
ce, td. 071/3114814,0602/71 -2645
OPEL REKORD. 1960 r. 2000 ccm żóty: drzwi, skrzynia biegów,
OPEL YECTRAA, 1991 r. 1.600,1.800 i 2.000 ccm. głowica, de71-77-76
PEUGEOT 205,1800 ccm, diesd : głowica, pompa wtryskowa i
szyby enękzą zawieszenia i im , sprzedan wszystkie lub zamenty sinika, elementy zawieszenia, tapicerka, maski, szyby,
OPEL OM
wodna, rozrusznik. Sokołowiec, powid złotoryjski, tel. 0603/
■ienięnainny samochód Mercedesa 123. Bolesławiec, td . 075/
drzwi, szyberdach, podsufitka, szyba tylna, elementy plastkowe,
224964
34-7147
734-7445.0509/174144
sink, skrzynia biegów, modułyzapłony i inne. Namysłów, teł. 0604/
OPEL OMEGA. 2000c
13-37-05
PEUGEOT 205: maska, błotniki, zderzaki, atrapa, reiektory, kie
OPEL REKORD KOMBI. 1980 r. 2000 ccm, benzyna: drzwi, ma
034006
runkowskazy. Wrodaw, td . 0601/5821-76
ska dU ką klapa tybtą lampy tylne, mod tylny, zawieszenie przedOPEL VECTRA, 1991 r, 1800 ccm, wtrysk: skrzynia biegów.-tilOPEL OMEGA A : skrzynie biegów Lwówek Slęski. taL 075/
me i tylną uU. ktarowniczy ze wspomaganiem, dtemator, roz
nk, błotnki, zderzaki, rozrusznik, alternator, pompa paliwa i inne.
PEUGEOT 205,1986/94 r. 1.1 E, 1.4 E, 1.9 D: silniki, częśd sini
647-7871.0602)738440
rusznki m e częśd. Leszno. toL 065/5282870,0609/65-2813
Wałbrzych, tel. 0606/285801
ków, skrzynie biegów, zawieszenia, osie, kda, układy kierowni
OPBL OMEGA KDMM: szyba tyb& LwówMr SłąsM. taL 0694/
cze, wyposażenie wnętrza, tapiceika, szyby, chłodnice, zderzaki,
OPEL REKORD. 1982 r. 2300 ccm: atak (na częśd), - 300 zL
OPEL YECTRA, 1991 r. : zderzak tylny. Wrodaw, tel. 0694/
y184842
maski, błotniki, drzwi, lampy, inne częśd z demontażu, od 20 zL
Ledta NodzU, taL 0693/55-27-92
1742-75,071/37347-98
OPEL OMEGA KDM9L SOMN. 2000com: skrzynia biegów(5).
Syców, teł. 062/7883641,0603/92-7543
OPEL REKORD. 1962A6 r. 2000eon: różne częśd Chodanów.
OPEL VECTRA, 1992 r, 1800 ccm, 8V, wtrysk: skrzynia biegów
zamieszBniB|azadtaiąmosttyfeiy,Uapatylną maska sAnkądcną
PEUGEOT 205,1988 r, 1400 ccm, benzyna: silnk (monowtrysk),
taL 07B817-21-15.0609/2833-17
F-16, kompletna, stan b. dobry, • 500 zł. Gorzów Wkp, td . 0602/
ospzęt s M a i nam. Pleszmą taL 060U914 8 0 4
skrzynia biegów, półosie, chłodnica, amortyzatory, częśd zawie
8243-26
OPEL REKORD. 1984 r, 2300 eon, drasd: siWk na częśd, skrzy
O PB. OMEGA B : prag tawy za skipkim środkrn^m Rarecz.
szeń,
szyby, drzwi, klapa tylna z szybą, fotele, pasy bezpiecz,
nia btagóą altaraator, ponpa wtryskowa, częśd zawieszeń, szyOPEL VECTRA, 1992 r, 1800 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
UL0697M03242
wypos. wnętrza, zderzak tylny, lampy. Wrocław, tel. 071/322-2642
by. d z d . emska sinica. Uapa tylną zderzaki, lampy, fotele, wygów, półosie, ałtamator, rozrusznik, przełączniki, stacyjka, ste
wgodz.
816
O PB. OMEGA KOMBI: k a ł z lid a d ie ą - 350 zŁ Wta>pos. amębza. Wtodmą taL 071/322-2642
rownik wtrysku, przekaźniki. Legnica, tel. 0605/13-1640
dtaąWL 0604/57-04-52
PEUGEOT 205,1989 r, 1100 ccm: drzwi, zawieszenie przednie,
OPEL REKORD KOMBL 1985 r. 2000 ccm. benzyna: skrzynia
OPEL VECTRA, 1992 r, 2000 ccm, wtrysk : maska, błotniki, zde
reflektory, bębny i szczęki hamulcowe tylne, dmuchawa, sprzę
OPBL OMEGAA : karoserią d n a i s M * osprzęt, częśd mebiegów, chłodnicą roznóznk, altamatar, aparat zapłonowy, narzaki, drzwi, tylna klapa, zawieszenie przednie, chłodnica z went
th n u m iU jd a a łią zawim7api\ szyby dtanmrty płasUcogło, częśd sinka i skrzyni biegów. Leszno, td . 065/520-29-70,
g n n w k ą części przedniego za doszonia. tylny most, drzwi, szy
elektrycznym, podnośnk szyb. Lwówek śląski, t d 075/647-84-26
0609/682813
^
by araitasW cą Uapa tylną lampy, zderzdd.Wrodaw, td 071A,
OPEL VECTRA, 1992 r, 1400 ccm, benzyna: sink, stan idedny,
0609824747
PEUGEOT 205,1989 r, 1700 ccm, diesd: sink, skrzynia biegów
322-2842w godz. 8 16
maska, wnętrze, drzwi, reflektory, karoseria, inne częśd. Wrocław,
(5), drzwi i inne. Strzdin, tel. 071/392-21-85,0607/1148-99
O PB. OMEGA B : zdmzak. fid^ lampy btota*l UapŁ M o d aą
OPEL REKORD. 1986 r. 2300ccm, diesd: silnik na częśd, gło
td . 0608/282943
taL 060990247-37
PEUGEOT 205,1991 r. : wszystkie częśd mechniczne i blachar
wicą flota, układ rozrządu, wdek rozrządu, zawieszenie przednie
OPEL VECTRA, 1992/93 r, 1800 ccm, benzyna : sink. zawie
O PB .O M EG AA.3: różne częśd z damontażUL Wschową taL
skie. szyby, elementy plastkowe, tapicerka, skrzynia biegów, sil
i tytoą ukL wydechowy,błotnki, elementy blacharki, hak holowniszenie tylne i inne. Trzebnica, td. 071/387-49-37,0606/28-7878
0605)914841 Mieńmy004S1744 46 9 86 1
nk • odone, kpł.’ dokumentacja. Gostyń, tel. 0691/83-2860,0651
g y i im częśd Chodanów.powid pokowidd,tel. 0604/3445-89
OPEL YECTRA, 1993 r, 2000 ccm, benzyna szary metafic: dach
5724815.0607/84-9846
OPEL O IEG A A. 1 90 Ł 9 4t: maską bbUML e
OPEL REKORD, 1908 r, 2000 ccm : automat skrzynia biegów,
z szyberdachem, ćwiartka lewa, kolektor ssący, sin k krokowy,
PEUGEOT 205,1991 r.: częśd mechaniczne i blacharskie, silni
różneczęśd mechaniczne i blacharskie. Opole, ta l 0504/23-33-92
sonda Lambda. Oława, td. 071/302-98-17,0503/1944-18
ki 1.1,1.4, nadwozie 3-drzwiowe. Kalisz; teł. 062/7514847,05051 '
tamkiMotaików tyhfdh. W nd aą taL0601/59-21-76
OPEL YECTRAA, 1993r, 2000 ccm, 16V: zawieszenie, wnętrze,
57-0647
O OPEL SENATORA, B, OMEGA A, REKORD i po
OPEL OMEGA. 1967203 i : różne częśd. Wfcodaą taL 071/
wszystkie częśd blacharskie, sportowy ukł. wydechowy i inne
PEUGEOT 205,199T r, 1100 ccm, benzyna: silnk, skrzynia bie
34627-24.0601/748350
częśd. Oława, td. 0501/104942
chodne: skup i sprzedaż, wszystkie części, wy
gów, zawieszenie przednie i tylne, błotniki, lampy, drzwi do 3- i
OPEL OMEGA. 1987/91 r .: Uwunkowskaz ptaay bidty - 30 zL
OPEL YECTRA, 1994 r, 2000 ccm automatic: chłodnica, błotnik
miana siników , skupujemy auta całe i rozbitą
5-drzwiowego, klapa tylna, szyby, maska, lampy, lusterka, siedze
Wradmą taL0502004142
pizedni prawy, kolektor ssący z wtryskrwaczami, pompa pdiwa,
płacimy gotówką, sprzedaż wysyłkowa. Dzierżo
nia, konsola, elementy plastkowe, karoseria 3- i 5-drzwiowa na
O PB. OMEGA KOM9L SEDAN. 1987/93r. 2000 ccm: skrzynia
rozruszńk. Namysłów, td. 0604/84-0445
częśd, inne częśd. Legnica, tel. 0601/67-87-04,076/722-9892
niów, tel. 074/832-07-57, 0507/12-98-50, 0504/
OPEL YECTRA, 1994 r .: silnki 1.6,1.8,2.0,1JD. 1.7 TD, skrzy
PEUGEOT 205,1992 r, 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, oś,
0826-64 W02004314
Zbtoryią WL 0 60 80 8 00 4 3.0 60 4/
nia biegów, inne częśd z demontażu. Wijewo, td. 065/54942-72,
zawieszenia, dementy plastikowe, drzwi, szyby, tył nadwozia i
0601/73-12-22
inne
z demontażu. Legnica, tel. 0605/594854
OPEL
SENATORA:
drznri.
zderzak
tylny,
tampy,
kokpit,
sinik
na
r : s * * 1 8 E . 2 8 E . częśd ś któ m .
OPEL YECTRA, 1995 r, 1700 ccm, diesel, TDI: głowice kpi, tur- .
częśd, skrzynia biegów i inne. Kochfice, td . 076/851-2747
PEUGEOT 205,1993 r, 1400 ccm: skrzynia biegów, sinik, głowi
bo, pompy wtryskowe, rozruszńk, skrzynia biegów (F10, F13, F16),
OPEL SENATOR. 2800 c a ą benzyna: sink, skrzynia biegów
ca, osprzęt silnika, oś tylna, zawieszenia, lampy, klapa tylną maska
oświetlenie, poduszki pow, inne. Gromadka, pow. bdesławiecki,
silnka, ukł. wydechowy, licznk, komputer, błotniki, drzwi i inne.
skasirłąbłallr^drzm,m6BkSnryiinrwzdemnn6ażu„od2DzL: (5 |, zam osżenili m e częśd. Marciszów, powiat kamiennogór
td . 0604/78-3342,0694/982941
ską,td 075/742-5889
*
Legnica, teł. 0600/24-1825.0608/014445
Syców,taL062B7853641.0603992-7543
OPEL YECTRA, 1995 r, 2000 ccm, 16V, Ecotec: głowica, kolek
OPEL
SENATOR,
1967
r.
3000
ccm:
różne
częśd.
Chodanów,
PEUGEOT 205, 1993 r, 1400 ccm, benzyna : sink, karoseria.
OPBL OMEGA, 1989r. 2300 ccaątaataoD:walak raazędą dbtor ssący i wydechowy, łapa pod silnik, sprawna. Krosno Odrzań
taL 076/61731-15,0609/2833-17
Trzebnica, td. 071/3874947,0606/2875-78 ;.r
m cą tfcrią skrzynia I bb|
skie, td . 0602/2549-26
PEUGEOT 205,206,306,307,405,406,605,607,806,807 TE,
OPEL
SENATOR.
I9
8
8
r.:
częśd
mechaniczne
i
blacharskie,
ele
komsłazy HdtmM pazm
OPEL VECTRA, 1995 r, 2000 ccm: błotnk, zderzak, klapa tylna
nia. częśd sirika i im , O odarów. pow pdlóm cli, taL 0604/
mentywnękza(komplet), dach.elementy zawieszenia i inne. Góra,
TDI, HDI: turbosprężarki (do każdego modeiu) - 700 zł/szt Wro
z szybą, szyby, kokpit, komputer, belka tyłna, listwa kierownicza,
cław,
tel. 0606/9839-16
•■
t
d
0501/9827-21
348549
elementy plastkowe i inne. Nysa, teł. 0606/66-72-70
PEUGEOT 205,306,309,405,605 1,9D, TD, 2,1 TD: sinki kpi,
OPEL SENATOR. 1908/94 r .: różne częśd Wtodaw, td . 071/
O PB. O M G A. 1989 ^ 2000 c a ą wbysk: różna częśd mochaOPEL VECTRA, 1995/97 r, 2000 ccm, benzyna : silnik, stan b.
skrzynie
biegów
(5).
zawieszenia,
głowice,
pompy
wtryskowe,
34827-24,0601/744340
nćzre i btadiankie. Kłodzką taL 0602S84445
dobry, z kpi. dokumentacją, skrzynia biegów (5), wspomaganie
rozrusznki, chłodnice, oświetlenie, klapy, inne. Gromadka, pow.
O PB. ŚWTRA : kierownica z poduszką pow. sensor, lusterko
OPEL0 « G A .1 9 8 9 r.2000c c m s M . skrzyniabiagóązam kier, klimatyzacja kpi, drzwi, szyby, ABS, zawieszenie, półosie,
bdesławiecki, teł. 0694/982831,0604/7843-32
wown. wyświol acz rarła z termometrem, siniczek szyberdachu,
szanią ataawwity Madimki Itaspy szyby zJarzda. ditodMoą
pompa pdiwa, chłodnica, lampy, poduszki pow. + sensory, szyby,
PEUGEOT 205,309,405: częśd sinikówo poj. 1400,1600,1900
RO z CO. Wtodaw;. td . 0606/582543
osprzętsikAa. ILegricą ta l0695(726800
stacyjka, licznik, czujnik ABS i inne. Bolesławiec, teł. 0504/
ccm benzyna i 1900 diesdi turbo D. Wrocław, tel. 0604/187249
OPEL UG RA: zderzak tykrty i przedni. Bystzyca Kłodzka, td .
O PB. OMEGA KDMBL SHMNL1989 r: 2000 ooa: nttrm częśd
588749
0691/6741-72
PEUGEOT 205,405,1968/95 r, 1400 ccm,. 1600ccm, 1900ccm,
amrti-ri mrn i UaLhjrskią d m a ity eyp ir arteria enęk zą s iOPEL YECTRA B, C, 1996/01 r.: różne części blacharskie i me
1800D, 1900D:sink, skrzynia biegów, elementy karoserii, zawienk. skrzynia bogów (5). U g i stafcmm 14*. O aw ą taL 0608/
OPEL TG RA: deska rozdzielczą poduszU pow sensor, napinachaniczne, kfimatyzacja, poduszki pow, zderzaki po tuningu (Irmszenią
chłodnice, reflektory, lampy i inne. Jelenia Góra, td. 0751
42-74-12
czb pasów piotachnicznych, przełączniki świateł, kierownica, toscher ♦ Zender) oraz inne. Świdnica, tel. 074/857-8545 praca, od
752-26-09,0606/7544-22,0604/62-2744
tata przadhe i im częśd Jelcz-Laskowice, td . 071/31867-18
OPB. OMEGA. 1989 r : s ir * , stan b. dobry-8 5 0 zL skrzynia
818
PEUGEOT
20S, 405,1990 r, 1400 ccm, benzyna: wszystkie czę
Idegów ^. Pleszew, taL 0583782807
OPEL TORA. 1996 r, 1400 ccm. benzyna: zderzak przedni i tyl
OPEL VECTRA, 1996/99 r . : lewa kolumna McPhersona, belka
śd z demontażu. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/31243-41, 071/
ny. zam szem ą sink oclony, skrzynia biegów, rozruszńk, alter
OPB. OMEGA, 1989 r. 3000 coac mbysfc: sknyma btagów(5L
tylnego zawieszenia, schowek, przdącznk reflektorów, tunel pla
312-6341
nator, U ą n i inna. Wrodaw. tel. 0609/024747
. a d korbowy,, flokl, powpa wspoaraganią ABS.
stikowy, td. 0600/987344
PEUGEOT 206 : szyba tylna, klapa tylna. Chocianów, tel. 0761
/ tylną zardaszmna i ir m Wbdbrzych. taL 074/
OPEL TORA. 2002 r. 1400 ccm. benzyną 16V: poduszka pow,
OPEL VECTRA, 1997 r. : zderzak przedni. Bystrzyca Kłodzka;
817-21-15,0609/2843-17
8442845.06001698860
skórzana tapicarką drzwi, Uapa tylną lampy, zderzaki, zawie
td. 0691/6741-72
OPEL KADETT, 1991c : m zys lii częśd ■
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przedni, chłodnica, zderzaki, udokumentowane pochodzenie. Wro
PEUGEOT 206 : drzwi do wersji 3 i 5-drzwiowej, błotniki. Gro
cław, teł. 0694/28-32-10
madka, pow. bolesławiecki, tel. 0603/71 -61-56
PEUGEOT 405,1992 r, 1600 ccm, benzyna: różne częśd. Zgo
PEUGEOT 206,1100 ccm: drzwi, błotniki, maski, lampy, zderza» ki, belki, wahacze, silnik na części, skrzynia biegów, komputer, ' rzelec, teł. 0502/92-67-81
zawieszenia, wzmocnienia przednie, wentylatory, chłodnice, szy
PEUGEOT 405,1992 r . : zawieszenia, drzwi, szyby, przekł. kie
by i inne części. Poniec, powiat gostyński, tel. 0606/75-60-99
rownicza, maska sinika, pas przedni, tapicerka, skrzynia biegów,
chłodnice, konsola, deska rozdz, wspomaganie kier, ukł. ABS,
PEUGEOT 206 : klapa tylna, okular przedni, atrapa, lusterko.
rozruszniki, ałtemator, dach i inne częśd. Bolesławiec, tel. 0600/
Siechnice, tel. 0602/71-26-65
0344-75
PEUGEOT 206 : drzwi lewe tylne. Wrodaw, tel. 0501/81:36-18
PEUGEOT 405,1992 r, 1600 ccm, benzyna: zawieszenie przed
PEUGEOT 206 : listwy kpi, 2 szt. - 60 zł. Wrocław, tel. 071/
nie z ABS, półosie, ukł. kierowniczy, klapa tylna, szyba tylna, błot
346-41-96
nik lewy tylny, Inne częśd. Legnica, teł. 0601/67-67-04, 076/
PEUGEOT 206 : błotnik przedni prawy. Wrocław, tel. 0601/
722-95-92
51-92-09
PEUGEOT 405,1992 r, 1600 ccm: kolumny McPhersona, skrzy
PEUGEOT 206,1900 ccm, diesel: maska sinica, obudowa chłod
nia biegów, półosie, maska, ukł. kierowniczy ze wspomaganiem,
nicy, grill, zderzaki, komputer silnika, koło pasowe do HDi, kana
rozrusznik, ałtemator. Milicz, tel. 0501/52-82-53
pa, pasy tyine, szyba lewa, konsola. Wrocław, tel. 071/781-45-23,
PEUGEOT 405 KOMBI, 1993 r, 1900 ccm, turbo D : drzwi kpi. z
0603/31-62-05
szybami -150 zł. Gubin, teł. 068/359-34-09,0691/95-15-21
PEUGEOT 206,2001 r, 2000 ccm, 16V: skrzynia biegów, drzwi
PEUGEOT 405,406,605 : skrzynia biegów automatyczna. Wto
prawe w idealnym stanie, klapa tylna z szybą, zawieszenie przed
cław. tel. 0607/60:12-74___
nie, zbiornik pafiwa z kluczykiem, boczna szyba tylna, uchylna,
PEUGEOT 406,1900 ccm, diesel: głowice, wałki rozrządu. Bole
elementy plastikowe i inne. Polkowice, tei.0601/8345-3$
sławiec, tel. 0509/37-6642,0502/45-13-00
PEUGEOT 206,306,309,406: szyby tytnel boczne, atrapy, licz
PEUGEOT 406 : poduszki pow, drzwi. Gromadka, tel. 0603/
niki, znaczki, wyświetlacze. Sulechów, powiat zielonogórski, tel.
71-61-56
0604/59-98-75
PEUGEOT 406 : maska silnika, drzwi, błotniki, zderzaki, grill,
PEUGEOT 206,307,2001 r . : elementy blacharki i części mecha
wzmocnienie przednie, halogeny, reflektory, lampy tylne, belka pod„
niczne, elementy plastikowe wnętrza. Kępno, tel. 0609/36-69-33
silnik, wahacze, zwrotnice/kolumny McPhersona, chłodnice, obu
PEUGEOT 206,406,1900 ccm, diesel, turbo 0 : silniczki dmu
dowa z wentylatorami, klapa tylna, ścianka tylna, lusterka, pół
chawy, poduszki pow, dach (model 3- i 5-drzwiowy), drzwi, części
osie. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 -26-65
silnika, zawieszenie tylne, skrzynia biegów, klapy bagażnika, inne.
PEUGEOT 406 : listwa wspomagania i pompa wspomagania,
Gromadka, pow. bolesławiecki, tel. 0694/96-29-31
chłodnica wody i klimatyzacji, • 350 zł. Wrodaw, tel. 0606/59-50-97
PEUGEOT 206, 406 : poduszki pow. Wałbrzych, tel. 074/
PEUGEOT 406 : zderzaki. Wrocław, teł. 071/78145-23, 0609/
664-90-60,0502/37-92-99
87-95-09
PEUGEOT 306,1600 ccm: zaciski hamulcowe, skrzynia biegów,
PEUGEOT 406, HDI: silnik z osprzętem, skrzynia biegów, zawie
zwrotnice z tarczami, listwa kierownicza. Prusice, powiat trzeb
szenia, drzwi, tapicerka. Zgorzelec, teł. 0508/24-13-77
nicki, tel. 071/312-60-25,0502/40-83-68
PEUGEOT 406,1996/00 r, 1800 ccm, 16V, wtrysk: skrzynia bie
PEUGEOT 306 : maska silnika, drzwi, błotniki, zderzaki, grill,
wzmocnienie przednie, belka pod silnik, zwrotnice, wahacze, ko
gów, komputer, instalacja, zawieszenia, konsola do nowego mo
delu, lampy, zderzaki, belki, drzwi, błotniki, progi, zamki, podno
lumny McPhersona, reflektory, halogeny, lusterka, klapa tylna,
śniki szyb, tapicerka i inne częśd. Poniec, powiat gostyński, tel.
chłodnice, obudowa z wentylatorami chłodnicy, pompa wspoma
0606/75-60-99
gania kier, półosie. Siechnice, tei. 071/311-39-14,0602/71 -26-65
PEUGEOT 306,80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk : silnik, -1.000 zł.
Wałbrzych, tei. 0603/99-25-19
PEUGEOT 306,1994/00 r.: drzwi, maski, wzmocnienia przednie,
błotniki, zderzaki, grille, sanki, lusterka, listwy, zamki, podnośniki
W ro c ła w , u l. Ł ę c z y c k a 9
szyb, klamki, szyby i inne. Poniec, powiat gostyński, tel. 0606/
te l. 0 71/790-15-67, fa x 359-18-97
75-60-99
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995r . : silnik 1.4, skrzynia biegów,fcine
części z demontażu. Wijewo, tei. 065/549-42-72,0601/73-12-22
PEUGEOT 306,1996 r.: zderzak przedni lakierowany. Namysłów,
tel. 077/410-39-67,0606/36-05-48
O P 0 10622
PEUGEOT 306,1998 r .: reflektor lewy - 80 zł. Wrocław, teł. 071/
354-36-72,0603/60-70-27
PEUGEOT 406,1997 r . : maska przednia, zderzak przedni. Lu
PEUGEOT 307: błotniki. Gromadka, pow. bolesławiecki, tel. 0603/
bin, tel. 076/849-10-77 po godz. 14,0603/19-51 -94
71-61-56
PEUGEOT 406,1998 r, 3000 ccm, benzyna: sinik, zawieszenie.
PEUGEOT 307 : karoseria. Leszno, teL 0601/84-83-50
Ostrów Wlkp, tei. 062/734-8446,0601/934947
PEUGEOT 307,2000 ccm, HDi: maska sflnBca, błotniki, zderzaPEUGEOT 406,2000 r, 2000 ccm, HDi: filtr powietrza ♦ przepły
. ki, relektory, drzuri, obudowa z wentylatorami chłodnicy, waha
womierz, półosie przednie, wahacze przednie dolne (lewy i pra
cze, ukł. kierowniczy, chłodnica, wzmocnienie zderzaka, ukł. ABS,
wy). Wrodaw, tel. 0603/29-96-58
klapa tylna, silnik. Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT 505,1961 r, 2300 ccm, diesel: lampy tylne, wahacz
PEUGEOT 307,2002 r. 1.4,1.616V: drzwi, szyby, zawieszenia,
tylny, bębny hamulcowe, tarcze i zadski hamulców, piasty, pod
poduszki pow, silnik, skrzynia biegów, koła, elementy blacharki,
nośniki el. otw szyb, szyby, ałtemator, pokrywa silnika, zawie
tapicerka. Oleśnica, teł. 0601 /83-11-85
szenie przednie, silniczek wycieraczek. Głogów, tel. 0606/
PEUGEOT 307,2002/04 r, 1400 ccm, 1600 ccm, benzyna 2000
64-27-51,0692/55-26-39
ccm HDI: maska, błotniki, lampy, zderzaki, drzwi, szyby, klapy,
PEUGEOT 605: el. reg. lusterka, kierunkowskazy, zaślepki, zde
poduszki pow, kurtyny, zawieszenie, oś tylna, klimatyzacja, progi,
rzak, tarcze, piasty tylne, amortyzatory tylne, maska, głowica, sil
dach, koła zimowe i letnie, skrzynie biegów, wyposażenie wnę
nik. Chodanów. tel. 076/817-21-15,0609/28-33-17
trza, relingi, chłodnice, obudowa z wentylatorem. Oleśnica, tel.
PEUGEOT 605: różne częśd z demontażu, siedzenia, elementy
0691/58-76-31,0507/69-20-27
plastikowe wnętrza, skórzana tapicerka, ćwiartki nadwozia i inne.
PEUGEOT 307,2003 r .: poduszki pow, konsola, pasy, drzwi, błot
Gromadka, pow. bolesławiecki, tel. 0603/71 -61-56
niki, chłodnica, maska, klapa, zderzaki, kurtyny powietrzne, za
PEUGEOT 605 : silnik 2.0 (1990 r.), pełny wtrysk, skrzynie bie
wieszenie, oś tylna, dach, ćwiartka, półosie, skrzynie biegów, sil
gów (5), lampy tylne (1992 r.), półosie, przeguby, welurowa tapi
niki, zbiorniczki, tapicerki i inne, tel. 0694/08-78-88
cerka (beżowa) i elementy tapicerki, chłodnica. Jelenia Góra, tol.
PEUGEOT 307,2003 r, 1400 ccm, .1600,2000 HDI: drzwi, ma
0602/81-08-96
ski, błotniki, zderzaki, klapa tylna, wzmocnienia, dachy, ćwriartki
PEUGEOT 605: silnik kpi. (3.0, V6, stan b. dobry), sprzęgło, pom
nadwozia, lampy, szyby, oś tylna, zawieszenia, 6 poduszek pow,
pa wspomagania kier, pompa klimatyzacji kolumny McPhersona,
sensory, pasy, elementy wnętrza, silniki, skrzynia biegów, koła i
tarcze hamulców, piasty, szkła reflektor^, halogeny, komputery,
inne części. Wrocław, tel. 0508/53-93-81
zegary, elementy wyposażenia wnętrza i inne. Legnica, tol. 076/
PEUGEOT 309 : gażnik Solex. Chocianów, tei. 076/817-21-15,
86646-74,0691/59-58-98
0609/28-33-17
PEUGEOT 605: el. pompa paliwa. Wałbrzych, teł. 074/845-32-80,
PEUGEOT 309, diesel: silnik + skrzynia biegów (5), stan dobry •
0606/93-59-06
800 zł, drzwi przednie, lampy, atrapy przednie i tylne. Syców, tel.
PEUGEOT 605 : skrzynia biegów (automatyczna). Vfrodaw, teł.
062/785-17-47
0601/69-35-08
PEUGEOT 309,1989 r, 1900 ccm: sinik oclony, skrzynia biegów
PEUGEOT 605,1992 r, 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
(5), zawieszenie przednie, przekł. kierownicza. Legnica, tei. 0601/
gów (5), drzwi, maska, zawieszenie tylne i przednie, tapicerka
68-04-21,076/850-09-50
skórzana koloru czarnego. Grotów, powiat żarski, tel. 0606/
PEUGEOT 309,1989 r . : wszystkie części z demontażu, głowica
44-15-31
1.9i, blok silnika 1.6,1.9i, tylna belka oraz inne. Pleszew, tel. 0603/
PEUGEOT 605, 1992 r, 2100 ccm, turbo D, 3000 ccm : różne
78-78-18
częśd. Wrocław, tel. 0692/60-64-07
PEUGEOT 309,1990 r, 1900 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia bie
PEUGEOT 605 SEDAN, 1998 r, 100 tys. km, 3000 ccm, V6 24V
gów (oclone), maska, drzwi, błotniki, lampy, zawieszenia, pas
silnik w stanie idealnym, nowy model, lusterko lewe elektryczne,
przedni, chłodnica, zderzaki, udokumentowane pochodzenie. Wro
kolumna kierownicza, błotniki tylne, rozrusznik, alternator, tarcze
cław, te f 0694/28-32-10
hamulcowe, pompa ABS, pompa wspomagania oraz inne z de
PEUGEOT 309,1991 r . : drzwi kpi, 4 szt. -150 zł/szt, felgi staio
montażu. Szprotawa, teł. 068/376-32-07,0603/09-19-33
we 4x108 mm, z oponami zimowymi, 4 szt - 250 zł, klapa tylna,
inne z demontażu. Bolesławiec, tel. 0608/32-13-04
PEUGEOT 309,1992 r, 1400 ccm, benzyna: silnik uszkodzony,
cały lub na części, skrzynia biegów, zawieszenie przednie, ukł.
kierowniczy, drzwi, zderzaki tylne, szyby drzwowe, siedzenia,
konsola, elementy plastikowe, karoseria 5-drzwiowa na części,
inne częśd. Legnica, tel. 0601/67-87-04,076/722-95-92
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAZ
PEUGEOT 309,1993 r, 1100 ccm, benzyna: pompa paliwa, gażP.W. G.M. CAR
nik, aparat zapł, szyby, drzwi, lampy tylne, zderzak tylny, felgi sta
55-011 Siechnice, k. Wrocławia, ul. Opolska 21
lowe, lusterko, mechanizm wycieraczek i inne. Legnica, tel. 0607/
SILNIKI,
22-94-73
BLACHARKA, ZAWIESZENIA,
PEUGEOT 309, 205,1969/91 r, 1400 ccm, wtrysk: różne częśd
SKRZYNIE BIEGÓW,
OŚWIETLENIE, INNE
mechaniczne i blacharskie, silnik w całośd lub na częśd, drzwi,
(w całośd lub na częśd)
071/311-5942
klapatylna, inne. Lubań, tel. 0603/60-36-74,0609/19-20-76
071/311-54-13
0 71 /31 8-93 -4 5
?
PEUGEOT 405: drzwi prawe i lewe, klapa tylna, ABS, kompute
0-604607719
0 -606 4 3 5 4 85
ry, zbiornik paliwa, el. pompa paliwa.i inne, tol. 0608/47-38-35
PEUGEOT 405 SEDAN : zderzak tylny. Chocianów, tel. 076/
PEUGEOT 607 : maska sinika, błotniki, klapa tylna, zderzak,
817-21-15,0609/28-33-17
drzwi, obudowa z wentylatorami chłodnicy, chłodnice, reflektory.
PEUGEOT 405, 1900 ccm -: silnik odony, skrzynia biegów (5),
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65
wspomaganie kier, tylna oś, maska silnika, błotniki, lampy tylne,
PEUGEOT 806,2000 ccm, HDi: skrzynia biegów, na gwarancji.
reflektory, chłodnica, drzwi i inne. Legnica, tel: 0601/68-04-21,076/
■Wrocław, tel. 0607/60-12-74
850-09-50
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, diesel: głowica silnika, pompa
PEUGEOT 405 SEDAN: dach z szyberdachem, drzwi uzbrojone,
wtryskowa. Bolków, powiat jaworski, tel. 0607/22-39-72
ćwiartka nadwozia lewa przednia, Leszno, tel. 0603/60-32-41 .
PEUGEOT BOXER MAXI: drzwi przednie lewe i prawe rozsuwa
PEUGEOT 405 : maska sinika, drzwi, błotniki, zderzakS, grill,
ne. Gromadka, pow. bolesławiecki, teł. 0608/79-72-53
wzmocnienie przednie, wahacze, zwrotnice, belka pod silnik, ko
PEUGEOT BOXER: drzwi tylne prawe, drzwi lewe wysokie (bia
lumny McPhersona, klapą tylna, chłodnice, reflektory, lusterka,
łe), głowica kpi, sinik na części do poj. 2.5 D. Jawor, tel. 076/
półosie, ukł. kierowniczy. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/
729-26-85
71-26-65
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, TDI, turbo D : silniki, elementy
PEUGEOT 405,1600 ccm: silnik z oprzyrządowaniem, bez gaźblacharki i częśd mechaniczne. Pleszew, tel. 0601/19-21-79
nika, • 600 zł. środa śląska, teł. 0693/56-29-04
PEUGEOT BOXER: maska sinica, drzwi, błotniki, zderzaki, grill,
PEUGEOT 405 : nadwozie uzbrojone, stan idealny, - 1.500 zł.
wzmocnienie przednie, reflektory, obudowa z wentylatorami chłod
Wałbrzych, tel. 074/840-01-08,0504/08-4549
nicy, kierunkowskazy, belka pod silnik, wahacze, chłodnice, lu
PEUGEOT 405,1600 ccm: zegary, klamki, kierunkowskazy, pom
sterka, półosie. Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 •
pa wody, pompa olejowa, aparat zapłonowy, silnik wycieraczek z
PEUGEOT BOXER : maska, pas przedni, drzwi, błotniki, zde
ramionami, wentylator chłodnicy, pompa hamulcowa, uszczelki
rzak, zamki, stacyjka, reflektory, chłodnica, lusterka, kierunkow
drzwiowe, pasy, zbiornik na płyn i Inne. Wrocław, tel. 071/
skazy, przełączniki, belka sinica, belka tylna z bębnami, felgi,
342-20-17,0693/55-11-54
opony i inne cżęśa. Wrocław, teł. 071/325-89-72,0602/19-16-22
PEUGEOT 405 : pompa pafiwa el. • 40 zł, opony letnie Dębica
PEUGEOT BOXER : różne części mechaniczne i blacharskie.
185/65 R14,4 szt - 220 zł. Wrodaw, tel. 071/791-38-82, 0502/
Wrodaw,
tel. 0694/83-33-31
35-77-17 •<: /
PEUGEOT BOXER, 1994/02 r. 2.5 TDI, 2.8 HDI: blok silnika, gło
PEUGEOT 405,1900 ccm, 16V :częsd z rozbitego auta. Wro
wica
kpi,
pompy, tłoki, korbowody, miska olejowa, skrzynia bie
cław, tel. 071/372-87-60 w godz.8-17
gów, lampy, zwrotnice, przegroda celna i inne. Wrodaw, tel. 071/
PEUGEOT 405: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, reflekto
342-19-70,0601/74-1945
ry, kierunkowskazy, fistwy pod reflektory, zderzaki, szkła reflekto
PEUGEOT BOXER, 1994/99 r, 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia
rów. Wrodaw, tel. 0601/59-21-76
biegów, półosie, resoiy i inne. Wałbrzych, tel. 074/845-08-10,0604/
PEUGEOT 405 KOMBI, SEDAN, 1988/93 r, 1600 ccm, 1900 ccm
62-70-89
: dach, tył nadwozia, drzwi, błotniki, klapa tylna, kolumny McPher
PEUGEOT BOXER, 1995 r, 2500 ccm, diesel: blok sinika, pom
sona, szyby, wspomagańla..fotele, elementy plastikowe, ałtema
pa wodna, tłoki, korbowody, wał korbowy, miska olejowa, kolektor
tor, rozrusznik i inne. Lubin, teL 0602/34-04-43
ssący i wydechowy. Wałbrzych, tel. 074/664-90-93,0502/03-59-53
PEUGEOT 405,1988/95 r . : oś tylna kompletna/ szczęki, bębny,
PEUGEOT BOXER, 1995/01 r, 2500 ccm, 2 8 0 0 drzwi, półosie,
łożyska piast amortyzatory, wymienione nowe łożyska wahaczy,
błotniki, pasy, fotele, skrzynie biegów, podłogi, sinik,.zawiesze
•600zł.Legnica,tel.0506/03-34-4%
nia,
resory, felgi, zbiorniki paliwa, zbiorniczki, kolumny kier, szyby
PEUGEOT 405, 1990 r. „silnik kpł, sten b. dobry, bloki silnika
boczne, SRS, nagrzewnice i inne części. Kłodzko, tal. 0601/
1.9D i 1,8 TD, fabrycznie nowe, z tłokami, - 1.400 zł. Oborniki
62-21
-37,0696/10-62-72
. Śląskie,teł.071/310-37-37,0602/77*80-59-.
PEUGEOT BÓXER, 1996 r, 2500 ccm, diesel praż Citroen JumPEUGEOT 405 GR, 1990 r, 1600 ccm: ałtemator, termostat sprzę
per,
pompa
vacuUm z łapą i napinaczem- stan idealny cena 420'
gło, silnik bez głowicy, • 350 zł. Świebodzice, teł. 0602/75-88-66,
z t głowica kompletna 2050 zł. Szprotawa, tal. 068/376-32-07,
074/664-03-92
0603/09-19-33
r
PEUGEOT 405* 1991 r, 1900 ccm, diesel : pompa wtryskowa
PEUGEOT BOXER, 1997 ę, 2500 ccm, TPJ: sinik, głowica, wał
Bosch. Legnica, tel. 076/854-79-85,0695/80-63-31
korbowy, tłoki, wałek rozrządu, korbowody, turbina, pompa wtry
PEUGEOT 405 KOMBI, 1991 r, 1900 ccm. SR I: silnik, skrzynia
skowa Lucas, pompa vacuum, wodna i olejowa, ałtemator, roz
biegów (odone), maska, drzwi, błotniki, lampy, zawieszenia, pas
rusznic, skrzynia biegów, kolektory, kpi. sprzęgło, przekł. kierow
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PEUGEOT
REGENERACJA TYLNYCH BELEK
(CZOPY. ŁOŻYSKA)
NAJNIŻSZE CENYIH
Wrocław, ul. Karmelkowa 65 a

tel. 071/364-32-61, 0-605 659 557
nicza, pompa wspomagania, półoś krótka resory, piasty, kolumny
McPhersona, nagrzewnica i inne. Brzeg, teł. 0600/73-25-17
PEUGEOT EXPERT: maska silnika, drzwi, błotnlci, zderzaki, grill,
wzmocnienie przednie, chłodnice, obudowa z wentylatorami chłod
nicy, reflektory, belka pod silnik, belka pod chłodnicę, lusterka,
półosie, klapa tylna, wahacze, lampy tylna. Siechnice, tel. 071/
311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT EXPERT : narożnik zderzaka tylnego, wygluszenie
maski, podpórka, .łapa" silnika górna, półka na szybę przednią,
nadkole prawe, szyba trójkątna, szyba boczna, podnośnic! el. otwszyb prawej strony. Wrodaw, tol. 071/76145-23,0603/31-62-05
PEUGEOT JS BUS, 130 tys. km : silnik, • 2.000 zl. Lwówek ślą
ski, tel. 0609/64-25-22
PEUGEOT J 5 : fotele tylne 3-osobowe, rozkładane, - 600 zł. Wał
brzych, tel. 074/849-03-24,0600/88-74-54
PEUGEOT J 5 ,1900 ccm, 2.5D 11.6,2.0E : sinik, skrzynia bie
gów, częśd silników) skrzyń, zawieszeń, blacharskie oraz szyby.
Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50
PEUGEOT J 5 : różne częśd mechaniczne i blacharskie, karose
ria, oclona, osprzęt sinica, zawieszenia, drzwi, elementy plasti
kowe i inne. Wrocław, tel. 0609/02-67-37
PEUGEOT J 5 ,1960 r.: przednie tarcze, piasty, zaciski, przekład
nia kierownicza bez wspomagania. Wrocław, tol. 0694/90-80-95
PEUGEOT J5, 1963/94 r, 2500 ccm, diesel : elementy silnika,
skrzyni biegów i inne. Nysa, tel. 0505/14-51 -93
PEUGEOT J5 MAXI, 1987/93 r, benzyna, diesel biały drzwi, oblachowanie, wzmocnienie czołowe, zderzaki, zbiornik paliwa, sta
cyjka, nagrzewnica, dach, oś tylna, silnik na częśd (1900 diesel).
Trzebnica, tel. 0691/32-87-17
PEUGEOT J 5 ,1990 r, 2500 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry,
sprowadzony z Holandii • 2.500 zł, skrzynia biegów • 1.000 zł,
rozrusznic • 250 zł, pompa vacuum -150 zł. Wałbrzych, tel. 0607/
8240-67
PEUGEOT J 5 ,1990/00 r . : reflektory, błotniki, zderzaki, atrapa,
drzwi, lampy tyine i inne. Wrodaw, tei. 0603/66-97-27
PEUGEOT PARTNER: maska sinika, atrapa, wzmocnienie przed
nie, drzwi, klapa tylna, chłodnice, obudowa z wentylatorami chłod
nicy, Siechnice, tei. 071/311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT PARTNER: zderzaki, lusteika, klapa tylna, błotniki,
felgi stalowe i aluminiowe, opony. Wrocław, tel. 071/325-89-72,
0602/19-16-22
PEUGEOT PARTNER : zderzak, wplek rozrządu, kolumny
McPhersona, zwrotnice, przełączniki. Wrodaw, tel. 0691/89-54-87
PEUGEOT PARTNER, 2000 r, HDI: łoże pod sinik, konsola, tar
cze ham, zadski ham, moduł, zbiornik paliwa, ukl. wydechowy,
sprzęgło, zwrotnica prawa, nadkola tylne, elementy plastikowe.
Legnica, tel. 0605/14-57-59
POLONEZ : silnik po remonde -1.000 zł, skrzynia biegów (5) •
290 zl, most napędowy - 300 zł, inst. gazowa - 310 zł, półoś dkiga
(nowa) -250 zł, możlwwść montażu. Domasław, tal. 071/311-98-33
POLONEZ: szyberdach, - 70 zł. Jawor, tol. 0696/56-32-39
POLONEZ: most tylny, resory, zawieszenie przednie, maska s i
nika, klapa bagażnika, szyby, fotele, deska rozdz. z zegarami, s i
nik - 300 zl, inst gazowa. Miicz, tel. 0503/62-14-12
POLONEZ: ałtemator • 35 zł. szyba przednia - 70zł, chłodnica z
elektrowentylatorem • 45 zł, Idapa bagażnika z szybą do Caro - 85
zł, tapicerka drzwi • 55 zł, szybki trójkątne do Caro • 20 zł/szt,
gażnik • 25 zł. Milicz, tel. 0692/16-62-22
POLONEZ : dyferencjal, resor. Opole, tel. 077/456-25-08
POLONEZ: głowica • 35 zł, częśd mechaniczne, ełem. elektrycz
ne, tapicerka, z rozbiórki. Siemysłów, gm. Domaszowice, tel. 077/
41944-00
POLONEZ, 1500 ccm: skrzynia biegów (5), stan b. dobry, -150
zł. Wafcrzych, tel. 0609/29-06-59
POLONEZ, 1400 ccm, 16V, silnik Rover: nowe hydrauliczne
.szklanki", pojedynczy zawór, 16 szt, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/
352-97-27
POLONEZ, 1966 r, 1500 ccm, benzyna: wszystkie częśd z de
montażu. Opole, tal. 077/457-06-85 w godz 21-22,0505/9544-13
POLONEZ, 1987 r . : różne częśd. Kłodzko, tel. 074/867-96-00
POLONEZ, 1967 r.: maski, kolumna kierownicza, chłodnica, zde
rzaki, pompa wody i inne. Kunice, tel. 076/857-53-68
POLONEZ, 1989 r, 1500 ccm, 1600: silnik, możl. sprawdzenia
• 450 zl, skrzynia biegów (5) -120 zł, szyba przednia - 50 zł,
rozrusznik • 30 zł, most • 100 zł, koła • 40 zl/szt, stan b. dobry,
opony używane, stan dobry, chłodnica - 50 zl, serwo, fotele
moduł, różne częśd blacharskie. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,
0608/73-27-50
POLONEZ, 1989 r, 1600 ccm: silnik • 300 zł, fotele lotnicze • 50
zl. Twardogóra, tel. 071/315-87-16,0508/78-89-07
POLONEZ, 1990 r, 1600 ccm, benzyna: silnik, most tylny, wenty
lator i inne. Lubań, tel. 0606/97-82-31
POLONEZ, 1990 r . : szyba przednia - 80 zł, maska^starszy mo
del) - 80 zł, zawieszenie kpi. -100 zł, klapa tylna z szybą i sini
kiem kpi. • 60 zł i inne. Ruszów, powiat zgorzelecki, tel. 075/
77143-84,0505/14-83-79
POLONEZ, 1990r.: maska, przednia, kolektor wydechowy,'dwu
rurka*. Wrodaw, tal. 0601/52-30-98
POLONEZ, 1991 r, 1500 ccm, benzyna: różne częśd mechanicz
ne i blacharskie, skrzynia biegów (5) -120 zł, drzwi -100 zł/szt
Chojnów, teł. 076/818-79-01,0602/89-20-52
POLONEZ, 1993 r. : karoseria. Bystrzyca Kłodzka, teł. 0691/
67-01-72
.
POLONEZ ATU PLUS: klapa, blenda, lampy i reflektory, kierun
kowskazy, zbiornik paliwa, wlew paliwa i pompa, drabinka, chłod
nica, most, wał napędowy, skrzynia biegów (5), alternator, podsu
fitka, hak, szyby, nagrzewnica, stacyjka, tylna pólka, półoś Lucas,
tapicerka, fotel. Wrodaw, tel. 0601/80-99-18
POLONEZ ATU, 1996 r, 1400 ccm, 16V :częśd z rozbitego auta.
Wrodaw, tel. 071/34842-16
POLONEZ ATU, 1997 r . : zderzaki, drabinka, lampy, kierunkow
skazy, błotniki przednie, dach, podłużnice przednie, drzwi, fotele,
komputer, katalizator, nakładki na progi, licznik, światio .stop’ ,
resory, kola 185/13, wspomaganie kier, teleskopy, sprężyny, inst.
gazowa. Wrodaw, tel. 0603/85-13-62
POLONEZ ATU, 1999 r . : zderzak przedni i tylny, deska rozdz,
zegary. Jelenia Góra, tel. 0600/72-51-92
POLONEZ ATU, CARO, TRUCK, 1994/96 r . : nadbudówka 2 m,
mosty tylne, wał napędowy długi, resory i inne. Przedmoście, po
wiat średzki, tel. 0607/61-6948
POLONEZ CARO: moduł cewki wtryskowej, zegary okrągłe, lam
py, drzwł, półosie, skrzynie biegów, wzmocnienie przednie, nad
wozie, silnik. Brzeg, tel. 0602/84-28-57
POLONEZ CARO, 1900 ccm, diesel : maska, silnik 1900 ccm,
skrzynia biegów, błotniki, lampy, zderzak, szyby, most półosie,
chłodnica, rozrusznik, przekł. kierownicza, zaciski hamulcowe,
głowica, inne. Dzierżoniów, tel. 0608/44-96-71
POLONEZ CARO: drzwi tylne lewe, klapa bagażnika, lampy, inne.
Opole.tol. 077/456-86-63,0607/05-65-19
POLONEZ CARO : silnik, skrzynia biegów • 110 zł, most z 1993
roku -140 zł, drzwi, lampy, maski,zderzaki, hak, koła (stan b.
dobry) - 50 zl/szt, elementy dęte oraz inne. Ostrów Wlkp, tel. 0605/
31-09-11
POLONEZ CARO: tłumik końcowy, fabrycznie nowy, - 80 zł. So
bótka, tel. 0507/62-97-79
POLONEZ CARO : skrzynia biegów, wycieraczki, drzwi, przekł.
kierownicza, nagrzewnica, ałtemator, lampy tylne, klapa tylna,
sprężyny, wahacze, wał korbowy. Świdnica, tel. 074/840-65-08,
0603/12-71-95
POLONEZ CARO : licznik nowy. Świdnica, teL 074/853-06-21
POLONEZ CARO, 1600 ccm: skrzynia biegów (5) • 150 zł, silnik
(1600), stan b. dobry, z dokumentacją • 1.100 zl, silnik (1500) 800 zł, most szeroki - 700 zł, maska • 200 zł, drzwi, po wymianie
poszyda i rynienki dolnej -100 zl/szt reflektory -100 zł/szt, dra
binka. - 50 zl felgi aluminiowe + opony - 500 zł/kpi, moduł zapł. 300; Trzebnica, tel. 0502/58-98-55
POLONEZ CARO : skrzynia biegów (5).-150 zł, zderzak tylny 50 zl, lampy - 30 zł/szt, klapa - 50 zl, drzwi, po remoncie rynienkr
i poszycia - 80 zł/szt. i inne z demontażu. Jrzebnica, tol. 071/
312-33-54,0608/73-27-50
POLONEZ CARO: most szeroki Lucas - 700 zl, felgi aluminiowe
+ opony - 600 zl, sinik (1600) z dokumentacją • 90Q zł, silnik (1500)
z dokumentacją - 500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-30-74, 0502/’
58-98-56
POLONEZ CARO, 1500 ccm,, 1600 i diesel: różne częśd. Wro
daw, tel. 0605/12-80-05

POLONEZ CARO PLUS: elem. blacharki, lampy, zderzaki I inne.
Wrodaw, teł. 071/342-83-08,0502/25-8546
POLONEZ CARO: błotnBci tytne. śdanka tylna, podłoga bagażni
ka, głowica. Wrocław, tel.0601/51 -91-07 P
POLONEZ CARO : maska, reflektory, lampy tylne, kierunkow
skazy, błotniki, zderzaki, drabinka, atrapa, wzmocnienie czołowe
(górne i dolne), głowica, wentylator, nadkola, halogeny, pompa
paliwa, sonda Lambda, moduł zapłonu, silnik krokowy, nagrzew
nica, silnik wycieraczek, amortyzatory i inne. Wrodaw, teł. 0607/
41-52-06
POLONEZ CARO PLUS: maska, reflektory, lampy tylne, kierun
kowskazy, zderzak, błotniki, drabinka, atrapa, wzmocnienie czo
łowe (górne i dolne), nadkola, halogeny, blenda, pompa paliwa,,
komputer, sonda Lambda, silnik krokowy, wtryskiwacze, silnik
wyderaczek, serwo i inne. Wrocław, tel. 0506/91 -81 -31 POLONEZ CARO, 1400 ccm, 16V: silnik, skrzynia biegów, roz
rusznik, ałtemator, komputer, przekaźniki, przepustnica, wtryski
wacze, tłoki, wal korbowy, miska olejowa, pompa wody, pompa
oleju i inne. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
POLONEZ CARO: błotniki, drzwł, chłodnica; alternator, układ
wtryskowy, lampy tylne, deska rozdzielcza, komputer, przekł. kie
rownicy i inne. Wrodaw, teł. 0606/93-62-96
POLONEZ CARO: chłodnica, lampy tyine, lusterka, kanapa tyl
na, alternator, cewka z modułem, szyby trójkątne tylne, - 70 zl.
Wrocław, teł. 071/784-37-21
POLONEZ CARO PLUS: zderzak, maska, lampa. Wrodaw, tel.
0502/2943-24
POLONEZ CARO, 1992 r . : skrzynia biegów (5)-150 zł, zawie
szenie przednie, most, zaciski ham, amortyzatory, klapa z szybą,
zderzak tylny, szyby boczne, pompa hamulcowa, serwo, silniczek
wyderaczek, pasy, elementy plastikowe wnętrza i inne. Brzeg,
tel. 0601/84-73-86
POLONEZ CARO, 1992 r .: silnik 1.5 E, elementy blacharki i inne
części. Domasław, gm. Kobierzyce, powiat wrodawski, teł. 0693/
37-73-02
POLONEZ CARO, 1992 r, 1500 ccm: moduł zapłonu -50 zł, koło
zapasowe • 30 zł, gażnik • 45 zł, stacyjka - 35 zł, szyby • od 10 zł/
szt lusterka, ficznik - 45 zl, halogeny -15 zł/szt bendlcs • 20 zł,
drążek główny z końcówkami - 30 zl. Mirków, tel. 071/3154647,
0508/5044-04
POLONEZ CARO, 1992 r.: klapa tylna kpł. -100 zł, lampy tylne 30 zl, błotniki przednie • 60 zł, serwo + pompa - 50 zł, drzwi • 150
zl, gażnik - 60 zł, zderzak tylny kpi. -100 zl, rozrusznik - 60 zł,
aparat zapł. - 60 zł, pompa wodna • 40 zł, ałtemator - 50 zł. Wro
daw, tel. 071/336-24-69
POLONEZ CARO, 1993 r, 1600 ccm : sinik, skrzynia biegów,
wał, resory, sprzęgło, ałtemator, rozrusznik, maska, drabinka, błot
niki, lampy, zderzak tylny, pasy, szyby, most, półosie, zaciski, tar
cze, zawieszenia, drzwi, felgi stalowe, inne. Jelenia Góra, teł. 06001
72-51-92
POLONEZ CARO, 1995 r, 1400 ccm, Rover: sinik kpł, elementy
blacharki, maska, klapa, lampy, drzwi, sinik, most tylny, zawie
szenie przednie i tylne, półosie, rozrusznik, skrzynia biegów, tłu-'
mik, konsola, fotele, lusterka, ałtemator, komputer, szyby. Nowa
Sól, tel. 0506/15-76-62
POLONEZ CARO, 1995 r, 1600 ccm, wtrysk: sinik • 400 zł, skrzy
nia biegów - 200 zł, most tylny - 300 zł, elementy elektroniki i inne
częśd. Rzeszów, tol. 0602/40-94-61
POLONEZ CARO, 1995 r, 1600 ccm, wtrysk: silnik, monowtrysk,
pompa paliwa, zbiornik, resory, skrzynia biegów (5), wał napędo
wy, półosie szerokie, zderzak tylny, drzwi oraz inne częśd. Wro
cław, tel. 0508/6242-56
POLONEZ CARO, 1995 r, 1400 ccm, sinik Rovera: komputer •
350 zł, rozrusznic -170 zl, ałtemator • 180 zł, pompa wodna • 140
zł, przepustnica • 200 zl, sonda • 100 zł, listwa wtrysku - 250 zł,
zawory - 30 żt, chłodnica - 250 zł, tuleje z tłokami • 200 zł, koło
rozrządu - 200 zl, możliwy montaż. Wocław, tel. 071/336-24-69,
0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1995/01 r .: ałtemator, rozrusznik, przekładnia
kier, chłodnica, nagrzewnica, hak, felgi, silniczki wyderaczek, .
skrzynia biegów (5), półosie długie, kierownica, licznik, pasy, gło
wica, częśd sinika i skrzyni biegów/ silniczek krokowy, klamki,
zamki, lusterka. Wrodaw, tel. 0693/21-6^-36
POLONEZ CARO, 1996 r . : silnik po remoncie kapitalnym, bez
przebiegu -1.300 zł, skrzynia biegów (5) • 300 zł, przekł. kierow
nicza • 130 zł, lampy • 100 zł/szt, sprzęgło kpi. -100 zł, wał pędny
• 130 zł, chłodnica szer. - 250 zł, zderzak nowy • 190 zł, drzwi 150 zl/szt Wrocław, tel. 071/336-24-69,0605/8249-57 .
POLONEZ CARO, 1998 r, 1400 ccm. Rover: komputer, prze
pustnica, katalizator, sonda Lambda, tuleje, wał, pompa wody,
wtryskiwacze, pompa paliwa, ałtemator, rozrusznik, poduszki sil
nica, sprzęgło, most drążki, kolo pasowe, osłony rozrządu, napinacz, tłumiki, czujniki walu, inst. gazowa. Wrodaw, tol. 0609/
39-58-04
POLONEZ CARO PLUS, 2000 r . : zderzak, drabinka, hak, błot
nie, okular, podłużnice, lampy, kierunkowskazy, klapatylna, blen
da, półka, pasy, felgi, chłodnica, nagrzewnica, fistwy, klamki, most,
pompa paliwa, półoś Lucas, deska rozdzielcza, cewka Bosch,
moduł, sonda Lambda, skrzynia biegów; fotele, katalizator. Wro
daw, tal. 0609/39-58-04
POLONEZ CARO, 2002 r, 5 tys. km, 1400 ccm, 16V, MPI, Rover
: sinik, stan idealny, sprowadzony z Włoch (Rover 214i). Łódź,
teł. 0692/71-61-70

PONTIAC TRANS SPORT, 1993r . : zderzak pizedni. Świebodzi
ce, tel. 074/666-93-57,0601/56-34-09
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r, 2300 ccm : skrzynia biegów
(5), półosie, pompa paliwa, chłodnica, wentylatory, sprzęgło, roz
rusznik, reflektor lewy, lampa tylna lewa, szyby, zawieszenia, drzwi,
klapa tylna, elementy plastikowe, inne. Wrodaw, tel. 0505/71 -01-17
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r, 2300 ccm : maska, wózek,
wahacze, półosie, kolumna McPhersona, drzwi kpi, lusterka, kla
pa z szybą. Wrodaw, tel. 0501/2048-20
PONTIAC TRANS SPORT, VOYAGER, LUMINA : przekł. kie
rownicze ze wspom. Wrodaw, tel. 071/345-6042,0691/69-55-01
dogodź. 18
PORSCHE 944,1964 r . : tylna klapa z wycieraczką, lampy tylne.
Świdnica, tel. 074/853-76-67,0605/82-15-63
PRZYCZEPA D-83: oś, ład. 101 • 250 zł. Wabrzych, teł. 0694/
41-78-17
PRZYCZEPA : zaczep na hak holowniczy, nowy, firmy Knecht,
profesjonalny, na rurę 35 mm, nośność 2 tony, wskaźnik zapięcia,
podgumowana rączka - 80 zł. Wrodaw, teł. 0501/46-21-30
PRZYCZEPA BAGAŻOWA: oś kompletną, szer. 1.5 m. Leszno,
tel. 0606/39-1844
PRZYCZEPA KEMPINGOWA prod. zachodniej: zaczep na hak
holowniczy, nowy • 75 zł. Wrodaw, tel. 0608/32-86-89
PRZYCZEPA TOWAROWA: zaczep automatyczny. - 200 zł. Środa
Śląska, tel. 0607/73-02-18
PRZYCZEPA TOWAROWA KRONE: resory, -150 zł /kpi.. Wro
cław, tel. 0502/3240-77
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011: piasty, felgi stalowe, obrot
nica. Biała, powiat prudnicki, tel. 0694/18-16-82
PRZYCZEPY BAGAŻOWE : osie sztywne. Wałbrzych, teł. 074/
847-87-99,0603/93-52-50
RANGĘ ROVER, 1986 r, 2400 ccm, TDI: sinic, skrzynia biegów,
elementy zawieszenia i karoserii i inne częśd. Karpacz, tel. 0606/
75-84-22
RENAULT, 1990/94 r . : zderzak do lakierowania, z halogenami,
blenda tylna, atrapa, reflektory. Wrodaw, tel. 071/357-24-69,0505/
61-03-61
RENAULT, 2002 r, 15 tys. km, 1900 ccm, DTI: głowica silnika,'
turbina, kolektory, rozrusznik, tłoki, miska olejowa, pompa wtry
skowa. Lubin, tel. 076/746-10-34,0601 /27-11-31
RENAULT 11,1600 ccm, diesel: silnik rozebrany. Rybin, tel. 062/
731-60-14
RENAULT 11,1984 r, 1700 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5) 250 zł, rozrusznik • 80 zl, pompa wody • 50 zl. Gostyń, tol. 0608/
44-56-18
RENAULT 11,1986 r, 1600 ccm, dieseł 2-drzwiowy: skrzynia bie
gów, częśd blacharskie, mechaniczne i inne. Brzeg, tel. 0603/
50-03-16
RENAULT 11,1987 r, 1600 ccm, diesel: różne częśd, nadwozie,
'inne. Bolesławiec, tel. 0501/05-07-79
RENAULT 11,19: amortyzatory przednie ze sprężynami, aparat
zapl, cewka, zamki, lampy tylne, kierunkowskazy, skrzynia bie
gów do poj. 1.6 D, półosie i inne. Lubin, teł. 0601/84-81-19
RENAULT 11,19, 21, CLIO, TWINGO, 1986/92 r, 1200 ccm,,
1400ccm, 1600ccm, 1700ccm: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nia, elementy karoserii, chłodnice, reflektory, lampy i inne. Jele
nia Góra, tel. 075/752-26-09,0606/75-84-22,0604/62-27-34
RENAULT 11,19, CLIO, LAGUNA : elementy karoserii, dach,
zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, oświetlenie, obiachowanie i
inne. Prusice, tel. 071/312-54-64
RENAULT 18 2.0,2.1,2.2: silniki, skrzynia biegów, lampy, szyby,
drzwi, błotniki, zderzaki, klapy, elementy wnętrza, koła, folgi alu
miniowe 13" i 14* i inne. Wrodaw, tel. 0601/40-77-90
RENAULT 18 KOMBI, 1983 r . : nowe szyby • 100 zł. Wschowa,
tel. 065/540-33-98
RENAULT 18,21,1988 r, 1800 ccm, 2000 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów (5), osprzęt sinika, wiązka inst elektr, drzwi, szyby i
inne. Wafcrzych, tel. 0505/64-57-22
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RENAULT 1 9 : różne części z demontażu: ćwiartki
nadwozia, silniki oclone, drzwi, maska silnika,
zderzaki, zawieszenia, skrzynia biegów I inne
części. Legnica, tel. 0601/57-34-03 W84051004

RENAULT 19: drzwi, klapa tylna, układ kierowniczy, zbiornic pa
liwa, sinik, skrzynia biegów, zderzak, oś tylna, kolumny McPher
sona, szyberdach, dach, szyby i inne częśd, tel. 0501/10-59-82
RENAULT 19: skrzynia biegów, -300 zł, tel. 0507/14-12-17
RENAULT 19: różne częśd blacharskie i mechaniczne. Bystrzy
ca Kłodzka, tei. 074/811 -01-11
RENAULT 19: dach, drzwi, szyby, klapatylna, sinik 1,9, chłodni
ca, lampy tylne, rozrusznik 1,6D, lusterka. Chodanów, tel. 076/
817-21-15,0609/28-33-17
RENAULT 19,1721 ccm, benzyna, wtrysk : silnie, skrzynia bie
gów (5), rozrusznik, ałtemator, kpi. dokumentacja, - 400 zł. Głu
chołazy, powiat nyski, tel. 0609/14-52-63
RENAULT 19,1900 ccm, tuibo D : kpi. głowica, rozrusznik. Gro
madka, tel. 076/817-21-09,0600/7042-82
RENAULT 19: drzwi, maska sinika, szyby, tapicerka, zawiesze
nia, półosie, skrzynia biegów (5), sprzęgło. Jawor, teł. 0693/
6546-19
RENAULT 19 : skrzynia biegów, silnik, zawieszenie przednie.
O POLONEZ CARO, ATU, TRUCK KOMBI, 2000 r . :
Lubin, tel. 0601/74-55-23,0607/53-63-34
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: blok sinika, wałek rozrządu,
blacharka, różne części silnika, moduł zapłonu,
pompa wody, ałtemator, rozrusznic, oś tylna, półosie z przeguba
inst. gazowa kpi. do wtrysku • 500 zł, sonda, ukł.
mi. Namysłów, teł. 0505/30-25-98
wtryskowy, komputer, szyby, most, półosie, roz?
RENAULT 19, 1900 ccm, diesel : przekaźnik świec Żarowych,
rusznik, skrzynia biegów, tłumik, wspom agani,
pokrętła regulacji temperatury kompletny, przeId. kierownicza bez
konsola, licznik, fotele, felgi, koła, lusterka (do
wspomagania, kolumny McPhersona. Namysłów, tel. 077/
410-39-67,0606/36-05-48
wóz). Nowa Sól, tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62
RENAULT 19 : częśd blacharskie i mechaniczne, cale wnętrze,
W84005924
skrzynia biegów. Rososzyca, tel. 062/739-62-87
POLONEZ TRUCK : nadbudówka plastikowa, bagażnik dacho
RENAULT 19 : maska silnika, błotniki, zderzaki, chłodnica, belka
wy, plastikowy, dł. 2.5 m + boki plastikowe. Czeladź Wielka, po
pod silnik, grii, drzwi, wahacze, kolumny McPhersona, zwrotni
wiat górowski, tel. 0506/29-8242
ce, póBca tylna, lusterka, ścianka tylna, pompa hamulcowa, klapa
tylna, półosie. Siechnice, tel. 071/311-39-14,06p2/71 -26-65
POLONEZ TRUCK: głowica, skrzynia biegów, wały, mosty, reso
ry, drzwi, zbiorniki paliwa, nadbudówki, felgi, fotele, elementy pla
RENAULT 19,1800 ccm, 16V : różne części ^demontażu. Wał
stikowe, alternatory, rozruszniki i inne. Dzierżoniów, tel. 074/
brzych, tel. 0602/52-66-56
831-64-05,0604/39-03-23
RENAULT 19,1400 ccm, 1700,1800: drzwi, szyby, błotniki, zde
POLONEZ TRUCK: resory - 80 zł, most -400 zł, nadbudówka (2
rzaki, wzmocnienie przednie, reflektory, chłodnice, lusterka, kla
m) - 240 zł, wał pędny - 70 zł, podłoga aluminiowa (2 m) -170 zł,
py. lampy, belki tylne, maski, piasty, kolumna McPhersona; silni
zawieszenie przednie -100 zł, zderzak (Caro) -100 zł, szyba przed
ki, amortyzatory, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 0693/
nia • 60 zł, drzwi prawe -150 zł, przekładnia kier. • 70 zł i inne.
8845-22
Trzebnica, tel. .0696/52-27-93
RENAULT 19: maska, błotnici, zderzaki, wzmocnienie czołowe,
_ POLONEZ TRUCK: różne częśd. Wrodaw, tel. 0605/12-80-05
reflektory, kierunkowskazy, atrapa, halogeny, lampy tylne. Wto
daw, tel. 0603/66-97-27
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: sinik, skrzynia biegów,
wal napędowy, kpi. felg z oponami, resory, zbiornik pafiwa, pom
RENAULT 19,1968/94 r, 1700 ccm, 1400 : silnik, skrzynia bie
pa wody, tłoki, korbowdy, waiek, pompa vacuum, blok sinika,
gów, półosie, maska silnika, błotniki, lampy Tylne, reflektory,
kolektory, fitr powietrza, sprzęgło, ałtemator, rozrusznik, przekaź
wzmocnienie przednie, szyby, belka tylna, klapa tylna, amortyza
nik świec, aluminiowe buity 2.5m. Wrodaw, tel. 0693/21 -67-36
tory, przełączniki, komputer, belka pod silnik, inne z demontażu.
Bolesławiec, tel. 0692/21 -57-92,075/734-73-10
POLONEZ TRUCK: most tylny, kompletny, - 600 zł. Wrodaw, tel.
0601/30-66-74
RENAULT 19 CHAMADE, 1989/92 r. 4 i 5-drzwiowy, L 7 , 1.8
E: ćwiartki nadwozia przednie, dach, nadwozie tylne do ChaPOLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: sinik, skrzynia biegów,
made, maska, chłodnica, błotniki, okular, reflektor prawy, wó
głowica, tłoki, wał korbowy, wałek rozrządu, pompa wtryskowa,
zek, drzwi, konsola,licznik, welurowe fotele, kolumny McPher
pompa wody, pompa oleju, vacuum pompa, miska olejowa i inne.
sona, amortyzatoiy, pompa wspomagania kier. Świdnica, tol.
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
0606/89-73-64
POLONEZ TRUCK, 1992/93 r, 1600 ccm, benzyna: głowica, mosty
RENAULT 19,1990 r.: wszystkie częśd. Jawor, tel. 076/870-82-24
tylne, błotniki, drzwi, felgi^zwykle i wzmacniane, nadwozie z 1992
r, dl. 2.5 m, skrzynie ład. 2.Ó i 2.5 m, nadbudówki 2.5 m, bagażniki
RENAULT 19,1990 r, 1700 ccm: silnik oclony, tylna oś, sprzęgło,
dachowe, dachy, zawieszenie, siedzenia, lampy, chłodnice, ko
drzwi, lampy tylne, reflektory, stacyjka, szyby, wyposażenie wnę
lumny, konsole, zbiorniki paliwa i inne. Paczków, tel. 0606/15-33-65
trza, inne częśd. Legnica, tel. 0601/68-04-21,076/850-09-50
POLONEZ TRUCK, 1995 r, 1900 ccm, diesel: silnik, stan b. do
RENAULT 19, 1990 r. : lampa tylna lewa - 50 zł. Wrodaw, tel.
bry • 1.700 zł, skrzynia biegów (5) • 600 zł, alternator -160 zł, - 071/354-36-72,0603/60-70-27
rozrusznik • 170 zł, most kpi. - 700 zł, głowica kpi. - 600 zł, wał
RENAULT 19 CHAMADE,-1990/94 r, 1800 ccm : drzwi, chłodni
napędowy - 250 zł, pompa wtryskowa • 250 zł, burty aluminiowe
ca, siniczek nagrzewnicy, lampy, skrzynia biegów, wahacze, wó
kpł. -400 zł, możliwy montaż. Wrocław, tel. 071/336-24-69,0605/
zek, serwo + pompa i inne. Sulechów, tel. 0609/56-63-39
8249-57
RENAULT 19,1990/95 r . : silnik 1.4 E, 1.7 E. 1.8 E, 1.9 TD, czę
POLONEZ TRUCK, 1996 r, 1600 ccm: sinik po remonde kapi
śd silników, skrzynia biegów, zawieszenia, osie, kola, ukł. kie
talnym -1.500 zł, skrzynia biegów (5).- 300 zł, most kpi. - 700 zł,
rowniczy, elementy wnętrza, tapicerka, szyby, chłodnica, zderza
resory kpi. • 150 zl, wał pędny - 250 zł, lusterka - 30 zł, komputer
ki, klapa bagażnika, maska sinika, błotniki, drzwi, zbiorniczki,
. -130 zł, chłodnica - 250 zł, drzwi - 250,zł, burty aluminiowe kpi. reflektory i inne, Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63
400 zł. Wrodaw, tel. 071/336-24-69,0605/8249-57
RENAULT 19,1991 r; 1800 ccm, 16V : miska olejowa, pompa
PONTIAC 6000,1984 r, 3100 ccm, V 6: wszystkie częśd mecha
olejowa, zestaw czujników do silnika, tłok. Lubin, tel. 076/
niczne i blacharskie z demontażu, sinik, skrzynia biegów, osprzęt
846-99-15,0693/63-55-93 .
silnika, półosie, elem. plastikowe, ćwiartki nadwózja, tył auta i inne,
RENAULT 19, 1991 r, 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów, ukl.
możliwość wysyłki. Wrocław, tel. 0602/3340-00 '
kierowniczy, zbiornik pafiwa, drzwi, klapa tylna, elementy plasti
PONTIAC TRANS SPORT, 3100 ccm: części mechaniczne i bla
kowe i inne częśd; tel. 0501/4P-59-82
charskie] |ńne częśd. Polkowice, tel. 076/845-05-^5, 0506/
RENAULT 19,1991 r, 1400 ccm, benzyna: chłodnica, lampa pra
19-85-88 * , .
3$
wa (do modelu 5-drzwiowego i Chamade). Bolesławiec, tel. 0602/
PONTIAC TRANS SPORT: wszystkie części, siniki 2.3,3.1,3.4,
8045-56
3.8 (wersje amerykańskie), skrzynia biegów, śwdnica, tel. 074/ RENAULT 19,1991 r . : klapa, -50 zł. Chojnów, pow. legnicki, tel.
853-1446,0609/9742-63
0503/03-02-60
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r, 3100 ccm: częśd sinika, sprę
RENAULT 19,1991 r . : wszystkie częśd mechaniczne i blachar
żarka klimatyzacji. Zielona Góra, tel. 0505/91-76-29
skie, szyby, tapicerka, elementy plastikowe, skrzynia biegów, s i
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r .: przekładnia kierownicza, nr
nik -odone, kpi. dokumentacja. Gostyń, teł. 0691/83-20-80,065/
fabryczny 26008584, -450 zł. Wrodaw, tel. 0694/90-80-95
572-39-15,0607/84-98-56
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RENAULT 19,1991 r, 1400 ccm, 1700 ccm : skrzynia biegów,
silnik, półosie, amortyzatory, piasty, wahacze, lawa, lampy, chłod
nice, drzwi, błotniki, zderzaki, konsola, kasata zmiany biegów i
inne. Legnica, tel. 0695/72-66-00
*
RENAULT 19,1991 r, 1700 ccm, 1900 ccm, benzyna, diesel, drzwi,
szyby, błotniki, wahacze, skrzynia biegów (5), silnik, ćwiartki nad
wozia przednie, amortyzatory, łoże, wahacze, błotniki tylne, za
wieszenie tylne, gażnik, komputer, lusterka, ałtemator, konsola,
- elementy plastikowe, nagrzewnica, zamki. Legnica, tel. 0697/
,33-63-52
RENAULT 19,1991 r, 1800 ccm, 16V: głowica silnika, blok silni
ka, tłoki, korbowody, miska oleju, pompa wspomagania, pompa
olejowa i inne. Legnica, tel. 0606/75-68-23
RENAULT 19,1991 r, 1700 ccm.benzyria : różne części me
chaniczne i blacharskie, drżwi, klapa bagażnika, lampy tyine,
reflektory, zderzak tylny, chłodnica, elementy przedniego i tyl
nego zawieszenia, szyby, fotele, tapicerki, deska rozdz. 1inne.
Lubań, tel. 075/721-36-44 do godz. 17'. 0603/60-36-74,0609/
19-20-76
RENAULT 19,1991 r, 1700 ccm: różne częśd. Wrocław, tel. 0606/
13-13-22
RENAULT 19,1991/92r, 1800 ccm, benzyna: silnik i inne części.
Trzebnica, tel. 071/387-49-37,0606/28-75-78
RENAULT 19,1991/95 r . : części mechaniczne i blacharskie, sil
nik 1.4,1.7,1.9 oraz Chamade. Kalisz, tel. 062/751-30-47,0505/
57-06-97
RENAULT 19 SKŁADAK, 1991/97 r, 1400 ccm,: 4-drzwiowy, felgi
aluminiowe, silnik, stan b. dobry, opony zimowe, - 6.800 zł. Wro
cław, tel. 0508/10-55-02
N RENAULT 19,1992 r . : różne części z demontażu. Bolesławiec,
tel. 0697/56-70-87
RENAULT 19, 1992 r, 1700 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie przednie, ukł. kierowniczy, drzwi, zderzaki tylne, szyby boczne, lusterka, siedzenia do Chamade, konsola, ele
menty plastikowe, karoseria na części, lampy tylne, klapa tylna
do Chamade. Legnica, tel. 0601/67-87-04,076/722-95-92
' RENAULT 19,1992 r, 1700 ccm, benzyna . silnik, stan idealny,
skrzynia biegów automatic, maska silnika, drzwi, zawieszenia,
reflektory i inne. Wrocław, tel. 0606/70-8549
RENAULT 19, 1992 r, .1400 ccm, 1700 ccm, benzyna : silniki,
osprzęt silnika, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, pas przedni,
lampy, oś tylna, fotele, koła. Żary, tel. 068/470-41-51, 06051
59-03-89
RENAULT 19, 1993 r, 1800 ccm : pompa paliwa, drzwi, szyby,
■ liczniki, lampy, zderzaki, ałtemator, tapicerka i inne. Wałbrzych,
tel. 0602/52-68-56
RENAULT 19, 1993 r, 100 tys. km, 1900 ccm, diesel : pompa
wtryskowa, wtryski, rozrusznk, kolektor ssący. Wójtowice, tei. 074/
811-97-26,0506/61-36-62
RENAULT 19,1993 r, 1700 ccm, benzyna : silnk, zawieszeie i
inne, kpi. dokumentacja. Zgorzelec, tel. 075/775-15-82, 0502/
25-41 -96,0501/12-81 -79
RENAULT 19,1994 r.: halogeny. Syców, teł. 062/78540-70,0600/
04-29-06
RENAULT 19 CHAMADE, 1994 r, 1700 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, ćwiartki nadwozia, dach, drzwi, elementy zawieszeń i plasti
kowe, szyby, iicznk i inne częśd. Zielona Góra, tel. 0505/91-76-29
RENAULT 19, 21 : silniki (1400 i 1700 ccm), skrzynia biegów,
drzwi, zawieszenia, reflektory, maski, fotele. Wrodaw, tel. 071/
765-26-47,0605/82-59-78
RENAULT 19,21, CLIO: przełączniki świateł, stacyjka, dmuchawa, zawieszenie tylne, zderzaki, kolumny McPhersona, chłodni
ca. Wrocław, tel. 0691/89-54-87
RENAULT 19, CLIO rprzekł. kierownicza ze wspom, drążki i koń
cówki kier. Wrodaw, tel. 071/345-60-42,0691 /89-5541 do godz 18
RENAULT 21 : różne częśd. Królkowice, gm. Kobierzyce, tel.
071/311 -10-39,0504/06-41 -95
RENAULT 21: lampy tylne, pompa hamulcowa. Lubin, tel. 0601/
84-81-19
RENAULT 21NEVADA: kolumny McPhersona. Wtodaw; tel. 0604/
57-04-52
RENAULT 21 NEVADA1.7 E, 2.0 E, 2.1 D, 2.2 E: silniki, skrzynie
biegów, drzwi, błotniki, klapy, lampy, szyby, zderzaki, elementy
wnętrza, felgi aluminiowe 14* I 15* i inne. Wrocław, tel. 0601/
40-77-90
RENAULT 21: różne częśd blacharskie i mechaniczne. Wtocław,
teł. 0693/88-45-22
RENAULT 21,1987 r, 1720 ccm: silnk, skrzynia biegów, amorty
zatory, maska silnka, błotniki, lampy tylne, reflektory, szyby, bel
ka tylna, drzw, komputer, zawieszenie, piasty, klapa tylna, inst
elektryczna, przełączniki, Iicznk, zderzaki i inne. Bolesławiec, teł.
0692/21-57-92,075/734-73-10
RENAULT 21,1987 r, 1700 ccm, benzyna : silnik, zawieszenie
tylne, ukł. kierowniczy, zderzak tylny, maska, klapa tylna, szyby,
lusterka, siedzenia, konsola, elementy plastikowe, karoseria
4-drzwiowa na częśd, inne części. Legnica, teł. 0601/67-87-04,
076/722-95-92
RENAULT 21 NEVADA, 1987/92 r. 1.7 E, 2.2 E: slnki, częśd
silnków, skrzynie biegów, zawieszenia, osie, koła, układy kierow
nicze, wyposażenie wnętrza, szyby, chłodnice, zderzaki, maski,
błotniki, drzwi, lampy, inne.częśd z demontażu, od 20 zł. Syców,
tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63
RENAULT 21, 1988/89 r, 1700 ccm, benzyna : silnik, skrzynia
biegów (5), lampy tylne, błotniki przednie, zderzaki i inne. Żmi
gród, tel. 071/385-39-73,0606/81 -75-37
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r . : maska, błotnki, drzwi przednie
I tylne, klapa tylna, wózek, chłodnica, kolumny McPhersona. Mi
licz, tel. 0501/52-82-53
RENAULT 21 hatchback, 1990 r, 140 tys. km: silniki 1.700 ccm z
pełnym wtryskiem, 2.100 ccm D, skrzynie biegów, zawieszenie,
inst. elektryczna i inne części blacharskie i mechaniczne z de
montażu. Byczyna, powiat kluczborski, tel. 0603/13-03-17,0608/
80-75-66
RENAULT 21,1991 r, 1700 ccm, benzyna: karoseria, w całośd
lub na częśd, ćwiartki nadwozia, dach, drzwi, tapicerka, szyby,
silnk, kpi. dokumentacja, skrzynia biegów, zawieszenia, półosie,
beki, maska silnka, błotnki, zderzaki, klapa tyłna, lampy tyine,
konsola, lusterkal inne. Legnica, tel: 0695/56-17-92
RENAULT 21 NEVADA, 1991 r, 2200 ccm: skrzynia biegów -100
zl, półosie -160 zł, wahacze • 70 zł, kolumny McPhersona, zad
ski hamulcowe -70 zł, tarcze hamulcowe - 60 zł, oś tylna - 250 zł,
szyba klapy tylnej -120 zl, ćwiartki tylne - 250 zł, konsola i inne.
Sulechów, teł. 0609/56-63-39
RENAULT 25 : silniki, skrzynia biegów (5), drzwi, błotniki, klapa
tylna, zderzaki, fotele, felgi aluminiowe, teł.;0601/40-77-90
RENAULT 25: skrzynia biegów, - 300 zł. Księginice, gm. Legnic
kie Pole, tel. 076/858-22-06
RENAULT 25 : maska silnika, błotniki, zderzaki, chłodnica, re
flektor, półosie. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 -26-65
RENAULT 25: różne częśd mechaniczne i blacharskie. Wtocław,
teł. 0693/8845-22
RENAULT 25,1986 r . : drzwi lewe tylne, szeroka listwa, pokrywa
bagażnika, lewy kierunkowskaz, wspornik pod grill, przekaźnki,
komputery, tablica zegarów, alum. felga (1 szt.), prawe lusterko
el. i inne. Wrocław, fel. 0601/73-82-13
RENAULT 25,1986/90 r.: elementy blacharki, szyby, lampy, dizwi,
maska silnka, zawieszenia i inne. Jedlina Zdrój, powiat wałbrzy
ski, tel. 0697/16-06-13
RENAULT 25,1988 r, V6 : silnik, stan b. dobry, gwarancja, kpi.
dokumentacja, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 0607/8240-67■
RENAULT 290 G, 1988 r .: skrzynia biegów pneumatyczna z półbiegami - 2.500 zł, oś tyłna z piastami -1.500 zl, oś przednia z
piastami - 1.000 zł, ukł. kierowniczy • 700 zł, resory przednie 200 zł, resory tylne -400 zl, pompa z przystawką wywrotu -1.500
zl, pompa pafiwa, - 800 z ł, sprężarka • 800 zł, intercooler - 600 zł,
inne. Zielona Góra, tel. 0504/95-90-89
RENAULT 4 FURGON, 1980 r, 900 ccm: silnik, skrzynia biegów,
szyby i inne. Wrodaw, tel. 0506/99-17-31
RENAULT 5 : drzwi, szyby, błotnki, zderzaki, wzmocnienie przed
nie, reflektory, chłodnice, lusterka, klapy, lampy, beki tylne, ma
ski, piasty, kolumny McPhersona, amortyzatory, skrzynia biegów,
slnk I inne. Wrodaw, tel. 0693/8845-22
RENAULT 5,1981 r . : skrzynia biegów (4) -120 zi, szyba drzwi
prawa - 30 zł. Legnica, tel. 076/722*7942,0608/31-1840
RENAULT 5,1983 r. : skrzynie biegów (5), maska sinka, za
wieszenie, chłodnica, zderzaki i inne częśd. Wtocław, tai. 0503/
14-0048
RENAULT 5,1984 r . : drzwi, maska slnka, klapę tyina, błotnki
przednie, wahacze przednie, skrzynia biegów, głowica 1.1, stabi
lizator, poduszka skrzyni biegów, blok sinka (1.4 turbo), wał, szy
by, zwrotnice, zderzeki I Inna. Jelenia Góra, tei. 075/762-1548,
0602/27-3247
RENAULT 5.1986/92 r. 1.1,1.4,1.6 E: silniki ♦ częśd, skrzynie
biegów, zawieszenia, osie, kola, ukł. kierownicze, wypos. wnę
trza, szyby, chłodnice, zderzaki, maski, błotniki, drzwi, lampy i
inne częśd z demontażu - od 20 zł. Syców, tel. 062/785-3641,
0603/92-7543
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F R A N -P O L
ELEKTRONIKA

KOMPLEKSOWA

ELEKTROMECHANIKA

DIAGNOSTYKA

komputerowa diagnostyka silników Diesla
37.00 zł
komputerowa diagnostyka silników
benzynowych
37,00 zł
elektroniczne badanie jakości płynu
hamulcowego
GRATIS
linia diagnostyczna HOFMANN
39,00 zł
ZABEZPIECZENIA SAMOCHODOWE
poduszek powietrznych, klimatyzacji i ABS
montaż alarmów
od 300,00 zł
37.00 zł
montaż blokad manualnych skrzyń
INNE
biegów
od 290,00 zł
spawanie aluminium
od 50,00
montaż blokad automatycznych skrzyń
biegów
od 250,00 zł naprawa chłodnic klimatyzacji od 50,00
spawanie części plastikowych
łnontaż i naprawa centralnych zamków
od 30,00
od 90,00 zł
montaż elektrycznych podnośników szyb dorobienie przewodu hamulcowego
od 43,00
od 900,00 zł sztywnego
samochód zastępczy na czas naprawy
montaż szyb samochodowych
od 37,00
od 150,00 zł
Z M IA N A P R Z E ZN A C ZEN IA AUTA
przerobienie wkładki pod kluczyk
od 50,00 zł Z C IĘ Ż A R O W E G O N A O S O B O W Y

naprawa alternatorów i rozruszników
naprawa komputerów samochodowych
od 500,00 zł
od 80,00 zł
naprawa elektr. mechanizmu podnoszenia
naprawa sterowników ogrzewania
od 60,00 zł
i klimatyzacji
od 50,00 zł szyb
montaż radioodbiorników
od 30,00 zł
BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO
od 15,00 zł
roboczogodzina
od 80,00zł moptaż nagłośnienia

INSTALACJE GAZOWE
naprawa, serwis i obsługa

od 30,00zł

MECHANIKA

sprawdzenie stanu technicznego
zawieszenia
GRATIS
naprawa zawieszenia
od 100,00 zl
naprawa tylnego zawieszenia
od 150,00 zł
remontsilnika
od 1500,0021
naprawa skrzyni biegów
od 250,00 zl
wym. tłumików i katalizatorów od 40,00 zl
montaż haków holowniczych od 80,00 zł
wym. klocków hamulcowych od 20,00 zl
wym. oleju u nas zakupionego
1,22 zł
ustawianie zbieżności i geometrii
od 60,00 zł

reallzujsmy Indywidualnezamówienia na częśd do auto wszystkich marektal. 342 60 37
np. zaślepki poduszek powietrznych od 90,00 zl

WYPRÓBUJ NASI

Wrocław ul. Paczkowska 26, tel. 071/333-20*22,0-605 032 414, www.franpol.com.pl
RENAULT 5, 1987 r. : klamki, kierownica. Wrocław, teł. 0691/
35-2343
RENAULT 5,1988 r, benzyna! chłodnica, reflektory, zbiomk pa
liwa i inne. Niemcza, teł. 074/837-60-11,0606/4244 47
RENAULT5,1991 r, 1000 ccm: silnik na częśd, skrzynia biegów,
zawieszenie przednie i tylne, ukl. kierowniczy, zderzaki, lampy,
błotniki, drzwi, siedzenia, elementy płastkowe, konsola, siedze
nia, karoseria w całośd lub na częśd, inne częśd. Legnica, tel.
0601/6747-04,076/722-95-92
RENAULT 5,1992 r.: maska sinka, klapa tyłna, kolumny McPher
sona, ukl. kierowniczy, szyby. Strzelin, tel. 071/392-21-85,0607/
1148-99
RENAULT 5,1992 r, 1400 ccm :monowtrysk, komputer z wiązką
elektryczną, katalizator kompl, skrzynia 5-biegowa. Wrodaw, teł.
071/783-66-14,0693/614242
RENAULT 5 ,9 ,11 : cewka el. Renix, uszczelniacze pod głowice
i komplet uszczelek, zeciski szczękowe przednie, gażnk, pompa
hamulcowa ze zbiorniczkiem, pompa paliwa, tarcza hamulcowa,
alternator, linka sprzęgła, bęben hamulcowy tylny, podnośniki ei.
szyb. Świdnica, tel. 074/852-59-33,0605/52-7944
RENAULT 5 ,9 ,1f, 18,25, CLIO, 1984/92 r. 1.2-2.2 E: wszystkie
częśd z demontażu. Piusicek. Trzebnicy, tel. 071/3124341,071/
312-6341
RENAULT 9, 1984 r, 1.600 ccm, diesel: głowica, wal korbowy,
tłoki, ałtemator, pompa wtryskowa, póiosie, skrzynia biegów, piesty, elementy zawieszenia i inne częśd blacharskie. Wrodaw, tel.
0605/534045
RENAULT 9,1987 r . : maska. Wrodaw, tel. 0694/1742-75,071/
37347-98
RENAULT 9,11,1100 ccm, benzyna, 1400 E 1.7 E: silniki z osprzę
tem, skrzynie biegów, drzwi, biotnki, maski silnika, lampy tylne,
przekł. kierownicze, amortyzatory, beka tylna, elementy wnętrza,
zderzaki, zbiomk paliwa, felgi aluminiowe i inne. Nysa, tel. 0504/
05-2947
RENAULT 9,11,1985 r, 1700 ccm, benzyna: stabilizator, drzwri,
obudowa filtra pow, zaciski hamulcowe, sprzęgło, zderzak tylny,
wahacze. Boguszów-Gorce, powiat wabrzyski, teł. 074/844-99-71
RENAULT 9,11,18,19,21,25 do każdego modełu turbo benzy
na, turbo D, TDI: turbosprężarki • 700 zł/szt. Wrodaw, teł. 0606/
9649-16
RENAULT CLIO, 1500 ccm, DCI : pompa wtryskowa, • 700 zl.
Krotoszyn, tel. 0603/87-9545
RENAULT CLIO I: zderzak przedni. Kudowa Zdrój, powiat kłodz
ki, tel. 0604/44-8547
RENAULT CLIO, 1900 ccm, diesel: blok silnika, wał, tłoki, koibowody, sprzęgło, miska olejowa, pompa vacuum, pompa paliwa,
wtryski, kolektory, chłodnica. Niechlów, powiat górowski, teł. 0605/
12-71-19
RENAULT CLIO II, III, 1400 ccm: dach, ćwiartki nadwozia, silnk,
zawieszenia, elementy płastkowe wnętrza. Oleśnica, tel. 0601/
83-1145
RENAULT CLIO: maska sinka, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie przednie, belka pod silnik, reflektory, lampy tylne, kierun
kowskazy, klapa tylna, wahacze, zwrotnice, kolumny McPherso
na, lusterka, chłodnica, wentylator chłodnicy, śdanka tylna, felgi,
półka tylna. Siechnice, tel. 071/31149-14,0602/71-2645
RENAULT CLIO: pompa paliwa. Wałbrzych, tel. 074/8454240,
0606/934946
RENAULT CLIO, 1400 ccm, Energy: częśd sinika, tfoki, tuleje.
Wałbrzych, tel. 074/66546-44
RENAULT CLIO I I : halogeny. Wałbrzych, tel. 0607/634349
RENAULT CLIO, 1990 r. 3-drzwiowy: fotele, drzwi prawe, klapa
tylna, inne. Wrocław, tel. 0692/264247
RENAULT CLIO, 1990/96 r. 1.2,1.4 Ł silniki + częśd, skrzynie
biegów, zawieszenia, osie, koła, ukł. kierownicze (także ze wspo
maganiem), wypos. wnętrza, tapicerka, szyby, chłodnice, zderza
ki, maski, błotnki, drzw, lampy i inne części z demontażu - od 20
zł. Syców, tel. 062/78546-81,0603/92-7543
RENAULT CLIO, 1991 r* : częśd mechaniczne i blacharskie do
poj. 1.4 i 1.9. Kalisz, tel. 062/751-3047,0505/57-06-97
RENAULT CLIO, 1991 r, 1400 ccm, benzyna: różne częśd me
chaniczne i blacharskie. Legnica, tel. 0602/83-80-92
RENAULT CLIO, 1991/98 r, 1200 ccm, 1400,1700,1800,2000:
drzwi, szyby, błotniki, zderzaki, wzmocnienie przednie, reflektory,
chłodnice, lusterka, lampy, klapa, beki tylne, maski, piasty, ko
lumna' McPhersona, siniki, amortyzatory, skrzynia biegów i inne.
Wrocław, teł. 0693/8845-22
RENAULT CLIO, 1992 r .: różne częśd. Gubin, powiat krośnień
ski, tel. 0606/8049-73
RENAULT CLIO, 1992 r, 1200 ccm, Energy 3-drzwiowy: silnik
oclony, skrzynia biegów (5), półosie, piasty, amortyzatory, maska
sinka, błotniki, zderzaki, lampy tylne, reflektory, chłodnica, atra
pa przednia, komputer, nagrzewnica, szyby, klapa tylna, belka tyl
na, belka pod sink, inne z demontażu. Bolesławiec, tel. 0692/
2147-92,075/734*73-10
RENAULT CLIO, 1992 r, 1200 ccm, benżyna : skrzynia bie
gów, zawieszenia, osprzęt silnika, elementy plastikowe, silni
czek wycieraczek i inne. Krogulec, tel. 075/713-0244, 0502/
24-5444
RENAULT CLIO, 1992 r . : 3-drzwiowy, liczniki, drzwi, luster
ka, siedzenia, lampy tylne, szyby i inne. Wałbrzych, teł. 0602/
5248-56 7
RENAULT CLIO, 1992.r.: siniki 1.4,1.6,1.9, skrzynia biegów,
inne częśd z demontażu. Wijewo, tel. 065/54942-72, 0601/
73-12*22
RENAULT CLIO, 1992/95 r .: amortyzatory, 4 szŁ -170 zl. Wał
brzych, tei. 0604/79-12-22
RENAULT CLIO, 1993 r, 126 tys. km, 1200 ccm, wtrysk: różne
częśd mechaniczne i blacharskie, drzwi (do modelu 3-drzwiowego), klapa bagażnika, błotnki, dach, szyby, zawieszenie przednie
i tylne, deska rozdz, elementy płastkowe wnętrza, fotele, tapicer
ki, silniki i inne. Lubań, tel. 075/7214644 do godz. 17, 0603/
6046*74,0609/19*20*76
RENAULT CLIO, 1993 r, 80 tys. km, 1400 ccm, Energy: silnik,.
skrzynia biegów, zawieszenia i inne częśd z demontażu. Trzebni
ca, tel. 0608/25-50-24
RENAULT CLIO, 1993 r, 1200 ccm, benzyna: karoseria komplet
na z Niemiec, ćwiartki nadwozia, sink, skrzynia biegów, zawie
szenie i inne, kpi. dokumentacja. Zgorzelec, tel. 075/775-1542,
0502/2541-96,0501/1241-79

RENAULT CLIO, 1993 r . : silnik 1.2,1.4 odone, częśd silnika,
skrzynie biegów, zawieszenia, dach, drzwri, szyby, fotele, lampy,
opony z felgami i inne. Żary, fel. 068/4704141,0605/594349
RENAULT CLIO, 1994 r . : lampy, Bstwa kierownicza, amortyzato
ry przednie. Wrocław, teł. 0694/1742-75,071/37347-98
RENAULT CLIO, 1995 r . : półoś. Brzeg, teł. 0502/29-15-90
RENAULT CLIO, 1996 r . : blenda na klapę. Wrodaw, tel. 0691/
35-2343
RENAULT CLIO II, 1998 r.: halogeny. Wrocław, tel. 0691/35-2343
RENAULT CLIO II, 1999 r . : zderzak przedni I tylny -100 zł, błot
nik przedni prawy - 80 zł, zawieszenie tyine • 250 zl. Zielona Góra,
tei. 0600/33*11*94

O

TOP-AUTO-FRANCE

OBSŁUGA

samochodów francuskich i innych

RENAULT CLIO, 1999/04 r . : dach, drzwi, błotni
ki, progi, silnik, grill, zawieszenie tylne, podusz
ki pow. (x2, x4), amortyzatory, wahacze, zwrotni
ce, chłodnice, tapicerka, inst. elektryczna, ćwiart
ki nadwozia przednie, lampy tylne, elementy pla
stikowe wnętrza, ukl. kierowniczy. Świdnica, tel.
0508/48-97-39,0508/48-97-30
W87002044

RENAULT CLIO, 2001 r. 1,5i, 1,9D, TD: dach (model 3-15-drzwio
wy), silnik kpi, skrzynie biegów, poduszki pow, fotele, częśd silni*
ka, inne. Gromadka, pow. bolesławiecki, teł. 0694/96-2941
RENAULT CLIO III, 2002 r. : wzmocnienie przednie, • 350 zł.
Gromadka, powiat bolesławiecki, tel. 0601/75-93-91 ■
RENAULT CLIO, KANGOO, 1200 ccm, 16V: głowica kompletna.
Siechnice, tel. 071/31149-14,0602/71-2645
RENAULT ESPACE: błotnki, zderzaki, gril, obudowa z wentyla
torami chłodnicy, chłodnice, klapa tyłna, reflektory, kierunkowska
zy, lusterka, póiosie, błotniki tylne. Siechnice, tei. 07.1/311-39-14,
0602/71-26-65
RENAULT ESPACE najnowszy model: reflektory ksenonowe,
kompletne, fabrycznie nowe, niemontowane - 1.300 zł/szt Wodaw.tel. 0602/4542-26
RENAULT ESPACE, 1993 r, 2200 ccm, benzyna, wtrysk częśd z
demontażu: el. szyby, centr. zamek, hak, szyberdaoh, katalizator i
Inne. Lubin, tel. 0692/4346-90

RENAULT
LAGUNA, KANGOO, CUO, SCENIC,
MEGANE, THALIA, TRAFIĆ
DUŻY WYBÓR CZĘŚCI
UŻYWANYCH, SILNIKI. SKUP CZĘŚCI
ZIELONA GÓRA, TEL. 0501 719 795;
___________ 0501 719 733_____ OP040238
RENAULT ESPACE, 1994 r . : klapa tylna - 450 zt, lampy tylne •
150 zł, zawieszenie tylne • 250 zł. Jedlina Zdrój, powiat wałbrzy
ski, tel. 0697/16-06*13
RENAULT ESPACE, EXPRESS, TWINGO, 1998 r. : listwy kie
rownicze, wózki, wahacze, zwrotnice, półosie, kolumna McPher
sona, stabilizatory, drzwi kpi, klapa z szybą kpi, lusterka, chłodni
ce. Długołęka, teł. 071/3984341
RENAULT ESPACE, LAGUNA, SAFRANE do każdego modelu
turbo benzyna, turbo D, TDI: turbosprężarki • 700 zł/szt. Wrocław,
tel. 0606/96-39-16
RENAULT EXPRESS : atrapa, zderzak, belka pod silnk, drzwi
tylne, chłodnica, wentylatory, reflektory. Siechnice, tel. 071/
311-39-14,0602/71-2645
RENAULT EXPRESS, 1996 r . : turbosprężarka - 350 zl, drzwi
tylne prawe • 80 zł. Zielona Góra, tel. 0600/33-11-94
RENAULT FUEGO : szyba przednia, tylna, lampy tylne, przed
nie, kierunkowskazy, - 400 zi. Lewin Brzeski, tel. 077/412-78-73
RENAULT KANGOO : lampy tylne, ukł. kierowniczy, częśd me
chaniczne, szyby, elementy blacharki i inne. Kąkolewo, powiat
leszczyński, tel. 0698/42-1243
RENAULT KANGOO : sinik 1.2, - 350 zł. Krotoszyn, tel. 0603/
34*2941
RENAULT KANGOO : maska sinika, drzwi, błotnki, zderzaki,
wzmocnienie przednie, reflektory, wahacze, beka pod silnik, ko*
lumny McPhersona, lusterka, klapa tylna, chłodnice, wentylator
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KUPON RABATOWY 10% KUPON RABATOWY 10%
RENAULT LAGUNA, 1996 r, 2200 ccm : skrzynia biegów, pól. osie, blenda tyina, linka sprzęgła, chłodnica z wiatrakiem i inne.
Zielona Góra, tel. 0607/034740
RENAULT LAGUNA, 1998 r .: kierunkowskazy, lampa, RO AJpine + zmieniarka, przełączniki kierownicy, wyświetlacz radia. Le
gnica, tel. 0508/39-68-28
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1999 r . : sin k 1.6 16V oclony na
częśd, zawieszenie, błotnk tylny, stacyjka, lampy tylne i inne.
Żary, teł. 068/4704141,0605/594349
RENAULT LAGUNA, 2000 r, 1900 ccm. DCI: skrzynia biegów.
Wrocław, tei. 0607/60-12-74
RENAULT LAGUNA. 2001 r. 2000 ccm, benzyna, 16V : silnik.
Lipce, powiat legnicki, teł. 0692/34-35-27

O

RENAULT LAGUNA, 2001/04 r. : poduszki pow.
(6 szt.), lampy, maska, szyby, dach, zderzaki,
koła, silniki, drzwi, lusterka, wzmocnienia, pro
gi, błotniki tylne, klapa tylna, skrzynia biegów,
tapicerka, zwrotnice, wahacze, półosie, amorty
zatory, komputery, in s t elektryczna, ćwiartki nad
wozia, ukł. kierowniczy. Świdnica, tel. 0508/
48-97-39,0508/48-97-30
W87002034

RENAULT LAGUNA, 2002 r, 1800 ccm, 16V: ćwiartki nadwozia,
drzwi lewe, gril, wzmocnienie przednie, tapicerka, zawieszenia,
zbiorniczki, elementy plastikowe. Oleśnica, tel. 0692/27-2449
RENAULT LAGUNA, 2003 r.: błotniki, drzwi. Wałbrzych, tel. 074/
8454845
RENAULT LAGUNA, MEGANE: elem. blacharki, lampy, zderza
ki i inne. Wrocław, tel. 071/3424348,0502/254546
RENAULT LAGUNA, SCENIC, MEGANE, 1600 ccm, 16V : gło
wica kompletna. Siechnice, tel. 071/311-39*14,0602/71-26-65
RENAULT MASCOTT: maska silnka, atrapa Siechnice, tal. 0602/
71-2645
RENAULT MASTER: maska sinka, drzwi, błotnki, zderzaki, gril,
wzmocnienie przednie, chłodnice, reflektory, obudowa z wentyla
torami, lusterka, halogeny, ukl. kierowniczy, beka pod silnik, wa
hacze, turbina. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 -26-65
RENAULT MASTER 2.1 D, 2.5 D: silnik i skrzynia biegów, spro
wadzone z Holandii,‘gwarancja i kpi. dokumentacja, stan b. do
bry. Wałbrzych, tel. 0607/824047
RENAULT MASTER : reflektory, lusterka, błotniki, maska, zde
rzak, opony. Wrodaw, tel. 071/32549-72,0602/19-16-22
RENAULT MASTER, 1990/97 r. 2500 ccm, turbo D : poduszki,
łapy silnika, sprzęgła, koła zamachowe, wahacze, szyby, elemen
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chłodnicy z obudową, halogeny, lampy tylne, półosie, pompa wspo
magania kier. Siechnice, tel. 071/31149-14,0602/71 -26-65
RENAULT KANGOO : półka bagażnika. Wrocław, tel. 0603/
304142
RENAULT KANGOO: chłodnica, reflektory, wentylator. Wrocław,
teł. 0691/89-5447
RENAULT KANGOO, 1999 r . : reflektor lewy, stan idealny, -120
zł. Syców, tel. 062/78540-70,0600/04-2946 .
RENAULT KANGOO, 1999 r . : maska, drzwi, zderzak, lusterka,
felgi aluminiowe i stalowe, opony. Wrodaw, tel. 071/32549-72,
0602/19-16*22
RENAULT KANGOO, 2000 r . : kanapa tyłna, pasy, szyby, ele
menty płastkowe i inne częśd. Leszno, tel. 0609/85-0949
RENAULT KANGOO, 2002 r, 1200 ccm, 16V : błotnki, drzwi,
maska sinka, lampy, zawieszenia, dach, kola, zbiorniczki. Kęp
no. tal. 0692/27-24-69
RENAULT KANGOO, CLIO I, U, I l i : drzwi kpi, wózki, wahacze,
zwrotnice, półosie, kolumna McPhersona, listwy kierownicze, stabifizatory, klapa z szybą kpi, skrzynia biegów, poduszki pow. *
napinacze i sensor. Oleśnica, tel. 071/314-38-54
RENAULT LAGUNA 2,2D, 2.5TD, 2,2E: sink, skrzynie biegów,
zawieszenia, silniczek dmuchawy. Gromadka, pow. bolesławiec
ki, tei. 0694/96-2941,0604/78-3342
RENAULT LAGUNA: zderzak tylny. Legnica, tel. 0603/994943
RENAULT LAGUNA, 2200 ccm,diesel: pompa wtryskowa, stan
b. dobry, • 550 zł. Oleśnica, teł. 0606/11-7545
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RENAULT LAGUNA : maska silnka, reflektory, wzmocnienie
przednie, atrapa, obudowa z wentylatorami chłodnicy, chłodnice,
drzwi, belka pod silnik, wahacze, kolumny McPhersona, ukł. kie
rowniczy, klapa tyłna, błotnki tylne, lampy tylne, zderzaki. Siech
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65
RENAULT LAGUNA III : błotnik tylny. Siechnice, tel. 0602/
71-26-65
RENAULT LAGUNA: maska, błotnki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, reflektory, kierunkowskazy, zderzaki i inne częśd. Wrodaw,
tel. 0603/66-97-27
RENAULT LAGUNA, 1994 r . : układ kierowniczy ze wspomaga
niem, • 200 zł. Zielona Góra, tel. 0600/33*11-94
RENAULT LAGUNA, 1994/99 r, 2000 ccm, benzyna: klapa tyłna,
wnętrze, zawieszenia, drzwi, poduszki pow, półosie, zbiornik pali
wa, sink i inne. Rawtez, tel. 065/545-12-71, 0602/21-81*38
RENAULT LAGUNA, 1995 r . : halogeny, zaślepki. Wrocław, teł.
0691/35-2343

ty płastkowe przodu, ałtemator i inna, możliwość wysyłki - od 30
zł. Góra, tel. 0501/77-03-81
RENAULT MASTER, 1993 r. : kpi. oś tylna, podłoga, zderzaki
tylne, lampy tylne, -1.700 zl. Jelenia Góra, tel. 0601/7549-10
RENAULT MASTER, 1999 r . : manualna skrzynia biegów, częśd
do skrzyni biegów. Wrodaw, tel. 0601/6945-08
RENAULT MASTER, 2000 r. 2500 ccm, diesel : bok prawy do
wersji niskiej, elementy zawieszeń i elem. płastkowe, tarcza ♦
docisk sprzęgła, kolektory i inne częśd. Zielona Góra, tel. 0505/
91-76-29
RENAULT MASTER, 2002 r. 30 tys. km. 2200 ccm, CDI: zawie
szenie przednie, skrzynia biegów, sinik, w całośd lub na częśd.
siedzenia 2+1. fel. 0506/914546
RENAULT MEGANE COUPE: zderzak, drzwi, klapa tyłna, chłod
nice, wentylator chłodnicy, półosie, lampy tylne. Siechnice, tel.
071/311*39*14,0602/71-2645
RENAULT MEGANE CLASSIC : klapa tylna, lampy tylne, zde
rzak tylny, półosie, błotnki tylne. Siechnice, teł. 071/311-39*14,
0602/71-2645
RENAULT MEGANE: drzwi przednie z szybą. Siechnice, tel. 0602/
71-26-65
RENAULT MEGANE KOMBI: klapa tylna. Siechnice, tel. 0602/
71-2645
RENAULT MEGANE : skrzynie biegów, zawieszenia i inne do
poj. 1.61, 1.9 Diesel, kpi. dokumentacja. Sieradz, tel. 043/
822-5847,0607/34*56-76

MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPUTEROWADIAGNOSTYKASILNIKÓW

PEUGEOT, RENAULT, CITROEN

NAJNIŻSZE CENY!!!
Przegląd zawieszenia GRATIS!!!
W ym iana oleju G R A T IS !!!
W rocław , u l. K arm elkow a 65 a s
( teren K O R M E T -u)
1

Tel. 364-32-61.0-605 6595571
RENAULT MEGANE : przekł. kierownicza. Torzym, powiat sulęciński, tel. 068/341-3849.0608/8743-27
RENAULT MEGANE: amortyzatory tylne, kolumny McPhersona,
tarcze hamulcowe, pompa paliwa, pompa wodna. Wałbrzych, tel.
0696/754043
RENAULT MEGANE : maska, błotniki, zderzaki, reflektory, kie
runkowskazy, atrapa, wzmocnienie czołowe. Wrocław, tel. 0601/
59-21-76
RENAULT M&GANE, 1996 r . : drzwi lewe, błotnik lewy. Jelenia
Góra, tel. 0600/7241-92
RENAULT MEGANE, 1996 r, 1900 ccm, diesel: lampy przednie,
zderzak tylny, kolumna McPhersona prawego i lewego, póiosie,
komplet siedzeń, dywany, felgi stalowe 13", automat świec żaro
wych, drzwi tylne prawe, elementy płastkowe wewn. Kobierzyce,
tel. 071/311 -1744,0607/48-86-73
RENAULT MEGANE, 1996 r. 1.4. 1.6: różne częśd. Oleśnica,
tel. 071/793-35-09,0601/41-23-29
RENAULT MEGANE, 1997 r . : drzwi tylne i przednie. Wrocław,
tel. 0601/7149-58
RENAULT MEGANE, 1998 r, 1900 ccm, turbo D : skrzynia bie
gów, rozrusznk, ałtemator, listwa kierownicza, turbo. Gromadka,
potóat bolesławiecki, teł. 0601/754341
RENAULT MEGANE, 1999 r, 1600 ccm, 16V : rozrusznk, alter
nator. przekl. kierownicza (nowa), klimatyzacja, chłodnice, luster
ko prawe, drzwi prawe. Legnica, tel. 0508/39-68-28
RENAULT MEGANE CLASSIC, 2000 r . : półosie, komputer, ABS,
pompa klmatyzacji, błotniki tylne, lampy tylne, konsola, łapy s i
nka, wspomaganie kier, lusferico prawe, piasty, kolumny McPher
sona. Legnica, tel. 0508/54-21-93
RENAULT MEGANE, 2004 r. : zderzak tylny, stan b. dobry, w
kolorze granatowym, -150 zł. Wrocław, teł. 071/78145-23,0603/
31-62-05
RENAULT MEGANE. CUO, KANGOO*: poduszkijnw. Wałbrzych,
teł. 074/664-90-60,0502/37-92-99
RENAULT MEGANE. MEGANE, 19, CLIO : listwy kierownicze
ze wspomaganiem lub bez, pompy paliwa, wspomaganie kierow
nicy, alternatory, rozrusznk, póiosie, amortyzatory i inne. Gromad
ka, powiat bolesławiecki, teł. 0698/67-73-80
RENAULT MEGANE, SCENIC, LAGUNA, SAFRANE 5-drzwiowy, kombi: kolumna McPhersona, wózki, wahacze, zwotnice,
półosie, istwy kierownicze, stabilizatory, drzwi kpi, klapa z szybą
kpi, tapicerki drzwi. Wrocław, tel. 0601/77-2742
RENAULT MEGANE, THALIA, LAGUNA, 1400 ccm. 1600 ccm,
1800 ccm: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, ćwiartki nadwo
zia, drzwi, progi, słupki, szyby, klapa, poduszki pow, wyposażenie
wnętrza, inst. elektryczna, chłodnica i inne częśd. Wrocław, tel.
0698/50-0148
RENAULT MESSENGER. 1992 r. 2500 ccm, TD: nadwozie uzbro
jone, blok sinka, wal, skrzynia biegów (5), turbo, resory i inne.
Legnica, tel. 0601/68-04-21.076/85049-50
RENAULT RAPID. 1.9,1.6, diesel: blok silnika, wałek rozrządu,
dach, rozrusznk, ałtemator, oś tylna, ćwiartki ^nadwozia, lampy
tylne, szyby, zawieszenia, drzwi tylne, fotele, atrapa, nagrzewni
ca, pompa paliwa, inne części, od 10 zł. Namysłów, teł. 0505/
30-25-98
RENAULT RAPID: maska, zderzak, stacyjka. Wrodaw, teł. 0691/
89-5447
RENAULT RAPID, 1992 r, 110 tys. km, 1600 ccm, diesel: sinik
oclony, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, błotniki, instalacja
elektryczna, koła, zderzaki, osprzęt silnika. Łagiewniki, powiat
dzierżoniowski, tal. 0607/17-71-77
RENAULT SAFRANE 2,2D, 2.5TD. 2,2E: silnk, skrzynia biegów,
zawieszenia, siniczek dmuchawy. Gromadka, pow. bolesławiec
ki, tei. 0694/96-29-31,0604/7843-32
RENAULT SAFRANE : reflektor prawy, -100 zł. Jelenia Góra,
tel. 0602/43-9046
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RENAULT SAFRANE, 1993 r . : wszystkie częśd mechaniczne i
blacharskie. Gostyń, tel. 0691/83-20-80, 065/57249-15, 0607/
84-96-56
RENAULT SAFRANE, 1994 r, 3000 ccm, V 6 : automat skrzynia
biegów, sprzęgło, komputer, drzwi, dach, zawieszenia, zbiomk
paliwa, pompa pafiwa i inne. Legnica, tel. 0508/39-68-28
RENAULT SAFRANE, 1995 r.: amortyzatory tylne (do zawiesze
nia aktywnego). Wrodaw, tei. 0606/80-94-22
RENAULT SAFRANE, 1995 r . : amortyzatory, - 200 zł. Zielona
Góra, tel. 0600/33-11*94
RENAULT SAFRANE, 1997 r . : wyświetlacz klmatyzacji, RO Al
pine + zmieniarka ze sterowaniem i wyświetlaczem, drzwi, dach,
zawieszenia i inne. Legnica, tel. 0508/39-68-28
RENAULT SCENIC: maska sinika, błotnki, zderzaki, reflektory,
belka pod silnik, drzwi, klapa tylna, ukł. kierowniczy, kolumny
McPhersona, zwrotnice, oś tylna, błotnk tyłny, ukł. ABS, skrzynia
biegów, póiosie. Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65
RENAULT SCENIC: chłodnica klimatyzacji +przewód, felgi sta
lowe, sinik wycieraczki tylnej, wykładzina. Świerczów, powiat
namysłowski, fel. 0600/8341-07

O

RENAULT SCENIC, 1997/03 r.: poduszki pow. (x2,
x4), lampy, maska, zderzaki, felgi aluminiowe,
dachy, ABS, półosie, zwrotnice, amortyzatory,
wahacze, klapa tylna, błotniki tylne, progi, tapi
cerka, drzwi, szyby, silniki (1.6,1.9, 2.0), oryg.
RO, inst. elektryczna, elementy plastikowe wnę
trza. Świdnica, tel. 0508/48-97-39, 0508/48-97-30
W87002054

RENAULT SCENIC, 1998 r . : silnik (2000 ccm), skrzynia biegów
(automatyczna), drzwi, oświetlenie, zawieszenia, lampy, zderza
ki. maska, konsola, poduszki pow. (2 szt.), dach, fotele kpi, felgi
aluminiowe z oponami 14*. błotnki, Idapa tyto. Wrocław, teł. 071/
765-2647.0605/8249-78
RENAULT SCENIC, 1999 r. 1600 ccm, wtrysk: silnk, korr^uter.
Lipce, powiat legnicki, teł. 0692/3445*27
RENAULT SCENIC, 1999/02 r .: poduszka pow. pasażera. Nysa.
tel. 0602/74-18-64
RENAULT SCENIC, 2000r.: błotnik prawy przedni, lampa, wspo
maganie kier, komputer, fotele tylne, błotnk tyjpy lewy, ABS. Le
gnica. tel. 0508/54-21 *93
RENAULT SCENIC. 2001 r. 1600 ccm : slnk, wózek, fotele z
poduszkami pow, listwa kierownicza, ćwiartki tylne, rozrusznk,
ałtemator, ABS I inne. Jawor, tel. 0605/45-79-50
RENAULT SCENIC, MASTER, MEGANE do każdego modełu
turbo benzyna, turbo D, TDI: turbosprężarki - 700 zl/szL Wrodaw,
tel. 0606/9649-16 RENAULT SCENIC, MEGANE, LAGUNA: nowe wzory (2003 r.),
15* - 850 zł, 17* -1.600 zł. Wrocław, tel. 0606/184243
RENAULT THALIA : tylna prawa ćwiartka - 410 zł, tylna klapa
lekko uszkodzona -120 zl. Legnica, teł. 0602/29-71-47
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RENAULT THALIA, 1400 ccm : dach, ćwiartki nadwozia, silnik,
zawiedzenia, elementy plastikowe wnętrza. Oleśnica, tel. 0601/
63-rf-85.
RENAULT TRAFIĆ: maska silnika, błotnlci, zderzaki, drzwi pra
we, atrapa, reflektory, chłodnica, drzwi tylne, półosie, belka pod
silnik, wahacze, ukł. kierowniczy, .poduszki’ silnika. Siechnice,
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65
RENAULT TRAFIĆ III: błotniki, zderzak, wzmocnienie przednie,
reflektory, atrapa, drzwi, chłodnica. Siechnice, tel. 071/311-39-14,
0602/71-26-65
RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm: różne częśd. Wrocław, tel. 0501/
01-64-79

O

RENAULT TRAFIĆ, 1988/03 r, 2100 ccm, 2500 :
silnik, skrzynia biegów (nowa) 2.5, używane 2.1,
2,2,1.7 oraz dużo części do skrzyń biegów, me
chanizmy różnicowe, choinki, ćwiartki do Maxi,
ty ln e drzw i, w ysyłka, te l. 0604/33-45-89
W01037374

RENAULT TRAFIĆ, 1988/94 r, 2100 ccm, diesel: piasty, amorty
zatory, maska silnika, błotniki, drzwi tyine, belka tylna, nagrzew
nica, szyby, drzwi boczne, licznik, siedzenia, felgi, wahacze, bel
ka pod silnie. Bolesławiec, tel. 0692/21-57-92,075/734-73-10
RENAULT TRAFIĆ, 1989/94 r, 2100 ccm, diesel: częśd skrzyni
biegów (5), blok silnika, wałek rozrządu, dżwigienki zaworowe,
głowica (wkręcane wtryski*), zawory, tłoki, korbowody, ukł. wyde
chowy, nagrzewnica, piasty, tarcze, resory, oś tylna, elementy pla
stikowe wnętrza, podnośniki szyb i inne. Legnica, teł. 0606/
68-30-86
RENAULT TRAFIĆ, 1990/94 r, 2500 ccm, dieseł: rozrusznik, al
ternator, koło zamachowe, skrzynia biegów (5), częśd skrzyni bie
gów, półosie, kolumna kierownicza, tłumik, docisk, pompa wspo
magania, węże do wspomagania, zbiorniczki, chłodnica leju, za
wiasy, zatrzaski, zamki, klamki, zderzak, błotniki. Legnica, tei.
0606/68-30-86
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r, 2500 ccm, diesel: sinik. Góra, tel.
0603/71-39-04
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r .: lampy, światła odblaskowe, kierun
kowskazy, gril, zderzak, chłodnica, rozrusznik, błotniki, alterna
tor 2,1 D, głowica kpi. Chodanów, tel. 076/617-21-15, 0609/
28-33-17
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r . : sinic, skrzynia biegów i inne. Ka
lisz, tel. 062/502-80-20,0502/38-84-47
RENAULT TRAFIĆ, 2002 r.: lusterka, drzwi boczne (pełne), drzwi
tylne prawe z otworem na szybę do wersji niskiej, również do
modelu z 1997 r, elementy blacharki, lusterka. Wrodaw, tel. 071/
325-89-72,0602/19-16-22
RENAULT TRAFIĆ, MASTER, MESSENGER : drzwi kpi,
zwrotnice, wahacze, wózki, półosie, kolumna McPhersona, stablizator, maska, lusterka, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0601/
77-27-92
RENAULT TWINGO : maska sinika, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie przednie, reflektory, chłodnice, drzwi, belka pod silnik, kla
pa tylna, oś tylna, kolumny McPhersona, półosie, zwrotnice, wen
tylator chłodnicy. Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65
RENAULT TWINGO, 1994 r . : zwieszenie przednie, -100 zł. Zie
lona Góra, tel. 0600/33-11-94
RENAULT TWINGO, 1995 r, 1200 ccm : osprzęt silnika, zamki,
lusterka,, licznik, sterownik sinika, listwa kierownicza, elementy
wnętrza, pompa paliwa, szyby, nadkola, aparat zapł. i inne. Ja
wor, tel. 0508/18-14-81
RENAULT TWINGO, CLIO : szczęki hamulcowe, nowe, zapako
wane, • 50 zł. Oława, tal. 0605/44-04-05
ROBUR LD 3001,3400 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów. Huta,
tel. 043/871-46-68
ROVER : skrzynie biegów, siniki, sprowadzone z Holandii, kpi.
dokumentacja, na gwarancji, rozruszniki, alternatory, komputery
lub kupię samochód z uszkodzonym sinikiem. Wałbrzych, tei.
0607/82-40-67
ROVER, 1993 r, 1400 ccm, 16V, benzyna: karoseria kompletna z
''-Niemiec, ćwiartki nadwozia, silnik, zawieszenie i inne, kpi. doku
mentacja. Zgorzelec, teł. 075/775-15-82, 0502/25-41-96, 0501/
12-81-79

O

ROVER 100,200,400,800, MONTEGO, SD 1V8 •
różne części używane, możliwość wysyłki, skup
Rover, rozbite do 6.000 zł, Metro do 600 zł, sprze
dam zarej. wraki 114, 3 szt, po 950 zł, Metro, 5
szt. -p o 25 zł, karoseria Metro, 1987 r, bez koro
z ji • 550 z ł FHU H.R. A utom obil, hrautom obil@ p o czta .o n e t.p l,
te l.
0607/43-11-43
W01035784

ROVER 200 KOMBI, 1996 r . : silnie 1.6 E, skrzynia biegów, za
wieszenia, inne częśd z demontażu. Wijewo, tel. 065/549-42-72,
0601/73-12-22
ROVER 200,1998 r, 1400 ccm: zapeszenie przednie, tylna bel
ka, nadkola plastikowe, półosie, silniczek elektryczny, poduszki
powietrzne z sensorem, pólka bagażnica, deska rozdzielcza, kom
puter, ABS, serwo, wnętrze kompletne, szyby. Syców, tel. 0606/
73-67-41
ROVER 200, 400, 600 : poduszki pow. Wabrzych, tel. 074/
664-90-60,0502/37-92-99
ROVER 200, 600, 75,1998 r . : amortyzatory, wózki, wahacze,
zwrotnice, półosie, kolumna McPhersona, listwa kierownicza, stabiizatory, drzwi kpi, lusterka, klapa z szybą kpi. Wrodaw, tel. 0501/
20-48-20
ROVER 214,1997 r. 3-drzwiowy: poduszki pow, konsola, elemen
ty zawieszenia, tarcze hamulcowe, osprzęt silnika, półosie, zbior
nik paliwa, skórzane elementy wyposażenia wnętrza, drzwi pra
we, szyby, elementy plastikowe, katalizator. Legnica, tel. 0605/
14-57-59
ROVER 214,1999 r, 45 tys. km, 1400 ccm, wtrysk 5-drzwiowy:
szyby, zawieszenia, osprzęt silnika, napinacze pasów, sonda,
podszybie, półosie, pompy, belki, komputery, sensor, lusterka,
przekaźniki, licznik, kolumna kierownicza, szyberdach, półka tyl
na, inne. Syców, tel. 062/785-30-70,0600/04-29-06
ROVER 216,1992 r, 1600 ccm, 16V: skrzynia biegów, półosie,
amortyzatory, wahacze, belki, szyby, drzwi, lampy, błotniki, zde
rzak tylny, licznik, stacyjka, przełączniki, sterownik wtrysku, roz
rusznic, przekł. kierownicza. Legnica, tel. 0605/13-16-60
ROVER 25,45,75,200,400,600,800: różne części mechanicz
ne i blacharskie. Krobia, tei. 065/571-22-88,0507/05-67-00
ROVER 25,45,75,216,220 do każdego modelu turbo benzyna,
turbo O, TDI: turbosprężarki • 700 zł/szt. Wrodaw, tel. 0o06/
96-39-16
ROVER 400 SEDAN : halogeny, klamki. Wrodaw, tel. 0691/
35-23-33
ROVER 400,418,420,620,820 do każdego modelu turbo benzy
na, turbo D, TDI: turbosprężarki - 700 zł/szt Wrocław, tel. 0606/
96-39-16
ROVER 820 SEDAN, 1987/91 r, 2000 ccm, 16V : klapa tylna,
ćwiartki tylne, skrzynia biegów, rozrusznik, ałtemator, konsola.
Gromadka, powiat bolesławiecki, tel. 0607/09-94-85
ROVER 820,1991 r, 2000 ccm, benzyna : elementy blacharki,
częśd mechaniczne z demontażu. Wtocław, teł. 0505/09-41-80
ROVER 820,1996 r, 2000 ccm, 16V: automat, skrzynia biegów,
ABS, chłodnice, reflektory, Idapa tylna, wzmocnienie przednie,
klimatyzacja i inne. Legnica, tel. 0508/39-68-28
ROVER 820,825,1992/97 r, 80 tys. km. 2000 ccm, DOHC: insta
lacja elektryczna, szyby, komputery, zwrotnice tylne, fotele, kon
sola, błotniki tylne, progi, podłużnice, elementy plastikowe, roz
rusznic, wtrysk pafiwa kpi, możfiwość wysyłki - od 20 zł. Stara
Góra, pow. górowski, tel. 0501/77-03-81
ROVER 825, MONTEGO do każdego modelu turbo benzyna, tur
bo D, TDI: turbosprężarki - 700 zł/szt. Wtocław, tel. 0606/96-39-16
ROVER MONTEGO 416,1986/96 r, 150 tys. km, 2000 ccm, turbo
D : silnik kpi, skrzynia biegów (5), zawieszenia, rozrusznik, głowi
ce, pompa wtryskowa i inne. Gromadka, powiat bolesławiecki, teł.
0604/78-33-32,0694/96-29-31
SAAB 900,1994 r, 2000 ccm, benzyna: różne częśd z demonta
żu. Wrodaw, tel. 0602/12-51-35
SAAB 9000,1993 r . : wózek, półosie, wahacze, stabilizator. Ole
śnica, tel. 071/314-38-54
SAAB 9_5: drzwi kpi, 4 szt.*Wrodaw, teł. 0601/39-33-02
SCANIA 112: kabina po remoncie kapitalnym, mosty, slnld, skrzy
nia biegów, resory, poduszki, chłodnica, siodła, piasty, inst. hy
drauliczna, inne częśd. Kochlice, tel. 076/657-0245
SEAT, benzyna, diesel: skrzynie biegów, silniki, sprowadzone z
Holandii, kpi. dokumentacja, na gwarancji, rozruszniki, alternato
ry, komputery lub kupię samochód z uszkodzonym silnikiem. Wał
brzych, teł. 0607/82-40-67
SEAT ALHAMBRA: częśd mechaniczne i blacharskie, wysyłka.
Drezdenko, teł. 095/762-31-95,0602/18-44-65

SEAT ALHAMBRA, 2002 r . : tapicerka kompletna, nagrzewnice,
radioodtwarzacz na płytę CD, oryginalny, skrzynia biegów (6),
dach, felgi z oponami zimowymi, tel. 0600/96-73-04
SEAT ALHAMBRA, 2002 r . : wzmocnienia przednie kpi. z chłod
nicami, maska, zawieszenia, półosie, błotnlci. Wrodaw, te). 071/
765-26-47,0605/82-59-78
SEAT ALHAMBRA, 2003 r, 1900 ccm, TDI: zderzak, halogeny,
maska silnika, klapa tylna, błotniki, szyby, poduszka pow, felgi
aluminiowe (16”), fotele, pasy, lampy i inne. Ulesie, powiat legnic
ki, tel. 0698/2449-33
SEAT ALHAMBRA, CORDOBA, LEON, turbo benzyna, TDI tur
bosprężarki. Wrodaw, tel. 0606/98-39-16
SEAT AROSA: 2 fotele przednie • 100 zl/szt Krobia, powiat go
styński, tel. 0508/50-16-38
SEAT CORDOBA : skrzynia biegów, manualna i automatyczna.
Wrocław, tel. 0607/60-12-74
SEAT CORDOBA, 1993/98 r. 1.4,1.6, 2.0 16V : slnld, osprzęt
silnika, zawieszenia, elementy mechaniczne, ABS, tłumid, oś tyl
na, zderzaki, chłodnica, klamki, lusterka, kierownica, pompa cen
tralnego zamka. Legnica, tel. 0694/18-09-71
SEAT'CORDOBA, 1995 r, 1600 ccm, benzyna: silnik, lampy tyl
ne, reflektory, szyberdach, wózek, wahacze, klapa tylna, zawie
szenie, oś tylna, elementy wnętrza, konsola, szyby i inne. Gło
gów, tel. 0603/59-93-26
SEAT CORDOBA, 2000/02 r . : różne częśd mechaniczne i bla
charskie. Warszawa, tei. 0600/77-67-79
SEAT CORDOBA, IBIZA : przepustnica pow, półoś napędowa z
przegubem, filtr węglowy, uzbrojenie drzwi prawych przednich z
el. szybą i centralnym zamkiem, klamka, mocowanie alternatora.
Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, tel. 0501/61-11 -71
SEAT CORDOBA, IBIZA, 2000 r . : zaśłepki halogenów, - 45 zł.
Wrocław, teł. 0600/01-18-34
SEAT IBIZA, 1500 ccm, system Porsche : wał korbowy, pompa
wodna. Jelenia Góra, tel. 075/762-1548,0602/27-32-67
SEAT IBIZA: różne częśd. Wrodaw, tel. 0605/12-80-05
SEAT IBIZA, 1986/93 r, 100 tys. km, 1200 ccm : różne częśd,
silnik, skrzynia biegów w całośd lub na częśd i inne, możliwość
wysyłki - od 30 d. Kłoda, powiat leszczyński, tel. 0601/91-97-74
SEAT IBIZA, 1966/93 r, 100 tys. km, 1200 ccm : różne częśd,
silnik, skrzynia biegów, w całości lub na częśd I inne częśd, moż
liwość wysyłki - od 20 zł. Stara Góra, pow. górowski, tei. 0501/
77-03-81
SEAT IBIZA, 1987/94 r. 0.9,1.2,15 E: silniki ♦ częśd, skrzynie
biegów, zawieszenia, osie, koła, ukl. kierownicze, wypos. wnę
trza, szyby, chłodnice, zderzaki, maski, błotniki, zbiorniki, drzwi,
lampy i inne częśd z demontażu • od 20 zł. Syców, fel. 062/
785-36-81,0603/92-75-63
SEAT IBIZA, 1988/93 r, 1200 ccm: karoseria sprowadzona z Nie
miec, sinic z dokumentacją skrzynia biegów, zawieszenie, inne;
Złotoryja, tel. 0608/3940-93,0604/09-59-91
SEAT IBIZA, 1990 r . : różne częśd z demontażu. Góra, tel. 0603/
38-7744
SEAT IBIZA, 1990 r, 1000 ccm, benzyna : różne częśd mecha
niczne i blacharskie oraz inne z demontażu. Legnica, tel. 076/
850-2448,0604/29-99-07
SEAT IBIZA; 1990 r, 1200 ccm, wtrysk: sinik (system Porsche),
skrzynia biegów, rozrusznik, ałtemator, pompa paliwa, przepły
womierz. Nowa Sól, tel. 068/388-60-06
SEAT IBIZA, 1990 r, 1500 ccm, benzyna: maska,błotniki, lampy,
zderzaki, chłodnica, skrzynia biegów, szyba czołowa i inne. Opo
le, teł. 0605/57-20-65
SEAT IBIZA, 1990/95 r. 1.2 E, 1.4 E : różne częśd mechaniczne
i blacharskie, silnik, rozrusznic, alternator, skrzynia biegów, pół
osie, sprzęgło, felgi, ukl. kierowniczy, ukł. hamulcowy, stacyjka,
fotele, tapicerka, zderzaki, hak, resor, zbiornik paliwa, klamki, ukl.
wydechowy z katalizatorem i inne. Legnica, tal. 076/85246-02,
0605/65-89-39
SEAT IBIZA, 1991 r, 1200 Ccm, benzyna, system Porsche: sinik,
skrzynia biegów, ukł. kierowniczy, zawieszenia, drzwł do 3 - 1
4-drzwiowego, klapa tylna, maska, lampy, zderzaki, błotnlci, gril,
konsola, siedzenia, szyby, elementy plastikowe, karoseria 3- i
5-drzwiowa na częśd, inne częśd. Legnica, teł. 0601/67-87-04,
076/722-95-92
SEAT IBIZA, 1991 r . : silniki 1.2,15, skrzynia biegów, inne czę
śd z demontażu. Wijewo, tei. 065/54942-72,0601 /73-12-22
SEAT IBIZA, 1991 r. 3-drzwiowy: ćwiartki nadwozia tylne, drzwi
prawe kpi, klapa tylna kpi, szyba przednia, zawieszenie tylne,
kolumny McPhersona przednie, lusterka boczne. Wrodaw, teł.
0609/49-61-84
SEAT IBIZA, 1992 r, 1200 ccm, system Porsche : drzwi (model
5-drzwiowy), klapa tylna, zderzak tylny, półka tylna, fotele, szyby
boczne, serwo i inne, z demontażu. Bolesławiec, tał. 0503/62-61-29
SEAT IBIZA, 1992 r, 1200 ccm: różne częśd, z demontażu. Ole
śnica, tel. 0504/27-75-02
SEAT IBIZA, 1992 r, 1200 ccm, benzyna: karoseria kompletna z
Niemiec, ćwiartki nadwozia, sinik, skrzynia biegów, zawieszenie
i inne, kpi. dokumentacja. Zgorzelec, fol. 075/775*15-82, 0502/
2541-96,0501/12-81-79
SEAT IBIZA, 1992 r . : wszystkie częśd. Zielona Góra, tel. 0605/
6746-51
SEAT IBIZA, 1993 r, 1200 ccm, system Porsche: sinik, skrzynia
biegów. Leszno, tel. 0601/44-64-16
SEAT IBIZA, 1993/98 r. 1.4,1.6,2.016V: silniki, osprzęt sinika,
zawieszenia, elementy mechaniczne, ABS, tłumiki, oś tylna, zde
rzaki, chłodnica, klamki, lusterka, kierownica i inne. Legnica, tel.
0694/18-99-71
SEAT IBIZA, 1994 r, 1400 ccm : karoseria na częśd, elementy
blacharki, szyby, amortyzatory, elementy plastikowe wnętrza, in
stalacja elektryczna, zapeszenie przednie i inne. Rawicz, tel.
0603/86-07-76
SEAT IBIZA, 1994 r, 2000 ccm, wtrysk: klapatylna, lampy tylne,
zawieszenie, przepływomierz pow, zbiornik paliwa, pompa pali
wa, kokpit, elementy plastikowe wnętrza, klimatyzacja, chłodni
ca, poduszki pod silnik, sprzęgło, skrzynia biegów (5), komputer,
dach, ćwiartki nadwozia, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 074/
844-2045,0600/69-98-60
SEAT IBIZA, 1994/97 r, 1400 ccm, 1600 ccm : sinik, głowice,
zawieszenia, belki tylne, ABS, ukl. wydechowy, konsola, zegaiy,
elementy plastikowe, fotele, tapicerka, drzwi, felgi, klapa tylna,
zderzak, lampy tylne, szyby, pasy, zbiorniki, półosie. Legnica, tel.
0695/56-17-92
SEAT IBIZA, 1994/99 r . : belka tylna, - 200 zł. Wałbrzych, tel.
074/845-24-60,0604/87-87-60
SEAT IBIZA, 1994/99 r . : lampy, zderzak tylny, drzwi, kpi. tapicer
ka, szyberdach, błotniki, linki, czujniki, Ecznik, skrzynia biegów,
belki, zawieszenie, inne. Wrocław, tel. 0697/73-26-74
SEAT IBIZA, 1998 r . : zderzak tylny, nadwozie tylne, zawiesze
nia, elementy silnika, fotele, tapiceika, skrzynia biegów, alterna
tor, rozrusznik. Warszawa, tel. 0600/77-67-79
SEAT IBIZA, 2000 r . : elementy plastikowe wnętrza, boczne po
duszki pow, częśd zawieszenia. Przygodzice, pow. ostrowski, tel.
0606/47-00-78
SEAT IBIZA, 2003 r. 5-drzwiowy: drzwi przednie lewe kpi, luster
ko lakierowane el. Wrodaw, tei. 0503/44-35-06
SEAT IBIZA, 2003 r .: poduszka pow, deska, pasy, sensor. Wto
daw, tel. 0601/77-27-92
SEAT IBIZA, CORDOBA : poduszka powietrzna kierowcy, tel.
0696/34-76-60
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1994/99 r .: maski, błotnlci, wzmocnie
nia czołowe, reflektory, kierunkowskazy, zderzaki, zaślepki halo
genów. Wocław, tel. 0601/59-21
SEAT IBIZA, LEON, 2001 r . : drzwi kpi, klapa z szybą kpi, deska
rozdzielcza z poduszkami pow. (sensor I pasy). Długołęka, tel.
071/398-33-51
SEAT IBIZA, MALAGA, 1985/93 r, 800 ccm,, 1200ccm, 1500ccm
.sinik, skrzynia biegów, zawieszenie, elementy karoserii, chłod
nice, reflektory, lampy i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09,
0606/75-84-22,0604/62-27-34
SEAT IBIZA, MALAGA, 1989/92 r . : drzwi, zawieszenia, lampy,
fotele, silnik (1200 ccm), skrzynia biegów, błotniki, klapa tylna,
zderzaki, przekł. kierownicza. Wrodaw, tel. 071/765-2647,0605/
82-59-78
SEAT LEON, 1999 r.: przednia prawa ćwiartka, - 420 zł. Legnica,
tel. 0602/29-7147
SEAT LEON, 1999/03 r . : różne części mechaniczne i blachar
skie, klimatyzacja, klimatronic (gwarancja), poduszki pow, RO
Aura, zderzaki Cupra i po tuningu oraz inne częśd, tel. 0604/
59-0146
SEAT MARBELLA, 1992 r, 58 tys. km, 900 ccm: silnik, skrzynia
biegów, amortyzatory, wzmocnienie czołowe, lampy, gril, maska
silnika, chłodnica, drzwi, klapa tylna, zderzaki, zawieszenia, licz
nik i inne. Legnica, tel. 0695/72-66-00
SEAT MARBELLA, 1992 r, 900 ccm, benzyna : osprzęt silnika,
zawieszenie przednie i tylne, błotnik lewy, drzwi prawe, zderzak
tylny, klapatylna z szybą szyby boczne, siedzenia tylne, elemen
ty plastikowe, karoseria na częśd, Inne częśd. Legnica, tel. 0601/
67-87-04,076/722-95-92
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SEAT MARBELLA, 1993r.: wszystkie częśd z rozbiórki. Zielona
Góra, tel. 0600/33-11-94
SEAT MARBELLA, MALAGA, IBIZA, 1985/93 r. 1.2,1.5, 1.8:
skrzynia biegów, drzwi, maski, lampy, klapa tylna, zderzaki, chłod
nice, zawieszenia, siedzenia, wahacze, szyby, felgi stalowe i alu
miniowe, gażnik, komputer. Wrocław, tel. 0694/46-55-66
SEAT TOLEDO, 1900 ccm, TD I: rozrusznik, ałtemator, tuibina,
drzwi, lampy tylne, pasy, lusterka, chłodnice, wentylatory, elementy
klimatyzacji, fotele, ABS, felgi stalowe, elementy plastikowe, opony
zimowe i inne. Legnica, teł. 0607/70-3840
SEAT TOLEDO : drzwi, zderzaki, błotniki, lampy, fotele, zawie
szenia, sinic (1600 ccm, monowtrysk), skrzynia biegów, przekł.
kierownicza, klapa tylna, pompa paliwa. Wrocław, tel. 071/
765-2647,0605/82-59-78
SEAT TOLEDO: chłodnica 1.8, obudowa filtra powietrza, poduszki
pow, sensor, napinacze pasów, sprężarka, przewody klimatyzacji,
chłodnica klimatyzacji, obudowa z wentylatorem. Wrocław, tel.
0506/55-10-93
SEAT TOLEDO, 1991 r . : wszystkie częśd z rozbiórki. Zielona
Góra, teł. 0600/33-11-94
SEAT TOLEDO, 1991/96 r. 1.8,2.0,2.016V: silnik, osprzęt sini
ka, zawieszenia, częśd mechaniczne, ABS, pompy, drzwi, szyby,
klapa tylna, tłumiki, elementy wnętrza, błotniki tylne, podłużnice,
konsola i inne. Legnica, tel. 0694/18-99-71
SEAT TOLEDO, 1992 r, 127 tys. km, 1800 ccm, benzyna: silnik
kpi, amortyzatory, klapa tylna, lampy tylne, drZwrf kpi, siedzenia,
zderzak tylny, instalacja gazowa oryginalna. Modła, powiat bole
sławiecki, tel. 0602/68-08-99
SEAT TOLEDO, 1992 r . : siniki 1,6,1.8, skrzynia biegów, inne
częśd z demontażu. Wijewo, tel. 065/54942-72,0601/73-12-22
SEAT TOLEDO, 1992/94 r . : zderzak przedni. Wrocław, teł. 071/
344-72-35
SEAT TOLEDO, 1993 r . : drzwi, zawieszenia i inne z demontażu.
Bolesławiec, tel. 0501/0545-19
SEAT TOLEDO, 1993 r, 106 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik kpi.
z wózkiem i skrzynią biegów, zawieszenie przednie, przekł. kie
rownicza, belka tylna, odone, kpi. dokumentacja, możliwość
sprawdzenia i uruchomienia, - 3.500 zł. Mlicz, tel. 071/384-75-52,
0505/08-21-67
SEAT TOLEDO, 1993 r, 1800 ccm : skrzynia biegów (5), zawie
szenie przednie, tylne, drzP kompletne, klapa tylna, zderzaki,
zaczep oryginalny, lampy tylne, klamki. Syców tel. 0606/73-6741
SEAT TOLEDO, 1993 r, 1600 ccm, 1800 ccm, benzyna: karose
ria kompletna z Niemiec, ćwiartki nadwozia, silniki, skrzynie bie
gów, zawieszenie i inne. Zgorzelec, teł. 075/775-15-82, 0502/
2541-96,0501/12-81-79
SEAT TOLEDO, 1994.r, 1600 ccm, 1800 ccm, benzyna : silnik,
skrzynia biegów, podłużnica przednia, błotnik tylny, zawieszenia,
belki, ABS, felgi, lampy, fotele, boczki, komputery, pasy, zegary i
inne. Legnica, teł. 0695/56-17-92
SEAT TOLEDO, 1996 r, 1900 ccm, TDI: intercooler, licznik, zde
rzak przedni i tylny, progi plastikowe, lampy tylne przyciemnione,
plastikowa pokrywa sinika, felgi aluminiowe 15’ , 4 x 100 mm.
Wrodaw, tel. 0601/7049-98
SEAT TOLEDO II, 1999/03 r . : różne części mechaniczne i bla
charskie, klimatyzacja, klimatronic (gwarancja), poduszki pow, RO
Aura, zderzaki Cupra i po tuningu oraz wiele innych, tel. 0600/
10-57-00
SEAT TOLEDO, 2000 r . : drzwi i inne częśd. Wrocław, tel. 0605/
36-5343
SEAT TOLEDO, IBIZA, INCA, turbo benzyna, TDI turbosprężar
ki. Wrodaw, tel. 0606/96-39-16
SEAT TOLEDO, LEON, 1994/01 r. 1.9 TD, 1.9 TD I: sinik kpi,
skrzynia biegów (5). rozrusznik, turbo i inne. Gromadka, powiat
bolesławiecki, tel. 0604/78-33-32,0694/96-29-31
SILNIK LEYLAND, turbo : pompa wtryskowa, po remoncie, na
gwaranci, -450 zł. Kaszowo. teł. 071/384-90-92,0608/05-10-54
SILNIK PERKINS 4-cylindrowy, możliwość sprawdzenia, • 1.000
zł. Opole, tel. 0608/70-15-60
SILNIK SW-266 : pompa wtryskowa, wtryskiwacze, gwarancja,
klawiatura, tłoki, koibowody, rozrusznic, pompa wodna. Zielona
Góra, teł. 0604/93-68-09
SILNIK SW 400: sprzęgło, kpi, sprężarka, mało używana. Cłelętniki, powiat trzebnicki, tel. 071/31242-55
SILNIK SW400 : możliwość sprawdzenia, sprawny, • 2.000 zł.
Środa Śląska, teł. 0607/73-02-18
SILNIK SW-400 z osprzętem, stan dobry, -1.000 zł. Wabrzych,
tel. 0696/7540-82
SKODA 105 : silnik po remonde, z dokumentacją możfiwość
sprawdzenia. Domasław, tel. 071011-98-33
SKODA 105: różne nowe częśd, do starych modeli. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-20-12,0600/63-3044
SKODA 105 : przednie błotniki. Kępno, tel. 062/782-03-99 po
godz. 20,0603/10-7945
SKODA 105,120,1050 ccm, 1200: główce, bloki, gaźniki, chłod
nice, rozruszniki, alternatory, maski, klapy, drzwi, zawieszenia,
skrzynia biegów, półosie, wały, tuleje, tłoki, licznici, konsole, koła,
felgi i inne. Paczków, tel. 0606/15-3345
SKODA 105,120: głowice, ałtemator, gażnik, wał korbowy, sprzę
gło, pompa wody, przekł. kierownicza, felgi, opony, stacyjka, ficznik z obrotomierzem, bagażnik dachowy i inne częśd. Świdnica,
teł. 074/853-06-21
SKODA 100 S, 105: nowe tłoki, nowa chłodnica, klamki, zamki,
drzwi, uszczelki, rury wodne, zadski i tarcze hamulcowe i inne
drobne. Wrodaw, tel. 0604/D8-8847
SKODA 105 S : pompa paliwa i wodna, felgi 15’ i inne częśd.
Wrodaw, tel. 0501/14-69-13
SKODA 120 L : różne częśd. Wrodaw, teł. 0605/12-80-05
SKODA 105 S : błotnik prawy przedni, reflektory, kierunkowska
zy, częśd sinika, tuleje, floki, korbowody, wałek rozrządu, aparat
zapł, rozrusznik, szyby, koła, zamki drzwi oraz inne części. V\frocław, tel. 0601/52-30-98
SKODA 120 L : skrzynia biegów (4-biegowa, z półosiami i bębna
mi), stacyjka, aparat zapł, rozrusznik, wentylator chłodnicy, koła,
szyby, zamki, drzwi, cewka, reg. napięcia i inne częśd. Wrocław,
tel. 0601/52-30-98
-SKODA 105,120: różne części mechaniczne i blacharskie. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-81-27
SKODA 105,1988 r, 1050 ccm, benzyna: sinik, skrzynia biegów,
chłodnica, częśd zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szyby,
zderzaki, lampy, wyposażenie wnętrza i inne. Wrocław, tel. 071/
322-2642 w godz. 9-16
SKODA 120 L, 1989 r.: szyba tylna, ogrzewana • 80 zł, drzwi kpi.
- 50 zl/szt reflektory • 70 zł/szt, półosie - 60 zł/szt, przekł. kierow
nicza - 60 zł, amortyzatory - 25 zł/szt, stacyjka - 70 zl, chłodnica z
wentylatorem - 80 zł, nagrzewnica - 60 zl, aparat zapł. • 50 z ,
pompa wodna - 40 żł, kierunkowskazy - 20 zł. Bolesławiec, tei.
0608/7747-16 \
SKODA 120 L, 1989 r .: drzwi przednie prawe i tylne lewe, zbior
nik paliwa, szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/51 -92-09
SKODA FABIA KOMB11.4 16V: drzwi, zawieszenia, kfimatyzacja, dach, silnik, skrzynia biegów i inne częśd. Kamienna Góra,
tel. 0505/47-76-50
SKODA FABIA: części zawieszenia, zwrotnica, oś tylna, konso
la, błotnik, zderzak, lampa, drzwi, klapa bagażnika, komputer,
chłodnica, skrzynia biegów. Kłodzko, tel. 0507/22-57-97
SKODA FABIA: reflektory ksenonowe, klimatyzacja kpi, możliwy
montaż. Wrocław, teł. 0501/35-14-21
SKODA FABIA : prawy reflektor, przedni zderzak. Wrocław, tel.
0601/80-99-18
SKODA FABIA: drzwi. Wrocław, tel. 0694/83-33-31
SKODA FABIA 105,1400 ccm, 1900 ccm, TDI: silnik, skrzynia
biegów, zawieszenie, dach, klapa, błotnik, progi, słupki, inst. elek
tryczna, szyby, drzwi, wyposażenie wnętrza, zderzak, lampy, chłod
nica i inne częśd. Wrocław, tel. 0698/50-01-38
SKODA FABIA KOMBI, SEDAN, 2000/03 r, 1.2,1.4 MPI, 1.9 TDi:
maska, błotniki, zderzak tylny i przedni, drzwi, silnik, skizynia bie
gów, zawieszenie, poduszki pow, konsola, koła, tapicerka, ele
menty blacharki, inne części. Lubin, tel. 0501/35-16-25
SKODA FABIA, 2001 r. hatchback: zderzak przedni, próg lewy,
słupek środkowy lewy, błotnik tylny lewy. Dzikowiec, tel. 074/
873-32-16,0609/77-51-64
SKODA FABIA, 2001 r . : reflektor, kierunkowskazy. Głuchołazy,
teł. 077/439-63-07
SKODA FABIA, 2002 r, 1400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów. Lipce, powiat legnicki, tel. 0692/34-35-27
SKODA FABIA, FELICIA, OCTAVIA : elem. blacharki, lampy,
zderzaki i inne. Wrocław, tel. 071/342-63-08,0502/25-8546
SKODA FAVORfT : gażnik JIKOV 28-30 LEKR, - 200 zł. Brzeg,
tel. 077/412-56-62,0607/51-98-57
SKODA FAVORIT: różne częśd. Gromadka, tel. 076/817-20-63,
0601/46-01-93
SKODA FAVORIT: różne części z demontażu. Kłodzko, tel. 0507/
22-57-97
SKODA FAVORIT, 1991 r .: sinik 1.3 E, inne części z demontażu.
Wijewo, tel. 065/54942-72,0601/73-12-22

SKODA FAVORfT, 1991 r, 1300 ccm: refldktoryj^mpytytne, drzwi,
półosie, rozrusznik, ałtemator, .hak,ficznik,"kierownica, fotele, ele
menty plastikowe, nadwozie na częśd i inne. Wtodaw, teł. 071/
345-68-78,0502/51-50-31
SKODA FAVORIT, 1992 r, 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów,
elementy zawieszenia i karoserii i inne części. Jelenia Góra, tel.
0604/62-27-34
SKODA FAVORIT, 1992 r, 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów,
oś tylna, lusterka, drzwi, zawieszenia, ukł. wydechowy, alterna
tor, lampy tylne, ukl. kierowniczy i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25,
0608/0144-65
SKODA FAVORIT, 1992 r . : błotnik przedni prawy i lewy. Wro
cław, teł. 0601/51-92-09*
SKODA FAVORIT, 1992 r, 70 tys. km, 1300 ccm: wszystkie czę
śd z demontażu. Złotoryja, tel. 0607/87-12-44
SKODA FAVORIT, 1993 r . : klapa tylna (kombi), sinik, tarcze i
zaciski hamulcowe przednie, termostat, czujnik paliwa, amorty
zatory, ałtemator, rozrusznik. Chodanów, tei. 076/617-21-15,0609/
28-33-17
SKODA FELICIA: zawieszenia, głowica, alternator, elementy pla
stikowe wnętrza. Warszawa, tel. 0600/77-67-79
SKODA FELICIA: maska silnika, klapa tylna, zderzaki, błotniki,
drzwi, lampy, grill. Wrodaw, tel. 0502/2943-24
SKODA FELICIA: pompka paliwa, • 150 zl. Wrodaw, tel. 0698/
11-73-71
SKODA FELICIA : drzwi (3 szt), klapa nieuzbrojona. Wtodaw,
teł. 0609/02-67-37
SKODA FELICIA, 1996 r . : drzwi przednie lewe. Wrodaw, tel.
0605/96-0945
SKODA FELICIA, 1998 r. : różne części. Wrodaw, tel. 0692/
60-64-07
SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r, 1600 ccm: zderzak tylny, nielakierowany, -150 zl. Wrodaw, tel. 071/352-50-72
SKODA FELICIA KOMBI, 1998/99 r, 1900 ccm, diesel; silnik,
skrzynia biegów, zawieszenia, piasty, szyby, elem. blacharki, elem.
wnętrza i inne z rozbiórki. Wrocław, teł. 0602/3340-00
SKODA FELICIA, 2000 r . : błotnik przedni prawy. Wrodaw, tel.
0601/51-92-09
SKODA FELICIA, 2001 r, 1300 ccm, MPI: różne częśd z demon
tażu. Lubin, tel. 0697/47-56-64
SKODA OCTAVIA KOMBI: drzwi, klapa tylna, zawieszenie tylne,
lampy tylne, skrzynia biegów i inne części. Jelenia Góra, tel. 0692/
95-63-71
SKODA OCTAVIA, 1900 ccm, TDI 4x4: zawieszenie przednie,
poduszki powietrzne, ABS i inne. Namysłów, tel. 0600/83-51-07
SKODA OCTAVIA, 1900 ccm, TDI: drzwi, skrzynia biegów i inne.
Namysłów, tel. 0600/83-51 -07
SKODA OCTAVIA: drzwi, błotnik. Wrocław, teł. 0609/02-67-37
SKODA OCTAVIA, 1400 ccm, 1600 ccm, 1800 ccm turbo, 1900
ccm TDi: sinik, skrzynia biegów, zawieszenie, tapicerka skórza
na, lampy, zderzak, ćwiartki nadwozia, szyby, wyposażenie wnę
trza, chłodnica, ukł. ABS, serwo i inne częśd. Wrocław, tel. 0698/
50-01-36
SKODA OCTAVIA także kombi: maska, klapa, lampy, błotnlci,
zderzaki, drzwi, gril. Wrodaw, tel. 0502/2943-24
SKODA OCTAVIA, 1998/03 r.: różne częśd blacharskie i mecha
niczne, poduszki pow, felgi aluminiowe, klimatyzacja (manualna i
elektroniczna), gwarancja, zderzaki przednie RS i inne, tel. 0604/
59-0148
SKODA OCTAVIA, 1998/03 r, benzyna, diesel: poduszki pow,
sensory, taśmy, korflputer, przepływomierz pow, lusteika, spryskiwacze, czujniki, świece żarowe, wspomaganie kier. i inne. Wał
brzych. teł. 074/841 -05-83,0507/47-66-04
SKODA OCTAVIA, 1999 r . : fotele, el. szyberdach. Chojnów, tel.
076/818-79-01,0602/89-20-52
SKODA OCTAYIA, 1999/04 r. 1.6,1.9 TDI: błotniki, drzwi, klapa
tylna, ćwiartki nadwozia, zawieszenie przednie, belki, silniki, w
całośd lub na częśd, skrzynia biegów, osprzęt sinika, fotele przed
nie, siedzenia tylne, tapicerki, elementy plastikowe, lusteika, pom
py wtryskowe. Lwówek śląski, tel. 0501/95-95-56
SKODA OCTAVlA, 2000 r. : zderzaki, chłodnice, wzmocnienie
czołowe, drzwi i inne. Dzierżoniów, tel. 0604/2141 -62
SKODA OCTAVIA, 2000 r, 1.6,1.9,2.0 : klimatyzacja, poduszki
pow, maska, błotniki, zderzaki, zawieszenie, skrzynia biegów.
Lubin, tel. 0605/20-19-80
SKODA OCTAVIA, 2000 r. : maska. Polanica Zdrój, tel. 074/
86845-51
SKODA OCTAVIA, 2000/03 r, 1900 ccm, TDi: dach • 500 zł, drzwi
- 250 zł, klapa tylna • 250 zł, siedzenia i tapicerka • 700 zł, skrzy
nia biegów (TDi, 4x4) - 650 zl, ałtemator • 180 zł, turbina - 500 zł,
wózek pod sinik • 200 zł, głowca • 500 zł, lampy tylne • 50 zł,
poduszki pod silnie, • 100 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/88-79-59
SKODA OCTAVIA KOMBI, LIMUZYNA, 2000/03 r, 1.6,1.9 TDi
: maska, błotniki, reflektory, zderzak tylny i przedni, drzwi, sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie, poduszki pow, konsola, kola,
tapicerka, elementy blacharki, inne częśd. Lubin, tel. 0501/
35-16-25
SKODA OCTAVIA, 2001 r . : wózki, wahacze, zwrotnice, półosie,
kolumna McPhersona, listwy kierownicze, maski, błotniki, drzwi,
lampy. Wrodaw, tel. 0601/77-27-92
SKODA OCTAVIA KOMBI SEDAN, 2002 r. 1.6,1.9 TDI: drzwi,
szyby, zawieszenia, skrzynia biegów, sinic, osprzęt sinika, po
duszki pow, elementy elektroniki. Oleśnica, tel. 0601/83-11-65
SKODA OCTAV!A, FELICIA, 1996/03 r, 1900 ccm, TDI: pompa
wtryskowa, koło dwumasowe zamachowe, głowica, wał, korbo
wody, tłoki, miska olejowa, pompa wspomagania kier, przepływo
mierz, podstawa fitra olejowego, turbina, pompa klimatyzacji,
świece żarowe, elementy zawieszenia, inne. Lubin, tel. 0508/
22-35-78
SKODA RTO : filtr oleju, tuleje, główna oś skrzyni biegów do na
pędu pompy hydraulicznej, oś bez napędu, tarcza sprzęgła, pom
pa wtryskowa, rozrusznik, sprężarka, pompa wodna, chłodnica.
Wrocław, tel. 071/321-89-57
SKODA SUPERB, 1998/03 r, benzyna, diesel: poduszki pow,
sensory, taśmy, komputer, przepływomierz pow, lusterka, spryskiwacze, czujniki, świece żarowe, wspomaganie kier. i inne. Wał
brzych, tel. 074/841 -05-83,0507/47-66-04
SPYCHARKA DT 75: wózki nowe, głowice, zestawy naprawcze
sinika, zwrotnice, sprzęgła, cylindry sinika rozruchowego, pom
py wodne, gąsienice i inne. Oleśnica, tel. 071/315-57-94
SPYCHARKA DT 75: gwiazdy, wózki, rolki, koła napinające, na
pinacze, zwolnice, rozdzielacz, pompa olejowa, węże, .rewers',
skrzynia biegów i inne. Stara Rzeczka, tei. 0692/3941-56
SPYCHARKA STALINIEC130,170: piasty reduktora bocznego
z wieńcem, obudowa sprzęgła głównego, sprzęgło, serwo, me
chanizm sterowania, bliźniak, słownik pługa, pokrywa reduktora,
rolki S100 (5 szt.), -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-58-11,0606/
30-95-66
STAR : kabina w bardzo dobrym stanie oraz opony. Kalisz, tel.
062/766-57-64 wieczorem
STAR : sinik kompletny, techn. sprawny, ze skrzynią biegów i
przystawką oraz skrzynia pośrednia do Stara 244 oraz silnie i skrzy
nia biegów z przystawkami do Jelcza, -1.850 zł. Oława, tel. 071/
313-29-84,071/31340-27 wieczorem. 0692/38-30-08
STAR 1142: most tylny, oś przednia, wał pędny, tarcza ♦ docisk
sprzęgła, kabina, rama nośna, chłodnica, zaczep, głowica, koło
zamachowe, zderzak, turbosprężarka, wspomaganie kier, serwo
z pompą hamulcową filtr powietrza, zbiornik paliwa, pompa wod
na i inne. Jaworzyna śląska, powiat świdnicki, tel. 074/858-86-26,
0605/07-80-32
STAR 1142 nowe: amortyzatory, krzyżak wału, końcówka drążka
kierowniczego, filtr powietrza, siłownik hamulca ręcznego i inne.
Wrodaw, tel. 071/373-96-96
STAR 1142, 742, 200 : kabiny do wersji 742, 200, po remoncie
kapitalnym, gwarancja, uzbrojone; most tylny, zawieszenie przed
nie, silnie SW-400 i S-359, skrzynia biegów, chłodnica, tachograf,
koła, zbiornik paliwa, inne częśd z demontażu. Kochlice, tel. 076/
857-0?45,076/722-96-05
STAR 200 : różne częśd mechaniczne i blacharskie. Chojnów,
powiat legnicki, tel. 0506/13-23-85
STAR 200: części silnika i podzespołów. Cielętniki, powiat trzeb
nicki, tel. 071/312-92-55
STAR 200 : silnik, blok sinika, wał korbowy, głowica, wspomaga
nie kier, wkład mostu tylnego, skrzynia biegów, tarcza + docisk
sprzęgła, zawory pneumatyczne i hydrauliczne, szczękotrzymacz,
zderzak, pompa wodna, chłodnica, ałtemator, rozrusznik, turbo
sprężarka. Jaworzyna śląska, powiat świdnicki, teł. 074/858-86-26,
0605/07-80-32
STAR 200 : wał korbowy po szlifie, panewki, - 250 zł. Lubań, tel.
075/722-12-56
STAR 200 : silnik, po remoncie kapitalnym • 2,600 zl, skrzynia
biegów z przystawką • 600 zł, zaczep JFA, resory, wspomaganie
kier, opony 825 x 20 radialne, 7 szt, most tylny, stan idealny. PustkówWilcz, powiat wrocławski, tel. 0601/96-21-05
STAR 200: rozrusznik (nowy) • 200 zł, zaczep do holowania przy
czepy • 200 zł, chłodnica (nowa) -150 zł. Rybnica, tel. 075/
76945-95

STAR 200: kabina uzbrojona • 600 zi, skrzynia biegów - 300 zł,
przystała z pompądo skrzyni biegów- 300 zł, opony radialne 80 zł/szt. i inne. środa śląska, tel. 071/396-85-15
STAR 200 : silnik • 1.200 zł, skizynia biegów (5) - 200 zl, most
tylny - 600 zł. Trzebnic, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-66
STAR 200: kabina • 350 zi, belka przednia - 350 zl, kolo zama
chowe - 200 zł. Wałbrzych, teł. 074/846-38-32
STAR 200: skrzynia biegów -170 zl, serwo z pompą hamulcową
>110 zł, szczękotrzymacz, chłodnica, wał pędny, siłowniki hamul
cowe, obudowa sprzęgła, koło zamachowe, głowica, podstawa
alternatora, piasty, szyby, drzwi, kabina nowego-typu i inne. Wał
brzych. tel. 0603/54-07-72
STAR 200: nowy wał korbowy • 500 zł, wspomaganie kier, mosty,
skrzynia biegów, rozrusznic Leyland, szyby, resory. Wieruszów,
tel. 0608/52-71-99
STAR 200: wkład mostu (7) - 320 zł, talerz z wałkiem (6) • 160 zł,
skrzynia biegów -160 zł, zderzak z lampami tylnymi • 80 zl, alter
nator 24V • 110 zł, rozrusznik -180 zl, dodsk nowy SW400 -180
zł, resory - 70 zł/szt, pompa wspomagania -120 zl. Wrocław, tel.
071/367-82-95,0606/42-6143
STAR 200: kabina, resory, chłodnica, zbiornik paliwa. Żórawina,
powiat wrodawski, tel. 0601/8949-68
STAR 200,1990 r . : kabina uzbrojona, stan b. dobry -1.200 zł,
wywrót, kompletny, fabryczny - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/
349-12-76
STAR 200,1996 r.: różne częśd z demontażu, kabina uzbrojona
- 500 zl, most tylny, resory, częśd silnika. Wałbrzych, tel. 0696/
7540-82
STAR 200,1999 r, 6842 ccm : rozrusznik, ałtemator, sprężarka
wtryskiwacza, głowice, oś tylna, docisk sprzęgła, okładziny ha
mulcowe oraz wiele innych drobnych częśd. Świeradów Zdrój,
powiat lubański, tel. 075/781 -65-11
STAR 28 : nowe, tarcza * dodsk sprzęgła, rozrusznik, opaska
hamulca ręcznego, wtryskiwacze, oś tylna, prądnica, podstawa
prądnicy oraz inne częśd, gm. Świeradów Zdrój, povriat lubański,
tel. 075/781-65-11
STAR 28: rozrusznik, mało używany, pompa wtryskowa. Cielęt
niki, powiat trzebnicki, tel. 071/312-92-55
STAR 28: silnik, blok sinika, wał koibowy, głowica, wspomaga
nie kier, wkład mostu tylnego, skrzynia biegów, tarcza * docisk
sprzęgła, zawory pneumatyczne i hydrauliczne, szczękotrzymacz,
zderzak, pompa wodna, chłodnica, ałtemator, rozrusznic, turbo
sprężarka. Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, tel. 074/858-66-26,
0605/07-80-32
STAR 28: skrzynia biegów, • 220 zł. Rybnica, tel. 075/76945-95
STAR 28: półosie tylnego mostu • 60 zł, tarcza * dodsk sprzęgła
- 80 zł, pompa wtryskowa - 200 zł, rozrusznic -100 zł i inne. Świe
bodzice, tel. 074/854-11-85
STAR 28, 200: skrzynia biegów, siodło, dodsk, drążki, sworz
nie, tulejki, błotniki, lampy, drzwi, nagrzewnica, koła, głowica,
wtryski, korbowody, zderzak, szyby, skrzynka akumulatora,
krzyżaki, cylinderki, okładziny. Wrocław, teł. 071/355-31-12,
0605/07-77-88
STAR 29 : silnik • 1.200 zl, skrzynia biegów (5) - 400 zł. Jawor,
tel. 0693/59-12-98
STAR 660 : most tylny, przekł. główna, półosie, piasty, koła kpi,
wał napędowy, • 1.500 zł. Raków, tel. 076/817-50-34
STAR 660 : skrzynia biegów, mosty, kola, opony, zawieszenia,
elementy błacharici i inne częśd. Zgorzelec, tel. 075/773-63-08,
0609/33-04-01
STAR 742: most tylny, rama, resory, felgi, skrzynia biegów, kabi
na, po remoncie kapitalnym, czerwona, - 2.600 zl. Pustków Wilcz,
powiat wrodawski, tel. 0601/96-21 -05
STEYR: skrzynia wywrotu * rama, siłownik wywotu, mosty, resory. Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/7240-04
STEYR: wspomaganie kier. - 700 zł, przystawka do wywrotu ZF,
z pompą - 2.000 zł. Zielona Góra, tel. 0504/95-90-89
SUBARU : silnik i skrzynia biegów, sprowadzone z Holandii, kpi.
dokumentacja, gwarancja, rozrusznik, ałtemator, komputer lub
kupię Subaru z uszkodzonym silnikiem. Wałbrzych, tel. 0607/
8240-67
SUBARU IMPREZA, turbo benzyna, TDI turbosprężarki - 800 Ul
szt Wrodaw, tel. 0606/96-39-16
SUBARU LEGACY, 1991/93 r, 2000 ccm : sinik z dokumentacją
na częśd, skrzynia biegów, most i wal napędowy, drzwi, Idapa
tylna, komputer, lusterka, stacyjka, fotele, inne. Złotoryja, tel. 0608/
39-00-93,0604/09-59-91
SUBARU LEGACY. 1992 r . : karoseria, kompletna, brak sinika i
skrzyni biegów, • 1.000 zł. Zgorzelec, tel. 0600/12-22-15
SUBARU VIVIO, 1996 r . : wszystkie częśd z rozbiórid. Zielona
Góra, tei. 0600/33-11-94
SUZUKI: siniki, skrzynie biegów, sprowadzone z Holandii, kpi.
dokumentacja, gwarancja lub kupię Suzuki z uszkodzonym sini
kiem. Wałbrzych, teł. 0607/8240-67
SUZUKI, 1000 ccm: panewki, nowe, -130 zł. Wrodaw, tel. 071/
343-85-25,071/341-58-06
SUZUKI SAMU RAI, 1988 r, 1300 ccm, benzyna : różne częśd.
Wrocław, tel. 0607/22-03-09
SUZUKI SWIFT, 1989/03 r. hatchback: reflektory, błotniki, kierun
kowskazy, maski, zderzaki, chłodnica, wzmocnienie przednie, ele
menty zawieszeń, szyby, lampy. Wrodaw, tel. 0607/80-16-33
SUZUKI SWIFT, 1990 r, 1600 ccm. 16V silnik z dokumentacją 1.300 zi. Jelenia Góra, tel. 0604/62-27-34
SUZUKI SWIFT, 1990 r, 1600 ccm, 16V silnik z dokumentacją 1.500 zl. Karpacz, tel. 0606/75-84-22
SUZUKI SWIFT, 1990/92 r, 1300 ccm : silnik - 600 zł, skrzynia
biegów (5) - 300 zl, półosie -120 zł, rozruszniki - 90 zl, pompa
paliwa -100 zl, szyba przednia -120 zł, szyby - 50 zł, drzwi - od
50 zł, maski silnica • od 50 zl, błotniki - od 50 zł, zderzaki • 150 zł.
Świdnica, teł. 074/640-66-86,0607/35-30-69
SUZUKI SWIFT, 1991 r, 1300 ccm: osprzęt silnika, półosie, pia
sty, amortyzatory, wahacze, lampy, maska sinika, zderzak, pólka
tylna, koła, licznik, wzmocnienie czołowe, przełączniki i inne. Le
gnica, tel. 0695/72-66-00
SUZUKI SWIFT, 1993 r, 1300 ccm : sinik na częśd, skrzynia,
drzwi, klapa tylna, zbiornik paliwa, pompa el, lampy tylne, zde
rzak tylny, stacyjka, lewa półoś, kolumny McPhersona, tarcze
wentylowane, tylna część nadwozia, błotniki, śdanka. Wrodaw,
tel. 071/311-54-53,0698/73-77-83
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1997 r. częśd z demontażu rozbitego
auta. Wrocław, tel. 071/34Ś42-16 .
SUZUKI VITARA, 1995 r, 1600 ccm: podłużnice, nadkola plasti
kowe, nagrzewnica, sterownik silnika, tylna lampa lewa i prawa,
błotnie prawy, półoś lewa, wahacz prawy. Namysłów, teł. 0771
410-53-97
SYRENA: błotniki nowe przednie, tylne, drzwi lewe i prawe, inne,
tel. 0602/10-02-98
SYRENA 105: rozrusznik, świece zapł, zawieszenie tyine. Jele
nia Góra, tel. 075/643-20-66 po godz. 20
TALBOT HORIZON, SOLARA, benzyna, diesel: wszystkie czę
śd. Wrocław, tel. 071/341-68-90,0606/97-53-70
TARPAN 239,1989 r, diesel: nadwozie ze skrzynią lad, zawie
szenie przednie, most tylny na częśd. Czeladź Wielka, tel. 065/
543-81-82,0506/29-8242
TATRA 815: sinik 10V i 12V, skrzynia biegów, elementy sinika i
skrzyni biegów, pompa wtryskowa, ogrzewanie, turbodmuchawa,
słownik wywrotu, serwo, pompy hydrauliczne, nowe elementy osi
i inne oraz części do betonomieszarek, dźwigów UDS. Jelenia
Góra, tel. 075/769-30-02,0605/18-18-95
TATRA 815, V8 : silnik, • 2.500 zł. Wrodaw, tel. 071/384-90-28,
0602/62-83-11
TOYOTA nowe: kierunkowskazy, świece, przewody hamulcowe,
dodsk sprzęgła, lusterko boczne, pompa paliwa, łożyska, silni
czek wycieraczek. Bielawa, tel. 0600/7941-23
TOYOTA : silniki, skrzynie biegów, rozruszniki, sprowadzone z
Holandii, kpi. dokumentacja, gwarancja, alternatory, komputery lub
kupię Toyotę z uszkodzonym sinikiem. Wałbrzych, teł. 0607/
8240-67
TOYOTA, 1992 r, 1600 ccm, benzyna, 16V: silnik, stan b. dobry,
kpi. dokumentacja, gwarancja - 2.500 zł, skrzynia biegów - 500 zł,
rozrusznik -150 zł. Wałbrzych, teł. 0607/8240-67
TOYOTA AVENSIS, benzyna, diesel: częśd silników, osprzęt,
głowice, skrzynie biegów, części zawieszeń, elementy bla
charki, elementy plastikowe wnętrza. Poznań, tel. 0501/
37-57-37
TOYOTA AVENSIS, 2000 r . : maska silnica, kolumny McPherso
na, piasty. Ziębice, powiat z^)kowicki, tel. 0608/06-44-31

O

TOYOTA AVENSIS, 2003 r. najnowszy model: po
duszki pow. (6 szt.), maska, lampy, zderzaki, błot
niki, wzmocnienia, kola, dach, drzwi, klapa ty l
na, zawieszenie przedniej tylne, ćwiartki nadwo
zia, progi, inst. elektryczna, szyby, tapicerka, ele
menty plastikowe wnętrza i inne. Świdnica, tel.
0508/48-97-39,0508/48-97-30
W87002064
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TOYOTA AVENSIS, CAMRY, CARINA do każdego modelu turbo
benzyna, turbo 0, TDI: turbosprężarki - 700 zl/szt. Wrocław, tel.
0606/96-39-16
TOYOTA CAMRY: różne części z demontażu. Wrocław, tel. 0697/
27-35-77
TOYOTA CAMRY, 1994 r, 2200 ccm : części silników, osprzęt,
głowice, skrzynie biegów, części zawieszeń, elementy blacharki,
elementy plastikowe wnętrza. Poznań, tel. 0501/37-57-37
TOYOTA CARINA I I : różne części. Bystrzyca Kłodzka, teł. 0695/
91-86-82
TOYOTA CARINA E : przekł. kierownicza z pompą wspomagania
kier. Leszno, tel. 0502/22-04-53
TOYOTA CARINA E HB : szyba tylna. Lwówek śląski, tel. 0694/
1848-02
TOYOTA CARINA I I : el. reg. lusteika, • 200 zł. Szprotawa, po
wiat żagański, tel. 0694/59-75-95
TOYOTA CARINA II, 1989 r, 2000 ccm, benzyna, gażnik: silnik.
Wrodaw, tal. 0694/17-82-75,071/373-87-98
TOYOTA CARINA II, 1990 r, 1600 ccm, 16V, benzyna: silnik w b.
dobrym stanie, skrzynia biegów (5), półosie, rozrusznik, alterna
tor, pompa wspomagania, ukł. wydechowy, elementy zawieszenia
przedniego i tylnego, chłodnica, nagrzewnica, klapa tylna, drzwi
prawe, lampy tylne lub cały na części. Legnica, tel. 0606/68-30-86
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TRABANT POLO : silnik, skrzynia biegów, rozrusznik, lampy tyl
ne i inne. Opole, tel. 077/456-71 -62
UAZ : przekł. kierownicza z kolumną półoś tylna, tarcza sprzę
gła, wały napędowe (nowe), ałtemator. Jelenia Góra, teł. 075/
752-36-19 w godz. 8-18
UAZ 469 B : silnik z 1993 r, skrzynia biegów z redukcją mosty
przednie i tylne, wały napędowe, nowe i inne części. Międzylesie,
powiet kłodzki, teł. 074/812-58-78,0603/33-94-97
VOLVO: silnik TD-60A. Wrocław, tel. 0601/14-88-52
VOLVO 240 KOMBI, 1985 r, diesel: silnik 2.4, skrzynia biegów,
drzwi, zawieszenia,'rozrusznik, alternator, serwo, stacyjka, zde
rzaki, fotele, kanapa, inne części. Wrocław, teł. 0694/17-82-75,
071/373-87-98
VOLVO 340 : wszystkie części z rozbiórki, • 50 zi. Głogów, tel.
0606/91-57-77
VOLVO 340,1985/89 r, 1600 ccm, diesel: silniki + części, skrzy
nie biegów, zawieszenia, osie, koła, ukł. kierownicze, wypos. wnę
trza, szyby, chłodnice, zderzaki, zbiorniki paliwa, maski, błotniki,
drzwi, lampy i inne części z demontażu - od 20 zł. Syców, tel. 062/
785-36-81,0603/92-75-63
VOLVO 340,343: drzwi, reflektory, maska silnika, przekł. kierow
nicza, nagrzewnica, wkłady zamków i inne. Szlichtyngowa, po
wiat nowosolski, tel. 0508/05-44-40
VOLVO 340, 760,1984/88 r. 2.0, 2.9 E: wszystkie części z de
montażu. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41
VOLVO 343 : wszystkie części. Lubin, teł. 0601/74-55-23,0607/
53-63-34

Części zamienne

do japońskich i koreańskich
Ttońa Wrocław, ul. Łęczycka 20
ICars t e l . 0 7 1 /7 9 0 - 1 5 - 6 0
TOYOTA CARINA II, 1990 r, 1600 ccm, benzyna: głowica, skrzy
nia biegów, wał z tłokami, zawieszenie przednie i tylne, feigi, błot
niki przednie i tylne, ćwiartki nadwozia, elementy wyposażenia
wnętrza i inne części z demontażu. Oleśnica, tel. 0501/28-58-58
TOYOTA CARINA II, 1990 r, 1600 ccm, wtrysk : gażnik • 70 zł,
komputer - 70zł, nagrzewnica - 70 zl, belka -100 zł, wahacze • 70
zł, układ hamulcowy, szyby, zbiornik paliwa i inne. Świdnica, tel.
074/640-66-88,0607/35-30-69
TOYOTA CARINA, 1992 r . : komputer, kolektor wydechu, pompa
hamulcowa, serwo, mechanizm wycieraczek. Słotwina, teł. 074/
856-55-35
TOYOTA CARINA E, 1994 r . : tylna część nadwozia. Zgorzelec,
tel. 0505/11-13-65
TOYOTA CARINA E, 1994 r, 1600 ccm, 16V: głowica, bagażnik
dachowy, rozrusznik. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31
TOYOTA CARINA E, 1997 r, 2000 ccm, benzyna, 16V : silnik.
Lipce, powiat legnicki, tel. 0692/34-35-27
TOYOTA CELICA, COROLLA, CARINA E : przekł. kierownicze
ze wspom. Wtocław, teł. 071/345-6042,0691/89-55-01 do godz. 18
TOYOTA CELICA, SUPRA, PICNIC do każdego modelu turbo
benzyna, turbo D, TDI: turbosprężarki - 700 zł/szt. Wrocław, tel.
0606/96-39-16
TOYOTA COROLLA, 1300 ccm, 12V : silnik na części, - 500 zł.
Wrocław, tel. 0505/0941-80
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VOLVO 343,340, 360, 440,460, S40, V40 : różne
części nowe i używane ze Szwecji, możliwość do
wozu części do 100 km (wraz z naprawą), eks
presowa wysyłka pocztą Servisco. Zagórów, tel.
063/276-15-81,0606/45-92-88
W01033574

VOLVO 360, 2000 ccm, TD I: sinik, mało używany, • 1.200 zł.
-Jordanów śląski, powiat wrocławski, tel. 0692/29-29-95
VOLVO 360,340,1986 r, 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, ele
menty zawieszenia, maska silnika, drzwi, lampy tylne, reflektory,
komputer, fotele, stacyjka, lusterka, chłodnica, wał napędowy, inne.
Złotoryja, tel. 0608/39-00-93,0604/09-59-91
VOLVO 440 ,1990 r . : silnik 1.8 turbo E, oclony, półosie, pom
pa paliwa, klamki, listwa kierownicza, teleskopy tylne, kompu
ter, lusterka, siłowniki klapy, chłodnica i inne. Lubin, tel. 0601/
84-81-19 ...

Wrocław, ul. lotnicza 37
te l/fa x 351 10 29
TOYOTA COROLLA, 1985 r, 1300 ccm, H B : drzwi, klapa tylna,
osprzęt silnika, skrzynia biegów (5), półosie i inne. Nysa, tel. 0504/
05-29-07
TOYOTA COROLLA, 1985/89 r . : tarcze ham, - 80 zł. Wrocław,
tel. 0606/7040-92
TOYOTA COROLLA, 1986 r, 1800 ccm, diesel: silnik, skrzynia
biegów, zawieszenia, szyby, lampy, elementy plastikowe, wał, gło
wica, pompa, tarcza ♦ docisk sprzęgła i inne. Legnica, tel. 0605/
59-86-54
TOYOTA COROLLA, 1986 r, 1600 ccm, 16V, benzyna 3-drzwiow y: chłodnica, ałtemator, tarcza + dodsk sprzęgła, kolumna kie
rownicza, przełączniki kierunkowskazów, drzwi lewe, szyba tyl
na, lampy tyine. Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski, tel. 0506/
91-97-20
TOYOTA COROLLA. 1988/92 r, 1300 ccm, 12V, 1600 ccm: skrzy
nia biegów, osprzęt silnika, zawieszenie, maska‘silnika, lampy
tylne, reflektory, drzwi, szyby, zderzaki, lusterka, elementy plasti
kowe, stacyjka, licznik, inne. Złotoryja, tel. 0608/39-00-93,0604/
09-59-91
TOYOTA COROLLA, 1988/96 r.: zderzak, atrapa, reflektory, kie■runkowskazy, światła pozycyjne. Wrocław, tel. 0601/59-21-76
TOYOTA COROLLA, 1989 r . : drzwi prawe przednie i tylne, błot
nik prawy przedni, szyba przednia. Jelenia Góra, tel. 075/789-37-00
' prosić Piotra
TOYOTA COROLLA, 1991 r, 1300 ccm: listwa z wtryskami i re
gulatorem dśnienia do silnika z wielopunktowym wtryskiem pali
wa, obudowa termostatu kompletna, skrzynia biegów {4). Lubin,
tel. 076/846-99-15,0693/63-55-93
TOYOTA COROLLA, 1991 r, 1300 ccm, 12V: częśd mechanicz
ne i blacharskie do wersji liftback, sedan, hatchback: Kalisz, tel.
062/751 -3047,0505/57-06-97
TOYOTA COROLLA, 1993 r, 1300'ccm, 16V : silnik, elementy
zawieszenia i karoserii i inne częśd. Jelenia Góra, tel.- 0604/
62-27-34
TOYOTA COROLLA, 1996/04 r . : maskit błotniki, drzwi, przekł.
kierownicza, wahacze i inne. Świdnica, tei. 0606/8140-86
TOYOTA COROLLA, 2003 r, 1600 ccm, VVT-i, 16V: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, dach, drzwi, progi, słupki, wyposażenie
wnętrza, ćwiartki nadwozia, inst. elektryczna, szyby, elementy pla
stikowe, ukl. wydechowy, nadkda i inne częśd. Wrocław, tel. 0698/
50-01-38
TOYOTA HIACE, 1999 r . : zderzak przedni i tylny i inne częśd.
Świdnica, tel. 074/853-80-77
TOYOTA HIACE, COROLLA, LITEACE, CARINA E, BUS F :
bardzo duży wybór różnych części mechanicznych i blacharskich,
Hiace (83/96r.), Corolla (88/96r.), Liteace (83/90r.), Carina E (92/
96r.), BUS F (83/94r.), wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51,
0601/5642-29
TOYOTA LANDCRUISER: skrzynie biegów automatyczna. Wro
cław, tel. 0607/60-12-74
TOYOTA LAND CRUISER do każdego modelu turbo benzyna,
turbo D, TDI: turbosprężarki - 700 zl/szt. Wrocław, tel. 0606/
96-39-16
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r, 3400 ccm, benzyna, 24V :
silnik, skrzynia biegów manualna. Lipce, powiat legnicki, tel. 0692/
34-35-27
TOYOTA YARIS: częśd silników, osprzęt, głowice, skrzynie bie
gów, częśd zaawieszeń, elementy blacharki, elementy plastiko
we wnętrza. Poznań, tel. 0501/37-57-37
TOYOTA YARIS : elementy zawieszenia, różna częśd mecha
niczne, błotniki, zderzak tylny, fotele, kanapa, inst. elektryczna.
Świdnica, tel. 0606/8140-86
TOYOTA YARIS: reflektor lewy. Świebodzice, tel. 074/666-93-57,
0601/56-34-09
TOYOTA YARIS: reflektor lewy. Wałbrzych, tel. 0600/74-53-62
TOYOTA YARIS. 2001 r . : reflektor lewy. -160 zł. Wrocław, tel.
071/78145-23,0603/31 -62-05
TOYOTA.YARIS, 2003 r. 1000 ccm. benzyna : silnik. Lipce, po
wiat legnicki, tel. 0692/34-35-27
TOYOTA YARIS, 4RUNNER, AYENSIS KOMBI: amortyzatory,
wózki, Wahacze, zwrotnice, półosie, kolumna McPhersona, listwy
kierownicze, stabiizatory, drzwi kpi, lusterka, klapa z szybą kpł,
skrzynia biegów (5), poduszki pow. + pasy i sensory. Borowa Ole
śnicka, tei. 071/398-33-51
TRABANT 601 S : różne częśd (oprócz sinika). Jelenia Góra,
teł. 075/643-20-66 pagodz. 2fi
TRABANT 601: cylindry, tlold, korbowody, głowice, tłumik, drąż
ki, reflektory i Inne, -1.100 zł. Wrocław, tei. 071/342-04-21
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VW : pompy wtryskowe, różne modele (Lucas, Bosch). Doma
sław, gm. Kobierzyce, powiat wrocławski, tel. 0693/37*73-02
VW: poduszki pow, - 800 zł. Międzyrzecz, tel. 0603/25-15-15
VW : silniki, skrzynie biegów (automatic i manualne), wszystkie
modele, możliwy montaż. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341,
071/312-6341
VW, 1300 ccm, benzyna: silnik. Wałbrzych, tel. 074/845-07-21
VW, benzyna, diesel : silniki, skrzynie biegów, sprowadzone z
Holandii, kpi. dokumentacja, gwarancja, rozrusznild, alternatory,
komputery lub kupię VW z uszkodzonym silnikiem. Wałbrzych,
tel. 0607/8240-67
VW BUS : fotele, - 1.200 zł /szt.. Wrocław, tel. 071/372-53-12,
0600/27-36-72
VW, 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, gwarancja, wał korbo
wy z panewkami, korbowody, tłoki. Zielona Góra, tel. 0604/93-68-09
VW, 1993 r, 1900 ccm, diesel: sinik, • 2.300 zł. Wtocław, tel.
0507/22-99-71
VW BORA : różne części blacharskie i mechaniczne, poduszki
pow, klimatyzacja (gwarancja), klimatronic, konsola, reflektory, RO
Alfa, Gamma, zderzak po tuningu i wiele innych, tel. 0600/10-57-00
VW BORA SEDAN, KOMBI 2.3 V5: błotniki, nadkola, gril, drzwi,
zawieszenia, ćwiartki nadwozia, dach, silnik, skrzynia biegów i
inne części. Kamienna Góra, tel. 0505/47-76-50
VW BORA, 1600 ccm, 1800 ccm, 2300 ccm 1900 ccm TDI: sinik,
skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, szyby, chłodnica, głowica,
kolektor, ałtemator, elementy plastikowe, poduszki pow. i inne
części. Wrocław, teł. 0698/50-01*68
VW BORA, 1999 r . : gril -100 zł, Icznik do diesla, przełączniki
kierownicy -150 zl. Chojnów, tel. 076/818-79-01,-0602/89-20-52
VW BORA KOMBI, 1999 r, 1900 ccm, TDI, 115 PS: maska, błot
niki, zderzak tylny i przedni, reflektory, koła, zawieszenia, poduszki
pow, konsola, osprzęt sinica, dach, inne części. Lubin, tel. 0501/
35-16-25
VW BORA SEDAN. KOMBI, 1999/02 r. 1.6, 1.9 TDI: błotnik,
drzwi, klapa tylna, dach, ćwiartki nadwozia, zawieszenie przed
nie, silnik, skrzynia biegów, osprzęt silnika, elementy wnętrza
(welurowe lub czarne), lusterka i inne. Lwówek Śląski, tel. 0501/
95-95-66
VW BORA, 2002 r . : zderzak przedni, wzmocnienie czołowe, zna
czek atrapy przedniej. Wrocław, tel. 0603/29-96-58
VW BORA, GOLF: części mechaniczne i blacharskie, poduszki
pow, skrzynie biegów i inne. Legnica, tel. 0601/05-92-44
VW CADDY: drzwi tylne, felgi aluminiowe, stalowe, opony, inne
części. Wrocław, tel. 071/325-89-72,0602/19-16-22
VW CORRADO G60,1800 ccm : silnik, skrzynia biegów, drzwi,
rozrusznik, pompa paliwa, belka tylna, zaciski, komplet siedzeń,
wiązka inst elektr, klapa tylna, ćwiartki nadwozia i inne. Świebo
dzice, teł. 0605/36-29-90
VW CORRADO, 1992 r, 2000 ccm, 16V: silnik, skrzynia biegów,
półosie, elem. blacharki, zawieszenia, lampy i inne. Wrocław, tel.
0602/3340-00
VW CORRADO G 60,1995 r, 2000 ccm : maska silnika, lampy,
zderzaki i inne. Wałbrzych, teł. 0606/36-01-64
VW DERBY, 1979 r, 900 ccm : klapa tylna, ałtemator Bosch 80 zl, szyby, zderzak plastikowy, lampy tylne, tłumik, licznik,
stacyjka z kluczykiem, kpł. dokumentacja. Wrocław, tel. 0508/
99-17-31
VW GARBUS 1300,1303,1200 ccm : różne części, sinik, koła
krzyżowe poszerzone na 7.5*. Wrocław, tel. 0501/16-93-32
VW GARBUS, 1960 r . : klapa bagażnika, maska silnika (czerwo
na), kpi. szyb (przednie płaska), drzwi lewe i prawe, alternator,
rozrusznk. Wrodaw, tel. 071/32146-82
VW GARBUS, 1964 r, 1300 ccm : różne częśd. Wichrów, gm.
Kostomłoty, teł. 071/346-92-44,071/353-2844 po godz. 19,0601/
70-61-58
VW GOLF II, III : sprężyny sportowe • 250 zl, blenda na gril i
lampy -100 zł. Bierutów, pow. oleśnicki, tel. 0609/56-22-58
VW GOLF IV : lampy tylne - 150 zł. Boguszów-Gorce, powiat
wałbrzyski, tei. 074/844-27-58,0604/2943-83
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VOLVO 850, S70, W 0 : wózki, wahacze, zwrotnice, półosie, ko
lumna McPhersona, listwy kierownicze, stabilizatory, kiapa z szybą
kpi, lusterka, poduszki pow, sensory, chłodnica wody i klimatyza
cji. Oleśnica, tel. 071/314-38-54
VOLVO 850, V70 : blacharka, oświetlenie, szyby, zawieszenie
tylne, przekładnia kier, pompy, wahacze, zwrotnice, piasty, ABS,
siniczki, zamki, podsufitką, częśd plastikowe, zderzak, przełącz
niki, klocki hamulcowe, tarcze, tuleje, filtry, przewody, inkł, kom
putery. Wrocław, tel. 071/325-46-21,0502/27-50-17
VOLVO 850, W 0 ,2000 r . : błotnik tylny lewy, drzwi tylne prawe,
lusterka, felgi aluminiowe Persus 16”, drążki kierownicze, koń
cówki drążków. Wrocław, tel. 0602/79-31 -55
VOLVO F12ć rozrusznik -1.000 zł, pompa wodna - 800 zł, wenty
lator chłodnicy -1.300 zł, pompa paliwrawa • 1.000 zł, głowice 500 zł/szt, resory z mocowaniem do osi wieczonej - 500 zł/szt, tel.
0504/95-90-89
• VOLVO S40 : zderzak tylny, teł. 0696/34-76-60
VOLVO S40, 2000 r. :■przekładnia kierownicza, klapa tylna, za
mek klapy tylnej, poduszka skrzyni biegów. Wrodaw, teł. 0602/
79-31-55
VOLVO W 0 : nakładka zderzaka przedniego, uzbrojenie klapy
tylnej. Wrodaw, tel. 0607/22-62-68
WV, 1600 ccm, dieseł: silnik, • 500 zl. Boguszów-Gorce, powiat
wałbrzyski, teł. 0696/44-25-88
VW, 1900 ccm,'diesel : pompa wtryskowa, • 200 zl. Bogu
szów-Gorce, powiat wałbrzyski, tel. 0696/44-25-88
VW, 1600 ccm, 1900 ccm, diesel: głowice, pompy wtryskowe,
walki rozrządu. Bolesławiec, teł. 0509/37-66-42,0502/45-13-00

YW GOLF II, II11.6 E, 1.8 E, 1.6 TD. 1.9 TD: pompy, wspoma
gania, listwy kierownicze ze wspomaganiem lub bez, pompy
paliwa, półosie i inne części z demontażu. Bolesławiec, tel.
0607/74-3740
WV GOLF III, benzyna: cewka zapłonu, komputer silnika i ABS-u,
kolumny McPhersona, serwo. Brzeg, tel. 077/416-28-07
VW GOLF I I : silnik 1.6 D i częśd. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0695/
91-86-82
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: rozrusznik, szyba przednia, błotnik.
Chodanów, tel. 076/817-21-15,0609/28-33-17
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: drzwi, głowica, lampy, klamki,
feigi, sinik 1300 ccm, skrzynia biegów, półosie, Bcznik, zaciski

LT 28-50 od 1979 do 1995 rok
Wrocław, tel. 0-602-47-44-67
ul. Skart?owców (przy szrocie)
VW GOLF II, 1600 ccm, turbo D : silnik, kompletny, z dokumen
tacją nowa głowica hydrauliczna, -1.200 zł. Miszkowice, powiat
kamiennogórski, tel. 0605/52-37-51,0693/46-55-53
VW GOLF II, 1300 ccm, benzyna: uzbrojony sinik, udokum. po
chodzenie, - 350 zł.. Niegosławice, powiat żagański, tel. 0609/
3842-51
VW GOLF I I : osłona stacyjki, przełącznik świateł, osłona deski
rozdz, Nielubia, powiat głogowski, tel. 0502/16-96-35
VW GOLF I I : części silnika 1.6,1.8, wtrysk 1-punkt, benzyna i
osprzęt, turbina, częśd głowicy do 1.6D, skrzynia biegów auto
matic, elementy zawieszenia, przekł. kierownicza, model po 1988
r.: błotniki, maska, klapa tylna, szyby boczne, lampy tylne. Nowa
Sól, tel. 068/388-32-53,0509/04-62-53
VW GOLF I, 1100 ccm : głowice, zawieszenie, szyby, półosie,
sprzęgło i inne. Nysa, tel. 0504/05-29-07
VW GOLF I, 1600 ccm, wtrysk : głowica. Oleśnica, tei. 0696/
01-56-38'
VW GOLF I : chłodnica, drzwi tylne, maska, klapa tylna. Oława,
tel. 0609/83-75-85
VW GOLF II, 1600 ccm, benzyna: drzwi, lampy tylne, rozrusznik,
alternator, serwo, zaciski, tarcze, kolumny McPhersona. Oława,
tel. 0608/42-74-12 .
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VW GOLF I, I I : wtryski Bosch, nowe, nr 293 - 50 zł/szt, amortyza
tory nowe, przednie i tylne - 80 zł/szt, łożyska kół przednich i tyl
nych, tarcze hamulcowe, kpi, nowe - 60 zł, świece, paski, inki.
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-32-22
VW GOLF I, I I : silniki 1.6 D, TD, głowice 1.1,1.3,1.6 E, 1.5,1.6
D, bloki, wały E i D, tłoki, rozruszniki, alternatory, błotniki, maski,
klapy, amortyzatory, kolumny McPhersona, tarcze, dotiski, skrzy
nia biegów(4,5) Ei D, drzwi, chłodnice I inne. Paczków, tel. 0606/
15-33-85,0695/54-16-81
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: amortyzatory, wahacze, drzwi,
klapa tylna, fotele, komplet zwrotnice, dół silnika i inne drobne.
Pleszew, tel. 0503/76-29-07 •
VW GOLF 1,1600 ccm, benzyna : sinik - 300 2i. Sieroszowice,
tel. 076/831-14-99
VW GOLF II, diesel: lampy, konsolą kołyska z poduszkami, drzwi,
klapaz szybą belkapod s ir*, pas przedni. Sbtwna, tel 074/85655-35
VW GOLF I : klapa, lampy, przeguby, wahacze, zbiornik pafiwa,
amortyzatory. Słotwina, tel. 074/856-55-35
VW GOLF III, 1400 ccm: sink, skrzynia biegów (5). Strzelin, tel.
0698/52-76-54
VW GOLF II 3- i 5-drzwiowy: różne częśd mechaniczne i bla
charskie, ćwiartki nadwozia. Strzelin, tel. 071/394-96-13
VWGOLF III KOMBI: drzwi, podsufitką, dach, ćwiartki nadwozia,
siedzenia, konsola, kanapa. 2 poduszki pow, bak, zderzak tylny,
klapa tylna. Strzelin, tal. 0503/864643

VW GOLF I I : sinik 1.6 D, - 1.000 zł. środa śląska, tel. 0507/
5546-51
VW GOLF, 1300 ccm: skrzynia biegów (4), •- 400 zi. Wałbrzych,
tel. 0600/55-6341
VW GOLF 1,1600 ccm, benzyna : silnik, - 500 zl. Waforzych, tel.
0603/79-91-18
VW GOLF I I : skrzynia biegów (4) • 150 zl, lampy przednie i tylne,
fotele (komplet), podsufitką, przełączniki i inne. Wałbrzych, tel.
0609/1742-29
VW GOLF III: lusterka. Waforzych, tel. 074/847-3043
VW GOLF II, III, IV : el. pompa paliwa. Wałbrzych, tel. 074/ *
845-32-80,0606/93-59-06
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hamulcowe, atrapy, stacyjki, przełączniki pod kierownicę, inne.
Dzierżoniów, tel. 0608/44-96-71
WV GOLF I I : ćwiartki nadwozia, elementy plastikowe wnętrza,
wzmocnienia, elementy zawieszenia, lampy, skrzynia biegów (4).
Głuszyca, powiat wałbrzyski, tel. 0698/64-3645
WV GOLF I : części mechaniczne i karoseryjne, szyby, tapicerka,
felgi aluminiowe, elementy plastikowe, skrzynia biegów, sinik,
oclone, kpi. dokumentacja, do zarejestrowania. Gostyń, tel. 0691/
83-20-80
VW GOLF II: fotele przednie, tapicerka. Jawor, tel. 0697/63-97-63
V W GOLF I I : drzwi, maska przednia, ćwiartki nadwozia, dach,
zawieszenia, skrzynia biegÓw (5), sprzęgło. Jawor, tel. 0693/
6546-19
VW GOLF II, 1600 ccm: skrzynia biegów, półosie, głowica, pom
pa wodna, poduszka skrzyni biegów, ałtemator, drążek kierowni
czy, bębny hamulcowe, piasty, zwrotnica, tarcze i zadski hamul
ców, kołyska. Jelenia Góra, tel. 075/762-1548,0602/27-32-67
VW GOLF I : lampy tylne, - 50 zł /szt.. Jelenia Góra, tel. 06021
43-9046
VW GOLF I I : pompa wtryskowa, kpi. wtrysków, rozrusznik (die
sel), belka przednia, drzwi, chłodnica, teleskopy przednie, siedze
nia tylne, fotel przedni kierowcy (podnoszony), tarcze ham. (przed
nie). Jelenia Góra, tel. 075/752-23-16
VW GOLF II, 1600 ccm: pompa wtryskowa, wał korbowy z blo
kiem, głowica, wtryskiwacze.:Krobia, powiat gostyński, teł. 0605/
35-25-94
V W GOLF I : lusterko prawe, wkłady reflektorów do modelu przej
ściowego, drzwi kompletne - 80 zł/szt, zbiorniczek płynu do spryskiwaczy. Legnica, tel. 0607/40-4448
V W GOLF, 1300 ccm, 1600 ccm, 1800 ccm: silniki, skrzynia bie
gów, lampy tylne, reflektory, szyby, zawieszenie, elementy bla
charki, opony i inne, stan b. dobry. Legnica, tel. 076/722-95-21,
0694/05-10-72
WV GOLF I I : oblacho wanie, elementy wnętrza, silnik 1.6E, skrzy
nia biegów automatyczna, zawieszenie i inne. Leszno, tei. 06091
21-64-95,0501/32-68-85
WV GOLF I V : klimatyzacja kpi. Lubań, tel. 0697/65-22-50
V W GOLF II, 1900 ccm, turbo D : drzwi prawe tylne, chłodnica,
licznik, przełączniki kierownicze, zderzaki, lusterka. Lubań, tel.
0501/46-64-60
VW GOLF III : lampy zielone Hela - 250. zl. Lubin, tel. 0506/
99-1149
VW GOLF I I I : belki dachowe prod. szwedzkiej firmy Thule, za
mykane na kluczyk, -150 zł. Lwówek śląski, tel. 075/647-70-71,
0602/73-84-30
VW GOLF III: zawieszenie przednie i tyine, dach, drzwi, konsola,
płyta pod sinik. Lwówek śląski, tel. 0609/7048-05
V W GOLF I : skrzynia biegów (4), -100 zł. Marcinowice, tel. 076/
872-85-39,0693/3047-72
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WV GOLF II, 1600 ccm, diesel: głowica • 350 zł, pompa wtrysko
wa -150 zł, zawieszenia, inne. Wschowa, tel. 065/540-33-98
VW GOLF I I : skrzynia biegów (5), - 400 zł. Zgorzelec, tel. 075/
773-83-08
VW GOLF I I : karoseria kompletna z Niemiec, ćwiartki nadwo
zia, sinik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne, kpi. dokumen
tacja. Zgorzelec, tel. 075/775-15-82, 0502/25-41 -96, 0501/
12-81-79
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: sinik, oclony, • 1 300 zł. Żagań, tel.
0508/3446-32
VW GOLF, 1600 ccm, turbo D : silnik, oclony, - 1.700 zł. Żagań,
tel. 0508/3446-32
WY GOLF 1,1976 r, 1600 ccm : chłodnica, skrzynia biegów (4),
drzwi, szyby i częśd z rozbiórki. Jelenia Góra, tel. 075/755-32-10,
0508/54-21-99
VW GOLF 1, 1980 r. czerwony: kpi. karoseria z podzespołami,
stan dobry oraz dokumentacja, • 500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/
91-89-33
VW GOLF 1,1980 r, 1600 ccm: silnik, stan b. dobry, zawieszenie,
elementy blacharki,' szyby, drzwi, skrzynia biegów i inne. Świebo
dzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 19,0695/4666-26
VW GOLF 1.1981 r, 1500 ccm, diesel: reflektory, lampy tylne,
silnik, tłumik, pompa wtryskowa, przeguby. Zalipie, tel. 075/
783-44-20
VW GOLF 1,1983 r, 1600 ccm: elementy blacharki, zawieszenie
przednie, oś tylna, zbiornic paliwa i inne częśd. Jawor, tel. 0692/
40-63-80 po godz. 18,0604/64-91 -29
VW GOLF II, 1983/91 r. 1.6,1\8 E : różne częśd mechaniczne i
blacharskie, elementy zawieszeń, drzwi, błotniki, pokrywa sinika
i bagażnika, lusterka, pas przedni, atrapa, zderzaki, lampy tylne,
reflektory, elementy plastikowe wnętrza. Lubań, teł. 075/721-36-44
do godz. 17,0603/60-36-74,0609/19-20-76
VW GOLF II, 1984/90 r, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzypią biegów
(5), ukl. kierowniczy, kolumny McPhersona, maska silnika, drzwi i
inne. Strzelin, tel. 071/392-21-85,0607/1148-99
VW GOLF II, III, 1984/96 r. 1.4.1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pom
pa wspomagania, głowica silnika 1.9 D, TD, częśd silnika,
skrzynie biegów, przekładnie kierownicze. Wrodaw, tel. 0600/
71-28-00
VW GOLF II, 1985 r . : głowica, aparat zapłonowy, lampy tylne,
fotele przednie, drzwi, klapa tylna, błotnik, Justerka i inne części z
demontażu. Wrodaw, tel. 0507/844742
VW GOLF, 1986 r, 1800 ccm: drzwi, maska sinika, lampy tylne,
gril, błotniki, klapa tyina, wspomaganie kier, częśd silnika i inne.
Góra, tel. 0605/33-12-37
VW GOLF II, 1986/92 r. 1.3 E, 1.6 E, 1.8 E, 1.6 D: silniki,
częśd silników, skrzynie biegów, zawieszenia, osie, koła, ukła
dy kierownicze (wspomagania), wyposażenie wnętrza, tapicer
ka, szyby, chłodnice, zderzaki, maski, błotniki, drzwi, lampy,
inne części z demontażu, od 20 zł. Syców, tel. 062/785-36-81,
0603/92-75-63
VW GOLF IIGTI, 1987 r, 1800 ccm, 16V : skrzynia biegów (5),
szyberdach, drzwi, klapa tylna, maska silnika, wzmocnienia, ćwiart
ki nadwozia, dach, wspomaganie kier, szyby, felgi aluminiowa,
kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie, ukł wydechowy Remus,
lampy tylne i inne. Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, tel. 074/
844-2045,0600/69-98-60
WV GOLF, 1988 r, 1600 ccm: automatyczna skrzynia biegów,
kompletna, stan b. dobry, • 500 zi. Gorzów Wlkp, tel. 0602/
8243-26

HURT •DETAL * montaż * ciśnieniowa wymiana płynuhamulcowego
*regeneracja klocków nietypowych * toczenie tarcz hamulcowych
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Wrocław, ul. Krzemieniecka 54
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KLOCKI HAMULCOWE

VOLVO 440,1991 r . : silnik 1.7, skrzynia biegów, inne częśd z
demontażu. Wijewo, tel. 065/54942-72,0601/73-12-22
VOLVO 440,1997 r . : maska silnika, stan idealny, czerwona. Po
lkowice, tel. 0601/8345-33
VOLVO 440, 460,1988/94 r, 1700 ccm, 1800 : elementy zawie
szenia, elementy plastikowe, komputer, klapa tylna, fotele, szyby,
inne. Złotoryja, tel. 0608/39-00-93,0604/09-59-91
VOLVO 700, 940 . elementy blacharki, lampy, szyby, zderzaki,
zawieszenia, przekł. kierownicza, rozruszniki, alternator, Iczniki,
komputery, moduły, pompy, ABS, amortyzatory, klocki ham, tule
je, tarcze, przewody, paski, przełączniki i inne. Wtocław, tel. 071/
32546-21,0502/27-50-17
VOLVO 740,2400 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, na gwaran
cji, kpi. dokumentacja, skrzynia biegów • 500 zł, rozrusznik - 500
zł. Wałbrzych, tel. 0607/8240-67
VOLVO 740 KOMBI, 1986 r, 2400 ccm, diesel: wszystkie częśd
z rozbiórki. Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, tel. 0508/33-69-97
VOLVO 740,1989 r, 2300 ccm, turbo : elementy blacharki, ele
menty zawieszenia, chłodnice, napęd, sinik, skrzynia biegów i
inne. Wrocław, tel. 0609/84-51 -72
VOLVO 760,1991 r, 2300 ccm, turbo benzyna: skrzynia biegów,
błotniki, chłodnica, drzwi, klapa, rozrusznik, ałtemator, zawiesze
nia, klimatyzacja, stacyjka, deska rozdz, zegary, wał, most, inne
ćzęśa. Wrocław, teł. 0694/17-82-75,071/373-87-98
VOLVO 850,2300 ccm, turbo benzyna: różne części mechanicz
ne, osprzęt sinika, nadwozie. Głuchołazy, teł. 077/439-10-89
VOLVO 850 KOMBI: klapa tylna kpi. Wrocław, tel. 0607/22-62-68
VOLVO 850 KOMBI, 1994 r . : klapa tylna, bez szyby - 300 zł,
zderzak przedni • 200 zł, wzmocnienie czołowe -150 zł, ćwiartki
nadwozia - 300 zł, różne częśd mechaniczne i blacharskie. Głu
chołazy, tel. 077/439-10-89,0606/55-36-11

O P 002737

VW TR ANSPO RTER, T2 i T3

VW GOLF 1,1500 ccm, diesel: wałek rozrządu, vacuum pompa,
pompa wodna. Wiązów, tei. 071/393-10-05
VW GOLF IV, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów. Wierzbno,
gm. Domaniów, tel. 071/313-12-56,0691/20-12-13
VW GOLF I I : silniki 1 .1 ,1 .3 ,1 .6 ,1 .8 ,1.6D, 1.6 TD, skrzy
nia'biegów, zawieszenia, drzwi do 2 i 4-drzwiowegoi, inne
części z demontażu. Wijewo, tel. 065/54942-72, 0601/
73-12-22
VWGOLF li, 1300 ccm, benzyna: elementy karoseri, podsufitką,
chłodnica, klapa tylna, obudowa filtra powietrza, zbiornik i inne.
Wołów, tel. 0609/62-26-50
VW GOLF IV : drzwi, zawieszenia, klapa tylna (do kombi),
fotele, konsola, zderzak, pompa ABS-u, turbosprężarka (do
TDI), silnik (1.6 SR); obudowa filtra pow, skrzynia biegów
(ESP), nagrzewnica, przekł. kierownicza, elementy plastiko
we wnętrza, pompa paliwa. Wrodaw, tel. 071/765-2647,0605/
82-59-78

VW GOLF II, 1988 r, 1600 ccm, diesel: drzwi, szyby, lampy, gło
wica, skrzynia biegów (5), sprzęgło, blok sinika i inne. Niemcza,
powiat dzierżoniowski, tel. 0502/61-4248
VW GOLF ił, 1988 r, 1600 ccm, diesel; pompa wtrysków/a. Bole
sławiec, teł. 0601/57-13-39
VW GOLF Ił, 1988 r, 1300 ccm, benzyna : błotniki tylne, częśd
mechaniczne i blacharskie. Chojnów^ powiat legnicki, tei. 0691/
02-56-00
VW GOLF II, 1988 r, 1300 ccm, benzyna: zawieszenie przed
nie i tylne, ukł. kierowniczy, silnik, skrzynia biegów, błptniki,
drzwi do 3- i 5-drzwiowego, zderzaki wąskie, szyby, siedzenia
do 3-drzwiowego, konsola, elementy plastikowe, karoseria 3- i
5-drzwiowa na częśd, inne częśd. Legnica, tel. 0601/67-87-04,
076/722-95-92
VW GOLF II, 1988 r, 1600 ccm, diesel, turbo D : różne części
mechaniczne i blacharskie, blok sinica, wal, tłoki, głowrica, pom
pa wtryskowa, rozrusznik, ałtemator, skrzynia biegów, półosie,
feigi, ukl. kierowniczy, ukł. hamulcowy, stacyjka, klamki, konsola,
chłodnica, fotele, tapicerka, zderzaki. Legnica, teł. 076/85246-02,
0605/65-89-39
VW GOLF li; 1988 r, 1600 ccm, benzyna, 1800 E : głowice, wały
korbowe, roziusznik, sprzęgło, zawieszenie przednie, przekł. kie
rownicza, drzwi prawe, pas tylny, półosie, szyby boczne, prze.łączniki, siedzenia z tapicerką • 200 zł i inne. Nysa, tel. 0504/
05-29-07
VW GOLF II, 1988 r, 1800 ccm, benzyna, 1600 ccm diesel
3-drzwiowy: drzwi, klapy, lampy, maski, tapicerka, skrzynia bie
gów (5), zawieszenia, rozruszniki, alternatory, belka i inne częśd.
Oława. tel. 071/302-98-17,0503/19-44-18
VW GOLF II, 1988 r .: różne częśd blacharskie, tapicerka, fotele,
lampy, zawieszenia, elem. plastikowe, szyby, drzwi, klapy, skrzy
nie biegów. Oława, tel. 0608/82-29-55,0692/89-04-05
VW GOLF II, 1988 r, 1300 ccm : silnik, błotniki, maska sinika,
drzwi, pompa paliwa, półosie, rozrusznik, alternator i inne. Wał
brzych, teł. 0606/25-59-01
VW GOLF II, 1988/91 r, 1600 ccm, 1800 ccm, benzyna: karose
ria, w całości lub na części, sinik, skrzynia biegów, ćwartki nad
wozia, dach, drzwi, maska sinika, szyby, klapa tylna, felgi, błotni
ki, lampy, belki, chłodnica, fotele, zegary, pólka, zderzaki, półosie,
zawieszenie (obniżone) i inne. Legnica; tel. 0695/56-17-92
VW GOLF II, III, 1988/95 r. 1.6 D, 1.9 TD : silnik kpi, skrzynia
biegów (5), rozrusznik, głowice, chłodnica i inne. Gromadka, po
wiat bolesławiecki, tel. 0604/78-33-32,0694/96-29-31
VW GOLF, 1989 r .: skrzynia biegów (1.816V), 2 szt, częśd silni
ka (16V), nadwozie do wersji 3-drzwiowej (GTI). Jelenia Góra,
tel. 0606/17-24-79

W4 ^
M
S PR2- r n

;j hydraulicznych przekładni kierowniczych
firmy ZF (osobowe i ciężarów)
Mechanika Pojazdowa, naprawy bieżące I główne zawieszeń, faktury VAT
IWrocław. ul. Lechitów 7, tel,/fax 071/345 68 41 I
OPO10269

VW GOLF : intercooler, chłodnica wody i wentylatory, • 300 zł.
Wrodaw, tel. 0606/59-50-97
VW GOLF II: zderzak tylny szeroki. Wrodaw, tel. 071/354-3846,
0605/32-1146
VW GOlF I : maska, błotniki, zderzaki, reflektory, kierunkowska
zy, progi, reperaturki tylnych błotników, wzmocnienie czołowe.
Wrodaw, tel. 0601/59-21 -76
VW GOLF I I : zderzaki szerokie, atrapy z halogenami, reflektory,
wzmocnienie czołowe, kierunkowskazy, nakładki na błotniki, li
stwy drzwi, progi, klapa tylna, błotniki, maska, chłodnica, nagrzew
nica. Wrocław, tel. 0603/66-97-27
VWGOLF III: wzmocnienie czołowe, maska, błotniki, atrapa, re
flektory, zderzaki, kierunkowskazy, zaślepki halogenów, nakładki
na błotniki, lampy tylne, progi, nagrzewnica. Wrocław, tel. 0603/
66-97-27
VW GOLF III, IV : lusterka, opony, stacyjka, klamki, zamki,
felgi aluminiowe, stalowe. Wrocław, tel. 071/325-89-72,0602/
19-16-22
VW GOLF II, 1300 ccm: różne częśd. Wtodaw, teł. 0605/12-80-05
VW GOLF IV : różne części. Wrocław, tel. 0605/12-80-05
VW GOLF III, 1800 ccm: skrzynia biegów automat stan idealny,
osprzęt silnika, głowica, wtryskiwacze, półosie oraz inne częśd.
Wrodaw, tel. 0501/35-26-61

VW GOLF II, 1989 r, 1600 ccm, turbo D ; silnik, kpi. dokumenta
cja, drzwi przednie i tylne, błotnik prawy. Krzywriń, powiat kościań
ski, tel. 0694/84-55-05
VW GOLF II, 1989 r, 1600 ccm, diesel: silnik oclony, skrzynia
biegów, półosie, rozrusznik, ałtemator, stacyjka, klamki. Legnica,
teł. 0601/68-04-21,076/850-09-50
VW GOLF II, 1989 r, 145 tys. km, 1600 ccm, turbo D : silnik oclo
ny 1.6 TD, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -1.750 zi. Lubań, tel.
0506/04-70-55
VW GOLF II, 1989 r . : reflektory, lampy tylne -10 zł/szt Syców,
tel. 062/785-30-70,0600/04-29-06
VW GOLF II, 1990 r . : wszystkie częśd z rozbiórki. Zielona Góra,
tel. 0600/33-11-94
VW GOLF, 1990 r, 180 tys. km, 1600 ccm, turbo D : silnik, skrzy
nie biegów, półosie, przednie zawieszenie, chłodnica, tel. 05061
30-12-.13
VW GOLF II, 1990 r, 1300 ccm, benzyna: komputer (pełny wtrysk),
• 200 zł. Chojnów, tel. 0606/27-96-33
VW GOLF II, 1990 r, 1600 ccm, diesel: amortyzatory, sprzęgło,
alternator, rozrusznik, drzwi (3-drzwiowy), klapa tylna. Jelenia
Góra, tei. 0600/72-51-92
VW GOLF ii, 1990 r, 1600 ccm, benzyna: zderzaki, felgi alumi
niowe, tiumik, lampy tylne i inne częśd. Legnica, tei. 0602/83-80-92
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Punkty przyjmowania
reklam płatnych:
W RO CŁAW :
A GENCJA REKLAM OW A "E cho"
ul. Świdnicka 19 (wejście odK . Wielkiego,
przy przejściu podziemnym,
tel. 341-06-28, tel./fcx 341-06-25
tel. kom. 0-604 48 60 30
e-mail: echo@dobrynet.com
A G EN CJA REKLAM OW A "W ojtas"
ul. Zielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej)
tel./fax 071/362-39-13
tel. kom. 0-601 77 17 30,0-601/07 77 13
e-mail: wojtas@wojtas.home.pl
SKLEP, ul. Dokerska 4, tel. 373-96-56
"A R EN A " BIURO REKLA M I O G ŁO SZEŃ
ul. Komandorska
tel. 071/795-66-16
A G EN CJA REKLA M O W A " A kard"
ul. Komandorska 147 (pawilon - 1 p.)
tel./fax 071/367-76-10,367-76-11
AUTO REA KCJA
ul. Grecka 26/28
tel./&x 071/354-58-11,0-608 849 235
"D A M -W ID "
50-349 Wrocław, ul. Sienkiewicza 43
telVfax 071/322-07-59, damwid@hot.pl
D Y Z M E N S .C
Cezary Dymek, Renata Dymek
Wrocław, ul. Szybowcowa 42/36,
071/782-80-82,0-607 464 969,
www.intergielda.com.pl
PR O M O TIO N
Wrocław, Podwale 62
tel. 071/342-16-35
REKLAMY, FO TO O FERTY - również na terenie
Niemiec - Krzysztof Biernacki, 609 570 007,
tel7fax071/792-17-62, e-mail: navi_media@wp.pl
"A R T P R O " Wrocław, ul. Żeromskiego 42/5
t e l 071/372-07-33,0-501 03 65 53.
DA M AK 'S
ul. Kniazie wicza 23 b
tel. 071/341-07^87
ABAK
Wrocław, ul. Krzywoustego 334/5
tel. 071/799-14-39, 345-77-60
B O LE SŁA W IEC :
"Herbal", ul. Zgorzelecka 52 (basen kryty)
teL 075/644-25-79, kom. 0-692 360 986
GÓRA:
Góra 56-200, ul. Kościuszki 21
Krzysztof Biernacki, tel. 065/543-21-09,
0609/570-007, e-mail: navi_media@wp.pl
JE LE N IA G Ó R A:
J. Majski, tel. 075/76-78-707,9°°-1400
"ECO-POL" R. Kil ian, tel. 0-603 50 52 81
biuro Reklamy i Ogłoszeń Drobnych,
tel. 075/646-97-07, w godz. 16-20
K A LIS Z :
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS"
tel./fax 062/764-90-46 pon.-pŁ 8-16
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk)
KLU CZBO RK:
ul. Armii Krajowej 9/1, teL 077/418-00-36
KŁOD ZKO :
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
L U B V I, L E G N I C A . G Ł O G Ó W , C H O J N Ó W ;
" A Infb - P ress", Janusz Czajka,
BIURO, 59-300 Lubin,
ul. Chrobrego 2/5 (Rynek) tel-/fex 076/841-52-30,
841-20-55,0-604 48 21 07
p n .-pt w godz. 900-1700 i na terenie giełdy
samochodowej Lubin (kasa nr 3)
sob. w godz. ó^-M 00
H. Kupiński
tel. 0-605 359 428, 076/724-06-33
N AM YSŁÓ W :
ul. Harcerska 4/1, tel. 077/410-20-90
NYSA:
Barbara Kalbrem, ul. Szopena 20/3,
tel. 077/433-35-01
O L E Ś N IC A :
Biuro Reklam i Ogłoszeń MARMAC
56-400 Oleśnica, ul. 3 M aja 12/VI
tel./fax 071/398-33-47, t e l kom. 0-604 978 573
e-mail: biiu-o@marmac.pl www.marmac.pl
O ŁAW A:
"KA-KAW", ul. 3. Maja la,
TEL. 071/313-23-22,0-603 967 320
O P O L E : G I E Ł D A O P O L E (G O D Z . 9 -1 2 )
MATERM, uL Oleska 31, tel. 077/441-35-30
fax 077/441-35-32, godz. 8” - 17"
P O L K O W IC E :
MARCUS, ul. 3-go M aja 18a
t e l 076/749-88-18
POZNAŃ:
GUERICA - R. Paszkiewicz
t e l 061/899-83-31
tel. 0-501 590 007
ŚRODA ŚLĄSKA:
"H-D-POL", ul. Malczycka 4, tel. 071/317-48-27
"MART-MARK", Biuro Ogłoszeń, uL Legnicka 16,
tel. 071/317-66-12
Ś W I D N IC A :
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 13, tel. 074/853-82-12,851-21-33
e-mail: bug jj@wb.onet.pl
T R Z E B N IC A :
Agencja Reklamowa "OLO"
uL Kościelna 7, teL/&x 071/312-02-06,387-02-06
W AŁBRZYCH:
Agencja Reklairiowa DESSART
Dariusz Stachurski, tel. 0-602 781 868,0-501 615 511
Z IELO N A G Ó R A:
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz", ul. M iła 9
tel./fax 068/327-02-75,0691/82-04-22, pn.-pt 10-18
e-mail: koraz@go2.pl

Punkt przyjmowania
ogłoszeń drobnych i reklam
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W LESZNIE

C h ce sz p ra c o w a ć z a g ra n ic ą ?
S zu k a s z d la S w o je j firm y p a rtn e ra zag ra n ic zn e g o ?
M a m y d la C ie b ie o fe rtę za m ie s z c z a n ia re k la m i ogłoszeń!

mieści się przy
ul. Tylnej. 10
•(port. śr. pt. w godz. 11-16)
tel. 065/520-73-46,0-605 828424

„ E u r o r e g io n ”
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W y c h o d z i ra z w

VW GOLF, 1990 r, 1300 ccm: amortyzatory, półosie, zwrotnice,
chłodnica, maska silnika, drzwi, silniczek wycieraczek i dmucha
wy, przełączniki, stacyjka, felgi stalowe, 13', przekł. kierownicza.
Legnica, tel. 0605/13-16-60
VW GOLF II, 1990 r. 1.3-1.8 E : różne części mechaniczne I bla
charskie z demontażu. Legnica, tel. 076/850-24-48,0604/29-99-07
VW GOLF, 1990 r . : półosie, maska, drzwi, oś, pas przedni, lu
sterka, kolumny McPhersona, zwrotnice, ałtemator. Lubin, tel.
0602/34-04-43
VW GOLF, 1990 r, 1300 ccm: komputer, -460 zł. Oleśnica, tel.
0607/61-56-24
VW GOLF II, 1990 r . : reflektory, inne. Polanica Zdrój, teł. 074/
868-45-51
VW GOLF II, 1990 r. 1.6,1.8 : silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie przednie i tylne, koła, elementy wnętrza, elementy blacharłd.
Prudnik, teł. 077/437-61-30
VW GOLF CABRIO, 1990 r, 1800 ccm : skrzynia biegów, lewe
drzwi, klapa tytna, lampy, lewa strona szyb, kompletne wnętrze,
wspomaganie kierownicy kompletne, chłodnica, deska rozdziel
cza, zegary. Syców, tel. 0606/73-67-41
VW GOLF II, 1990 r, 1.3,1.6: maska przednia, błotniki, lampy,
pas przedni, chłodnica, drzwi, silniki z .dokumentacją, skrzynie
biegów (5), półosie, zawieszenia, klimatyzacja kpi, wspomaganie
kier. kpł. Syców, tel. 0606/73-67-41
VW GOLF II, 1990 r, benzyna: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie przednie I tylne oraz inne części. Trzebnica, tel. 071/387-49-37,
0606/28-75-78
VW GOLF II, 1990 r, 1300 ccm, benzyna, wtrysk : silnik, drzwi,
zawieszenia, pompa paliwa, przekł. kierownicza Wrocław, tel. 071/
765-26-47,0605/82-59-78
VW GOLF II, 1990 r, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów
automatic, maska, rozrusznik, półosie, listwa kierownicza,
wzmocnienie czołowe, zegary. Wrocław, teł. 0694/17-82-75,
071/373-87-98
VW GOLF III, 1991 r . : kpi. fotele ♦ kanapa dzielona z zagłówka
mi, do wersji 3-drzwiowej - 420 zł, manualne lusterka - 200 zł/kpi,
podnośniki szyb, manualne -160 zł/kpi, boczki przód * tył - 200
zł/kpł. Bolesławiec, teł. 0605/33-31-50
VW GOLF II, 1991 r, 1300 ccm, 1.6,1.8.1.60, TD : części silni
ków, głowice, pompy wtryskowe, blok silnika diesla, udokum. po
chodzenie, drzwi, wahacze, oś, klapa, stacyjka, przeguby, ficzniki, ałtemator, rozrusznik, mechanizmy podnoszenia szyb, serwo.
Dzierżoniów, tel. 0505/87-94-14,0507/98-82-40
VW GOLF, 1991 r.: wszystkie części mechaniczne i blacharskie,
szyby, tapiceika, felgi aluminiowe, elementy plastikowe, skrzynia
biegów, sinik - oclone, kpi. dokumentacja. Gostyń, tel. 0691/
83-20-80,065/572-39-15,0607/84-98-56
VW GOLF II, 1991 r, 1300 ccm, 1600,1800 ccm: elementy bla
charki i części mechaniczne. Kępno, tal. 0609/36-69-33
VW GOLF II, 1991 r. 1.3 E, 1.6 E, 1.8 E : różne części mechanicz
ne i blacharskie, szyby, reflektory, ukł. wtryskowy, gażnik, roz
rusznic, ałtemator, skrzynia biegów, półosie, felgi, sprzęgło, ukł.
kierowniczy, ukł. hamulcowy, chłodnica, tapicerka, fotele, konso
la, stacyjka. Legnica, tal. 076/852-46-02,0605/65-89-39
VW GOLF II, 1991 r, 1600 ccm, turbo D : silnik kpi. odony,skrzy
nia biegów (5), skrzynia biegów automatic, zawieszenia kpi, roz
rusznik, docisk, przekł. kierownicza i inne. Lubań, tel. 0602/
86-68-34
VW GOLF II, 1991 r . : wszystkie drzwi, błotniki, maski, klapy, lam
py. gril, halogeny, zderzaki wąskie i szerokie, skrzynia biegów (5)
i (4), kolumny McPhersona, tarcze, zaciski, stacyjki, pompa z ser
wem, wzmocnienie, chłodnica, felgi, amortyzatory, sprężyny, kla
py, szyby boczne, mechanizmy szyb. Piawa Górna, powiat dzier
żoniowski, tel. 0604/94-06-88,0600/74-26-53
VW GOLF II GTD, 1991 r . : lusterko lewe, zamek, klamka, drzwri
kpi, tapicerka, maska, spoiler tylny na szybę, lotka tylna, spoiler
przedni, lampy tylne, półka i inne, ceny od 70 zł. Świdnica, tel.
0607/15-92-59
VW GOLF, 1992 r, 1600 ccm : pompa wtryskowa, stan dobry, •
1.500 zł. Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, teł. 071/393-70-63
VW GOLF III, 1992 r, 1800 ccm, benzyna: silnik kpł, stan b. do
bry. Modła, powiat bolesławiecki, teł. 0602/88-08-99
VW GOLF III, 1992 r, 1800 ccm, benzyna: karoseria kompletna z
Niemiec, ćwiartki nadwozia, sinik, skrzynia biegów, zawieszenie
i inne, kpi. dokumentacja. Zgorzelec, tel. 075/775-15-82, 0502/
25-41-96,0501/12-81-79
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w w w . e u r o r e g i o n .c o m . p l
VW GOLF III, 1992/97 r . : różne części mechaniczne i blachar
skie, elementy zawieszeń, drzwi, błotniki, lampy tylne, halogeny,
reflektory, atrapa, lusterka, klamki, zderzaki, elementy plastikowe
wnętrza, fotele, tapicerki i inne z demontażu. Lubań, teł. 075/
721 -36-44 do godz. 17,0603/60-36-74,0609/19-20-76
VW GOLF III, 1992/97 r, diesel, turbo D, TDi: komplet nowych
fitrów: powietrza, paliwa, oleju, przeciwpyłowy -100 zł. Rawicz,
tel. 0506/97-27-93
VW GOLF Ul, 1992/97 r . : maska, zderzaki, drzwi, lusterka, grill,
przekł. kierownicza ze wspomaganiem, klapa tylna, lampy tylne,
lusterka, chłodnica, filtr powietrza, wtryskiwacze, podsufitka, szy
by, monowtrysk, przepływomierz, licznik, zawieszenia i inne. Wro
cław, teł. 0506/39-22-29
VW GOLF III, 1993 r, 1900 ccm, GTD : karoseria, skrzynia bie
gów, półosie, zawieszenia, siedzenia, deska rozdz, wspomaganie
kier. Lubań, tel. 0506/04-70-55

^

VW GOLF III, 1996 r. 1.9 TD. 1.9 TDI, 2.8 VR6,1.8,2.0 E: silniki,
skrzynie biegów, głowice, bloki, tłoki, wały, pompy, turbiny, kółka,
ałtemator, wspomaganie, rozrusznik. Lipce, powiat legnicki, tel.
0692/34-35-27
VW GOLF III, 1996 r.: wzmocnienie czołowe, zawieszenie przed
nie, gril. Oława, tel. 0601/35-87-75
VW GOLF IV, 1997/02 r, 1400 ccm, 1600,1900 ccm, TDI: osprzęt
sinika, drzwi, pasy, konsola, maska sinika, fotele, elementy pla
stikowe i elementy klimatyzacji, roleta bagażnika, ukl. wydecho
wy, nagrzewnica, ABS, zbiorniki, skrzynia biegów, klapa tylna, felgi
aluminiowe i inne. Legnica, tel. 0607/70-38-40
VW GOLF IV VARIANT, 1997/03 r. hatchback, 1.6 16V, 1.9 TDI:
drzwi, tapicerki, zawieszenia, szyby, ćwiartki nadwozia, dachy,
sinici, lampy tylne, chłodnice, zderzaki, belki tylne, koła, reflekto
ry ksenonowe, osprzęt sinika, klimatyzacje i wiele innych. Jele
nia Góra, tał. 0697/43-13-99

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

Wrocław, ul. Karkonoska 45 ; tal. 071 334 31 37, 334 31 62

OP034159
VW GOLF III, 1993 r, 2800 ccm, VR6: komputer silnika, przepły
womierz powietrza, kolumny McPhersona, komputerABS, deska
rozdz, tarcze hamulcowe przednie, zaciski hamulcowe i inne. Lu
bin, teł. 0609/10-79-41
VW GOLF III, 1993 r . : maska, drzwi, zderzaki, pas przedni, błot
nik lewy, komputer, alternator, klapa tylna z szybą, nagrzewnica,
kolumny McPhersona, deska rozdzielcza, Kstwy. Lwówek śląski,
teł. 075/647-84-26
VW GOLF III, 1993 r . : dach, drzwł, lampy tylne, poduszka po
wietrzna, felgi aluminiowe, zawieszenie, skrzynia biegów, luster
ka, maska i inne części z demontażu. Polkowice, teł. 0697/47-51-44
VW GOLF III, 1993 r, 1800 ccm: skrzynia biegów (5), drzwi kom
pletne, deska rozdzielcza, zawieszenie przednie, tylne, klapa tyl
na z szybą, zderzaki, lampy, wzmocnienie czołowe, szyby, serwo,
półosie, wspomaganie kierownicy. Syców, tei. 0606/73-6741
VW GOLF III, 1994 r . : maska, błotnlci. drzwi, zawieszenia przed
nie, osie tylne, szyba czołowa, półosie, części wnętrza, inne. Opole,
tel. 0601/71-67-25
VW GOLF III, 1994/95 r, 1800 ccm, benzyna: komputer silnika i
automat skrzyni biegów z ukł. ABS, przegub i łapa automat skrzyni
biegów, półka tytna. Bolesławiec, tel. 0602/80-45-56
VW GOLF III, 1994/95 r, 1.4,1.6,1.8,1.9 TD. 2.0,3-4-drzwiowy,
kombi: elementy plastikowe i wyposażenie wnętrza, lampy, zde
rzaki, błotniki, drzwi, szyby, skrzynia biegów, klimatyzacja, silnik,
zawieszenia, szyberdach, inne części. Lubin, tel. 0605/28-93-07
VW GOLF III KOMBI, 1995 r, 1900 ccm, T D : sinik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, półosie, elem. blacharki i inne. Wrocław, tel.
0602/33-40-00

IE Ł D A "

VW GOLF IV, 1998 r, 1600 ccm, S R : sinik na części. Sobótka,
tel. 071/316-25-41,0605/76-65-99
VW GOLF IV, 1998/00 r, 1900 ccm, TDI: osprzęt silnica, turbina
z kolektorem, komputer, głowica. Dzierżoniów, teł. 0608/48-73-34
VW GOLF IV, 1998/02 r, 1900 ccm, TDI: wózek pod silnik - 200
zł, skrzynia biegów (TDI, 4x4) - 650 zł, przekł. kierownicza - 200
zł, głowica • 500 zł, turbina - 500 zł, miska olejowa • 200 zł, pom
pa wspomagania kier. -150 zł, alternator -180 zł, obudowa filtra
pow. -150 zł i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/88-79-59
VW GOLF IV, 1998/03 r . : drzwi, chłodnice, dach, ćwiartka, za
wieszenia, klimatyzacja, nagrzewnica, błotniki tylne (3-drzwiowy),
zderzaki, klapatylna, półosie, sinik 1.4 E, kompletny, tapicerka i
inne, teł. 0694/08-78-88
VW GOLF IV, 1998/03 r . : różne części blacharskie, mechanicz
ne, klimatyzacje (manualne i elektroniczne), gwarancja, poduszki
pow RO Alfa, Gamma, zderzak po tuningu i inne części, tel. 0604/
59-0148
VW GOLF IV, 1998/03 r, 1400'ccm, 1600 ccm, benzyna 1900 ccm
TDI: maska, błotniki, zderzaki, drzwi, klapa tylna, poduszki pow,
szyby, zawieszenie, oś tylna, lampy, koła zimowe, klimatyzacja,
tapicerka skórzana, błotniki tylne, elementy wyposażenia wnętrza,
chłodnice, pas przedni. Oleśnica, tel. 0691/58-76-31, 0507/
69-20-27
VWGOLFIV, 1998/03 r.: nawigacja, poduszka pow. boczna, sen
sor, pasy, lusteika, chłodnice, głowica (1.9 TDI, 115-130 PS), koła,
lampy, wzmocnienia, RO z CD i inne. Wrocław, teł. 0602/15-35-30
VW GOLF IV SEDAN, 1999/00 r, 50 tys. km 1.6 SR. 1.6 16V:
sinik, osprzęt silnika (SR), półosie, zawieszenia, sprężyny (czer

CENNIK WKZ:
• publikacja do 3 zdjęć: 14 zł za 28 dni ekspozycji na serwerze WKZ

IN T E R N E C IE

• jedna emisja prywatna w gazecie (cena gazety z kuponem) 2.90 zł

wone), komputery, pompy paliwa, chłodnice, Japy" pod silnik, zbior
niczki, kpi. tapicerka (welurowa), drzwi prawe tylne, słupki, błot
nie lewy tylny, podłużnice, ESP lusterka, filtry powietrza, przepły
womierz i inne. Jelenia Góra, tal. 0609/82-40-65
VW GOLF IV, 1999/03 r. 1.6,1.9 TDl: maska silnika, błotniki, drzwi,
zderzaki, grill, lampy tylne, klapa tylna, ćwiartki nadwozia przed
nie, elementy wnętrza (welurowe lub czarne), lusterka, pompa
wtryskowa, turbina, ałtemator, rozrusznik. Lwówek śląski, tel.
0501/95-95-56
VW GOLF IV, 2000 r. turbosprężarka, fabrycznie nowa, pojem
ność 1900 ccm TDI, 110 KM, -1.000zł. Wrocław, teł. 0603/85-24-30
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem
- A01654 http://wkz.autogielda.com.pl)
VW GOLF IV, 2000 r . : dach z szyberdachem. Dzierżoniów, tel.
0507/16-17-03
VW GOLF IV KOMBI, 2001 r . : tylna lewa ćwiartka, szyby boczne
drzwiowe, - 420 zł. Legnica, teł. 0602/29-71-47
VW GOLF IV VARIANT, 2002r. hatchback, 1.4,1.6,1.9 TDI'.ćwiart
ki nadwozia, drzwi, szyby, błotniki, maski silnika, wzmocnienia
przednie, klapy tylne, lampy tylne, chłodnice, tapicerki, koła, za
wieszenia, belka tylna, radia, kokpity, poduszki pow, silnik (1.9
TDI, 90 KM). Giyfów Śląski, tel. 0605/72-03-55
VW GOLF III: błotnik przedni prawy, nakładka boku tylnego lewe
go, słupki przednie, tarcza sprzęgła, tel. 0608/47-38-35
VW GOLF IV, BORA VARIANT, 1997/03 r .: klapatylna, poduszka
pow. boczna (zaślepka), kierownica skórzana trójkątna, zderzak
przedni, szyby, elementy plastikowe wnętrza, felgi aluminiowe 16”,
koła zimowe 16“, RO Gamma + zmieniacz. Bolesławiec, teł. 0600/
55-54-24
VW GOLF, JETTA, 1988/91 r . : deska rozdz, tapicerka drzwiowa
i inne. Lubin, teł. 076/840-81-96,0605/17-84-78
VW GOLF, PASSAT: różne części. Gostyń, tel. 0604/71-01-78
VW GOLF, PASSAT, 1988/92 r, 1600 ccm, benzyna: głowica z
hydrauliczną reg. zaworów, półoś długa, zbiornik paliwa (Passat).
Mrozów, powiat średzki, tel. 0694/26-79-56
VW GOLF, POLO, 1990 r, 1000 ccm,, 1300,1800 ccm: silniki,
skrzynie biegów, różne części mechaniczne i blacharskie. Opole,
tel. 0607/50-74-07
VW GOLF, POLO, PASSAT B5: wózki, wahacze, zwrotnice, pół
osie, kolumna McPhersona, fistwy kierownicze, stabilizatory, kla
pa z szybą kpi, lusterka, pompa wspomagania, skrzynia biegów i
inne. Wrodaw, tel. 0601/77-27-92
VW JETTA I I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atrapa, re
flektory, kierunkowskazy, zderzaki szerokie. Wrocław, tel. 0603/
66-97-27
VW JETTA, 1980 r . : maska silnika - 70 zł, klapa tylna - 60 zł,
reflektory • 40 zł/szt, alternator - 70 zł, chłodnica - 80 zł, drz>M
tylne - 50 zł/szt, nagrzewnica - 70 zł, felgi -1 0 zł/szt, zbiornik
paGwa • 50 zł, półosie, przeguby • 70 zł/szt Bolesławiec, teł. 0608/
7747-16
VW JETTA 1,1980 r . : silnik, skrzynia biegów (5), szyby, zawie
szenia, drzwi, zderzaki, stacyjka z kluczykiem, belka tylna, aku
mulator i inne. Kamienna Góra, tel. 075/744-63-75
. VW JETTA 1,1980 r . : nagrzewnica, lampy, klapa bagażnika, ma
ska silnika, licznik, pompa wodna i hamulcowa, zbiornik paliwa,
zawieszenie, amortyzatory. Wrodaw, tel. 0607/60-12-74
VW JETTA, 1983 r, 1600 ccm, diesel: automat, skrzynia biegów,
skizynia biegów (4), drzwi, maski silników, lampy, błotniki, zde
rzaki, fotele, rozrusznik, ćwiartki nadwozia. Lubań, tel. 0501/
46-64-60

• jedna emisja komercyjna (druk pogrubiony): 13,00 zł

OGŁOSZENIA WIELOKROTNE
W GAZECIE ZE ZDJĘCIAMI
O sobom ceniącym czas i w ygodę o raz chcącym nadaw ać o głoszenia w kil
k u kolejnych w ydaniach gazety z i/lub ró w noczesną em isją zdjęć w intem ecie,
polecam y sam oobsługow e korzystanie z system u W irtualnego K atalogu Zdjęć
(h ttp ://w iz.p o p .p l)
K orzystając z system u W irtualnego K atalogu Z djęć (W K Z) m o g ą Państw o
zam ieścić w gazecie "Auto G iełda D olnośląska" ogłoszenie, dodatkow o zleca
ją c d o w olną liczbę je g o kolejnych em isji, a także um ieścić zdjęcia obiektu w
W KZ. Takie ogłoszenie w gazecie b ędzie zaw ierało dodatkow ą inform ację o
zdjęciach w intem ecie.
O g ło szen ia m o żn a u m ieszczać sam o d zieln ie, k o rzy sta ją c z internetu:
http://w kz.pop.pl lub za pośrednictw em naszej redakcji i firm z nam i w spółpra
cujących, k tórych adresy drukujem y p o n iżej.
Zasady przyjm ow ania o głoszeń s ą identyczne, ja k w przypadku sam odziel
n ego w ysyłania ogłoszeń n a kuponach ogłoszeniow ych, z t ą różnicą, że kupo
n y ogłoszeniow e w ypełni za Państw a autom atycznie system W K Z i wyśle do
redakcji gazety.
G W A RA N T! I.IEMY em isję każdego zamówionego w ten sposób ogłoszenia.
K ażd e ogłoszenie, k tórego treść w sk azu je n a p row adzenie działalności go
sp o d arczej lub zawierające sform ułow ania typu: sprzedaż na terenie całego kra
ju , m ożliwa wysyłka, faktura VAT, leasing itp. b ęd rie autom atycznie kwalifiko
wane jak o ogłoszenie kom ercyjne (można je zamieścić jak o ogłoszenie drukiem
pogrubionym, k o s z t 13,00 zł (w tym 22% VAT). A n alogiczną selekcji podlegaj ą
wszystkie ogłoszenia z rubryki Kom putery dotyczące sprzedaży programów, fil
m ów i gier kom puterowych na nośnikach m agnetycznych innych n iż oryginalne.

• pakiet internetowy I: ogłoszenie w intemecie + 3 zdjęcia przez 28 dni
+ gwarantowana równoczesna emisja w 8 kolejnych wydaniach "Auto
Giełdy Dolnośląskiej" z adnotacją o zdjęciach w intemecie wynosi 37,20 zł
(14.00 zł + 8x2.90 zł)

OGŁOSZENIE

WPRASIENIEMIECKIEJ

UWAGA! Ze względu na zwiększoną liczbę wydań "Auto Giełdy Dolno
śląskiej" w przypadku pakietu internetowego I okres emisji w gazecie bę
dzie krótszy od emisji w intemecie.
• pakiet internetowy II: ogłoszenie w intemecie + 3 zdjęcia przez 28 dni
+ gwarantowana równoczesna emisja w 12 kolejnych wydaniach "Auto
Giełdy Dolnośląskiej" z adnotacjąo zdjęciach w intemecie wynosi 48.80
zł (14.00 z ł +12x2.90 zł).

I n fo r m u je m y , ż e z a p o ś r e d n i c 
tw e m n a s z e g o w y d a w n ic t w a m o 
ż e c ie P a ń s t w o z a m ie ś c ić s w o ją
r e k la m ę l u b p ł a t n e o g ł o s z e n ie w
n ie m i e c k ie j g a z e c i e o g ł o s z e n i o 

Such & Find.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

w ej

Terminy przyjmowania ofert do emisji przez system WKZ:

s i ę n a t e r e n ie w s c h o d n i c h N i e 

(dot. osób zamieszczających ogłoszenia we własnym zakresie):
- wydanie poniedziałkowe "Auto Giełdy Dolnośląskiej"-piątek do godz. 23.59
- wydanie środowe "Auto Giełdy Dolnośląskiej" - niedziela do godz. 23.59
- wydanie piątkowe "Auto Giełdy Dolnośląskiej" - wtorek do godz. 23.59.

m ie c

- wydanie piątkowe "Auto Giełdy Dolnośląskiej" - wtorek do godz. 15.00.
E-mail: intemet@autogielda.com.pl, tel. 071/346-94-96
Oferty złożone po tych terminach ukażą się w kolejnych numerach gazety.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 071/781-71-22.
E-mail: wkz@pop.pl

w k a ż d y c z w a r te k w n a k ła 

C e n y o g ł o s z e ń i r e k la m :

Terminy przyjmowania ofert do emisji w naszej redakcji:
- wydanie poniedziałkowe i środowe "Auto Giełdy Dolnośląskiej" - piątek
do godz. 15.00

• o g ł o s z e n ie d r o b n e - 6 z ł b r u t 
t o , b e z g r a f ik i, d o 2 4 0 z n a k ó w m a 
szynow ych
o g ło s z e n ie

ra m k o w e

1 c m 2 - 2 ,6 0 + V A T
K a ż d y r e k la m o d a w c a u m ie s z 
c z a j ą c y o g ł o s z e n ie w r a m c e r ó w 
n o c z e ś n ie

Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu zdjęć w intemecie:

G a z e ta u k a z u je

d z i e 4 0 .0 0 0 - 5 0 .0 0 0 e g z e m p la r z y .

Przyjmowanie ogłoszeń bezpłatnych poza redakcją
JE LE N IA G Ó R A:
teL 075/646-97-07 ( l ó ^ O 00)
Z IELO N A G Ó R A:
tel. 068/327-02-75 (pn.-pt. lO00- ^ 00, sob. S^-M 00)
T R Z E B N IC A :
biuro współpracujące z Auto Giełdą:
tel./fax 071/312-02-06
(pn.-pt. lO ^ - n 00, sob. 900-I300)

o d

o g ło s z e n ie i k a ż d a r e k la m a t łu m a c z o n e s ą n a 4 j ę z y k i . A k t u a l n y n a k ła d g a z e t y t o 2 5 . 0 0 0 e g z e m p la r z y .

• każde kolejne zdjęcie powyżej 3 :4 zł za 28 dni publikacji

W

je s t

m i e s ią c u ( z a w s z e n a p o c z ą t k u m ie s ią c a ) i u k a z u je s ię r ó w n o c z e ś n ie w

w d w ó c h t y t u ł a c h , tj.

Auto Giełdzie Dolnośląskiej
i Such & Find o t r z y m u j e 2 0 % r a 
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Wrocław:

A g e n c ja R e k lam o w a W O JT A S ,

Kędzierzyn-KoUe:

p o p .p l In te rn e to w e S ystem y Sieciowe,

u l. Z ielińskiego 2 0,

F irm a H an dlow o-U sługow a H a lin a P atecka

b a t u n a r e k la m ę w g a z e c i e n i e 

uL T ęczo w a 57, tel./fax 071 781-71-22
A u to G ie łd a D o ln o śląsk a, C e z a ry K u rc z a k

teL/fax 0 7 1 /3 62-39-13,0-601/07 77 13

uL G ru n w a ld z k a 3 tel. 077 406-03-90

m ie c k ie j .

A g e n c ja R e k lam o w a E C H O ,

Lubin:

uL K o ściu szk i 135, p o k . 219
teL 071/346-94-96

uL Ś w id n ick a 19,
teL 071/341-06-28, kom . 0-502 09 3 7 27

A IN F O -P R E S S , G ie łd a S am o ch o d ow a, teL 0604 48-21-07,
teL 076 84-69-034

a także nasi akwizytorzy
na giełdach samochodowych.

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

K om is A u to C e n tru m M A Z U R ,
uL M. C u rie-S k ło d o w sk iej 97, teL 076 844-39-32

60

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

D a ls z e in f o r m a c j e :
P P i U „ S t y m a r ” , u l. K o ś c i u s z k i 1 35,
D z ia ł R e k la m y : t e l. 0 7 1 /3 4 6 - 9 4 -9 4

12.03.2004

VW JETTA, 1987 r, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów,
maska silnika, chłodnica, rozrusznik, drzwi, klapa tylna, lampy,
wzmocnienie czołowe, kolumny McPhersona, inne części. Wro
cław, tel. 0501/73-25-80
VW JETTA, 1987/91 r, 1600 ccm, 1600 ccm, benzyna : części
mechaniczne i blacharskie, zawieszenie, drzwi, błotniki przednie,
maska silnika, pas przedni, lampy tylne, reflektory, zderzaki, inne.
Lubań, tel. 0603/60-36-74,0609/19-20-76
VW JETTA II, 1989 r, 1800 ccm : tylna część nadwozia, pokrywa
bagażnika, serwo, elementy plastikowe wnętrza. Sulechów, tel.
0692/47-46-79
VW JETTA li, 1991 r, benzyna: części blacharskie, zawieszenie,
skrzynia biegów (5). Jelenia Góra, tel. 0601/88-27-57
VW JETTA, 1991 r. : różne części blacharskie i mechaniczne.
Trzebnica, tel. 071/387-49-37,0606/28-75-78
VW JETTA, POLO, DERBY, PASSAT, SCIROCCOII, GOLF I, II,
1982/88 r, 1.1 -1.8: wszystkie części z demontażu. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-53-41,071/312-6341
VW LT, 2400 ccm, diesel: głowice, walki rozrządu, pompy wtry
skowe. Bolesławiec, tel. 0509/37-6642,0502/45-13-00
VW LT, 2400 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry. Brzeg, tel. 0600/
73-25-17
VW LT, 2400 ccm, diesel: silnik po remoncie, - 3.000 zł. Doma
sław, gm. Kobierzyce, powiat wrocławski, tel. 0693/37-73-02
VW LT: silnik 2.4 diesel na'części. Kalisz, tel. 0697/41-5343
VW LT: zderzaki, maska, grill, reflektory, drzwi, felgi, opony, lu
sterka, klamki, stacyjka, siedzenie przednie pojedyncze, ścianka
celna, błotniki, wzmocnienie czołowe, kierunkowskazy i inne. Wro
cław, teł. 071/325-69-72,0602/19-16-22
VW LT, 1987 r, 2400 ccm, diesel: most tylny, koła bliźniacze,
resory. Bytom Odrzański, powiat nowosolski, tel. 0603/20-27-12
VW LT, 1999 r . : seidzenie pasażera, pojedyncze, - 620 zł. Wro
cław, tel. 0601/74-0648
VW LT 28,2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa, rozrusznik, al
ternator, skrzynia biegów, hak, sprzęgło kompletne. Jelenia Góra,
tel. 0603/94-08-60
VW LT 28: silniki 2.4 0 , 2.4 TD, 2.5 TDI, skrzynie biegów, głowi
ce, bloki silników, kpi. dokumentacja. Ppstuszyn, powiat nowo-solski, tel. 068/38842-70
VW LT 28,2400 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, kpi. dokumen
tacja, gwarancja - 2.500 zł, skrzynia biegów - 800 zl, rozrusznik 250 zł. Wałbrzych, tel. 0607/8240-67
VW LT 28,1978 r, 2000 ccm, benzyna: silnik - 700 zł, wal napę
dowy, zawieszenie, most tylny. Kiełczów, tel. 071/398-81-94 po
godz. 18
VW LT 28,1987 r, 2000 ccm, benzyna : skrzynia biegów, most,
elem. blacharki, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0602/3340-00
VW LT 28,1996 r.: skrzynia biegów. Gromadka, tel. 0608/79-72-53
VW LT 28, LT 31,1980/95 r . : różne częśd z demontażu. Wro
cław, tel. 0606/20-00-14
VW LT 28, LT 31,1982 r, 2400 ccm, diesel: resory tylne, wał
napędowy, zderzak przedni, atrapa, drzwi, felgi, lampy tylne. Wro
cław, tel. 0506/8145-99
VW LT 28, LT 35: silnik kpi. 2.5 TDi, 102 PS lub na części, głowi
ca, pompa wtryskowa, wtryski, blok, wał, tłoki, drzwi, inne części.
Lubin, tel. 0609/83-14-32 ..
VW LT 28, LT 35: silniki diesel o poj. 2.4,2.4 TD, 2.5 TDI, skrzy
nie biegów, głowica, mosty tylne, kpi. dokumentacja, możliwość
montażu. Pastuszyn, tel. 068/38842-70,0601/77-31 -34
VW LT 28, LT 35,1988 r, 2400 ccm, iurbo D, diesel: głowica, wał
korbowy z panewkami. Dzierżoniów, tel. 0608/48-73-34
VW LT 28, LT 35,1992 r . : głowica, tłoki, miska olejowa, pompa
vacuum, rozrusznik, pompa paliwa, chłodnica, reflektory, przed
nia część nadwozia, drzwi, skrzynia biegów, wal, most tylny, felgi
z oponami, piasty, wahacze, resory, inne części. Wrocław, tel. 0501/
73-25-80
VW LT 28, LT 45: obłachowanie, podszybia, stopnie, błotniki przed
nie i tylne, narożniki przednie i tylne, wlot powietrza, poszycia
drzwi, końcówki boków, pas tylny, nowe. Wrocław, tel. 071/
333-70-92,0601/56-17-22
VW LT 28, LT 55,1974/04 r . : kabina, silnik, zawieszenie, lampy
tylne, tnaska, drzwi, piaty, szyby, opony z felgami i inne. Poznań,
tel. 0602/27-76-66
VW LT 35: silnik wycieraczek. Legnica, teł.-0607/404448
VW LT 35,2500 ccm, TDI: silnik (na części). Leszno, tel. 0609/
21-64-95
VW LT 35 : przekł. kierownicza, - 600 zł. Świdnica, tel. 074/
840-85-08,0603/12-71-95
. VW LT 35,1982 r, 2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów (5),
most tylny, wał korbowy, resory, nadwozie i inne. Wałbrzych, tel.
0604/62-70-89
VW LT 40 : silnik (oclony), brak osprzętu, kpi. dokumentacja, •
1.200
zl. Głogów, teł. 0697/24-59-08
VW LT 45 : skrzynia ładunkowa kompletna. Kalisz, tel. 062/
766-57-64 wieczorem
VW LUPO: klosze lampy tylnej, prawe i lewe, nowe, w pudełku, 3
szt. Brzeg, tel. 077/416-28-07
VW LUPO: drzwi lewe, lusterka. Wałbrzych, teł. 0601/6841-85
VW LUPO: atrapa Kamei. Wocław, teł. 0691/35-23-33
VW NEW BEETLE: zderzak przedni, błotnk przedni lewy, reflek
tor lewy. Świdnica, tel. 0606/59-16-30
VW PASSAT KOMBI: różne części. Opole, tel. 0605/09-67-22
VW PASSAT B 5: błotnik prawy, maska, tel. 0696/34-76-60 A
VW PASSAT, 1600 ccm, diesel : silnik. Bolesławiec, tel. 075/
734-64-10,0605/33-31-07
VW PASSAT : skrzynia biegów (4) i inne drobne części. Jelenia
Góra. tel. 075/755-03-27 po godz. 15,0692/40-10-72
VW PASSAT: skrzynia biegów, - 400 zł. Księginice, gm. Legnic
kie Pole, tel. 076/858-22-06
VW PASSAT B5, B6 : klapa tylna, konsola. Lwówek śląski, tel.
0694/1848-02
VW PASSAT B4 KOMBI, 1900 ccm, TDI: automat, skrzynia bie
gów, fotele, dach, zawieszenie przednie i tyine, drzwi, klimatyza
cja. Lwówek śląski, tel. 0609/7046-05
VW PASSAT KOMBI: roleta bagażnika, prowadnice, siatka, re
lingi dachowe, RO Gamma (z RDS), kierownica. Oleśnica, tel.
071/31444-84
VW PASSAT KOMBI: kolumny McPhersona, drzwi, oś, serwo,
pompa ABS, lampy tylne (B4), fotele (B3), katalizator, szyba tylna
(B4). Oława, teł. 0608/42-74-12
VW PASSAT KOMBI: Idapa, maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,
0693/39-63-63
VW PASSAT B3, B4 : chłodnica, wentylator chłodnicy, interco
oler, - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/31-54-79
VW PASSAT SYNCRO, 2000 ccm: drzwi, zawieszenia, skrzynia
biegów, błotniki, lampy, fotele, relingi dachowe, przekł. kierowni
cza. Wrocław, tel. 071/765-2647,0605/82-59-78
skrzynia
na. Wrocław, tel. 0601/69-35-08
VW PASSAT B4 KOMBI: lampy, zbiorniczki, lusterko prawe, podsufitka, wykładzina podłogowa, rozrusznik diesla, zbiornik pali
wa. Wrocław, teł. 071/397-17-20 po godz. 16,0608/66-5645
VW PASSAT B 5 ,1600 ccm : klimatyzacja. Wrocław, teł. 0601/
74-0648
VW PASSAT, 1600 ccm : półosie -120 zł. Wrocław, teł. 071/
793-19-32
VW PASSAT, 1600 ccm, diesel: gtowice, pompa wtryskowa, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, inne. Wschowa, tel. 065/540*33-98
VW PASSAT, 1978/86 r . : drzwi, lampy, klapy, szyby, błotniki i
inne części. Oława, tel. 071/302-98-17,0503/19-44-18
VW PASSAT, 1978/93 r . : zawieszenia, skrzynie biegów, silniki,
lampy tylne, reflektory. Chojnów, tel. 076/877-36-55

VW PASSAT, 1961/87 r.: dmuchawa, nagrzewnica, ałtemator (die
sel), halogeny, lampy, stacyjka oraz do Golfa III, 1991-97, zde
rzak przedni do malowania • 50 zł. Wrocław, teł. 0502/30-81-62
VW PASSAT, 1962/87 r, 1600 ccm, diesel, turbo D : różne części
mechaniczne i blacharskie, szyby, reflektory, blok silnika, wal, tło
ki, głowica, pompa olejowa, rozrusznik, alternator, skrzynia bie
gów, półosie, felgi, sprzęgło, ukł. kierowniczy i hamulcowy, sta
cyjka, klamki, chłodnica, zderzaki i inne. Legnica, tel. 076/
85246-02,0605/65-89-39
VW PASSAT II, 1982/88 r . : chłodnica wody • 200 zł, sprężyny
tylne do kombi - 70 zl, felgi stalowe - 4 szt • 80 zł. Wrocław, tel.
0601/50-64*56
VW PASSAT, 1984 r, 1600 ccm, benzyna : błotniki przednie - 60
zł/szt, rozrusznk - 70 zł, alternator • 60 zł, aparat zapłonowy - 45
zł, głowica - 60 zł, przegub - 45 zł, przełączniki - 25 zł, szyba tylna
• 35 zl, szyby drzwiowe - 25 zł, reflektor - 45 zł, klamka - 25 zl,
docisk sprzęgła. Sobótka, tel. 0696/31 -61-05
VW PASSAT, 1984 r . : lusterko lewe, głowica kpi, wałek aparatu
zapłonowego, pompa oleju. Wrocław, tel. 071/354-3846,0605/
32-1146
VW PASSAT, 1984/88 r . : serwo, nagrzewnica, kierunkowskazy,
zderzak, nadmuch, lusterka, szyby, drzwi, półosie, uszczelki, in
stalacja, linki, półki, nakładki plastikowe wnętrza, zbiornik paliwa.
Wiązów, teł. 071/393-10-05
VW PASSAT KOMBI, 1985 r, 1600 ccm, turbo D : rozrusznik, al
ternator, chłodnica, skrzynia biegów (5), zawieszenie przednie I
tylne, zderzaki, lampy, maska, błotniki, klapa tylna, siedzenia,
konsola, elementy płastkowe, szyby, ukł. wydechowy, hak, karo
seria, w całości lub na części. Legnica, tel. 0601/67-87-04,0761
722-95-92
VW PASSAT, 1965/90 r. 1.9 D, 1.6 D: silniki, skrzynie biegów I
inne części z demontażu, możliwość wysyki. Lubsko, teł. 068/
457-34-23,0503/59-22-13
VW PASSAT, 1986 r.: nadwozie kpi. (czerwone), cena - 500 zl lub
zamienię, albo inne propozycje. Domasław, gm. Kobierzyce, po
wiat wrocławski, tel. 0693/37-73-02
VW PASSAT, 1986 r, 140 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik z osprzę
tem, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, drzwi, lampy,
klapa tylna, amortyzatory, sprężyny, nagrzewnica, inst. elektr, ele
menty wnętrze, tapicerka i inne. Lubań, tel. 0602/87-22-35
VW PASSAT KOMBI, 1986 r . : reflektory, hak, aparat zapł, chłódnica. Oborniki Ślątkie, tal. 071/310-66-78,0691/28-64-48
VW PASSAT, 1986 r.: maska silnka, Idapa tylna, drzwi tylne uzbro
jone, kolumny McPhersona przednie, zbiornik paliwa, zderzak tyl
ny z hakiem, przednie wzmocnienie, póiosie, inne. Oława, tel. 071/
313-66-76,0604/30-2742
VW PASSAT KOMBI, 1986 r, 1600 ccm, dieseł: ćwiartka lewa
przednia, ukł. kierowniczy, pompa hamulcowa z serwem, inst elek
tryczna, lampy, zbiorniczki wody, nagrzewnica z obudową, oś tyl
na ze sprężynami, półośka lewa, kompletna, wahacz, kolumna
McPhersona i piasta lewa, relingi dachowe. Rawicz, teł. 0602/
49-3347
VW PASSAT, 1986 r, 1600 ccm, diesel: głowica, skrzynia biegów
(5) • 300 zl, zawieszenia. Wschowa, tel. 065/540-33-98
VW PASSAT, 1987 r . : pokrywa silnika z atrapą, wzmocnienie
czołowe, teł. 0608/47-38-35
VW PASSAT KOMBI, 1987 r, 1600 ccm, benzyna, pełny wtrysk:
osprzęt silnka, skr2ynia biegów (5), zawieszenie przednie i tylne,
zderzaki szerokie, maska, drzwi, szyby, siedzenia, konsola, ele
menty płastkowe, błotnki, opony, karoseria w całości lub na czę
śd, ukł. kierowniczy inne. Legnica, tei. 0601/67-87-04, 076/
722-95-92
VW PASSAT, 1967 r, 1600 ccm, diesel: silnik kpi. oclony, skrzy
nia biegów (4), zawieszenie kpi, ławy pod silnk, turbina, gwaran
cja. Lubań, tel. 075/646-23-72
VW PASSAT, 1987 r, 170 tys. km, 1800 ccm, pełny wtrysk: sinik
z osprzętem, oclony, automat, skrzynia biegów, stan b. dobry,
gwarancja. Syców, tel. 062/785-30-70,0600/04-29-06
VW PASSAT B 3 ,1986 r . : kpi. nowych lamp tylnych do wersji
sedan, nowe, w kartonie, oryginalne Helia, przyciemniane
(czerwono-czarne), w komplecie blenda pod tablicę rejestra
cyjną, w tym samym kolorze, • 420 zl. Bolesławiec, tel. 0605/
33-31-50
VW PASSAT GT, 1988 r, 1800 ccm: sinik, skrzynia biegów, za
wieszenia, półosie i inne. Wrocław, tel. 0602/3340-00
VW PASSAT KOMBI, 1966 r, 1600 ccm, TD : dół slnka, zawie
szenia, skrzynia biegów, elem. blacharki i inne. Wrocław, tel. 0602/
3340-00
'V W PASSAT. 1986/02 r, 1900 ccm. TDI 90,130 KM: silnk, skrzy
nia biegów (5) i (6), wał korbowy, tłoki, alternatory, pompa olejo
wa, sprzęgło wiskozowe. Pokowice, tel. 0601/66-70-28
VW PASSAT, 1988/92 r . : filtr powietrza, szyby drzwiowe i bocz
ne, ramki okienne, elementy płastkowe więtrza, klamki, zamki,
podnośniki szyb, lusterko zewn. prawe, pasy bezp, slniczek szyberdachu, drzwi przednie lewe i prawe. Jelcz-Laskowice, td. 071/
318-67-18
VW PASSAT B3, 1968/93 r . : różne częśd mechaniczne i bla
charskie, zawieszenia, drzwi, klapa bagażnka i silnika, atrapa,
pas przedni, zderzaki, błotniki, lampy tylne, reflektory, lusterka,
chłodnica (diesel), elementy płastkowe wnętrza i inne częśd z
demontażu. Lubań, tel. 075/721 -3644 do godz. 17,0603/60-36-74,
0609/19-20-76
VW PASSAT, 1988/93 r, 1800 ccm. benzyna, 1900 ccm diesel:
slnki z prawem do rejestracji, karoseria na częśd, drzwi, błotni
ki, szyby, stacyjka, półosie, reingi, ława slnka, oś tylna, kolumny
McPhersona, licznik, nagrzewnica i wiele innych. Lubin, tel. 06021
34-0443
VW PASSAT, 1988/93 r, 120 tys. km, 1900 ccm. diesel: slnk kpł.
z wózkiem, skrzynia biegów, zawieszenie przednie, przekł. kie
rownicza, belka tylna, odony, kpi. dokumentacja, możliwość spraw
dzenia i uruchomienia, • 3.500 zł. Mlicz, tel. 071/364-75-52,0505/
08-21-67
VW PASSAT KOMBI, 1988/93 r.: halogeny, ramki, kierunkowska
zy, roleta bez prowadnic. Wrocław, tel. 071/353-54-13, 0691/
35-23-33
VW PASSAT, 1988/93 r . : atrapy, wzmocnienia, maska, błotnki,
lampy. Wrodaw, tel. 071/354-3846,0605/32-11-46
VW PASSAT, 1988/93 r . : błotnki, drzwi, przekł. kierownicza ze
wspomaganiem, amortyzatory, oś tyłna, wahacze, półosie, kom
putery, drzwi, zwrotnice,pompa wspomagania, serwo, chłodnica,
- koła, kierownica, przewody wspomagania, fotele i inne. Wrocław,
teł. 0506/39-22-29
VW PASSAT, 1988/93 r .: maska, błotnki. zderzaki, wzmocnienie
czołowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, drzwi,
progi. Wrodaw, teł. 0603/66-97-27
VW PASSAT, 1988/96 r. 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD, TDi: pompa
wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem, gło
wica silnika 1.9 D, TD, TDi, częśd silnika, skrzynie biegów, woły
korbowe, pompy wtryskowe. Wrodaw, fel. 0600/71-28-00
VW PASSAT, 1988/97 r . : reflektory, podwójne soczewki, nowe,
po tuningu, - 700 zł. Legnica, teł. 0697/15-05-68
VW PASSAT, 1988/97 r. VR6,1.6,2.0,1.9 diesel, 1.9 turbo D :
lusterka, lampy, klamki, chłodnice, pompa paliwa, elementy blachatki, częśd mechaniczne, pompa wspomagania kier, RO, listwy
szerokie, elementy plastikowe, inst elektryczna, poduszka pow,
sensor, póiosie i inne. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30
VW PASSAT, 1989 r.: wszystkie częśd z rozbiórki. Zielona Góra,
teł. 0600/33-11-94
VW PASSAT, 1989 r, 1600 ccm, turbo D : ałtemator, wentylator,
bębny, chłodnica, deska rozdz. obrotomierz. Wałbrzych, tel. 074/
847-81-91
VW PASSAT, 1989/93 r, 1800 ccm, benzyna: komputer silnka i
automat, skrzyni biegów z ukł. ABS, przegub i łapa automat skrzyni
biegów, słupek środkowy prawy wraz z progiem. Bolesławiec, tel.
0602/8045-56
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55-012 Żerniki Wrocławskie, ul. Orla 12, tel./fax 071/311-33-60
(500 m za granicą Wrodawia w kierunku na Strzelin, 50 m za tablicą drogową 'Żemiki Wrocławskie" w prawo)
ny, lusterka eł. regulowane, stacyjka, liczniki, przełączniki, kie
rownica i inne. Wrodaw, tel. 0697/66-74-25
VW PASSAT KOMBI, 1990 r, 1600 ccm : rozrusznik, sprzęgło,
fotele, kaseta zmiany biegów, przekł. kierownicza, pompa wspo
magania kier, serwo, .łapy> silnika, skrzynia biegów, szyby,
drzwi, belka tylna, bębny. Wrocław, tel. 0508/30-24-80, 0502/
51-50-31
VW PASSAT, 1991 r . : drzwi, dach, wspomaganie kier, ABS, inst.
elektryczne, komputery, blenda tylna, błotnk tylny. Głogów, teł.
0609/04-22-20
VW PASSAT SEDAN, 1991 r, 2000 ccm, benzyna/diesel zderzak
przedni z halogenami, maska przednia, drzwi tylne, chłodnica z
wentylatorem, chłodnica wody+kłimatyzacji+podwójny wentylator
do TD, podnośniki el, pomka paliwowa-kompletna, siedzenia, za
wieszenia przednie i tylne, listwy szerokie, lampy tylne. Szprota
wa, tel. 068/376-32-07,0603/09-19-33
VW PASSAT, 1991 r . : skrzynia biegów, - 350 zł. Wrodaw, teł.
071/781-8148
VW PASSAT, 1991 r.: maska, błotnk, wzmocnienie, beka dolna,
lampy tylne, chłodnica z wentylatorem I inne, teł. 0608/47-38-35
VW PASSAT KOMBI, 1991 r .: elementy blacharki, progi, ćwiartki
nadwozia przednie, dach, drzwi kompletne, elementy wnętrza.
Legnica, tel. 0502/66-85-39
VW PASSAT, 1991 r . : drzwi, błotniki, lampy, gril, maski, kierun
kowskazy, chłodnica, wahacze, przekładnia kierownicza ze wspo
maganiem, ćwiartka nadwozia, stacyjka, zderzak przedni, zbiornk paliwa, szyby drzwiowe, elementy płastkowe, linki i inne. Pi
ława Górna, powiat dzierżoniowski, tel. 0604/94-06-68, 0600/
74-26-53
VW PASSAT, 1991 r . : dach, progi, słupki, ćwiartki nadwozia i
inne. Poniec, tel. 065/573-1845,0601/77-37^17

VW PASSAT, 1989/93 r. 1.8, 2.0, 2.0 16V : podłużnice, drzwi,
klapa tylna (sedan), silniki, osprzęt sinika, części mechaniczne,
ABS, drzwi, szyby, zawieszenia, tapicerka, elementy przodu i inne.
Legnica, tel. 0694/18-99-71
VW PASSAT VARIANT, 1969/94 r. 1.6 E, 1.6 E: silniki, części
silników, skrzynie biegów, zawieszenia, osie, kola, układy kierow
nicze, wyposażenie wnętrza, tapicerka, szyby, chłodnice, zderza
ki, maski, btotniki, drzwi, lampy, inne części z demontażu, od 20
zł. Syców, fel. 062/785-36-81,0603/92-75-63
VW PASSAT KOMBI, 1990 r, 1600 ccm, TDI: maska sinika, błot
niki, drzwi, skrzynia biegów, alternator, rozrusznik, pompa paliwa
I Inne. Grodków, powiat brzeski, tel. 0600/81 -52-06,0604/08-09-65
VW PASSAT, 1990 r .: oś tylna z bębnami kpi. -150 zł, podłużnica
• 100 zł, drzwi z szybą - 100 zł, ałtemator - 60 zl, chłodnica kpi. z
Ratrakiem -180 zł, ława + belka pod silnik • 150 zł, dach z szyberdachem • 100 zl i inne. Legnica, tel. 0606/3549-89
VW PASSAT, 1990 r . : zderzak przedni i tylny (kombi), maska
silnika (lekko uszkodzona . Oława, tel. 071/302-96-17, 0503/
1944-18
VW PASSAT KOMBI, 1990 r, 1600 ccm, 1800 ccm, benzyna :
elementy blacharki, szyby, silnik, skrzynia biegów (5), ćwiartki
nadwozia, komputer, podzespoły napędowe i jezdne, tapicerka i
inne. Wałbrzych, tel. 0505/64-57-22
VW PASSAT KOMBI, 1990 r, 2000 ccm, 16V: drzwi tylne lewe,
el. podnośniki szyb tylnych, konsola, plastiki wnętrza, kierownica,
pasy, lampy tylne (czarne), belka tylna, wahacze, piasty z ABS,
komputery, nagrzewnice, rurki klimatyzacji, inst elektryczna, zbior
niczki. Wrocław, tal. 0692/65-2007
VW PASSAT, 1990 r . : drzwi, klapa tyłna, lampy tylne, elementy
wnętrza, elementy plastikowe, skrzynia biegów, szyby, klamki,
opony, zawieszenia, łapy slnka, błotniki, szyberdach el. otwiera
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/K U P -/P R Z E D A Ż
Pastuszyn 068/388-42-70

S K LE P

LUPO, POLO, GOLF Ul, IV, PASSAT BORA, SHARAN

V W B U S ,tI,T 4 i
GARBUS", VOLVO°

SKUP-SPRZEDAŻ
OP03013

części mechaniczne ł blacharskie

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI

VW PASSAT, 1991 r, 2000 ccm, benzyna: silnik, maska silnika,
błotniki, lampy, wzmocnienia, lusterka i inne. Wałbrzych, tel. 0606/
36-01-64
VW PASSAT, 1991 r . : kołyska pod silnik - 250 zł,-chłodnica
wentylatora - 200 zł, hak - 100 zł, zbiornik paliwa • 130 zł,
dach -180 zł, błotnik prawy, przedni - 50 zł, szyby boczne 100 zł, deska rozdzielcza -100 zł. Wołów, tel. 0691/85-20*62
VW PASSAT, 1992 r, 1800 ccm, benzyna : kpi. silnik, kpi. do
kumentacja, skrzynia biegów, wspomaganie kidrownicy, zawie
szenia, klapa tylna, lampy, zderzak, pompa paliwa, c e ^ a , sta
cyjka, szyby boczne i szyba czołowa, silnik centr. zamka, re
lingi, felgi z oponami, wahacze i inne części z demontażu.
Bolesławiec, tel. 0503/62-61 -29
VW PASSAT, 1992 r, 1900 ccm, TD : sprzęgło, docisk sprzę
gła, tłoki, korbowody, tytna poduszka silnika. Chojnów, powiat
legnicki, tel. 0609/7842-43
VW PASSAT KOMBI, 1992 r, 1800 ccm, benzyna : silnik kpi,
drzwi kpł, zderzak tylny, instalacja gazowa. Modła, powiat bo
lesławiecki, tel. 0602/88-08-99
VW PASSAT, 1992 r, 1900 ccm, turbo D : wał korbowy, pompa
paliwa, tłoki, turbina, maska silnika, drzwi uzbrojona, błotniki,
lampy, zawieszenia, półosie, wspomaganie kier, rozrusznik. Po
lkowice. tel. 0601/68-70-28

D O S A M O C H O D Ó W N IE M IE C K IC H
W ro cła w , ul. Ł ę c z y c k a 9, tel. 790-15-67

iTANIE CZĘŚCI
D O A U T JA P O Ń S K IC H I K O R E A Ń S K IC H
W ro cław , u l. Ł ę c z y c k a 20, tel. 790-15-60

OP010624
VW PASSAT KÓMBI, 1992 r. 1.6,1.8, 2 .0 16V: silnik 1.6,1.8,
głowica 2.0 16V, drzwi, ćwiartki nadwozia, dach, słupki, szy
berdach, półosie, szyby, filtipowietrza, wózek oś tylna, relingi
dachowe, serwo, klapa tylna, elementy plastikowe wnętrza,
roleta bagażnika. Sulechów, pow. zielonogórski, tel. 0609/
36-50-61
VW PASSAT, 1992r, 2800 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów (5), komputer/przepływomierz, el. szyberdach, części me
chaniczne. Sulechów, powiat zielonogórski, tel. 0601/20-55-21
VW PASSAT, 1992 r . : zawieszenia, drzwi, błotniki, klapa, ele
menty plastikowe, konsola/osprzęt silnika (2000), szyby i inne.
Wrocław, tel. 0693/56-03-00
VW PASSAT, 1993 r.d rz w i, szyby, zbiornik paliwa, tylna oś,
elementy plastikowe, przełączniki, podsufitka. Wrocław, tel.
0603/16-06-65
VW PASSAT KOMBI, 1993 r, 1900 ccm, diesel : karoseria i
inne części. Trzebnica, tel. 071/387-49-37,0606/28-75-78
VW PASSAT, 1993/96 r. : lusterka, filtr powietrza, elementy
plastikowe wyposażenia wnętrza, klamki, zamki, poduszki pow,
sensor, pasy pirotechniczne, szyby drzwiowe i boczne, ramki
okienne, pompa wspomagania kierownicy i hamulcowa, listwy
drzwiowe i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18
VW PASSAT B 4,1993/96 r . : różne części mechaniczne i bla
charskie, zawieszenia, błotniki, klapa bagażnika i silnika, atra
pa, lampy tylne, reflektory, zderzaki, filtr powietrza do poj. 1.9
TDI, skrzynia biegów do poj. 1.8,1,9 TDI, elementy plastikowe
wnętrza, roleta i inne. Lubań, tei. 07.5/721-36-44 do godz. 17,
0603/60-36-74,0609/19-20-76
VW PASSAT, 1994 r. 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.8 VR6, 1.8, 2.0 E:
silniki, skrzynie biegów, głowice, bloki, tłoki, wały, pompy, tur
biny, kółka, alternator, wspomaganie, rozrusznik. Lipce, powiat .
legnicki, tel. 0692/34-35-27 r
VW PASSAT, 1994/96 r, 1.8,2.0,1.9TD r maska, drzw, błotni- ,
ki, zawieszenia, skrzynia biegów, silnik, lampy, szyby, belki,
inne części. Lubin, tel. 0605/28-93-07
VW PASSAT KOMBI, 1994/96 r . : roleta bez prowadnic, lampy
tylne. Wrocław, teł. 071/353-54-13,0691/35-23-33
VW PASSAT, 1995 r. : zderzak przedni. Bystrzyca Kłodzka,
teł. 0691/67-01-72
VW PASSAT, 1995 r, 2000 ccm, benzyna: głowica kpi, skrzy
nia biegów, chłodnice, pompa klimatyzacji, rozrusznik, zawie
szenia, przeguby, relingi dachowe, filtr powietrza, inne. Gro
madka, pow. bolesławiecki, teł. 0694/96-29-31
VW PASSAT KOMBI, 1995 r, TDI: skrzynia biegów, alternator,
rozrusznik, mechanizm el. reguł, szyb + wiązka, klimatyzacja,
deska rozdz, potencjometr gazu, lampy tylne, zderzak, klamki,
grill, licznik elektroniczny do TD i inne. Legnica, tel. 0606/
75-68-23
VW PASSAT 84, 1995 r, T D I: poduszki pow, pasy z napinaczami, pokrywa silnika plastikowa, hak odpinany, grill, felgi
aluminiowe 15*, 4 x 100 mm. Wrocław, tel. 0601/70-49-98
VW PASSAT, 1997 r. * drzwi, klapy i inne, nadwozie kombi z
1992 r. Lubin, tel. 0601/74-55-23,0607/53-63-34
0

AUDI-V W

VW PASSAT SEDAN, KO BM I, B5 I B 6 , 1997/00
r, 1900 ccm , TDI 90, 1 1 0 ,1 1 5 KM, 2.5 TDI V6,
1.8 20V, 1.8 TE: s iln ik i (w c a ło ś c i lu b na czę>.
ś c i), s k rz y n ie b ie g ó w (m an ua ln e , auto m a tycz*
ne, tip tr o n ic ) , za w ie sze n ia p rz e d n ie i ty ln e ,
m a ski, ch ło d n ic a , re fle k to ry kse no no w e , k la 
pa ty ln a , d rz w i, ko n so la , ta p ic e rk a skórza na ,
s zyb y ka ro se ryjn e , u kład w yd e ch o w y , k a ta li
za to r i in ne czę ści m e ch an iczn e i b la ch a rskie .
W y s ta w ia m f a k t u r y VAT, L u b in , t e l. 0 69 5/
72-43-14
W84005784

VW PASSAT B5,1997/00 r . : nawigacja, poduszki pow, reflekto
ry ksenonowe, różne części blacharskie i mechaniczne, oświe
tlenie oraz wiele innych, felgi^ałuminiowe, klimatyzacje kpł.
(manualne i elektroniczne), gwarancja, RO Alfa, Gamma, zde
rzak po tuningu, grill Kamęj, tel. 0604/59-0148
VW PASSAT B 5,1997/00 r, 1600 ćcm, benzyna, 1900 ccm TDi:
dach (se'dan) - 500 zł, drzwi - 250 zł, błotniki -100 zł, wózek
ppd silnik • 150 zł, osłona na silnik TDi -150 zł, p/zekł. kierow~ nicza - .150 zł, kokpit-z zaślepką • 200 zł, silnik 1,6 • 350 zł,
skrzynia biegów • 350 zł, wisco • 200 zł, siedzenia, -150 zł /
* szt. Jelenia Góra, tel. 0603/88-79-59
VW PASSAT B5-; B6, 1997/00 r . : elementy plastikowe wnę
trza, klamki/zamki/kierownica z taśmą, poduszki pow, sen
sor, pasy pirotechniczne,.pompa .wspomagania kierownicy,
Zbiorniczki, silniczki lamp, pokrywa silnika i inne części. Wro
cław,lei. 0606/55-25-83
VW PASSAT, 1997/00 r. 1.6,1.8, 2.0: pompa wspomagania,
przekł. kierownicy, drążki kier. z końcówkami, wahacze przed
nie, pokrywy silnika, skrzynie biegów. Wrocław, tel. 071/
341-56-58,0600/71-28-00
VW PASSAT B5 SEDAN, 1997/00 r, 1800 cćm : filtr pow. czę
ści mech. osprzęt silnika, skrzynia biegów, zawieszenia, wó
zek silnika, sprzęgła, osie, tarcze, ABS, klimatyzacja, luster
ka, el. otw. szyby, poduszki i łapy silnika, klapy, nagrzewnica,
tapicerki, fotele z poduszką powietrzną. Zielona Góra, tel. 06921 .
78-32-05
VW PASSAT 85, 86,1997/02 r, 1600 ccm, 1800,190kccm :
osprzęt silnika, klimatyzacja, elementy plastikowe, lampy, ele
menty zawieszenia, drzwi, zderzaki, błotniki, pasy, sensory'
' lusterka, ABS, fotele, RO Beta, poduszki pow, konsola, felgi
stalowe, opony zimowe, oś tylna, skrzynia biegów, hak holow' nlczy: Legnica, tel. 0607/70-38-40
VW PASSAT 85, 86, 1997/03 r . : poduszka pow. pasażera ♦
zaślepka, kierownica trójkątna, skórzana, poduszka pow, hak
holowniczy oryginalny, odpinany, felgi stalowe, podszybie kom
pletne, RO Gamma + zmieniacz. Bolesławiec, tel. 0600/
<55-54-24
VW PASSAT B 5,1997/98 r . : dywan -1 0 0 zł, zderzak tylny 100 zł, lampy, 2 szt. ♦ 2 kierunkowskazy czerwona -150 zł.
Wrocław, tel. 071/322-23-92
VW PASSAT 85 KOMBI; 1998 r, 1900 ccm, TDI, 110 KM, 115
KM : osprzęt silnika, głowica, turbina, komputer, drzwi tylne,
klapa tylna. Dzierżoniów, teł. 0608/48-73-34 *
VW PASSAT B 5,1998 r. :.poduszki pow. ♦ kierownica, sensor
1napinacze pasów. Legnica, tel. 0607/84-1140
VW PASSAT B5,1998 r . : szyba tylna, zbiornik paliwa, pompa
paliwa. Legnica, tel. 0508/39-68-28

VW PASSAT B5 KOMBI, 1998 r, 1900 ccm, T D I; maski, szy
by, drzwi, lampy, klimatyzacja, zawieszenia, hak, poduszki pow,
tapicerka, błotniki, chłodnica, silnik kompletny, skrzynia bie
gów. Nowa Sól, tel. 0506/40-83-88
VW PASSAT 85, 86 SEDAN, 1998/00 r. 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI:
dach, ćwiartka nadwozia prawa przednia (B6), elektr. pompy
paliwa, .łapy" pod silnik, sprzęgła (TDI, 110 KM, 130 KM), skrzy
nia biegów i komputer silnika (TDI 110 KM), lusterka, sanie
silnika, czujniki, kolumny McPhersona przednie serwa, pompy
■ ABS, pedały gazu, relingi dachowe i inne. Jelenia Góra, tel.
0609/8240-65
VW PASSAT, 1999 r, 1600 ccm, 1800 ccm turbo, 2300 ccm V5, .
1900 ccm TDi: silnik, skrzynia biegów, drzwł, głowica, alterna
tor, chłodnica, zawieszenie, turbina, koła i inne części. Wro
cław, tel. 0698/50-01-38
VW PASSAT, 2000 r, t d i: schowek, konsola, mechanizm pod
noszenia szyb, przewody klimatyzacji, kolumny McPhersona,
wózek pod silnik, sprzęgło wiskozowe, prawe lusterko, kierow
nica, silnik, tel. 0600/96-73-04
VW PASSAT B5, 2000 r, 2800 ccm, V6, 30V : silnik, skrzynia
biegów, wiązka ♦ komputer. Lipce, powiat legnicki, tel. 0692/
34-35-27
VW PASSAT, 2000/04 r, 1900 ccm, TDI: głowica silnika, koło
zamachowe dwumasowe, koło pasowe, wał, tłoki, korbowody,
miska olejowa, pompa wspomagania kier, przepływomierz, pod
stawa filtra olejowego, turbina, pompa klimatyzacji, elementy
zawieszenia, inne. Lubin, tel. 0508/22-35-78
VW PASSAT B6, 2002 r . : różne części blacharskie i mecha
niczne, poduszki pow, felgi, reflektory ksenonowe, klimatyza
cja kpi. (gwaranqa) i inne, teł. 0600/10-57-00
VW PASSAT B6 KOMBI 4WD, 2002 r, 1900 ccm, TD I: maska,
zderzak, grill, chłodnica, lampy, błotniki, zawieszenia, drzwi,
poduszka pow, ćwiartki, inne części. Legnica, tel. 0694/
03-61-86
VW PASSAT B5, B6,2002 r, 1600 ccm,, 1900,2000: błotniki,
maski, lampy, dachy, zderzaki, wzmocnienia, ćwiartki nadwo
zia, zawieszenia, klimatronic, chromy, zamki, szyby, elementy
wnętrza, silniki, łapy, skrzynia biegów, osprzęt silników i inne
części. Wrocław, tel. 0508/53-93-81
VW PASSAT B6 KOMBI, 2002 r . : drzwi prawe i lewe, słupek
prawy z progiem. Wrocław, tel. 0601/7049-98

Lubin, teL 0603 646 414

OP031654

VW POLO, 1996 r. : maska, błotniki przednie, klapa tylna z
szybą, lampy tylne, zderzaki. Wrocław, tel. 0601/73-97-72
VW POLO CLASSIC, 1996 r, 1600 ccm, monowtrysk : ukl. wy
dechowy, zbiornik paliwa, nagrzewnica, filtr powietrza, głowi
ca kpi, aparat zapł, sonda, silniczek krokowy, podszybie pla
stikowe, zaciski hamulcowe, stabilizator, zwrotnice, klamki,
zamki, inne. Wrocław, tel. 0603/29-96-58
VW POLO, 1996 r . : rozrusznik, zawieszenie tylne i przednie,
przekładnia kierownicza, kierownica z poduszką pow, lampy
przednie. Wrocław, tel. 0694/90-80-95
VW POLO, 1998 r, 1900 ccm, diesel, 1700 SDI vskrzynie bie
gów, gwarancja, -1.800 zł. Bytom Odrzański, powiat nowosoiski, tel. 0609/26-06-82,0601/59-53-31
VW POLO, 1998 r, 1900 ccm, S D i: skrzynia biegów - 450 zl,
możliwość dowozu. Pleszew, teł. 0607/54-34-29
VW POLO, 1999 r . : części przodu, drzwi, lusterka, błotnik tyl
ny, słupek środkowy. Wrocław, tel. 0602/23-68-66, 0602/
26-76-79
*
VW POLO, 2000 r . : kierownica z poduszką pow. i taśmą, po
duszka pow. pasażera, pasy pirotechniczne, el, zegary, pusz
ka bezpieczników, sterownik, pólka środkowa do deski rozdziel
czej. Wrocław. tel. 0606/55-25-83
VW POLO, DERBY, 1100 ccm; benzyna : silnik i inne części.
Gozdnica, tel. 068/360-15-22,0600/4148-10
VW POLO, GOLF, 1988 r. : zawory. Wałbrzych, teł. 074/
845-07-21
VW POLO, PASSAT B5, GOLF IV : elem. blacharki, lampy,
zderzaki i inne. Wrocław, tel. 071/342-83-08,0502/25-8546
VW SCIROCCO I : rozrusznik. Chocianów, tel. 076/817-21-15,
0609/28-33-17
VW SCIROCCO I I : kierunkowskazy, lampy. Wrocław, tel. 0691/
35-23-33
VW SCIROCCO i, 1980 r . : szyby (przednia i boczne), rozrusz
nik, aparat zapłonowy, sprzęgło, głowica, wał korbowy (nomi
nalny), tłoki • 50 zl/szt, kierunkowskaz przedni, lampa. Wro
cław, tel. 071/322-15-69
VW SCIROCCO, 1982 r. : skrzynia biegów (4), różne części
silnika, półosie. Jelenia Góra, tel. 0607/91 -89-33
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VW PASSAT B6 KOMBI, 2003 r, 1900 ccm, TDI, 100 K M : tyl
na część nadwozia, drzwi, osprzęt silnika, skrzynia biegów,
inne części. Wrocław, tel. 0503/44-35-06'
VW POLO : różne części (duży wybór do wszystkich modeli,
możliwość wysyłki). Leszno, tel. 065/527-00-08,0609/21-64-95,
0501/32-68-85
VW POLO, 1980 r, 1100 ccm, benzyna: alternator, aparat zapł,
półosie, wahacze. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-25-23,0505/
52-64-98
VW POLO, 1980 r .: szyba przednia. Wiązów, tel. 071/393-10-05
VW POLO, 1983 r . : b. duży wybór części. Zielona Góra, tel.
0600/33-11-94
VW POLO FQX, 1985 r, 1100 ccm, benzyna 2-drzwiowy:
wszystkie części z rozbiórki. Wrocław, tel. 071/311-56-75 w
godz. 14-20
,
VW POLO, 1986 r, 1100 ccm: różne części z demontażu. Su
lechów, tel. 0692/4746-79
VW POLO, 1988 r, 1000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów (4), zawieszenie przednie i tylne, ukł. kierowniczy, błotni
ki, zderzak tylny, maska, szyby boczne, konsola, elementy pla
stikowe, karoseria coupe na części, inne części. Legnica, tel.
0601/67-87-04,076/722-95-92
VW POLO, 1988 r, 1400 ccm, diesel: silnik kompletny, skrzy
nia biegów, kolumny McPhersona, półosie napędowe, ukł. kie
rowniczy, chłodnica. Milicz, tel. 0501/52-82-53
VW POLO, 1988 r, 1000 ccm :części z rozbitego auta. Wro
cław, tel. 071/372-87-60 w godz.8-17
VW POLO, 1988/94 r. 1.0 E, 1.3 E, 1.4 D: silniki, części silni
ków, skrzynie biegów, zawieszenia, osie, kola, układy kierow
nicze, wyposażenie wnętrza, szyby, chłodnice,zderzaki, tapi
cerka, maski, błotniki, drzwi, lampy, inne części z demontażu,
od 20 zł. Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63
VW POLO, 1989 r, 1300 cćm, benzyna: silnik oclony, skrzynia
biegów, półosie. Legnica, tel. 0601/68-04-21,076/850-09-50
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VW POLO, 1990 r, 1100 ccm : drzwi, klapa bagażnika, skrzy
nia biegów, zawieszenie, błotnik, lampy, gażnik, rozrusznik, al
ternator, chłodnica, felgi, deska rozdz, licznik, układ kierowni
czy. Bolesławiec, tel. 0606/48-1943
VW POLO, 1990 r. 1 3 D, 1.4 D : silniki kpi. oclone, gwarancja,
stan b.-dobry Lubań, tel. 075/646-23-72
VW POLO, 1990 r . : skrzynia biegów, zawieszenie przednie i
tylne. Trzebnica, tel. 071/38749-37,0606/28-75-78
VW POLO FOX, 1990 r, 1050 ccm, benzyna : silnik, stan ide
alny, maska silnika, reflektory, drzwi, klapa bagażnika, wnę
trze i inne części. Wrocław, tei. 0608/29-29-83
jj
VW POLO FOX, 1990 r, 1050 ccm, benzyna : silnik, stan ide
alny, maska silnika, reflektory, drzwi, zawieszenia i inne. Wro
cław, tel. 0602/28-33-70
VW POLO, 1991/93 r. : maska, lusterka, drzwi. Kłodzko, tel.
0606/46-16-93
VW POLO FOX, 1992 r, 1400 ccm, diesel: różne części z de
montażu. Krobia, powiat gostyński, tel. 0505/40-89-97
VW POLO FOX, 1992 r, 1000 ccm, benzyna : ćwiartka tylna,
progi, drzwi, szyby, pólka, silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nia, półosie, ukł. kierowniczy, ukł. wydechowy, felgi, konsola,
zegary, elementy plastikowe, komputer, pasy, fotele, zbiorniczki
i inne. Legnica, tel. 0695/56-17-92
VW POLO, 1993 r, 1100 ccm, 1300 : maska, lampy, gażnik,
zderzak, klapa, szyba czołowa, stacyjka, przeguby, amortyza
tory ze sprężynami, wahacze, alternator, fotele, rozrusznik,
skrzynia biegów. Dzierżoniów, tel. 0505/87-94-14, 0507/
98-8240
VW POLO, 1993 r, 1300 ccm, 1400 ccm, diesel: skrzynie bie
gów, silniki, sprowadzone z Holandii, kpi. dokumentacja, na
gwarancji. Wałbrzych, teł. 0607/82-40-67
VW POLO, 1993 r . : lampy tylne. Wrocław, tel: 0691/35-23-33
VW POLO FOX, 1993 r, 1400 ccm, dieseł: silnik, stan idealny,
reflektory, drzwi, zawieszenia, wnętrze, inne części. Wrocław,
tel. 0608/29-29-83
VW POLO KOMBI, 1994 r, 1300 ccm : części silnika i osprzęt,
ałtemator, rozrusznik, pompa paliwa, zawieszenie, przekł. kie-,
rownicza, półosie, klapa tylna, drzwi prawe, lampa tylna lewa,
zderzaki, szyby boczne, koła, deska rozdz. Nowa Sól, tel. 068/
388-32-53,0509/04-62-53
VW POLO, 1994/97 r . : reflektor lewy, -100 zl. Gryfów Śl, powiat lwówecki, tel. 0505/3.1 -66-19
VW POLO, 1994/99 r. : maska, błotniki, zderzak, reflektory,
kierunkowskazy, atrapa. Wrocław, tel. 0603/66-97-27
VW POLO, 1996 r. 3-drzwiowy: lampy, szyby, drzwi, maski,
błotniki, dach z szyberdachem, ćwiartki nadwozia - przednie,
tył nadwozia, elementy plastikowe, fotele, zawieszenia, tylna
belka, chłodnice, tylna klapa kpi, koła, poduszki pow, nagrzew
nica i inne. Warszawa, tel. 022/744-36-90,0600/77-67-79
VW POLO. 1996 r. 1.4 E, 1.9 D: skrzynia biegów. Lipce, po
wiat legnicki, tel. 0692/34-35-27
VW POLO. 1996 r. : maska, klapa, drzwi, zderzaki, błotniki.
Lwówek Śląski, tei. 075/647-84-26
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VW SCIROCCO, 1989 r . : b. duży wybór części. Zielona Góra,
tel. 0600/33-11-94
VW SCIROCCO, 1989 r, 1800 ccm : wszystkie części z roz
biórki. Oława, tel. 0607/03-99-04
VW SHARAN : klapa tylna. Lwówek Śląski, tel. 0694/1848-02
VW SHARAN : skrzynia biegów (automatyczna). Wrocław, tel.
0601/69-35-08
VW SHARAN, 1996/03 r . : różne części blacharskie i mecha
niczne, poduszki pow, klimatyzacje (gwarancja), felgi i wiele
innych. Świdnica, tel. 074/857-85-55 praca, od 9-18
VW SHARAN, 1998 r, 1900 ccm, TDI, 110 KM: komputer, wiąz
ka inst. elektr, szyby, podsufitka, zawieszenia, wózek, waha
cze, licznik, eiementy wyposażenia wnętrza, klapa tylna, inne
części. Lubin, tel. 0697/33-56-25
VW SHARAN, 1998 r , : drzwi kpi, lusterka: Wrocław, tel. 0501/
2048-20
VW SHARAN. 1998/00 r, 60 tys-km, 19.00 c c i* T D I: psprzęt
silnika, skrzynia biegów (6). Dzierżoniów, tel. 0608/48-73-34
VW SHARAN; 1999 r. 1.9 TDI; 2.8 VR6: silniki, skrzynia bie
gów, wiązka ♦ komputer'. Lipce, powiat legnicki, tel. 0692/
34-35-27
VW SHARAN, 2001 r, 1900 ccm, TDI, 115 KM: skórzana tapi
cerka, drzwi, błotniki tylne, felgi aluminiowe, zawieszenie, lu
sterka, silnik, automat, skrzynia biegów, klapa tylna, zderzaki,
lampy tylne, reflektory, dach z rełingami dachowymi. Lubin, tel.
0691/68-58-05
VW SHARAN, 2002 r, 1900 ccm, TDI: osprzęt silnika, błotniki,
elementy zawieszenia i klimatyzacji, fotele, ukł. wydechowy,
poduszki silnika, pasy, skrzynia biegów (6), drzwi, przekł. kie-,
rownicza, przepływomierz, poduszka pow. pasażera i. inne.
Legnica, tel. 0607/70*3840
VW SHARAN, TOURAN : części mechaniczne i blacharskie,
wysyłka. Drezdenko, tel. 095/762-13-75,0602/1844-78
VW TRANSPORTER T4, 2400 ccm : rozrusznik. Brzeg, tel.
077/416-28-07
VWTRANSPORTER T4 : silnik 1.9 z 1993 r/ćwiartki nadwo
zia, drzwi, klapa, maska, grill, chłodnica, zawieszenie, szyby.
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0691/67-01-72
VW TRANSPORTER T 2 : skrzynia biegów (4), wybierak górny
- 600 zł, rozrusznik, stary i nowy model - 200 zł, głowica • 400
zł. Bytom Odrzański, powiat nowosolski, tel. 0609/26-06-82,
0601/59-53-31
VW TRANSPORTER, 1600 ccm, diesel: głowica, pompa wtry
skowa, blok silnika, wał korbowy. Głuchołazy, tel. 077/
439-56-61
VW TRANSPORTER T2 : wszystkie części z demontażu. Je
lenia Góra, tel. 0602/43-9046

AUT0-CZĘSCI MACIEJEWSKI
Wrocław, ul. Krupnicza 15a
tel. 071/343-12-39

I
VW TRANSPORTER T4, T5 : maska, zderzaki, drzwi, reflek
tory, wzmocnienie, grill, chłodnica, filtr, błotniki, lusterka, klam
ki, stacyjka, klapa tylna, felgi stalowe i aluminiowe, opony, prze
łączniki, licznik, kokpit i inne. Wrocław, tel. 071/325-89-72,
0602/19-16-22
VW TRANSPORTER T4,2500-ccm, T D I: skrzynia biegów (5),
-1.500 zł. Wrocław, tel. 0698/11-73-71
VW TRANSPORTER T2 BUS MULTłVAN, 1600 ccm, TD sil
nik, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-55-70
VW TRANSPORTER T 2 ,1600 ccm, benzyna silnik, chłodzony
powietrzem, stan b. dobry, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/
74-55-70
VW TRANSPORTER T 4 ,1900 ccm, diesel: rozrusznik, alter
nator. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW TRANSPORTER T4 : skrzynia biegów, głowica, konsola,
siedzeoia. Żmigród, powiat trzebnicki, tel. 0600/65-99-89
VW TRANSPORTER T 2 ,1979/85 r . : tarcze przednie, kolum
na kier, zaciski, alternator, rozrusznik, drzwi przednie i wiele
innych części. Wrocław, tel. 0505/57-09-33
O
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VW TRANSPORTER, 1980/91 r . : szyby, sprężyny, chłodnica,
nagrzewnica, rozrusznik, atrapy, części silnika 1.9 boxer, 1.6
D, 1.9 D, dach podnoszony Westfalia i inne części. Polkowice,
tel. 0505/48-88-36
VW TRANSPORTER T 2 ,1980/91 r . : różne części z demonta
żu. Wrocław, tel. 0606/20-00-14
VW TRANSPORTER T 2 ,1982 r . : różne części mechaniczne,
szyby, felgi i inne. Wałbrzych, tel. 0607/74-13-04
VW TRANSPORTER T2, T 3 ,1982/88 r, benzyna, diesel 1.6,
2.0: wszystkie części z demontażu, • 300 zl. Oława, tel. 071/
313-5441,0696/38-65-86
VW TRANSPORTER T2, 1984 r, 1600 ccm, diesel: silnik do
remontu, skrzynia biegów (uszkodzona), koła zębate skrzyni
biegów, silnik -150 zł, skrzynia biegów • 200 zł. Wrocław, tel.
071 /782-87-80,0607/54-01-00
(
VW TRANSPORTER T 2 ,1986 r, 1600 ccm, diesel: silnik, roz
rusznik, zawieszenie przednie, przednia szyba, drzwi, lampy,
stacyjka, przełączniki świateł i inne części z demontażu. Gro
madka, tel. 076/817-21-09,0600/7042-82
VW TRANSPORTER T2, T3, 1988 r, 160 tys. km, 1600 ccm,
diesel: silnik kpi. oclony i silnik bez pompy wtryskowej, oclo
ny. Lubań, tel. 0505/61-8249
VW TRANSPORTER T2, 1989 r, 1600 ccm, diesel: skrzynia
biegów (4 i 5), rozrusznik, ukł. kierowniczy, chłodnica, zbiornik
paliwa, pompa wtryskowa, elem. zawieszenia i silnika. Pęgów,
tel. 0602/47-02-35
VW TRANSPORTER, 1989 r, 1600 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5). Wałbrzych, tel. 0695/54-78-30
VW TRANSPORTER, 1991 r . : sprężyny sportowe, stan b. do
bry, - 300 zł. Zielona Góra, tel. 0600/33-11 -94
VW TRANSPORTER T4, 1991 r. : maska silnika, wykładzina
gumowa, elementy plastikowe wnętrza. Jelenia Góra, tel. 0601/
07-05-67
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wiązka inst. elektr, ABS, wspomaganie kier, podłużnice przed
nie, felgi, konsola, zegary; lampy, drzwi, amortyzatory, nagrzew
nica i inne. Legnica, tel. 0695/56-17-92
VW TRANSPORTER T 5 ,1999 r . : drzwi prawa strona - 250 zł
i przesuwane - 250 zł, błotnik przedni -100 zł. Zielona Góra,
tel. 0600/33-11-94
VW TRANSPORTER T4, T5,1999/02 r, 2500 ccm, TDI multivan: tapicerka, głowica, pompa wtryskowa, turbosprężarka, koto
Zamachowe 2-pasowe, komputery AJT, ACV, alternator, wał,
skrzynia biegów, drzwi, szyby, klamki, zamki, przekładnia kier,
felgi aluminiowe 15*, półosie, nawigacja, poduszki pow. Wro
cław, tel. 0603/35-56-98
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 2000 r . : drzwi przednie,
drzwi rozsuwane, klapa tylna, lampy tylne, ukl. wydechowy,
komputer, szyby, zawieszenie i inne. Lubin, tel. 0601/72-26-75
VW TRANSPORTER T4, 2001 r, 2500 ccm, TD1102 KM na
pęd 4x4: skrzynia biegów, gwarancja, - 2.000 zl. Bytom Od
rzański, powiat nowosolski, tel. 0609/26-06-82,0601/59-53-31
VW TRANSPORTER T4, 2001 r, 2500 ccm, TDI 88,122,150
KM: skrzynie biegów. Lipce, powiat legnicki, tel. 0692/34-35-27
VW TRANSPORTER T5, 2001 r . : pokrywa silnika. Wrocław,
tel. 0603/6845-08
VW TRANSPORTER T5 CARAVELLE, MULTlVAN, 2001/02 r,
TDI, 150 KM, 88 KM, 102 KM: lampy, maska, błotniki, grill,
chłodnica, zderzak, poduszki pow, nawigacja, wyposażenie
wnętrza kpi, konsoia, felgi aluminiowe, drzwi, szyby, silniki,
skrzynia biegów, zawieszenia, inne części. Lubin, tel. 0606/
974948 VW TRANSPORTER T4, 2002 r, 88 KM : skrzynia biegów na
części, • 350 zł. Dzierżoniów, tel. 0602/13-62-50
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VW TRANSPORTER MULTIVAN T4, 2002 r, 30 tys. km, 2500
ccm, T D I: kpi. nowe pedały, skórzana kierownica, kprriputer,
pompa ABS, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601Z73-25-95
VW TRANSPORTER T5, 2003 r. : konsola. Lwówek' Śląski,'
tel. 0694/1848-02
VW TRANSPORTER, PASSAT, 1995 r, 1900 ccm, diesel: wał,
korbowody, głowica, miska olejowa, tłoki, alternator, pompa
wspomagania (1900 diesel, 1800 benzyna). Wrocław, teł. 0601/
58-67-38
VW VENTO : lampy, zderzaki, klapa, szyby, zawieszenia, kli
matyzacja, silnik, skrzynia biegów, inne części. Lubin, tel. 0605/
28-93-07
VW VENTO : grill, wzmocnienie przednie, zderzak,, lampy,
drzwi, pompa wspomagania, lampy tylne, przekł. kierownicza
ze wspomaganiem, filtr powietrza, serwo, lusterka, monowtrysk,
podsufitka, przepływomierz, licznik, zawieszenia, szyby, roz
ruszniki, alternatory elementy wnętrza i inne. Wrocław, tel.
0506/39-22-29
VW VENTO: reflektory, kierunkowskazy, zaślepki halogenów,
zderzaki, atrapa, maska. Wrocław, tel. 0601/59-21-76*
VW VENTO, 1992/97 r . : klapa bagażnika, dach, zawieszenie,
fotele, tapicerka. Lubań, tel. 0603/60-36-74,0609/19-20-76

VW BUS - czę śc i używan
Wrocław, ul. Ołbińska 8a, tel. 329-03-47, 0602-255-414
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VW TRANSPORTER T4, T 5 ,1991/03 r, 1.9, 2.4, 2.5 D, TO :
drzwi, szyby, błotniki, klapy, półosie, zawieszenie przednie,
zawieszenie tylne, zderzaki, lampy tylne, reflektory, konsola,
poduszki pow, nagrzewnica, chłodnica, wentylator chłodnicy,
felgi stalowe, pompa wtryskowa, ukl. kierowniczy, licznik, klam
ki. Legnica, tel. 0697/33-63-52
VW TRANSPORTER T 4 ,1991/95 r . : fotele, tapicerki, błotniki
przednie i tylne, drzwi, szyby, zawieszenia, hak, lampy tylne,
iusterka, el. podnośniki szyb. Lubań, tel. 075/721-36-44 do
godz. 17,0603/60-36-74,0609/19-20-76
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1991 /96 r, 1.9,2.4, 2.5
E : lampy, drzwi, podsufitka, koła, foteie, zawieszenia, kompu
ter, silnik, skrzynia biegów, klimatyzacja, zderzaki, szyby, pod
nośniki el. otw. szyb, inne części. Lubin, tel. 0605/28-93-07
VW TRANSPORTER T4, 1992 r . : drzwi. Wrocław, tel. 05021
8241-82
VW TRANSPORTER T4, 1993 r . : silnik 1.9, ćwiartki nadwo
zia, szyby, drzwi, części mechaniczne. Bystrzyca Kłodzka, tel.
0695/91-86-82
VW TRANSPORTER T4, 1993 r. : kabina podwójna, zawie
szenie, inne, • 3.000 zl. Legnica, tel. 0691/52-82-57, 076/
724-02-88
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VW TRANSPORTER T4 : maska, drzwi, drzwi boczne, tylne,
lampy. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
VW TRANSPORTER T4 : siedzenie 2 rząd, kierunkowskazy.
Kłodzko, teł. 0607/41-58-92
VW TRANSPORTER T4, T5 : maska, błotniki, lampy; podusz
ki pow, grill, wzmocnienie, chłodnica, konsola, zderzaki, drzwi
(też rozsuwane), zawieszenie, silnik 2.4, 2.5 TDI, 102 PS, 150
PS, skrzynia biegów, półosie, klimatyzacja, wyposażenie wnę
trza do Caravelle, podnośniki szyb i inne. Lubin, tel. 0607/
75-77-35
VW TRANSPORTER T2 : rozrusznik do skrzyni automatycz
nej, sprawny, • 200 zl. Lwówek śląski, tel. 075/782-44-13,0697/
32-29-68
VW TRANSPORTER : silniki 1.6 D, 1.9,1.9 TD, 2.4, 2.5 TD,
skrzynie biegów, głowice, bloki silników, wyposażenia wnętrza
(Multivan, Caravelle). Nowa Sól, tel. 068/388 42-70, 0607/
61-15-77
VW TRANSPORTER T4 :'fotel podwójny 1. rząd, nadwozie,
kpi. dokumentacja - 5.500 zł. Nowogrodziec, powiat bolesła
wiecki, fel. 0501/17-40-93
VW TRANSPORTER T2 : szyba przednia. Nysa, tel. 0504/
05-29-07
VW TRANSPORTER T4 : szyba czołowa • 130 zł. Oława, tel.
071 /302-98-17,0503/1944-18
VW TRANSPORTER T 2 : klapa tylna, drzwi, kolumna kierow
nicza, wahacze tylne i przednie, sprężyny, amortyzatory, ser
wo z pompą hamulcową i inne. Oława, tel. 0609/83-75-85
VW TRANSPORTER T1, T 2 ,1900 ccm, 2000, benzyna: silni
ki chłodzone cieczą i powietrzem, głowice, tłumiki, gaźniki,
drzwi, skrzynia biegów E i D, automatic i kinetyczne, rozruszni
ki, alternatory do T l, drzwi, szyby z ogrzewaniem, przednie i
tylne, opony, felgi i inne. Paczków, tel. 0606/15-33-85
VW TRANSPORTER T2 : chłodnicaz wentylatorem, komplet
na, -180 zł. Wałbrzych, tel. 0697/16-06-13,0604/37-72-07
VW TRANSPORTER T2, T3, 2000 ccm, benzyna : skrzynia
biegów (4). Wałbrzych, tel. 074/845-07-21
VW TRANSPORTER T2, T 3 ,1600 ccm, diesel: tarcza + do
cisk sprzęgła, obudowa sprzęgła, wal korbowy z panewkami,
części silnika, blok silnika, tłoki, pompa wtryskowa, zawiesze
nia, silnik, głowica I inne. Wałbrzych, tel. 074/845-07-21
VWTRANSPORTER T 4 : wykładzina podłogi, oryginalna, • 220
zł. Wałbrzych, tel. 0609/04-37-93
VW TRANSPORTER T2 : rozrusznik, półosie, zderzak przed
ni, głowica, pompa wtryskowa, bębny hamulcowe, tarcze ha
mulcowe przednie. Wrocław, teł. 0694/90-80-95
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VW TRANSPORTER T 4 ,1994 r, 1900 ccm, diesel, 2400 ccm
1900 ccm turbo D: skrzynie biegów (5), gwarancja, • 1.400 zl.
Bytom Odrzański, powiat nowosolski, tel. 0609/26-06-82,0601/
59-53-31
VW TRANSPORTER T 4 ,1994 r . : klapa tylna, belka pod zde
rzak tylny. Gościszów, tel. 075/736-75-82
VW TRANSPORTER T4, 1994 r, 2400 ccm. diesel : pompa
wspomagania, zbiorniczek wspomagania, pompa oleju, głowi
ca silnika 2.4 D, 1.9 D, TD, części silnika, skrzynia biegów.
Wrocław, tel. 0600/71-28-00
VW TRANSPORTER T4,1995 r .: komputer silnika 2.5 E, sprzę
gło, przekł. kierownicza, rozrusznik, serwo, pedały, kolektory i
inne, od 10 zł, tel. 0507/14-1
VW TRANSPORTER T 4 ,1995 r, 2400 ccm : zderzak przedni i
tylny, stan b. dobry, - 100 zł /szt.. Jelenia Góra, tel. 075/
641-6945,0605/33-29-86
VW TRANSPORTER T4, 1995 r. 2.8 V6, 2.4 D, 1.9 TD, 2.5
TDI 88,102 i 150 KM: silniki, skrzynie biegów (również autom,
i syncro), głowice, tłoki, bloki, wały, pompy, turbiny, alternato
ry, wspomaganie, rozrusznik. Lipce, powiat legnicki, tel. 0692/
34-35-27
VW TRANSPORTER T4, 1995 r. : ćwiartki przednie - 600 zl,
dach - 800 zł. Wrocław, tel. 0600/14-3046
VW TRANSPORTER, 1995/00 r. 2.4 D, 2.5 TDI: osprzęt silni
ka, głowica, wtryskiwacze, tłoki + korbowody, wał korbowy.
Dzierżoniów, tel. 0608/48-73-34
VW TRANSPORTER T 4 ,1996 r . : siedzenie kierowcy - 200 zł.
siedzenie kierowcy kpi. ♦ siedzenie pasażera (2-osobowe) 700 zł, siedzenie 2. rzędu (3-osobowe), cena - 800 zł, wszyst
kie rozkładane. Legnica, tel. 076/721-9447,0601/594)3-26
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1996/01 r .: części przo
du, elementy plastikowe wnętfza, agregat Webasto, szyby, k l
matyzacja, drzwi, klapatylna, konsola z poduszką pow, skrzy
nia biegów i inne. Legnica, tol. 0601/47-63-28
VW TRANSPORTER CARAVELLE, MULTIVAN II, 1997/02 r,
2500 ccm, TDI, 102PS, 150PS, 88PS: tapicerka kpł, klimaty
zacja, błotniki, chłodnica, zawieszenie przednie i tylne, felgi
aluminiowe, szyberdach, głowica, pompa wtryskowa, szyby
czarne, silnik kpi, 2.5 TDI oclony, skrzynia biegów, zderzak
tylny i przedni, nawigacja kpi, szyby el i inne. Lubin, tel. 0609/
83-14-32
VW TRANSPORTER T 4 ,1998 r . : zbiornik spryskiwaczy, amor
tyzatory tylne. Jelenia Góra, tel. 075/762-1548,0602/27-32-67
VW TRANSPORTER T 4 ,1998/02 r. 2500 ccm, benzyna : sil
nik, zawieszenia, półosie, szyby, fotele, nawigacja satelitarna.

VW VENTO, GOLF III, 1995 r, 1900 ccm, TDI : chłodnica,
wzmocnienie przednie, zderzaki, drzwi, amortyzatory, wspo
maganie kier, wahacze, wózek, przepływomierz i inne. Gło
gów, tel. 0697/33-56-25
WARSZAWA : wiązka elektryczna, • 100 zł. Wrocław, tel. 0503/
71-03-71
WARTBURG : maska, chłodnica, nagrzewnica, stacyjka, szyby 10 zł/szt. i inne. Oława, tel. 0609/83*75-85
WARTBURG 353, KOMBI, SEDAN, 900 ćcm: głowica, blok, wał,
drzwi, maski, błotniki, półosie nowe i używane, wahacze, skrzy
nia biegów, osie i klapy tylne, lusterka, szyby, nowe opony i uży
wane, zbiorniki paliwa, chłodnice, nadkola ze wzmocnienierń i inne.
Paczków, tel. 0606/15-33-85
WARTBURG, 1300 ccm: szyba przednia, gażnik, alternator, cewki
wysokiego napięcia, stacyjka, szyba tylna, duży wybór części.
Wrocław, tel. 071/373-3841
WARTBURG GOLF KOMBI: silnik z dokumentacją lub bez, chłod
nica, kpi. drzwi, kpi. klapa tylna, zderzaki, haki holownicze, piasty
kół, wahacze, sprężyny, kpi. koła, stacyjki, zamki i inne. Jelenia
Góra, tel. 075/764-99-15,0605/82-94-92
WARTBURG GOLF, 1300 ccm : maska, chłodnica, reflektory,
zderzaki, lampy i inne. Ruda Milicka, tel. 071/38345-83, 0605/
36-08-77
. WARTBURG GOLF, 1300 ccm: Idapa silnika, ścianka przednia,
tylna do kombi, błotniki przednie i tylne, skrzynia biegów, rozrusz
nik, alternator, głowice, chłodnica, wahacze, drzwi, inne części,
sUnik. Wrocław, tel. 071/337-24-19,0603/13-66-14
WINDA ZAŁADOWCZA do samochodu ciężarowego, prod. fran
cuskiej, szer. 2;5 m, wys. burty 1,3 m, - 2.000 zł, tel. 0501/20-89-91,
0506/96-18-69
WINDA ZAŁADOWCZA hydrauliczna, 12 V, -1.000 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 0604/61 -23-09
WOŁGA M-21 : szyba przednia, wał korbowy, • 200 zł. Gądów,
tel. 071/390-68-20
WÓZEK WIDŁOWY: kleszcze dźwigowe do palet, - 2.500 zl. Lu
bań, teł. 0501/46-64-60
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR: felgi na opony 18-7:8, rów
nież do spycharek i innych poj. specjalnych. Legnica, tel. 0602/
24-93-01
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR: podnośnik podnoszenia pio
nowego, nowy, -1.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. .071/310-61 -74
ZASTAWA 1100p: błotniki przednie lewe (2 szt), nowe, oryginal
ne. - 20 zł. Oleśnica, tel. 071/79442-39.071/314-87-89
ZASTAWA 1100p: gażnik • 50 zł, aparat zapłonowy - 20 zł, głowi
ca - 20 zl, wałek - 20 zł, ukł. kierowniczy - 20 zł. ałtemator • 30 zł,
szyby, klamki • 5-10 zł/szt. Wrocław, tel. 071/322-15-69
ŻUK A -l 1 8: silnik po remoncie, stan b. dobry i inne części. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811 -91-00
ŻUK: różne części. Jawor, tel. 076/870-24-87
ŻUK : rozrusznik, • 70 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-20-66 po
godz. 20
ŻUK: silnik, skrzynia biegów (4), zawieszenia. Lubań, tel. 0501/
46-64-60
ŻUK, 2200 ccm, benzyna: silnik, głowica, blok, skrzynia biegów
(3,4), rozruszniki, mosty, wały, alternatory, prądnice, koła, opony,
chłodnice, wały napędowe, resory, rama, stan b. dobry, szyby, licz
niki .i inne. Paczków, teł. 0606/15-33-85
ŻUK A-l 1B, 2120 ccm : głowica, serwo, skrzynia biegów (3,4),
chłodnica^ aparat zapł, gaźnik, inst. gazowa, koła, resory, most
- tylny i inne części. Ujazd Górny, powiat średzki, teł. 076/874-01-84
wieczorem
ŻUK : silnik nominalny (nie używany), 2 mosty, różne pompy,
mechanizmy różnicowe (3 szt.), nowy gażnik (Weber), wały napę
dowe, półosie. głoPca, po remonde, ałtemator, prądnica, tarcze
ham, docisk sprzęgła, nowa pompa paliwa. Wrocław, tel. 0506/
70-62-53
ŻUK: różne części. Wrocław, tel. 0605/12-80-05
ŻU K : silnik (nowy, bez głowicy), docisk i tarcza sprzęgła, rozrusznik, półosie, ałtemator, gaźnik Weber, wał napędowy, aparat
zapłonowy, mosty, mechanizmy różnicowe. Wrocław, tel. 071/
795-60-16
ŻUK A-11,1982 r.: silnik kpi, z dokumentacją, możliwość spraw
dzenia. Domasław, tel. 07,1/311-98-33
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SAMOCHODY
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ALFA ROMEO 164,1969 r, 1800 ccm, zielony metalic, w całości
lub na części, bez prawa rejestracji,.- 2.500 zł. Sułkowice, powiat
gostyński, tel. 0692/59-55-01
AUD1100,1982 r, 230 tys. km, 1800 ccm, czerwony, kompletny, w
całości lub na części, techn. sprawny, kpi. kluczyków, dodatkowo
4. drzwi, stan b. dobry, - 1.500 zł. Rawicz, tel. 0505/48-00-51,
0607/89-67-71
AUD1100,1986 r, 1800 ccm w całości lub na części, stan b. do
bry, - 2.800 zl. Wrocław, teł. 0607/48-95-83
AUDI 80,1980 r. nadwozie do remontu, brak silnika, silnk nienumerowany, kpi. dokumentacja, -1.350 zl. Oławą tel. 0609/83-75-85
AUDI 80,1984 r, 1800 ccm, benzyna, bordowy, automatic, bez
prawa rejestracji, stan idealny, - 2.000 zł. Pieńsk, powiat zgorze
lecki, tel. 0600/11-52-86
AUDI 80 B3,1989 r, 212 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, szy
berdach, RO, stan dobry, bez prawa rejestracji • 950 EUR. Strze
gom, teł. 0503/85-09-70
AUDI 80,1992 r, 1300 ccm, benzyna, biały, w ciągłej eksploatacji,
do remontu, w całości lub na części, rejestracja do 06. 2004 r, 900 zł. Świdnica, tel. 074/640-41-34
AUDI V 8 ,1988 r, 3600 ccm refingi dachowe, zdekompletowany,
zarejestrowany, w całości lub na części, - 5.000 zl. Oleśnica, tel.
071/798-92-56
AUDI V8 OUATTRO, 1993 r, 4200 ccm, fioletowy, 2 poduszki pow,
ogrz. Webasto, czarna skórzana tapicerka (sportowa), el. otw.
szyby, podgrzewane fotele przednie i tylne, rolety, automatic, na
zachodnich tablicach, -14.500 zł. Nowa Sól, tel. 0506/40-83-88
AUSTIN METRO, 1987 r, 1300 ccm zarejestrowany, brak OC, do
remontu blacharici, techn. sprawny, w całości lub na części, -1.100
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72
AVIA A31,1991 r, niebieski, w całości lub na części, -1.600 zł.
Jelenia Góra, tel. 075/713-74-29
BMW 316 E-21 .rekin’ , 1982 r, 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna
alum. felgi, obrotomierz, stan dobry, bez prawa rejestracji, -1.100
zł. Rawicz, teł. 0600/15-00-58
BMW 316 i, 1990 r, 1600 ccm, biały, 2-drzwiowy, alum. felgi, el.
reg. lusterka, bez prawa rejestracji, - 2.390 zł, tel. 0600/37-26d69
BMW 316,1995 r, 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony, na
zachodnich tablicach, stan b. dobry, - 2.500 zLGubin, tel. 068/
359-34-09,0691/95-15-21
BMW 318, 1987 r, 1800 ccm, benzyna, biały, centr. zamek, na
zachodnich tablicach, • 2.000 zł. Zgorzelec; tel. 0505/11-72-01
BMW 318,1988 r, 140 tys. km, czerwony, na zachodnich tabli
cach, odbiór w Niemczech, stan idealny, reflektory soczewkowe,
halogeny, szeroki lampy tylne, jasne wnętrze - 500 EUR. Nowa
Sól, teł. 0506/40-83-88
BMW 320,1988/89 r, 2000 ccm, benzyna el. reg. szyby, centralny
zamek, szyberdach, 4-drzwiowy, spoilery, na zachodnich tablicach,
stan b. dobry - 550 EUR. Olesno, tel. 0692/78-32-79
BMW 520 E-34,1989 r, 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, welurowa tapicerka (szara), zadbany, stan b. dobry, na za
chodnich tabficach • 1.300 EUR. Wrocław, teł. 0602/45-62-26
BMW520 E-34,1993r, 2000 ccm, 24V, biały, ABS, el. otw szyby,
wspomaganie kier, uszkodzona gfowica, stan dobry -1.300 EUR.
Zgorzelec, tel. 0691/34-69-67
CITROEN BX, 1989 r, 1900 ccm, benzyna el. otw. szyby i szyber
dach, centralny zamek, zarejestrowany, brak przeglądu, - 2.600
zł. Wrodaw, tel. 071/349-23-05,0502/32-40-77
CrTROEN BX RE, 1990 r, 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, bez prawa rejestrami, na zachodnich tabficach, stan
b. dobry, - 2.200 zł. Bolesławiec, tel. 0600/03-44-75
CITROEN C15,1992 r, 1800 ccm, diesel, czenwony, bez prawa
rejestracji, stan idealny, - 4.000 zl. Poznań, tel. 0698/8057-62 •
CITROEN XANTIA, 1995 r, 1800 ccm, wiśniowy metalic, wspo
maganie kier, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. otw. szyby,
na zachodnich tablicach, stan b. dobry, • 6.800 zł. Sieradz, teł.
0609/35-67-58
CITROEN XM, 1992 r, 2100 ccm, turbo D, czarny, na zabhodnich
tabficach, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki • 1.300
EUR, - 2.600 zł. Kędzierzyn-Koźle, teł. 0609/55-68-36
CITROEN XM, 1993 r, 2000 ccm, błękitny metalic, wspomaganie'
kier, eł. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, hak, na za
chodnich tablicach, stan b. dobry, - 4.000 zł. Sieradz, teł. 0609/
35-67-58
CITROEN ZX, 1992 r, 105 tys. km, 1400 ccm, czarny, centr. za
mek, eł. otw. szyberdach, 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, -1.200
zł. Rawicz, teł. 0600/85-46-46
DAEWOO MATIZ, 1999 r, 55 tys. km, miedziany metalic, mocno
uszkodzony przód, I wrfaśddeł, zarejestrowany, w całości lub na
częśd, - 6.900 zł, tel. 0601/78-82-84
FIAT 125p, 1983 r, 1500 ccm, diesel, oliwkowy, stan b. dobry,
silnik od WV Golfa, po wymianie pierśaeni, 5-biegowy, ważny prze
gląd, -1.400 zł. Sdnawa, tel. 076/843-71-24,0691/0446-16 ^
FIAT 126p, 1986 r, 650 ccm, fioletowy, brak przeglądu, • 750 zł.
Długołęka, tel. 071/399-86-77
FIAT 126p, 1988 r, 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, lotnicze
fotele, aktualny przegląd i OC, w całośd lub na częśd, - 500 zł.
Strzegom, tel. 0504/26-05-19
FIAT DUCATO, 1983 r, 2000 ccm, benzyna, inst. gaz. w całośd
lub na częśd, stan b. dobry, dużo nowych częśd, 5-biegowy, uszko
dzona głowica, - 3.500 zł. Waforzych, tel. 0606/61-55-90
FIAT DUCATO, 1985 r, 2500 ccm, diesel, biały, 7-osobowy, po
remoncie blacharki, do wymiany pasek rozrządu, • 4.500 zł. Wro
cław, tel. 071/787-31-08,0601/78-26-97
FIAT DUCATO, 1995 r, 2500 ccm, diesel, biały, podwyższony,
przedłużony, w całośd hJbna częśd, bez prawa rejestracji, • 10.000
zł. Góra, tel. 0600/14-86-96
FIAT RITMO, 1964 r, 1600 ccm w całośd lub na częśd, uszko
dzony przód, inst. gazowa, - 500 zł. Krośnice, tel. 071/384-64-90,
0601/1543-16
FIAT TEMPRA KOMBI, 1992 r, 170 tys. km, 2000 ccm, zielony,
alum. felgi, hak, szyberdach otw. el, centr. zamek, el. otw. szyby,
wspomaganie kier, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, bez pra
wa rejestracji, • 3.100 zł. Wrodaw, tel. 0507/08-90-13
FIAT TIPO, 1990 r, 130 tys. km, 1400 ccm, i.e, zielony metalic,
techn. sprawny, bez prawa rejestracji, w całośd lub na częśd,
stan dobry, -1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 0692/01-25-74
FIATTIPO, 1991 r, 1600 ccm, benzyna, bordowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centralny zamek, wspomaganieIcier,
el. otw. szyby, zadbany, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, - 2.200
zł. Legnica, tel. 0508/50-21 -74
FIAT UNO, 1992 r, 1000 ccm bez prawa rejestracji, stan b. dobry,
-1.800 zł. Strzelin, tel. 0608/79-12-52
FORD CARGO, 1984 r. bez kabiny, - 5.000 zł. Lubsko, powiat
żarski, tel. 0601/34-94-95
FORD ESCORT, 1985 r, 1300 ccm, benzyna w całości lub na częśd,
techn. sprawny, • 500 zł. Strzelin, tel. 071/392-19-39,0503/66-98-74
FORD ESCORT, 1990 r, 1400 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwiowy, szyberdach, spoiler, 5-biegowy, bez prawa rejestrach -1.600
zł. Mirostowice, powiat żarski, tel. 0698/18-13-24
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r, 170 tys. km. 1800 ccm, diesel
bez prawa rejestracji, w całośd lub na częśd, na zachodnich ta
blicach. Sława, teł. 0603/11-80^26
FORD ESCORT, 1992 r, 160 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny
metalic, wspomaganie kier, centr. zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, welurowa tapicerka, nowe opony, atermiczne szyby, reguł,
kierownica, stan techniczny b. dobry, bez prawa rejestracji, - 2.550
zł. Wrodaw, teł. 0503/06-66-30
FORD ESCORT, 1992 r. 1800 ccm, 16V, srebrny, 5-drzwiowy, na
zachodnich tablicach • 650 EUR. Zawadzkfe, powiat strzelecki,
tel. 0600/65-92-88
FORD ESCORT, 1994 r, 1400 ccm, benzyna, bordowy metalic,
alum. felgi, 2 poduszki pow, stan b. dobry, na zachodnich tabli
cach, - 3.600 zł. Ostrów Wlkp, tel. 062/734-8446,0601/934947
FORD FIESTA, 1984 r, 1100 ccm, benzyna, srebrny, stan zawie
szenia i silnika b. dobry • 550 zł. Wrocław, teł. 0605/68-24-85
FORD FIESTA, 1966 r, 1100 ccm, benzyna, bordowy metalic,
3-drzwiowy, bez prawa rejestracji • 330 EUR. Żary, tel. 0608/
35-00-89
FORD FIESTA, 1990 r, 1100 ccm, fioletowy metalic, 3-drzwiowy,
ńa zachodnich tablicach - 300 EUR. Legnica, tel. 0600/50-53-84
FORD FIESTA, 1991 r, 90 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 3-drzwic£
wy, 5-biegowy, oryg. przebieg, RO,-opony zimowe, el. reg. reflek
tory, stan techn. b. dobry, wcalośd lub na częśd; -1.690 zł. Jele
nia Góra, tei. 075/751-81-53wieczorem, 0695/5842-09
FORD FIESTA, 1991 r, 1100 ccm, benzyna 3-drzwiowy, bez pra
wa rejestracji - 430 EUR. Żary, tel. 0608/35-00-89
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FORD FIESTA, 1992 r, 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, na
zachodnich tablicach • 430 EUR. Zgorzelec, teł. 0502/92-67-81
FORD FIESTA, 1992 r, 1100 ccm, wiśniowy, 3-drzwiowy, bez pra
wa rejestracji, - 3.200 zł. Leszno, tel. 0601/44-64-16
FORD FIESTA, 1995 r, 1100 ccm, benzyna, bordowy metalic,
3-<lrzwiowy, na zachodnich tablicach • 900 EUR. Pieńsk, tel. 075/
775-58-22
FORD MONDEO, 1994 r, 1600 ccm, 16V, srebrny metalic, bez
wypadku, stan b. dobry, dużo dodatków, na zachodnich tablicach
-1.320 EUR. Lubsko, powiat żarski, tal. 0601/68-97-94
FORD MONDEO, 1995 r, 1600 ccm, benzyna, czenwony, na za
chodnich tablicach -1600 EUR. Pieńsk, tel. 075/775-58-22
FORD ORION, 1984 r, 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, w cało
śd lub na częśd, brak przeglądu i OC, -1.800 zł. Wrocław, tel.
0607/8245-61
FORD ORION, 1969 r, 1600 ccm, czerwony, na zachodnich tabli
cach • 350 EUR. Gubin, powiat krośnieński, teł. 0607/36-25-52
FORD ORION, 1992 r, 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebrny
metalic, na zachodnich tablicach, • 2.450 zł. Żagań, tal. 0692/
75-63-16
FORD SCORPIO SEDAN, 1991 r, 158 tys. km, 2000 ccm, benzy^
na, grafitowy metalic, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, drewnia
ne wykończenia, el. reg. lusterka, na zachodnich tablicach, - 3.400
zł. Legnica, tel. 0608/52-53-12
FORD SIERRA, 1983 r, 2300 ccm, diesel, brązowy, polska doku
mentacja, w całośd lub na częśd, • 1.300 zł. Wrocław, teł. 071/
346-63-09
FORD SIERRA, 1984 r, 2300 ccm, diesel w całośd lub na częśd.
Jelenia Góra, tal. 075/7554)3-27 po godz. 15,0692/40-10-72
FORD SIERRA, 1986 r, 2300 ccm, diesel, biały, w całośd lub na
częśd, silnik i skrzynia biegówtechn. sprawne, do poprawek lakieru
i blacharid, kpi. dokumentacja, -1.600 zł. Legnicą tel. 0692/34-31-05
FORD SIERRA, 1986 r, 1600 ccm, benzyna, niebieski, 3-drzwiowy • 600 EUR. Zawadzkie, powiat strzelecki, tel. 0600/65-92-88
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r, 2000 ccm, benzyna, bordowy,
alum. felgi, relingi dachowe, szyberdach, na zachodnich tabficach
• 550 EUR. Górzyca, powiat słubicki, tel. 0691/87-57-11
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r, 2000 ccm, benzyna OHC, czer
wony, 5-drzwiowy - 700 EUR. Zawadzkie, powiat strzelecki, teł.
0600/65-92-86
FORD TAURUS, 1989 r, 3000 ccm, V6 w całośd lub na częśd.
Trzebnica, tel. 0504/58-27-17
FORD TRANSIT, 1980 r, 2000 ccm, benzyna, inst. gaz, żółty,
ważne OC, brak przeglądu, zatrzymany dowód rej, 9-osobowy lub
1 1ładunku, 6 foteli z pasami, w całości lub na częśd, • 2.500 zł.
Wrocław, teł. 0697/50-74-92
FORD TRANSIT, 1990 r, 2000 ccm, benzyna, biały, krótki, niski,
oszklony, na zachodnich tabficach - 990 EUR. Zgorzelec, tel. 0502/
92-67-81
FORD TRANSIT, 1996 r, 2500 ccm, diesel, biały, na zachodnich
tablicach • 3.500 EUR. Kędzierzyn-Koźle, teł. 077/482-6049
HONDA CIVIC, 1988 r, 138 tys. km, 1300 ccm, 16V, szary meta
fic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach,
odbiór w Goerfitz • 250 EUR. Wschowa, tel. 0691/29-29-07
HONDA CIVłC, 1990 r, 1500 ccm, szary metalic, 3-drzwiowy, na
zachodnich tablicach - 400 EUR. Gubin, powiat krośnieński, tel.
0607/36-25-52
HONDA CIVIC, 1991 r, 140 tys. km, 1300 ccm, czerwony, bez
prawa rejestracji, stan b. dobry, • 2.450 zł. Gryfów śląski, tel. 0508/
47-79-92
HONDA CONCERTO, 1992 r, 1500 ccm, benzyną biały, centr.
zamek, szyberdach, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 650
EUR. Ośno Lubuskie, powiat słubicki, tal. 0601/36-67-73
HYUNDAI ACCENT, 2000/02 r, 17 tys. km, 1300 ccm, benzyna,
czenwony, mocno uszkodzony bok prawy, kupiony w salonie, I rej.
i zakup w 2002 r, bogata wyposażenie, eksploatowany przez 6
miesięcy, kpi. dokumentacja, w całośd lub na częśd, • 10.500 zł,
teł. 0601/70-7645
ISUZU MIDI BUS, 1987 r, 2000 ccm, diesel w całośd na częśd,
techn. sprawny, -1.900 zł. Brzeg, tel. 077/416-33-60
IVECO TURBODAILY, 1992 r, 2500 ccm, diesel zniszczony do
szczętnie, kpi. dokumentacja, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 0605/
12-80-05
IVECO 45-10 DAILY, 1992 r, 2500 ccm, diesel zdekompletowany,
• 4.000 zł. Wrodaw, teł. 0606/9747-70
MAZDA 323,1967 r, 172 tys. km, 1500 ccm, czenwony, zadbane
wnętrze, stan ślinka bardzo dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, -1.900
zł. Wrodaw, tal. 0697/59-81-09
MAZDA 323,1990 r, 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, wspo
maganie kier, szyberdach, na zachodnich tabficach lub na częśd,
• 2.700 zł. Opole, tel. 0604/8943-65
MAZDA 626,1967 r, 2000 ccm, diesel, biały, w całośd lub na
częśd, na zachodnich tablicach -£50 EUR. Wrodaw, tel. 0501/
73-25-80
MAZDA 626,1990 r, 300 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny
metafic, el. otw. szyby i szyberdach, ABS, opony zknowe+alum.
felgi (komplet), bezwypadkowy, stan dobry, bez prawa rejestracji,
- 2.900 zł. Opole, tel. 0601/46-27-02
MAZDA 626 SEDAN, 1994 r, 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 16
V, granatowy, ABS, centr. zamek, blokada silnika na plota, welu
rowa tapicerka, el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, ei. reg.
lusterka, wspomaganie kier, RO, poduszka pow, stan idealny, użyt
kowany przez kobietę - 2.000 EUR. Żary, tał. 0506/08-54-62
MAZDA XEDOS 6,1996 r, 90 tys. km, 1600 ccm, granatowy me
talic, w całośd lub na części, • 8.000 zł. Opole, teł. 077/455-86-07,
0603/20-16-99
MERCEDES 190,1989 r, 2000 ccm, benzyna, granatowy metalic,
na zachodnich tablicach -1.000 EUR. Porajów, powiat zgorzelec
ki, tel. 0692/19-89-06
MERCEDES 200123 D, 1977 r, 2000 ccm, diesel, żółty, w całośd
lub na częśd, ważny przegląd i OC, zarejestrowany, centralny
zamek, wspomaganie kier, hak, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/
354-01-60,0607/66-78-34
MERCEDES 200 123,1985 r, zielony, silnik po całkowitym, kapi
talnym remoncie, w całośd lub na częśd, - 5.000 zł. Wrocław, fel.
0697/2843-75
MERCEDES 240 123 D, 1981 r, 300 tys. km, 2400 ccm, diesel, czer
wony, hak, szyberdach, stan silnika i blacharid dobry * Mercedes 300
123D, rok prod. 1981, przeb. 171 tys. km, kolor biały, silnik w stanie b.
dobrym, blacharka do remontu, w całości lub na części, • 6.500 zł.
Gromadka, powiat bolesławiecki, fel. 0605/03-8049
MERCEDES 240123 D, 1981 r, 2400 ccm, diesel, niebieski, zde
kompletowany, w całości lub na częśd, zarejestrowany, - 600 zł.
Wałbrzych, teł. 074/845-28-29,0600/53-29-23
MERCEDES 240 123 KOMBI, 1983 r, 2400 ccm, diesel, poma
rańczowy, wspomaganie kier, alum. felgi, drewniane wykończe
nia, zadbane wnętrze, refingi dachowe, hak, centr. zamek, szy
berdach, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, bez prawa rejestracji •
950 EUR. Bolesławiec, teł. 0504/55-87-59
MERCEDES 309,1986 r, 3000 ccm, diesel przedłużony, podwyż
szony, bez prawa rejestracji • 1.000 EUR. Lubań, teł. 0697/24-15-26
MERCEDES 817 ATEGO, 1999/00 r, 4300 ccm, diesel, biały,
mocno uszkodzony, zarejestrowany, możliwa sprzedaż częśd (sil
nik, skrzynia1)iegów, mosty, winda i inne), • 36.500 zł. Wrocław,
tel. 0697/27-35-77
MERCEDES ATEGO 817,1994 r, 4300 ccm, diesel, biały, mocno
uszkodzony, zarejestrowany, w całośd lub na częśd, - 36500 zl.
Wrocław, tel. 0697/27-35-77
MITSUBISHI COLT, 1982 r. brak przeglądu i OC, - 800 zł. Nowa
Kuźnia, powiat bolesławiecki, teł. 0605/82-90-72
MITSUBISHI COLT, 1990 r, 1500 ccm, benzyna, czerwony, auto
matic, wspomaganie kier, 3-drzwiowy, zadbany, stan idealny, na
zachodnich tablicach, -1.900 zł. Legnica, tel. 0506/50-21 -74
MITSUBISHI GALANT SEDAN, 1989 r, 1600 ccm, benzyna, inst.
gaz, grafitowy, do remontu silnika i blacharki, niekompletny, zare
jestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, w całośd lub na częśd,
• 3.200 zl, tel. 0601 /70-17-36
MITSUBISHI GALANT, 1991 r, 160 tys. km, 1500 ccm, benzyna,
niebieski metalic, centr. zamek, szyberdach, ABS, wspomaganie
kier, na zachodnich tablicach lub na częśd, - 3.700 zl. Opole, tel.
0604/8943-65
MITSUBISHI LANCER. 1987/91 r. wspomaganie kier, ABS, stan
dobry, na zachodnich tablicach - 500 EUR. Zgorzelec, tel. 0691/
34-69-67
MITSUBISHI LANCER. 1991 r, 145 tys. km, 1300 ccm, bordowy,
stan b. dobry, na zachodnich tablicach, cena 500 EUR. Gryfów
Śląski, tel. 0508/47-79-92
MITSUBISHI LANCER, 1991 r, 140 tys. km, 1500 ccm, bordowy
metalic, 5-drzwiowy, stan dobry, na zachodnich tablicach, - 2.600
zł. Oleśnica, tel. 0605/96-64-34
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1989 r, 2000 ccm, benzyna, biały,
bez prawa rejestracji, - 4.500 zł, tel. 0698/40-00-82
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1989 r, 2000 ccm, benzyna, biały,
bez prawa rejestracji, - 4.500 i , teł. 0506/21-99-60
MULTICAR M-25,1979 r. kpi. dokumentacja, zarejestrowany do
3.51. -1.700 zł. Jelenia Góra, tei. 0601/54-21-20

NISSAN SUNNY, 1982 r, 1300 ccm, benzyna kpi. dokumentacja,
w całośd lub na częśd, -1.000 zł. Nysa, tal. 0505/14-51*93
NISSAN SUNNY COUPE:, 1990 r, 1600 ccm, benzyna 3-drzwio
wy, na zachodnich tablicach - 550 EUR. Zawadzkie, powiat strze
lecki, tel. 0600/65-92-88
NYSA 522 T, 1980 r, niebieski, w całośd lub na częśd, - 500 zł.
Trzebnica, teł. 071/387-25-85
OPEL CALIBRA, 1993 r, 2000 ccm, zielony, bogate wyposaże
nie, bez prawa rejestracji, - 5.900 zł. Legnica, fel. 0603/3048-23
OPEL CORSA, 1986 r, 1300 ccm, benzyna 5-biegowy, etan do
bry, na zachodnich tablicach • 190 EUR. Dębno, powiat myśliborski, tal. 0605/68-02-33
OPEL CORSA, 1991 r, 110 tys. km, 1200 ccm, niebieski, alum.
felgi, ospoilerowany, na zachodnich tablicach, stan b. dobry, - 2.200
zł. Gubin, teł. 068/359-34-09,0691/95-15-21
OPEL CORSA, 1992 r, 115 tys. km, 1200 ccm, turkusowy, na za
chodnich tablicach, stan idealny, bez korozji, - 1.800 zł. Ostrów
Wlkp, tel. 0602/33-96-80
OPEL CORSA B, 1995 r, 1500 ccm, turbo D, wiśniowy metalic, b.
mocno uszkodzony, klimatyzacja, automatic, kpł. dokumentacja,
.twardy” dowód rejestracyjny, karta pojazdu, w całośd lub na czę
śd, • 6.950 zł, tel. 0601/77-61-54
OPEL KADETT KOMBI, 1960 r, 1300 ccm, benzyna, beżowy, w
całośd lub na częśd, uszkodzony sfinik, ♦ drugi, zarejestrowany,
stan dobry, • 500 zł. Legnica, tel. 0607/14-95-37
OPEL KADETT, 1982 r, 1000 ccm, OHC, benzyna, Inst, bordowy,
brak przeglądu I OC, w całośd lub na częśd, - 420 zł. Nowe Masteczko, powiat nowosolski, fel. 0504/05-11 -59 po godz. 17
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r, 1300 ccm, benzyna, granatowy,
bez prawa rejestracji • 450 EUR. Żary, tel. 0691/36-96-36
OPEL KADETT, 1990 r, 1600 ccm, benzyną czarny, 3-drzwiowy,
bez prawa rejestracji - 400 EUR. Żary, fel. 0691/36-96-36
OPEL KADETT, 1991 r, 1400 ccm, bordowy, 5-drzwiowy, bez pra
wa rejestracji, • 2.700 zł. Leszno, tel. 0601/44-64-16
OPEL KADETT, 1991 r, 114 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, stan dobry, na zachodnich tablicach, • 1.990 zl.
Wrocław, tel. 0601/7147-61
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r, 2000 ccm, czenwony, brak maski
przedniej, lamp, fotela kierowcy, rozrusznika, automatyczna skrzynia
biegów; na niemieckich tablicach, -1.250 zł. Syców, tel 0606/73-6741
OPEL SENATOR, 1987 r, 2800 ccm, benzyna, zielony metalic, w
całśd łub na częśd, • 1.500 zl. Marciszów, powiat kamiennogór
ski, tel. 075/742-55-89
OPEL VECTRA, 1990 r, 1600 ccm, benzyna, biały, 4-drzwiowy,
na zachodnich tablicach • 750 EUR. Lubań, tel. 075/721-17-73
OPEL VECTRA, 1995 r, 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary
metafic, I właśddel, na zachodnich tablicach - 2.000 EUR. Pieńsk,
tel. 075/775-58-22
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r, 1600 ccm, 16V, wiśniowy meta
fic, na zachodnich tablicach • 3.500 EUR. Opole, fei. 0605/09-67-22
PEUGEOT 205 ROLAND GARROS, 1990 r, 1400 ccm, benzyną
zielony metafic, 3-drzwiowy, bogato wyposażenie, lekko uszko
dzone drzwi prawe, na zachodnich tablicach - 400 EUR. Niem
cza, tel. 074/837-60-11,0606/42-34-67
PEUGEOT 205,1990 r, 1100 ccm, benzyna, czerwony, 2-drzwiowy, zadbany, nowe opony, na zachodnich tablicach, w całośd łub
na częśd, możliwość transportu, stan b. dobry, - 2.300 zl. Zielona
Górą tel. 0694/16-09-26
PEUGEOT 205,1991 r, 1200 ccm, biały, 5-drzwiowy, na zachodnich
tablicach -450 EUR. Górzyca, powiat słubicki, teł. 0691/87-57-11
PEUGEOT 305, 1983 r, 1500 ccm, benzyna, inst. gaz. techn.
sprawny, do małych poprawek, brak OC, przegląd do 10.20Ó4 r. ♦
częśd, w całośd lub na częśd, -1.200 zł. Kowary, powiat jelenio
górski, tel. 0603/70-91-80
PEUGEOT 309,1986 r, 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metafic, uszkodzony prawy bok, częśdowo zdekompletowa
ny, kpi. dokumentacja, .twardy* dowód rejestracyjny, • 1.100 zł.
Legnica, tel. 0608/1241-00
PEUGEOT 406 KOMBI, 2001 r, 77 tys. km, 2000 ccm, diesel,
HDI, błękitny metalic, klimafronic, wspomaganie kier, ei. otw. szy
by i reg. lusterka, RO z CD, drewniane wykończenia, uszkodzony
przód, 2 poduszki pow.(wystrzełone), sprowadzony z Francji w
grudniu 2003 r, -42.700 zł. Wrocław, teł. 0603/0740-54
PEUGEOT 605 SV, 1992 r, 2100 ccm, turbo D, czamy, uszkodzo
ny przód i lewy tył, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, ałum.
felgi, drewniane wykończenia, po remoncie sinka, kpi. dokumen
tacja, .twardy* dowód rejestracyjny, w całośd lub na częśd, • 7.900
zł, teł. 0601/21-7542
PEUGEOT J 5 ,1991 r. 2500 ccm, turbo D, biały, opony z felgami
16*, hak, skorodowane nadwozie, bez prawa rejestrami, w całośd
lub na częśd, - 2.700 zł. Legnica, teł. 0506/15-59-18
PEUGEOT J 9 ,1982 r, 2500 ccm, diesel techn. sprawny, w cało
śd łub na częśd, -1.550 zł. Kłodzko, teł. 0696/10-62-72
RENAULT 19, 1989 r, 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic,
5-drzwiowy, na zachodnich tabficach -450 EUR. Wrodaw, tel. 071/
346-6084
RENAULT 19,1991 r, 1700 ccm, benzyna, błękitny metafic, 5-drzwiowy, centr. zamek + plot, el. otw. szyby, stan b. dobry, na zachodnich
tabficach • 390 EUR. Lubsko, powiat żarski, teł. 0692/5042-38
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r, 1700 ccm, czenwony, bez wy
padku, na zachodnich tablicach, -1.800 zł. Lubsko, powiat żarski,
tel. 0601/68-97-94
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r, 1800 ccm, benzyna, czamy, •
600 EUR- Zgorzelec, tel. 0501/12-81-79,0502/2541-96
RENAULT 19,1993 r, 1800 ccm, szary metafic, na zachodnich
tablicach, welurowa tapicerka, centralny zamek, szyberdach, el.
otw. szyby, spoiler - 850 EUR. Legnica, tel. 0697/4355-05
RENAULT 19,1994 r, 1700 ccm, benzyna,'niebieski, 5-drzwiowy,
centr. zamek, wspomaganie kier, ei. otw. szyby - 700 EUR. Zgo
rzelec, tel. 0501/12-81-79,0502/2541-96
RENAULT 21.1988 r, 130 tys. km, 2200 ccm, benzyną srebrny,
uszkodzona skrzynia biegów, w całośd lub na części, - 2.200 zł.
Pleszew, fel. 0607/65-29-08
RENAULT 21,1990 r, 1700 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, bez prawa rejestracji • 550 EUR. Żary, tel. 0692/94-81-90
RENAULT 25,1988 r, 3000 ccm, benzyna, V6, srebrny metalic, w
całośd lub na częśd, • 2.000 zl. Międzyrzecz, tel. 0506/81 -55-81
RENAULT 305 TR, 1985 r, 12000 ccm w całośd lub na częśd, 4.000 zł. Mardnkowice, powiat oławski, tel. 071/302-86-31
RENAULT 4 FURGON, 1980 r, 900 ccm, biały, w całości lub na
częśd, techn. sprawny, - 600 zł lub zamienię na motorower Sim
son S 51. Wrocław, tel. 0506/99-17-31
RENAULT 9 TL SEDAN, 1985 r, 1400 ccm, metalic, techn. spraw
n i w całośd lub na częśd, hak holowniczy, amortyzatory pneu
matycznie pompowane, kupiony z urzędu celnego, -1.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 0607/91-89-33
RENAULT CLIO, 1991/92 r, 1200 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, bez wypadku, na zachodnich tabficach - 500 EUR. Lubsko,
powiat żarski, tel. 0601/68-97-94
SEAT CORDOBA, 1994 r, 1600 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 2 po
duszki pow, wspomaganie kier, centr. zamek, el. otw. szyby, bez
prawa rejestracji -1.700 EUR. Żary, tel. 068/374-81-85
SEAT IBIZA, 1991 r, 1200 ccm, benzyna, niebieski metalic,
5-drzwiowy, na zachodnich tablicach - 350 EUR. Zgorzelec, tel.
0502/92-67-81
SEAT IBIZA, 1991 r, 1200 ccm, czenwony, na zachodnich tabli
cach - 350 EUR. Gubin, powiat krośnieński, tel. 0607/36-25*52
SEAT IBIZA, 1992 r, 110 tys. km, 1200 ccm, system Porsche,
czerwony, nakładki na błotnikach i progach, 3-drzwiowy, el. gaźnik, bez prawa rejestracji, w całości lub na częśd, stan dobry, •
1.500 zł. Leszno, tel. 0603/36-81-25
SEAT MARBELLA, 1992 r, 600 ccm, benzyną czamy, 3-drzwiowy,
stan b. dobry- 300 EUR. Zgorzelec, tel. 0501/12-81 -79,0502/2541 -96
SEAT TOLEDO, 1992 r, 1800 ccm, benzyna, zielony metafic, stan
dobry, na zachodnich tablicach • 1.000 EUR. Jawor, tel. 0508/76-60-89
SKODA 120,1989 r, bordowy, w całośd lub na częśd, • 700 zł.
Wrocław, teł. 0691/20-3558
SUZUKI SAMURAI SJ413 CABRIO, 1986 r,-1300 ccm, benzyna,
beżowy, na zachodnich tablicach, • 3.900 zł. Lubsko, powiat żar
ski, teł. 0601/61-97-52
SUZUKI SWIFT GS, 1990 r, 1300 ccm, czamy, wersja sportowa,
kubełkowe fotele, el. reg. lusterka, na zachodnich tablicach, -1.450
zl. Słubice, tel. 0603/0945-64
TALBOT HORIZON, 1984 r, 260 tys. km, 1900 ccm, diesel w ca
łości lub na części, ważny przegląd - 700 zł. Wrocław, tel. 071/
345-68-17
TARPAN 239,1990 r. brak silnika, w całośd lub na części, • 900
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/618-13-67,0693/74-89-69
TOYOTA CELICA, 1983 r, 2000 ccm, 16V, czerwony, el. otw. szy
by, el. reguł, fotel kierowcy, centr. zamek, el. reg. lusterka, klima
tyzacja, alum. felgi, stan dobry, bez prawa rejestracji, - 3.000 zł
lub zamienię. Wrodaw, tel. 0507/04-96-61
VOLVO 240,1982 r, 2400 ccm, diesel silnk w dobrym stanie, w cało
śd lub na częśd, -1.000 zł. Chełmsko śląskie, tel. 075/742-20-83
VW GOLF 1,1976 r, 1500 ccm, diesel po spaleniu, - 250 zl. Opole,
tel. 0607/83-37-33

VW GOLF, 1982 r, 1600 ccm, diesel w całośd lub na częśd, stan
silnika b. dobry, bez prawa rejestracji, • 1.400 zl. Międzylesie,‘
powiat kłodzki, teł. 074/612-58-78,0603/33-94-97.
VW GOLF II, 1986 r, 1300 ccm, benzyna, granatowy, bez prawa
rejestracji, przód VW Jetty, stan dobry, • 1.600 zł. Jelenia Góra,
tal. 0692/07-1654,0692/65-99-87
VW GOLF, 1986 r, 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony,
stan dobry, szyberdach, kubekowe fotele, 3-drzwiowy, reg. wys.
mocowania pasów, bez prawa rejestracji, w całośd lub na częśd,
• 1.900 zl. Lubin, fel. 076/844-72-81 po godz. 17
VW GOLF GTD, 1986/87 r, 1600 ccm, turbo D, niebieski metalic,
5-drzwlowy, RO Pioneer, kola 14*, 5-biegowy, bez wypadku, oryg.
lakier, stan b. dobry, el. reg. reflektory, centralny zamek, skórzana
kierownica, dzielona kanapa, atrakc. wygląd, bez prawa rejestra
cji, • 2.800 zł. Nysa, teł. 0606/44-9754
VW GOLF II, 1987/88 r, 1800 ccm, biały, oclony, w całośd |ub na
częśd, • 2.000 zł. Legnica, tel. 0695/56-17-92
VW GOLF II, 1988 r, 1300 ccm, benzyna, granatowy, bez prawa
rejestracji, przód VW Jetty, do drobnych poprawek, • 1.500 zł.
Jelenia Góra, tel. 0692/07-16-54
VW GOLF, 1988 r, 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafitowy,
stan dobry, bez prawa rejestracji, w całości lub na częśd, • 1.500
zł. Wrodaw, tal. 0602/21-2059
VW GOLF, 1989 r, 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czamy, w
kraju 3 miesiące, atrakcyjny wygląd, stan dobry, na zachodnich
tablicach. Olszyna, powik lubański, tal. 075/723-18-68
VW GOLF II, 1990 r, 150 tys. km, 1300 ccm, grafitowy metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, szeroka listwa, nakładki na nadkolach,
alum. felgi, atrakcyjny wygląd, w całośd lub na częśd, stan b.
dobry, - 2.150 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-8153,0695/5842-09
VW GOLF II, 1990 r, 1600ccm, diesel, grararfowy, 5-biegowy, drzwio
wy, el. regulowane świalia, do odbioru w Niemczech, na zachodnich
tablicach - 600 EUR Lubań, fel. 075/721-16-32,0600/10-11-34
VW GOLF II, 1990 r, 1300 ccm, wtrysk, szary metalic, 3-drzwio
wy, el. reg. reflektory, fotele kubełkowe, na zachodnich tablicach 350 EUR. Lubań, fel. 075/721-16-32,0600/10-11-34
VW GOLF II, 1991 r, 1300 ccm, wtrysk, czerwony, bez wypadku,
na zachodnich tablicach, - 2.200 zł. Lubsko, powiat żarski, tei.
0601/68-97-94
VW GOLF III, 1992/93 r, 1600 ccm, benzyna 5-drzwlowy, bez
wypadku, na zachodnich tabficach -1.100 EUR. Lubsko, powiat
żarski, tel. 0601/68-97-94
VW GOLF III, 1994 r, 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, el.
reg. lusterka, szyberdach, na zachodnich tablicach -1600 EUR.
Pieńsk,fel. 075/775-58-22
VW JETTA II, 1987 r, 1300 ccm, benzyna, inst. gaz, fioletowy,
4-drzwiowy, uszkodzony tyi, w całośd lub na częśd, - 4.600 zi.
Legnica, fei. 0601/79-18-30
VW JETTA, 1988 r, 1600 ccm, turbo D, brązowy metafic.4-drzwiowy,
na zachodnich tablicach - 650 EUR. Zgorzelec, tel. 0502/92-67-81
VW LT 28 MAXI, 1982 r, 2500 ccm, diesel techn. sprawny, w cało
śd lub na częśd, • 3.100 zł. Kłodzko, fel. 0696/10-62-72
VW LT 35 MAXI, 1982 r, 2400 ccm, diesel -drzwiowy, w całośd
lub na częśd, • 3.100 zł. Wałbrzych, tel. 0604/62-70-89
VW PASSAT, 1978 r, 1263 ccm, zielony metalic, do remontu lub
na częśd, • 600 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/41-66-19
VW PASSAT KOMBI, 1985 r, 1600 ccm, benzyna w całośd lub na
częśd, bez prawa rejestracji, -1.200 zł. Wrodaw, teł. 0607/30-22-99
VW PASSAT SEDAN, 1987 r, 1800 ccm, benzyna, czerwony, bez
prawa rejestracji, - 3.500 zł, teł. 0698/40-00-82
VW PASSAT KOMBI, 1987 r, 1800 ccm, benzyna bez prawa reje
stracja • 3.500 zł, tel. 0506/21-99-60
VW PASSAT KOMBI, 1987 r, 1600 ccm, TD, zielony metalic, na
białych tablicach, wspomaganie kier, - 2500 zł. Pleszew, tel. 0607/
54-34-29
VW PASSAT, 1987 r, 1800 ccm, wtrysk, granatowy, refingi dacho
we, hak, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, w całośd lub na
częśd, • 2.000 zł. Wocław, fel. 0503/14-00-68
VW PASSAT KOMBI, 1995 r, 1900 ccm. TDI uszkodzony, skrzy
nia biegów i zawieszenie w stanie dobrym, w całości łub na czę
śd • 850 EUR. Zgorzelec, tei. 0691/34-69-67
VW PASSAT KOMBI, 2000 r, 1900 ccm, TDI bez prawa rejestracji
- 3.500 EUR. Leszno, tel. 0698/51-71-14
VW POLO, 1983 r, 1100 ccm, benzyna, czerwony, bez prawa re
jestrach - 330 EUR. Żary, teł. 0692/94-81-90
VW POLO, 1984 r, 1100 ccm, benzyna, beżowy, na zachodnich
tablicach • 150 EUR. Tuplice, fel. 068/375-7446
VW POLO COUPE, 1967 r, 130 tys. km, 1035 ccm bez prawa
rejestracji, stan b. dobry, - 2.000 zł. Brzeg Dolny, teł. 0691/55-38-85
VW POLO, 1990 r, 126 tys. km, 1300 ccm, ciemny metafic, stan b.
dobry, na zachodnich tabficach, -2200 zł. Wocław fel. 0692/18-55-11
VW POLO COUPE. 1992 r. 1300 ccm, benzyna, fioletowy meta
lic, ospoierowany, stan b. dobry, • 2.800 zł. Legnica, teł. 0601/
67-87-04,076/722-95-92
VW TRANSPORTER BUS, 1986 r. 1600 ccm, diesel, pomarań
czowy, oszklony, na zachodnich tabficach, stan dobty, • 3.000 zł.
Brzeg, tel. 0604/0809-65,0600/81-52-08
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1986 r, 1600 ccm, diesei, żółty,
na zachodnich tablicach -1.150 EUR. Kędzierzyn-Koźle, tel. 06021
61-2644
VW TRANSPORTER T 3 ,1987 r, 1600 ccm. turbo D. niebieski,
3-osobowy, skrzyniowy, na zachodnich tabficach, • 3.300 zł. Nysa,
teł. 0696/70-66-33
VWTRANSPORTER T2,1990 r. 1600 ccm, diesel na zachodnich
tabficach - 4200 zł. Wrodaw, teł. 0697/3645-57
VW TRANSPORTER, 1996 r, 2400 ccm, diesel, niebieski, skrzy
niowy, wym. 197x300 m, uszkodzony błotnik, lampa, na zachod
nich tabficach, do sprowadzenia -3.300 EUR. Iowa, powiat żagań
ski, tei. 0696/18-23-39
WARTBURG, 1979 r, 998 ccm, zielony, cakowicie zniszczony,
brak opłat, cena 300 zł łub zamienię na silnk, w b. dobrym stenie,
z osprzętem albo-motorower Komar, zarejestrowany (2 szt.). Bukowice, powiat milicki, tel. 0601/19-89-07
WARTBURG GOLF, 1991 r, 1300 ccm, benzyna, biały, stan ideal
ny -350 EUR. Gubin, teł. 0605/53-10-62 .
ZASTAWA 1100p, 1979 r, 1100 ccm, benzyna, pomarańczowy, w
całośd lub na częśd, • 300 zł. Wocław, teł. 071/372-04-15
ŻUK, 1984 r, 2120 ccm, benzyna, inst. gaz. w całośd lub na czę
śd. • 1.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72

KUPIĘ FORDA TAUNUSA 17M, 1960/66 r. może być bez silnika,
dokumentacji, oryginalna fiferatura, halogeny, lampy Hela, oferty ko
niecznie ze zdjęciem przodu lub tyłu, z dokładnym adresem, komisy
i kontakty przez telefon komórkowy nie interesują mnie. Henryk Gorajski, 64420 Kwicz, powiat międzychodzkl, ul. Nowa 11
MERCEDES 114,1970 r, 2000 ccm, diesel, granatowy, 100% oryg,
szyba kierowcy cała, do małycb-poprawek lewy tylny błotnk, za
dbany, po wymianie silnka, • 3.850 zł. Paczków, tel. 0606/15-33-85
MERCEDE8115,1974 r, 2400 ccm, diesel, czamy, stan b. dobry,
szyberdach, RO, ważny przegląd i OC, zadbany, atrakcyjny wygląd. - 6.500 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/31-20-64
MERCEDES 190 D, 1964 r, 1897 ccm, diesel, czamy, odrestauro
wany, • 22.000 zł. Źemiki Wrocławskie, fel. 071/311-34-10,0693/
64-26-33 (zdjęcie do tej oferty można zobaczyć w internecie pod
numerem -AC0564 http://wkz.autogielda.com.pi)
MERCEDES 200123 D. 1976 r. 270 tys. km, 2000ccm. diesel, zielo
ny, wspomaganie kier, szyberdach, stan opon b. dobry, stan techn. i
blacharid b. dobry, - 3200 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/10-53-01
MERCEDES 450 SLC, 1977 r, 167 tys. km, czerwony metafic, pięk
nie odrestaurowany, wszystkie dodatki, czarna skórzana tapicerka,
el. dodaki, klimatyzacja, • 47.000 zł. Wrodaw, teł. 0602/46-09-80
MERCEDES 608,1974 r. alum. burty, skrzyniowy, po remonde
kapitalnym silnika, ważny przegląd i OC do 06.2004 r, -4500 zł.
Strzegom, teł. 074/64940-65,0606/71-93-83
MIKRUS, 1959 r. do remontu, kompletna dokumentacja, stan do
bry lub zamienię na inny. Olszyna, teł. 075/721-24-73 wieczorem
MUSCEL PICK-UP, 1975 r, 50 tys. km, 3200 ccm, diesel, srebrny,
atrakcyjny wygląd, sprawny technicznie,- 7200 zł. Polanica Zdrój,
tel. 074/868-10-81,0603/74-62-76
OPEL GT, 1961 r, 1900 ccm, czenwony, 2-osobowy, sportowy, po
remonde, do wykończenia, polska dokumentacja, • 16.000 zi.
Wrodaw, teł. 0692/91-77-91
OPEL KADETT C COUPE, 1977 r, benzyna, Inst. gaz, żółto-biały,
zadbany, w 100% oryginalny, wersja Berlinetta, zapeszenie Koni,
- 8.000 zł. Leszno, teł. 0607/68-90-15
OPEL OLYMPIA, 1956 r. kompletny, do remontu I Opel Rekord
Ołympia, 1959 r, zdekompletowany, kompletna dokumentacja 6.000 zł. Legnica, tel. 0602/74-48-90
OPEL REKORD SEDAN, 1974 r, 1700 ccm. benzyna, brązowy,
4-drzwiowy, po całkowitą odbudowie, nowe amortyzatory, zadba
ny, oryginalny w 100%, unikalny model, dodatkowo oryginalne
częśd, lampy, głowica itp, • 4.500 zł łub zamienię, inne propozy
cje. Oława. tel. 071/313-86-76,0604/30-2742
RENAULT 12.1972 r, benzyna, inst gaz, czerwony, ważny prze
gląd, stan dobry, -1.500 zł. Wrodaw, teł. 071/342-65-57
SKODA OCTAVIA, 1959 r, niebieski, stan dobry, • 2.500 zł. Sy
ców, powiat oleśnicki, tel. 0508/3045-34
SYRENA 104,1968 r. stan silnika idealny, blacharka do popra
wek i lakierowana, - 700 zi. Wałbrzych, teł. 0507/82-30-01
SYRENA 105,1974 r, 70 tys. km, 800 ccm, biały, zarejestrowany,
ważny przegląd i OC, oryginalny lakier, stan idealny, kompletna
dokumentacja, • 3.100 zł. Wałbrzych, tel. 0603/0357-95
SYRENA BOSTO, 1970 r, 642 ccm, 2-suw, biały, sten dobry, techn.
sprawny, hak, lakier do poprawek, udokumentowane pochodze
nie, częśd, - 700 zł. Siechnice, tel. 071/311 -59-67,0692/93-76-75
VW GARBUS, 1959 r. do drobnych poprawek, - 2.500 zl. Góra,
teł. 065/544-12-35
VW GARBUS, 1960 r, 1200 ccm, benzyna, srebrny metafic, stan
techn. dobry, przegląd do 102004 r, zniżka na OC 50%, spoiler
tylny, progi chromowane oraz dużo chromowanych elementów,
sportowe fotele, ciemne szyby, drewniane wykończenia, atrakcyj
ny wygląd, nadwozie jak w modelu z 1973 r, - 5.800 zł lub zamie
nię. Prudnik, tel. 0509/10-77-28
VW GARBUS, 1965 r, 1300 ccm, szary metafic, płaska szyba, po
remoncie kapitalnym blacharki i silnika, po lakierowaniu, opony
zimowe, nowy akumulator, alarm, dużo dodaków chromowanych,
atrakcyjny wygląd, zadbany, garażowany, stan b. dobry,-4.500 zł
lub zamienię na inny samochód. Wrodaw, teł. 0691/33-24-24
VW GARBUS, 1966 r, 1200 ccm techn. sprawny, - 2.300 zł. Choj
nów powiat legnicki, tel. 0506/13-23-85
VW GARBUS, 1970 r, 167 tys. km, 1300 ccm, biały, ważny prze
gląd, w ciągłym użytkowaniu, ważne ubezpieczenie OC, - 2.900
zł. Wrocław, teł. 0608/05-21-57
VW GARBUS, 1970 r, 1300 ccm, żółty, po remonde kapitalnym
slnka i karoserii, do poprawek wnętrze • 2.400 zł lub zamienię na
motocykl Junak, chopper, Ural, Dniepr, chętnie z-koszem. Legni
ca, tel. 076/723-04-99,0691/81-04-33
VW GARBUS, 1970 r, 1300 ccm, czenwony, po remonde kapitalnym
silnika, bez korozji, kompletna dokumentacja, wnętrze do wykończe
nia, - 2.400 zł lub zamienię na samochód 3-drzwiowy, np. Ford Escort,
Taunus i inne. Legnica, tel. 076/723-04-99,0691 /81-04-33
VW GARBUS, 1970r,160tys. km, 1300 ccm, benzyna po remon
cie kapitalnym, stan b. dobry, • 6.600 zł lub zamienię. Paczków,
teł. 077/431-78-00,0600/06-30-37
VW GARBUS, 1971 r, 1300 ccm, żółty, po tuningu zewnętrznym,
odnowione wnętrze, atrakcyjny wygląd, garażowany, • 4.500 zl.
Brafin, powiat kępiński, teł. 0694/01-23-70
VW GARBUS, 1972r, 1300 ccm, niebieski metalic, stan b. dobry,
welurowa tapicerka, RO Pioneer, kola krzyżowe, • 4.200 zł. Wro
cław, tei. 0501/16-93-32
VW GARBUS, 1973 r, 1200 ccm, brązowy metalic, odrestaurowa
ny w 2000 r, aluminiowe felgi 16”, tapicerka (imitacja skóry), atrak
cyjny wygląd, • 4.500 zł. Opole, fel. 0608/70-15-60
\W GARBUS, 1973 r, 1200 ccm, zksty metafic, po remoncie biacharki i lakierowaniu, ważny przegląd i OC, stan silnika i skrzyni biegówb.
dobty, • 3.300 zł lub zamienię na inny. Wtodaw, tel. 0506/63-07-73
VW GARBUS, 1976 r, 54 tys. km, 1200 ccm, benzyna, żółty, RO
Alpine + zmieniacz na 6 płyt, opony zimowe, sten b. dobry, - 4.900
zł. Lubin, tel. 076/842-89-64,0601/73-34-95
WARSZAWA 223,1973 r, 126 tys. km. 2120 ccm, biały, silnk górnozaworowy, garażowany, po remonde kapitalnym, stan b. dobry,
- 3.500 zł. Górzyn, gm. Czermin, powiat lubiński, tel. 076/
843-96-87,0603/69-61 -08
WOŁGA, 1974 r, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0609/92-77-72
ZAMIENIĘ VW2/22,1957 r, 1200 ccm, biało-pomarańczowy, „bulik", 9-osobowego, zarejestrowanego, z ważnym przeglądem, na
inny. Świdnica, tel. 074/853-57-91
ZASTAWA 750,1967 r, 750 ccm, benzyna stan silnika b. dobry,
do lakierowania, oryginalny, kompletna dokumentacja, • 1.700 d.
Bojanowo, powiat rawicki, tel. 0697/34-04-32

STAROCIE

POJAZDY
SPECJALNE

AUSTRO-DAIMLER, 1918/25 r.: kpi. reflektor Bosch 240, łącznie
z mocowaniem, Termoscop Brevette z korka, chłodnice, • 1.000
EUR lub zamienię na duży slnk motocyklowy widlasty: Anzani,
H-D, Indianin, Mabeco, BSA, JAP, NSU, MAG lub podobny. Wro
daw, tel. 0604/73-65-24
O

AUTA AMERYKAŃSKIE ZABYTKOWE, STARO
CIE, MOTOCYKLE. S k u p u ję a uta za b y tk o w e ,
amerykańskie krążowniki, pojazdy m ilitarne, auta
nietypow e, w dow olnym stanie, z d okum entacją
lub bez, gotów ka od ręki, zdecydow anie odb ie 
ramy w łasnym tra nsp o rtem , rów nież m otocykle
i części d o aut, te l. 0605/62-00-14,0602/77-11-77
W81004594

BMW 1602,1969 r, 1600 ccm oryginalny + BMW 2002 w czę
ściach, z dokumentacją - 4.500 zl. Wtodaw, tel. 0605/94-04-36
DODGE D-35 PICK-UP, 1952 r. nadwozie na kołach, do remontu,
brak silnka 1skrzyni biegów, • 3.500 zł. Głogów, tel. 0606/64-2751,
0692/55-26-39
FIAT 125p, 1972 r, 1995 ccm, benzyna, inst. gaz, 115 KM, szary,
wspomaganie kier, alarm + centr. zamek ster. płotem, szyber
dach, el. otw. szyby, RÓ, opony, akumulator i reduktor gazu na
gwarancji, stan dobry, • 2.000 zl. Wrocław,'tel. 0605/78-33-76
FIAT 133,1965 r, 850 ccm, niebieski, unkatowa wersja, po re
moncie blacharki i lakierowaniu, • 1.500 zł. Opole, tel. 077/
456-72-95,0503/06-82-15
FORD CAPRI, 1971 r, 2300 ccm, GTXL, V6, żółty, zarejestrowany,
oryginalny, stan b. dobry, • 20.000 zł. Wodaw, tel. 0503/14-00-68
FORD TAUNUS COUPE, 1972 r, 2000 ccm, benzyna, V6, czer
wony, wersja amerykańska, po remonde blacharki i malowaniu,
nowa tapicerka, aluminiowe felgi, po wymianie częśd, czamy dach,
oryginalny w 80%, atrakcyjny wygląd, do małego wykończenia, •
3.500 zł lub zamienię. Lubin, tel. 0697/42-92-03
HANOMAG D 351 ML, 1964 r, 3142 ccm, diesel, czerwony, rzadki
model, wywroka 3-stronna, zarejestrowany, bez przeglądu i OC,
techn. sprawny, ogumienie prod. zachodniej 16x7.00, stan b. do
bry - 3 .200 zł. Sosnówka, powiat jeleniogórski, teł. 0691/73-12-84
KUPIĘ CIĄGNIK LANZ BULLDOG oraz ciągnik Ursus C45, z
lat 50-tych. Bolesławiec, tei. 0601/3447-61
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R EM O N TY * SER W IS * W YNAJEM
PRZYGOTOW ANIE POD UDT
1. KO M ATSU FG15-12, m aszt 3 metry,
- 23 OOO z ł
b e nzyna /g az.................
2. TO YO TA SFG15, m aszt 3 metry,
b e nzyna /g az.................
- 28 OOO z i
3. T O YO T A 5FG20, m aszt 3 metry,
benzyna /g e z.................
- 35 OOO zł
4. T O YO T A 6FG15, m a sztu metry,
benzyna/gaz, na bliźniakach
- 35 OOO zł
5. T O YO T A 6FG25, m aszt 3 metry,
b e n z y n a /g a z ................
- 4 5 OOO z ł
6. T O YO T A 7FG15, m aszt 3 metry,
be n zy n a /g az.................
- 45 OOO zł
7. LIND E H-40, m aszt 3 metry, g az - 45 OOO zł
8. H Y 8 T E R H-40, m aszt 3 metry, gaz- 49 OOO zł
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Poznań - Centralny Skład
Maszyn Używanych
Barnard Adamski
tal. kom. 0-60S 106-198

B e rg e ra t

M o n n o ye u r

Czeladź k. Katowic
Janusz Walczak
tal. kom. 0-601 894117
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Czosnów k. Warszawy
Mirosław Radziszewski
tel. kom. 0-601 328-993

JEDYNY OFICJALNY
DEALER MASZYN

Wrocław
Zbigniew Staslewlcz
tel. kom. 0-603 939 618

CATERPILLAR WPOLSCE
W

N A S Z E J
K0PAM04AMWARKA

A K T U A L N E J

K0PARK04AD0WARKA

W0ZI0Ł0 TECHNOLOGICZNE

Wrócim, ul. Swojczycki 21, UJlai 343-04-34da96
OP000495

serwis gwarancyjny, rem onty
sprzedaż wózków; cząto ZAMIENNYCH, BATERII
TRAKCYJNYCH I AKUMULATORÓW, OGUMIENIA

O F E R C I E :

KOPARKA KOŁOWA

SPYCHARKA GĄSIENICOWA

WG7111,M beom,lemiesz,stabilititorp,
opony10%
, zataki bezpieczedstwe,łyżka
Ocoaa:4

MTS 5200, łamiesz PAT
podwozie 66-98% dobro

łyżka pRBdnia otwierana i widłam i, niż, 411,
łyżka ładowarki otwierana t widłam i, nap|d 414,
•pon, 50%. Teleskopowy wysuwranienia,
wysięgnik z teleskopem, łyżka,
iestalacja pod aiłot, łyżka 800. Kabina typa Deluu. Ocena: 4+

W0ZI0Ł0 TECHNOLOGICZNE

Centrum Wózków
Podnośnikowych

70-893 Szef
80-Z29 Gdańsk
ul. Pizy*
ul. Galaktyczna 34
tel. 091/46!
tal. 058/769-36-66
51-680 P nań-Umultowo
ul. Miętowi l 20
05-152 Czosnów k/Wars*
tal. 061/82 '‘-so-ao
..
Iz a b e lin -D z le k a n ó w e k 6
tal. 061/82:
:
tal. 022/732-16-20
. .
.,
55-070Wro'ław, Nowa Wlei Wrocławska
t o l. kom. 0-6ÓZ
ul. wymysł W ia g o S
tel. 071/364 E-41
telJta 071/3641 41-253 Czeladi-Płaakl k. Katowic
iWlo»nna2
2231265-50-71
2/265-61-90

ZAMIATARKA SAM0ZBIERNA
chodnikowa ZS-13,1980 r.
cena do uzgodnienia

WYSIĘGNIK TELESKOPOWY

WYSIĘGNIK TELESKOPOWY

stan b. dobry, • 85.000 zl. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0606/
78-08-04
KOPARKA NOBAS UB-1233, 1988 r. gąsienicowa, pojemność
łyżki 1.4 m3, mało eksploatowana, po remoncie podwozia-48.000
zl lub zamienię na samochód osobowy albo busa. Wrocław, tel.
,0508/14-21-31 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć wintemecie.
pod numerem -A01609 http://wkz.autogielda.com.pl)
KOPARKA NOBAS UB-632,1988 r. gąsienicowa, mało eksplo
atowana, zapasowe łyżki, stan b. dobry, -12.000 zł. Zawidów, tel.
075/778-80-54,0609/72-02-52
KOPARKA O&K, 1979 r, silnik Deutz gąsienicowa, • 15.500 zl lub
zamienię na ładowarkę Fadroma lub ciągnik Ursus. Kluczbork,
tel. 077/418-93-47,0608/51 -35-97
KOPARKA O&K MHS, 1992 r. kołowa, waga 16t, poj. łyżki 0,7
m3, stan b. dobry, sprowadzona z Niemiec, - 60.000 zł. Chojnów,
powiat legnicki, tel. 0602/10-02-36
KOPARKA O&K MH-4,1992 r. kołowa, łyżka skarpująca, do spro
wadzenia z Niemiec, - 45.000 zł. Wałbrzych, tel. 0696/05-58-68
KOPARKA SCHAEFF HML40,1987 r. 2 łyżki, teleskopowa, nowe
opony,.- 32.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-83-19,0604/22-8844
KOPARKA STAR 266, 1989 r, - 11.000 zl. Wrocław, tel. 0607/
88-48-57
• .

Głuchołazy, tel. 077/439-24-88
OP040993

opon, pnod 50%dobre Sood Yeor, tył 30% debra
4 szt. Sood t o , skrzyila Makowa podgrreweae.
Ocoaa: 3* r.

Oponyprzód58%dobieMlchelbi, tył51%
dobie4szt. Mlchello, skrzyniaMakowa
podgrzewane.
Ocena:łt

■owaepoayNcbołlo, łytka24801
Ocena3+

ROK1888MIS3126.Opeay80%dobre.
Ocena3*

pełna o fe rta m aszyn używ anych dostępna na w w w .b-m .pl i w naszych oddziałach
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AMBULANS • SANITARKA FIAT DUCATO, 1992 r,
2000 ccm , benzyna, in s t gaz. FIAT DUCATO, 1992
r, poj. 1900. ccm D, stan dobry, z ra d iosta cją •
15.000 zł/szt. Zdjęcia: www .w kz.pop.pl nrTG0114.
Lubin, tel. 0605/82-75-17
W84004754

ASENIZACYJNY JELCZ 325,1983 r, - 19.500 zł. Bolesławiec,
tel; 075/731-71-20,0608/41-39-84

1
JE LC Z 3 1 5
CYSTERNA PALIW Z DYSTRYBUTOREM
7 S O O I, z dozorem , 1 9 7 9 r., po rem oncie
cena 11.000 z ł lub zam ienię na osobowy

t e l. 0 -6 9 3 3 7 6 2 5 9
----------------------------------------------------------------- OM 4M 4?
ASENIZACYJNY JELCZ 416,1992 r, 190 tys. km ważny przegląd, OC I dozór techn, nowy zbiornik, poj. 10m3, stan b. dobry, 45.000 zl. Osiecznica, tel. 075/732-11-13,075/732-11-68
ASENIZACYJNY STAR 200,1984 r, diesel po odbudowie, kabina
nowego typu, beczka 4.5 m3, w ciągłej eksploatacji, - 9.500 zł, tel.
0600/02-38-87
ASENIZACYJNY STAR 200,1986 r, Leyland wspomaganie ukł.
kier, ważny dozór, stan b. dobry, -TO.OOO zł. Wrocław, tel. 071/
349-12-76
AUTOCYSTERNA STAR kpi. dokumentacja, po renowacji, zbior
nik aluminiowy 4.5 tys. I, z dystrybutorami, sprawny techn, napęd
na trzy osie, wyciągarka mechaniczna, - 8.500 zł lub zamienię.
Jaźwina, tel. 0601/78-52-89,071/393-80-72
AUTOCYSTERNA STAR 28, diesel poj. 5.0001, kabina nowego
typu, - 7.000 zl. Wabrzych, tel. 0608/27-20-45

Tem er
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AUTO LAWETA BERLIET, 1977 r, 8822 ccm wyciągarka elektrycz
na, z najazdami, "kogut* sygnalizacyjny, nowe akumulatory, stan
b. dobry, • 13.000 zl lub zamienię na inny w tej cenie lub tańszy.
Lubsko, tel. 068/457-34-23,0503/59-22-13
BANKOWÓZ FORD TRANSIT, 1996 r, 2500 ccm, turbo D kolor
niebieski, lekko uszkodzony lewy przód i koło, klimatyzacja, wspo
maganie ukł. kier, kupiony w salonie, 5-osobowy, opancerzony,
sejf, podwójne szyby, kpi. dokumentacja, - 20.700 zł. Wrocław,
tel. 071/348-26-11
BANKOWÓZ VW LT 35; 2001 r, 140 tys. km, 2800 ccm, TDI kolor
żółty, do przewozu pieniędzy, RO, ABS, centralny zamek + pilot,
el. reg. lusterka, klimatyzacja, opancerzony, kamera, 4x4, do spro
wadzenia • 19.000 CHF. Lubin, tel. 0503/93-24-85 lub Szwajcaria,
0041/788-14-98-22
BETONOMIESZARKA STAR 28,1988 r„10 tys. km, diesel stan
b. dobry, - 4.500 zł. Legnica, teł. 076/856-53-00,0600/64-02-26
BETONOMIESZARKA TATRA 148,1981 r. stan techn. b. dobry,
• 11.000 zl. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-36-20,0502/46-33-36
CIĄGNIK LEŚNY LKT 80T, 1989 r. tylna płyta opuszczana hy
draulicznie, nowe opony, - 61.000 zl. Opole, tel. 0600/43-55-66
DŹWIG JELCZ, 1985 r. udźwig 101, - 20.000 zł. Bielawa, powiat
dzierżoniowski, tel. 0606/12-96-27
DŹWIG MAZ 5334-06,1989 r. udźwig 12.51, - 42.000 zł lub za
mienię na większy. Kluczbork, tel. 0604/48-9849
DŹWIG MEGABUO GŁOGÓW, 19B3 r, 5 tys. km, diesel udźwig
121, łyżka do rozładunku kruszywa, na podwoziu Roman, spraw
ny, brak rejestracji i akumulatorów, części zapasowe (łyżka, sil
nik, wieniec obrotu itp.), • 19.800 zł. Oława, tel. 071/313-29-04,
071/313-40-27 wieczorem, 0692/38-30-08
DŹWIG STAR 660, SW400 zielony, 2 HDS-y + Jeden na części.
Kłodzko, tel. 0694/32-14-85
KOPARKA łańcuchowa, do kopania rowków np. pod kable, niry, z
własnym napędem, kołowa, waga 1100 kg, stan b. dobry, -13.000
zł. Chojnów, powiat legnicld, tel. 0609/30-34-23
KOPARKA ZM-19,1992 r. do załadunku złomu, 4 podpory, -92.000
zł, tel. 052/318-90-35,0601/22-33-06

WÓZKI
PODNOŚNIKOWE
widłowe

Posiadamy uprawnienia:
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KOPARKA ATLAS 1304,1987 r, silnik Deutz wyjście na chwytak,
waga 161, lemiesz, stan b. dobiy, sprowadzona z Niemiec, koło
wa, - 39.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0606/78-08-04
KOPARKA ATLAS 1304,1991 r. kołowa, waga 16t, wyjście na
młot, stan b. dobry, - 60.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 0761
818-74-00,0602/30-50-52
KOPARKA ATLAS 1304,1992 r, silnik Deutz waga 16 1 poj. łyżki
0,6 m3,3 x łamane ramię, stan b. dobiy, sprowadzona z Niemiec,
• 56.000 zl. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0602/10-02-36
KOPARKA ATLAS 1204,1992 r. kołowa, waga 12,51, przebieg
9000 mtg, łyżka podsiębierna 0,9 m3, pług, hydraulika pod młot i
chwytak. Jadwsin, tel. 076/877-4445,0604/52-93-20

W Ó ZK I
f c. WIDŁOWE

POSIADAMY UPRAWNIENIA UDT/SEP

TOYOTA I INNE, PALETOW E
KOMIS, SERW IS, CZĘŚCI

WYNAJEM

Wrocław
ul. Karmelkowa 66
tel. 071/33-702-44
fax 0 7 1 /33 -7 02 4 6

W W W . K E M OT. CO M . F*L

NAJNOWSZA OFERTA: CLARK,
CATERPILLAR, KOMATSU, 1
TOYOTA, JCBI INNE
|

TEMER Sp. z o. o. ■
'$ ł;

A

TYLKO ZACHODNIE • NOWE I UŻYWANE

C E N Y K O N K U R E N C Y J N E !!!

u l. G r a b is z y ń s k a 2 5 1

C

R

P

KAN-BUDKĄKOLEWO

C . 5 3 -2 3 4 W R O C Ł A W

te l/fa x . (7 1 ) 3 3 4 8 6 1 0 ; 0 - 6 9 5 - 1 0 7 4 6 5

h ttp ://w w w .te m e r .p t .e - m a il. t

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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tel. 065/529-50-09
0-508171 701, po godz. 16.00
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PRZEMYSŁOWE

KOPARKA CASE 688P, 1991 r, silnik 4-cyfindr, kołowa, waga 17
t, przebieg 8948 mtg, inst. hydrauliczna pod chwytak i miot, pług,
ramię 3 razy łamane. Jadwisin, tal. 076/87744-45,0604/52-93-20
KOPARKA CASE MAXISNEAKER, 1998 r. łańcuchowa, 4x4, mało
eksploatowana, • 18.500 zl. Trzebnica, tel. 0693/38-62-78
KOPARKA CAT 214,1993 r. kołowa, waga 181, - 91.000 zł, tel.
052/318-90-35,0601/22-33-06
KOPARKA CATERPILLAR 212,1994 r. kołowa, przebieg 7000
mtg, waga 161, - 91.000 zł, tal. 052/318-90-35,0601/22-33-06
KOPARKA ETEC 816,1992 r. ramię 3 x łamane, lemiesz, waga
161, odpowiednik ZeppeRna ZM 15, stan b. dobry, sprowadzona z
Niemiec, kołowa, - 62.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0606/
78-08-04

• Opony do wózków widłowych - pneumatyczne,
pełne i opaski am ortyzujące
M ontaż opon pełnych u klienta
•O pony do m aszyn budow lanych 1 drogowych
• Gąsienice gumowe do m lnikoparek
o

AUTORYZOW ANY DYSTRYBUTOR
IV O M a d e j K ozak Sp. z cmi.
50-512 W ro d a w , oL T n rn o g ą ja k a 12
f a z 0 7 1 /3 6 0 -0 4 -4 0

W Ó Z K I W ID Ł O W E
OPO31680

LEA SIN G
r . .diesel gaz 1,5 5 1 używane

Wei;a f r J J l

s p ro w a d z a n e z z ac h o d u
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KOPARKOŁADOWARKA CASTOR P-501, diesel prod. rumuń
skiej, kołowa, 2 łyżki, po remoncie silnika, techn. sprawna + czę
ści zamienne, - 15.800 zł. Oława, tel. 071/313-29-84, 071/
31340-27 wieczorem, 0692/38-30-08
KOPARKOŁADOWARKA HYDREMA 906C, 2003 r. łamana w.
połowie, waga 8,21, łyżka standardowa 1.1 m3, podpory hydrau
liczne, glęb. kopania 5,2 m. Jadwisin, tel. 076/877-4445,0604/
52-93-20
KOPARKOŁADOWARKA JCB 2CX, 1991 r. przebieg 4500 mtg.
waga 5,2 t, łyżka dzielona 1 m3. Jadwisin, tel. 076/8774445,
0604/52-93-20
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3 CX, 1995 r. turbo, pełne wypo
sażenie, 3 łyżki, stan b. dobry, • 85.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/
761-03-12
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162,1978 r. zarejestrowana, stan b. dobry, -14.000 zl lub zamienię na inny sprzęt bu
dowlany. Brzeg, tel. 0604/37-51 -10,0600/52-14-88i
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1983 r, 3500 ccm, die
sel żółta, -17.500 zł lub zamienię na samochód, nieruchomość,
grunt rolny,, gospodarstwo, Wrocław, tel. 071/346-51-02
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1984 r, diesel silnik Ur
susa, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, nowy akumulator, • 17.500
zł lub zamienię na ładowarkę. Dzierżoniów, tel. 074/645-92-08,
0694/37-66-61
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162,1986 r. w ciągłej
eksploatacji, stan dobry, • 18.000 zl. Włodzice Wielkie, powiat
lwówecki, tel. 075/784-10-14,0604/15-60-93

WegaS.C.Rawicz

teL 0 609 092 781 / 0 607 034 748
KOPARKA FIAT-HITACHI FH 200 LC, 1990 r, silnik Cummins,
monoblok, waga 201, stan dobry, sprowadzona z Niemiec, - 58.000
zl. Chojnów, powiat legnicki, tai. 0604/60-76-52
KOPARKA FORTSCHRITT 174,1989 r. stan dobry, • 10.000 zł.
Lubin, tal. 0601/72-26-75
KOPARKA FUCHS 712,1980 r. kołowa, waga 15,31, łyżka 0,8
m3, wyjście na młot, pług, stan b. dobiy, sprowadzona z Niemiec,
- 30.000 zł. Chojnów, powat legnicki, tel. 076/818-83-79, 0602/
66-79-96
KOPARKA KM-251 silnik i ukł. jezdny po remoncie kapitalnym w
2003 r, sztywne ramię, czerpak, • 17.000 zl. Wtocław, tal. 071/
346-6343
KOPARKA KWK106 na podwoziu gąsienicowym o napędzie elek
trycznym prod. Zremb-Makrum Bydgoszcz, do urabiania piasku,
żwiru i gliny, sprawna technicznie, aktualnie użytkowana-możiiwość serwisu przez sprzedającego, - 320.000 zł, tel. 074/
854-98-20,0606/22-59-89 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć
wintemecie pod numerem -AC0769 httpi/wkz.autogielda.com.pl)
KOPARKA LIEBHERR 312,1994 r. kołowa, waga 13,51, wyjście
na chwytak, lemiesz, 3 x łamane ramię, sprowadzona z Niemiec,

e n g rz y n

|WÓZKI WIDŁOWE]

□ UDT do konserwacji wózków podnośnikowych
a S E P do konserwacji instalacji gazowych
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KOPARKA ATLAS 1604,1992 r. kołowa, poj. łyżki 0.9 m3, cena
53.000 zł + opłaty. Milicz, tel. 068/383-21-24 w godz. 7-17,068/
383-23-60 w godz. 7-17,0609/54-28-12
KOPARKA ATLAS 1404,1997 r. gąsienicowa, 4000 mth, mono
blok, wyjście na młot, waga 181, podwozie 90%, po zatopieniu, w
całości lub na części, • 65.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
0606/78-08-04
KOPARKA BIAŁORUŚ, 1984 r. po remoncie silnika, • 6.500 zl.
Radomsko, tel. 044/683-31-86
KOPARKA BIAŁORUŚ MTZ-82 ETC, 1.997/99 r. łańcuchowa, do
kopania rówów pod kable, bardzo mało używana, przebieg 350
mtg, przedni pług, stan idealny, • 37.500 zł. Jawor, tel. 0761
870-11-52,0607/21-24-36

Konserwacje UDT, wynajem, serwis, remonty

K
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KOPARKA STAR 66 samochodowa, stan dobry, silnik SW-400,
gotowa do pracy, łyżka 0,6 m3, • 12.000 zł. Legnica; tei. 0609/
45-41-00
KOPARKA- WARYŃSKI K-407 na kołach, po remoncie kapital
nym, nowy układ hydrauliczny, uszkodzony ham, - 20.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-45-32,0608/64-96-52 .
KOPARKA WARYŃSKI KM-251,1972 r, -10.000 zł. Brzeg Dolny,
tel. 071/319-71-05,0605/26-15-17
KOPARKA WARYŃSKI, 1987 r. na kolach, uszkodzony ham, po
remoncie kapitalnym silnika, nowy układ hydrauBczny, • 20.000
zł. Wrocław, tel. 0608/64-96-52,071/372-45-32
KOPARKA ZEPPELIN ZM 19,1991 r. poj. łyżki 1.2, waga 21,5
tony, stan b. dobry, - 69.500 zł. Lubin, tel. 076/847-63-66,0601/
71-71-70
KOPARKOŁADOWARKA BIAŁORUŚ MTZ-82,1994 r. duża ka
bina, 4x4, - 25.100 zł. Czadrów, tel. 075/746-14-92 wieczorem,
0601/15-33-95

brana oferta

P .H .U . J A N W E N G R Z Y N
Jadwisin 24,59-516 Zagrodno - 50m od autostradyM,
64 km autostrady, zjazd Jadwisin - Witkówek k. Chojnowa
tellfax. 076 8774444,076 8774445,0604529320
e-mail: maszyny@wengizyn.com,http://www.wengi2yn.eom

KAFAR K P 3 3 G ,8 6 r,S W 68 0 -^ y i!g ą śie ń ić^ 0a n n 7 Ł S p y ć h ark ^ » d a w a fk ^ 4 A N o S u tĆ ^ 7 ^ ^ ^ 7 fe ń te ^ ^ Ó r;
Naczepa wywrotka BLUMHARDT SA K 40.24/70E ,89r,i7t, dł.6+1m(zrywak hydrauliczny), szer 2,3m , łyżka 2m '.
stal,3 oeie rozstaw 132cm,dL7mlszef&4m ,w ys 1,3m .Kop. kołowa ZEPPELIN ZM 12, 90r, 13Ł 3xtamene ramię.
Kop.gąsienicowa EDER R825, 90r, 9300m th,DEUTZ 6. pług, łyżka 0,6cm b, koła 10.00-20 . motor Deutz 4cyi.
Kop.gąsienicowa ATLAS 1M 4LC ,95r, 10900mth, 33,5t, Koparko-ładowarka FORD 655C, 91r, 7000mth,łyźka,widły,
gąsienice 60cm, 3 X ramię, motor DEUTZ 8cyl TURBO.Ładowarka czołowaZETTELMAYER2001,84r, łyżka 2.5m ,
Minikop.fląsienioowaATLAS R404,81r,450m th,pług,1,4ttem ana w połowie , silnik MERCEDES , masa 16L
monoblok,PERKINS 3^230x72x43 NOWE GĄSIENICE.Młnlładowarka BOBCAT 443, 1992 r. łyżka 0.6 m*.
Kop.kotowa ATLAS 1204.1992r. 12,5*, 9000m th.f łyżka śdnarka do poboczy 8 K 4 S . rok produkcji 1988, stan
podsiębierna 0,9m . pług. zużyde opon ok. 3 0 % .te c h n lc z n v d o b ry , ne p o d w o ziu Z E T O R A .
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KOPARKI, ŁADOWARKI, KOPARKO-ŁADOWARKI, WÓZKI WIDŁOWE
WALCE I RÓWNIARKI DROGOWE, NACZEPY, PRZYCZEPY,
NOWE CZĘŚCI DO MASZYN BUDOWLANYCH, OPONY. FILTRY. OP020771

GĄSIENICE GUMOWE - NAJTAŃSZE W POLSCE III

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

12.03.2004

KOPARKOŁADOWARKA TROL 3 kpi. łyżek, - 5.000 zl. Wleń,
powiat lwówecki, tel. 075/713*63-29
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ,'1961 r. stan techn. b. do
bry, -9.000 zi. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-36-20,0502/46-33-36
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. "budowlana, duża .
kabina, stan b. dobry, • 7.000 zł. Czadrów, powiat kamiennogór
ski, te). 075/746-14-92,0601/15-33-95
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1968 r. typ budowlany, •
7.700 zł. Leszno, tel. 0506/50-19-50
KORARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1991 r. budowlana, stan
dobry, -14.000 zł. Turek, tel. 063/268-72-69,0601/88-65-01
KOPARKOSPYCHARKA KOMATSU D-41-3,1994 r. gąsienico
wa, - 66.000 zl, tei. 052/318-90-35,0601/22-33-06
KUPIĘ DŹWIG STAR 4 1. Wieruszów, tel. 0608/52-71-99
KUPIĘ KOPARKĘ NOBAS może być do remontu. Dzierżoniów,
tel. 074/831 -39-48
O

KUPIĘ KOPARKOŁADOWARKĘ CAT, JCB w d o 
brym stanie, koparkoładow arkę C aterpillar, JCB,
S cha e ff w d o b rym s ta n ie , od w ła ś c ic ie la (nie
Ostrów ek, a n i B ia ło ru t) KUPIĘ ZDECYDOWANIE.
W rocław, tel. 0504/82-78*47
W84005934

KUPIĘ KOPARKOSPYCHARKĘ BIAŁORUŚ. Wieruszów, tel.
0606/52-71-99
KUPIĘ KORARKOSPYCHARKI: DT 75, Staliniec, Waryński i inne.
Wińsko, powiat wołowski, tel. 0691/91-34-09
KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA Ł-200. Legnica, tel. 0691/
54-86-62
O

KUPIĘ ŁADOW ARKI STALOWA W O LA Ł-34 m ogą
być d o rem ontu i uszkodzone, tel. 0602/19-52-26
W03002134

KUPIĘ POMOC DROGOWĄ: Hanomag, Mercedes, VW, rok prod.
obojętny, może być do remontu, bez silnika. Kielce, tel. 0503/
16-14-50
KUPIĘ POMOC DROGOWĄ na kat. B prawa jazdy-do 15.000 zł.
Sowiny, tei. 065/545-73-04,0606/96-20-46
KUPIĘ POMOC DROGOWĄ stan b. dobry - do 25.000 zł. Wro
cław, teł. 0606/39-06-57
KUPIĘ POMOC DROGOWĄ MERCEDES 410,608,808,1962 r,
3600 eon może być z uszkodzonym sflnikiem, do remontu, - 5.000
zl. Wschowa, tel. 0502/05-81-74
KUPIĘ SPYCHARKĘ DT do remontu. Legnica, tel. 0602/24-93-01
KUPIĘ SPYCHARKĘ DT 75.100 KM stan dobrym, do 6.000 zł.
Wrocław, tel. 0601Z83-83-64
KUPIĘ SPYCHARKĘ DT 75 uszkodzoną lub sprawną do remon
tu oraz części nowe i używane. Wrocław, tel. 0602/87-02-24
KUPIĘ ŚMIECIARKĘ STAR .BRAMOWIEC* do przewozu konte
nerów komunalnych. Opole, teł. 077/464-74-45
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY prod. polskiej lub bułgarskiej, elek
tryczny lub spalinowy, może być do remontu. Oława, teł. 0603/
67-14-70
ŁADOWARKA ATLAS 62D, 1993 r, silnik Deutz Turbo 4-cytindr,
łamana w połowie, poj. łyżki 1 m3, waga 6,41, wiały, pełne koła,
stan b. dobry, sprowadzona z Niemiec, • 46.000 zł. Chojnów, po
wiat legnicki, tel. 0606/78-08-04
ŁADOWARKA FADROMA Ł-200, •30.000 zł. „ tel. 0695/66-65-17
ŁADOWARKA FADROMA Ł-2; 1985 r, 6540 ccm, - 35.000 zl,.
Budziwojowice, gm. Długołęka, powiat wrocławski, tei. 071/
399-20-20
ŁADOWARKA FAI, 1993 r, silnik Perkins waga 5 1, łyżka dzielo
na. widły, stan b. dobry, łamana w połowie, sprowadzona z Nie
miec, - 45.000 zł. Chojnów, powiat legnickMel. 0606/78-08-04
ŁADOWARKA FIAT ALLIS, 1987 r. gąsienicowa, poj. łyżki 1.2
m3. - 29.000 zł. Psary, powiat trzebnicki, tel. 071/387-84-88
ŁADOWARKA FIATALLIS, 1990 r. łamana w połowie, nowe opony
przednie, łyżka 2,5 m3 z zębami, waga 14,51, stan b. dobry, •
65.000 zf. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0606/78-08^04 ŁADOWARKA HANOMAG 77D, 1986 r. czołowa, waga 241, łyżka
o poj. 4,5 m3, łamana w połowie, sprowadzona z Niemiec, - 62.000
zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 076/618-83-79,0602/66-79-96
ŁADOWARKA HANOMAG 50-E, 1993 r. czołowa, poj. łyżki 3 m3,
stan b. dobry, - 96.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,
0602/30-50-52
ŁADOWARKA KRAMER 612,1991 r. czołowa, przebieg 8500 mtg,
poj. łyżki 1,2 m3, koła 15,5x25, szybki sprzęg, waga 7,5L Jadwisin, teł. 076/877-44-45,0604/52-93-20
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-34,1964 r stan b. dobry, •
42.000 zł. Wambierzyce, powiat kłodzki, tel. 0601/18-36-25
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-31,1979 r. sprawna. - 30.000
zl. Brzeg Dolny. tel. 071/319-71-05,0605/26-15-17
ŁADOWARKA UN1035,1984 r. silnik ciągnika Zetor 4-cylindrowy, techn. sprawna, • 12.500 zł. Bolesławiec, tel. 0609/81-46-72
ŁADOWARKA VOLVO BM-640,1987 r. napęd 4x4, chwytak do
drewna, -48.000 zł. Grodków, powiat brzeski, tel. 0506/91-27-55
MINIłfóPARKA, jednoosiowa, - 6.100 zł. Wrocław, teł. 0607/
88-48-57
MINIKOPARKA GEHL MB-138,1996 r. przebieg 750 mtg, waga
1.51, stan idealny, • 41.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,
0602/30-50-52
MINIKOPARKA HITACHI waga 3 t, łyżka poj. 60 cm, lemiesz,
skrętne ramię, wyjście na młot, -10.000 zł. Grodków, powiat brze
ski, teł. 0601/18-89-26
MINIKOPARKA KUBOTA Krf 41,1988 r, -16.800 zł. Góra, tel.
0605/07-59-12
MINiŁADOWARKA HYDRACK1760,1992 r. 1600 mth, waga 3.5
t, łyżka 0.6 m3, stan b. dobry, odpowiednik Bobcata, sprowadzo
na z Niemiec, - 35.000 zi. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0606/
78-08-04
MINIŁADOWARKA UNC-060, 1990 r. łyżka i widły do palet, •
24.000 zł. Opole, tel. 0602/67-42-64
PODNOŚNIK KOSZOWY P-100,1981 r. wys. podnoszenia 10m,
ważny dozór tediniczny, - 6.700 zł. Nysa, tel. 077/431-49-70,0606/
88-79-91
PODNOŚNIK KOSZOWY LIAZ MP 20,1986 r. kompletna doku
mentacja, sterowanie z kosza i podwozia, ważny dozór technicz
ny, - 40.000 zl. Wrocław, tel. 071Z346-66-52.0602/28-38-99
PODNOŚNIK KOSZOWY SKODA RTO, 1976 r.. Wrodaw, tel.
071/321-69-57
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR PH-28, 1984 r, silnik Leyland
dozór techniczny do 09.2004 r, stan b. dobry, • 17.500 zł lub za
mienię na koparkę kołową, z dopłatą. Dzierżoniów, tel. 074/
645-92-08,0694/37-66-61
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28,1984 r. brak silnika, aktualny
dozór techniczny, stan b. dobry, -12.000 zł. Legnica, tel. 0609/
45-41-00
POMOC DROGOWA FIAT IVECO, 1978 r,3500 ccm, diesel 5-bie
gowy, 3-osobowy, długa platforma 5,5 m, nowe opony, wspoma
ganie ujeł. kier, wciągarka Ramsei + pilot, w ciągłej eksploatacji, 14.500 zł lub zamienię, możliwe raty. Prusice k. Trzebnicy, tel.
071/312-53-41,071/312-6341
POMOC DROGOWA HANOMAG, 1970 r, 3500 ccm, diesel pełna
platforma, wciągarka ręczna i elektryczna, kogut, radio, -7.500 zł
lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 0501/78-29-50
POMOC DROGOWA MERCEDES, 1979 r. po remoncie, - 6.900
zł. Świebodzice, tel. 074/666-96-98,0693/36-62-67
POMOC DROGOWA MERCEDES 310,1965 r, 3000 ccm, diesel
podwójna kabina i oś, el. wyciągarka Ramzeja, długi .kogut* ostrze
gawczy, halogenyz tyłu i z przodu, ważny przegląd i OC, na kat, B.
prawa jazdy, stan opon dobry, RO +6 gtośnBców, -15.600 zł. Wro
cław, teł. 0506/63-07-73
.
POMOC DROGOWA MERCEDES 613 D, 1983 r, 6000 ccm, die* .
• sel pełna platforma di. 6 m, wciągarka 12.61 na pilota, .kogut" \
sygnalizacyjny, halogen wsteczny, nowa opony i akumulatory.
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- ■F.K.U. KOŁCIO - Wojciech Kolek)
59-700 Bolesławiec, ul. Tysiąclecia 48

W. 07W3M5Ąm 669110, m ifu m m u
zarejestrowany jako pojazd specjalny, na kat.,C prawa jazdy, kpi.
dokumentacja, w kraju od 2002 f, - 17.000 zł. Jelcz-Laskowice,
tel. 071/318-31-77,0602/11-87-67
POMOC DROGOWA PEUGEOT J5, 1993 r, 2500 ccm, turbo D
podwójna kabina, platforma dł. 5 m, wciągarka Warn 6000, koguty
sygnalizacyjne, nowe zimowe opony, stan b. dobry, -22.000 zł lub
zamienię na nowszy dostawczy (Fik Ducato, VW LT itp.). Opole,
tel. 0609/21-27-75
POMOC DROGOWA RENAULT J 5 ,1984 r, 6000 ccm platforma
opuszczana hydraulicznie, wciągarka oryginalna bez przeróbek,
wspomaganie ukł. kier, • 22.000 zł. Syców, tel. 0607/26-03-77,
0603/86-63-58
POMOC DROGOWA TATRA, 18000 ccm, V12 do samochodów
ciężarowych, zarejestrowany na specjalny, napęd na 3 osie, 2 osie
skrętne, wdągarka o uciągu 1001, techn. sprawny, - 21.000 zł lub
zamienię. Opole, tel. 0609/21-27-75
ROZKŁADARKA ASFALTU VOGELE, 1980 r. waga 161-26.000
zł. tel. 052/318-90-35,0601/22-33^)6
SANITARKA MERCEDES SPRINTER 313,2000 r, 7 tys. km. 2200
ccm; CDI do przewozu czterech pacjentów, stan b. dobry, • 70.000
zł netto. Leszno, teł. 0605/05-90-14
SPYCHARKA DT 75 stan dobry, techn. sprawna ♦częśd zamien
ne, - 5.500 zł lub zamienię na ciągnik i inny sprzęt. Wrocław, tel.
0608/65-63-62
SPYCHARKA DT 75 kwadratowa kabina, stan dobry, po remon
cie ukł. jezdnego, nowe gąsienice i inne części, - 6.000 zl. Ry
szard Marcinkiewicz, 59-900 Zgorzelec, ul. Słoneczna 20
SPYCHARKA HANOMAG D 600,1984 r. gąsienicowa, stan do
bry. - 38.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00. 0602/
30-50-52
SPYCHARKA HANOMAG 600 SUPER, 1994 r. 6500 mtg, stan b.
dobry, sprowadzona z Niemiec, lemiesz skosowany, waga 181, 115.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0606/78-06-04
ŚMIECIARKA IVECO 190.33,1965 r. zabudowa Hdłer 21 m3,
nowe pompy (na gwarancji), - 45.000 zi. Turek, tel. 063/288-72-69,
0601/88-65-01
WALEC DROGOWY BOMAG WB 75.1988 r, silnk Deutz 1-cyfindr, stalowo-stalowy, łamany w połowie, z siedziskiem, podwój
na wibracja, waga 1500 kg, sprowadzony z Niemiec, -15.500 zł.
Chojnów, powiat legnicki, tel. 0606/78-08-04
WALEC DROGOWY RAMAX, 1993 r. okokowany I gładki, waga
1350 kg, stan b. dobry, na rozruszńk, • 10.000 zł. Chojnów, po
wiat legnicki, tel. 0609/30-34-23
WALEC DROGOWY VIBROMAX W-551,1988 r. stalowy, wibra
cja, waga 7 t, • 30.000 zł. Wądroże WieBde, tel. 076/818-74-00,
0602/30-50-52
O

WÓZEK PALETOWY elektryczny Lafls, z masztem i bez m asztu, udźwig od 1250 do.1600 kg, po
rem oncie, stan b. dobry, 10 szt, cena netto od
5000 z ł, g w aran cja 3 m ies, te l. 095/751*32*03
W01024004

WÓZEK WIDŁOWY boczny, prod. czeskiej. Niemcy, tel. 0049/
17-08-20-41-71
WÓZEK WIDŁOWY udźwig 1600 kg, wys. podnoszenia 3 m, spro
wadzony z Niemiec, - 14.000 zł. Watirzych, teł. 074/664-23-56,
0502/61-50-31
WÓZEK WIDŁOWY udżwg 2.5 t, wys. podnoszenia 3.5 m, po
remoncie silnika, stan techn. b. dobry, • 12.000 zł. Wabrzych, teł.
074/664-23-56,0502/61 -50-31
WÓZEK WIDŁOWY, 1991 r, 4000 ccm udźwig 4 1. wys. podno
szenia 3.7 m, kabina, ogrzewanie, stan techn. b. dobry, - 25.000
zł. Wałbrzych, tel. 074/664-23-56,0502/61-60-31
WÓZEK WIDŁOWY, 1995 r. udźwig 1600 kg, wys. podnoszenia
5.3 m, maszt do układania palet, z prostownikiem do ładowania, 23.000 zł. Wabrzych, tel. 074/664-23-56,0502/61 -50-31
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR 3.5 1. na części, - 4.000 zł.
Budziwojowice, gm. Długołęka, powiat wrocławski, tel. 071/
399-20-20
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR elektryczny, bez akumulato
rów, -1.100 zł. Strzelin, tel. 071/392-18-24
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR DV 1661 silnik 3-cylindrowy
Perkins, udżwg 1.81, po remoncie, - 7.900 zł. Wrocław, teł. 071/
351-02-88,0607/45-57-58
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR udźwig 3.5t, bliźniacze koła,
skrzynia mechaniczna, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-88,
0607/45-57-58
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR V 1733-33,1984 r/wspoma
ganie ukł. kier, udźwig 3.51, stan b. dobry, • 12.900 zł. Ząbkowice
Śląskie, teł. 0506/18-32-53
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR, 1967 r. udźwig 3.5 tony, 11.000 zł. Milicz, tel. 071/384-56-17
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR 1792, 1988 r. udźwig 36 t,
automatic, stan b. dobry, -12.500 zł. Krośnice, teł. 071/384-56-17
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR DV 1792,1989 r, 3900 ccm,
silnk Perkins, D silnik 4-cylindrowy, udźwig 3.51, automatic, ka
bina, wspomaganie ukł. kier, stan opon b. dobry, -15.500 zł. Ząb
kowice śląskie, tel. 0602/45-34-55
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR 704,1990 r, diesel 4-cylindro
wy, silnk Perkins, automatic, udźwig 3.51, z możliwością monto
wania łyżki, po remoncie, tylne koła pełne, kabina, hydrauliczne
wspomaganie, mało eksploatowany, nowa pompa wtryskowa, .ko
gut’ sygnalizacyjny, światła z przodu i z tylu, stan bdb, • 18.500 zł.
Paczków, tel. 0606/15-33-85
WÓZEK WIDŁOWY BALKANCAR, 1994 r. udźwig 3.5 1, silnik
Perkins, po remoncie kapitalnym, -15.000 zł. Piława Góma, tel.
074/837-17-95
WÓZEK WIDŁOWY CLARK, 1980 r. na bliźniaczych kolach,
udźwig 2,5 tony, s3nk dieseł Perkins, brak masztu i wideł, reszta
w dobrym stanie, - 4.800 zł. Syców, tol. 0606/73-67-41
WÓZEK WIDŁOWY CLARK, 1984 r. na bliźniaczych kolach,
udźwig 2,5 tony, silnik diesel Perkins, długie \ridły, po remoncie
kapitalnym w Niemczech, stan idealny, - 16.500 zł. Syców, tel.
0606/73-67-41
WÓZEK WIDŁOWY GPW GLIWICE silnik Ursus C-330, koła bliź
niacze, skrzynia mechaniczna, udźwig2.51, • 8.900 zł. Wrocław,
tel. 071/351 -02-88,0607/45-57-58
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• sprzedaż wózków widłowych :
spalinowych I elektrycznych
• kompletna obsługa magazynów
• części zamienne, serwis, remonty
• wynajem wózków widłowych

NAPRAWIMY KAŻDY WÓZEK
•TOYOTA, NISSAN, STILL, JUNGHEINRICH
* Św. Katarzyna, ul. Główna 10
tel. 0717311-60-68, telTftut 071/311-60-67
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WÓZEK WIDŁOWY GPW 2503, diesel 4-cylmdrawy, automat,
udźwig 2,5 T, wys. podnoszenia 3,3m, po remoncie kapitalnym,
gwarancje 6 miesięcy, serwis, stan b. dobry, • 23.200 zł. Wrocław,
teł. 071/348-42-12
WÓZEK WIDŁOWY GPW udźwig 2.51, po kapitalnym remoncie,
-10.000 zl. Ząbkowice śląskie, tol. 0604/61 -23-09
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2000T, 1986 r. udźwig 2.51, • 8.600 zł.
Jawor, tel. 0695/74-33-21
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2009,1989 r, diesel udźwig 2 1, wys.
podnoszenia 330 cm, wspomaganie ukł. kier, sprawiy, - 9.500 zł.
Jelenia Góra, tel. 075/764-83-73,0609/93-90-09
WÓZEK WIDŁOWY GPW 200T, 1989 r, diesel po naprawie głów
nej, wersja terenowa, blokada kól, udzwrfg 2.0 T, 8-miesięcy gwa
rancji, cena do negocjacji, - 24.400 zl. Wrocław, tol. 071/348-42-12
WÓZEK WIDŁOWY HYSTER, 1991 r. akumulatorowy, z łado
warką udźwig 5.51, wys. podnoszenia 3.5 m, -11.500 zł lub za
mienię na mniejszy. Krośnice, tej. 071/384-56-17
WÓZEK WIDŁOWY LINDE, 2300 ccm, benzyna, inst. gaz. udźwig
3 1, wys. podnoszenia 3.8 m, -14.000 zł. Lubań, tol. 0501/46-64-60
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW. diesel udźwig 5 1. - 8.000 2i lub za
mienię na samochód dostawczy. Strzelce Opolskie, tel. 077/
461 -36-20.0502/46-33-36
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW. 1980 r. diesel nowy silnk i skrzynia bie
gów, bliźniacze kola, stan dobry, - 9.000 zł. Milicz, tol. 0606/38-39-51
WÓZEK WIDŁOWY NISSAN, 1996r, 1800 ccm, benzyna udźwig
2.5 t. wys. podnoszenia 6 m, • 28.000 zł. Wałbrzych, tol. 074/
646-73-61,0502/61-50-31
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźftig 1350 kg, silnik diesel C-330,
sprawny, pompowane kola, - 3.900 zł. Gościszów, tol. 075/
736-76-40 grzecznościowy, 0609/81 -46-82
WÓZEK WIDŁOWY RAK stan b. dobry, - 5.600 zł. Prusice, tel.
071/312-37-96
WÓZEK WIDŁOWY RAK, 1997 r, benzyna, inst, gaz. stan b. do
bry, -15.000 zl. Krośnice, tel. 071/384-66-17
WÓZEK WIDŁOWY STILL, 1969 r. udźwig 2 1, kola pełne, wys.
podnoszenia 6 m, -15.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771 -83-19,0604/
22-8844
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF udźwig 6 .5 1, wys. podnoszenia 5,
m, • 16.000 zl. Lubomierz, powiat lwówecki, tol. 0601/08-20-27,
0607/3148-62
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel bliźniacze koła, udźwig 4.5
t, po remoncie, stan dobry, -13.500 zł. Sobótka, tel. 071/393-95-24,
0603/88-04-94
WÓZEK WIDŁOWY WW1,6T elektryczny, 4-kołowy ze wspoma
ganiem, baterie i prostownik- cena do negocjacji, • 17.000 zł. Wro
cław, teł. 071/34842-12
WÓZEK WIDŁOWY WW 1217 SUCHEDNIÓW, 1993 r. udźwig
1250 kg, maszt 2.8 m, • 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-88,
0607/45-57-58
O

WÓZKI WIDŁOWE p ro d. b u łg a rskie j • napraw y
bieżące i re m o nty kapitalne. P rzygotow yw anie
pod dozór techniczny. Sprzedaż używanych wóz*
kó w po re m o n cie ka p ita ln y m , ko n k u re n c y jn e
ceny! ZUH WIDREM s.c, W ieruszów, u l. Teklinows k a 6 3, te l. 0 62 /78 4-15 -5 8 w e w n . 3 0, 0 69 1/
74-00-34,0609/93-90-48
W01037334

WÓZKI WIDŁOWE: udźwig 7 1 wys. podnoszenia 3.5 m, diesel •
15.000 zł, Stil, elektryczny, udźvrfg 7 1, wys. podnoszenia 6.5 m 12.500 zł. teł. 0602/13-94-73
O

WÓZKI WIDŁOWE BUŁGAR D V 1733 udźwig 3.5
t, bliźniacze koła, s iln ik 3 -cylin d row y P erkins 9.900 z ł ♦ VAT; wózek w id ło w y GPW G liw ice, s il
n ik Ursus C-330, bliźniacze koła • 8.700 z ł * VAT;
wózek elektryczny Suchedniów, 1993 r, akum u
la tory ♦ ładow arka - 3.900 z ł + VAT. W rocław, tel.
071/351-02-88,0607/45-57-58
W02008744

ZAMIATARKA, 1987 r. samojezdna, - 8.000 zł. Strzegom, tel. 074/
649-37-19

TERENOWE
ABSOLUTNIE AUTA KUPIĘI WSZYSTKIE MARKI!
PŁACĘ NAJWYŻSZE CENY, uszkodzone lekko
lu b m ocno, sp alone, po kradzieży, ca łkow icie
ro zb ite oraz całe, dojazd i tra n s p o rt g ra tis! Cały
kraj! Nawiążę współpracę z w arsztatam i, pom o
cam i d rogow ym i, p arkingam i celem zakupu a ut w yso kie prowizje! Gotówka od ręki! Najlepiej pła
cę! em ail: auto-skup@ w p.pl, te l. 0601/16-83-84
ca łą dobę, 0601/77-61-54
W81004414

» K W A -P IO «
5 3 -3 2 4 W r o c ła w , u l. H a lle r a 4 0 a
te l./fa x 3 32 -4 5-51 , te l. 0 7 1 /3 3 8 -2 4 -0 3 , p n .-p t. 9 “ . 1 6 “

oferuje części zamienne

U A Z - LADA N IVA - TARPAN
H ONKER - Ż U K - N YSA - L U B L IN
HONDA HR-V, 1999 r, 182 tys. km, 1600 ccm. benzyna, inst gaz,
żółty metalic, kupiony w salonie, pierwsza rej. 11.1999 r, 1. wła
ściciel, książka serwisowa pełne wyposażenie, podgrzewane fo
tele i lusterka, klimatyzacja, eł. otw. szyby i reg. lusterka, 2 po
duszki pow, RO, dodatkowo komplet felg ♦ opony zimowe, homo
logacja, - 40.000 zł. Szczawno-Zdrój, teł. 0604/97-99-61. 074/
666-42-87 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod
numerem -AC0760 http://wkz.autogielda.com.pl)
ISUZU TROOPER, 1986 r, 2000 ccm, benzyna, niebieski,
3-drzwiowy, długi, - 6.900 zł. Żary, tel. 066/362-14-87, 0600/
56-36-37
ISUZU TROOPER, 1988 r, 2300 ccm, turbo D. granatowy, szy
berdach, wspomaganie kier, 5-biegowy, centralny zamek' nowe
opony, nie eksploatowany w kraju, • 17.600 zł lub zamienię, moż
liwe raty. Prusice k. Trzebnicy, tol. 071/312-5341,071/312-6341
ISUZU TROOPER, 1991 r, 130 tys. km, 2600 ccm, benzyna, sza
ry, 4x4, orurowany z przodu, zadbany, • 19.600 zł. Psary, powiat
trzebnicki, tel. 071/387-84-86
JEEP CHEROKEE, 1990 r, 4000 ccm, benzyna, inst. gaz, czarny
metalic, 4x4, pełne wyposażenie, orurowany, ciemneLSzyby.^stań
b. dobry, • 25.000 zł lub zamienię na osobowy, dostawczy albo
terenowy. Bydgoszcz, teł. 0501/57-26-08

HONDA CR-V, 1999 r, ŚpOOccm, 16V ,benzyna,
- g ranatow y m etalic, kupio n y w salonie, se rw iso 
wany, I w ła ścicie l, bez w ypadku, ABS, 2 podusz
ki pow, alarm , e i'ó tw ie ra n e s z y b y , el. reguł, lu
sterka, ce ntra lp y zamek, klim atyza cja , wspom a
ganie kier, im m obilizer, ko m p le t alum in iow ych
fe lg , - 59.900 z ł g otów ka, zam iana, kre d yt lu b le^ a s in g . ..L E K ^ -C A R ", W a łb rz y c h , w w w .le k s c a r.g ra tk a .p l, u l. M ickie w icza '37, te l. 0601/
85-15-55,0604/40-47-11
W01041424

NISSAN PATROL, 1999 r, 2800 ccm, TDI, R6, zielony metalic,
wspomaganie kier, ABS, SRS, RO, el. reguł, lusterka, el. otw.
szyby, szyberdach, podgrzewane siedzenia, klimatronic, ogrze
wanie Webasto, skórzana tapicerka, aluminiowe fełgi, 7-osobo
wy, orurowany, • 99.000 zl lub zamienię na tańszy lub ładowarkę
Fadroma. Kluczbork, teł. 077/418-9347,0608/51-35-97
NISSAN PłCKUP, 2003 r, 11 tys. km, 2500 ccnvTDM40 KM.
czerwony, podwójna kabinąjj-osobowy + 900 kg, centralny za•mek, alarm, -67.000 zł.'Wałbrzych, tol. 0607/15-27-26
^NISSAN TERRANO, 1988 r, 290 tys. km, 2400 ccm, inst gaz,
czerwony, ospoiierowany, stan b. dobry, - 21.000 zł. Karpacz, po
wiat jeleniogórski, teł. 0601/85-54-01

TE R E N O W Y C H I JA P O Ń S K IC H TEL071/36280 32, 0605577 99
JEEP CHEROKEE LIMITED, 1990 r, 160 tys. km, 4000 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, na
zachodnich tablicach - 2.000 EUR. Wrocław, tol. 0602/45-62-26
JEEP CHEROKEE, 1995 r, 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D, perłowozielony, intercooler, 4x4, 5-drzwiowy, regulowana kierowni
ca, pełne wyposażenie el, centralny zamek, wspomaganie kier,
poduszka pow, refingi dechowe, immobilizer, kompletna dokumen
tacja, książka serwisowa, udokumentowany przebieg, stan b. do
bry, • 35.000 zi. Kłodzko, tol. 074/666-72-87,074/647-38-76
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1995 r. benzyna, inst. gaz,
biały, napęd 4x4, skórzana tapicerka, kfima$zacja, ABS, refingi
dachowe, tempomat poduszka pow, komputer, el. otwrierane szy
by i reguł, lusterka, centr. zamek, ciemne szyby, aluminiowe felgi
17*. kpi dokumentacja, -43.000 zł lub zamienię, tel. 0504/13-28-17
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO, 1997 r. 3964 ccm, benzy
na czarny, stan b. dobry, - 65.000 zł. Wrocław, teł. 0601/7060-71
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED. 1998 r. 5200 ccm, grana
towy metalic, pełne wyposażenie, serwisowany, garażowany, inst
gazowa, - 67.000 z ł, możliwe raty przez komis lub zamienię na
droższy. Świebodzice, tel. 0501/22-32-98
LADA NtVA, 1986 r, 1600 ccm, benzyna cabriołet (dach letni i
zimowy), oryginalny, przerobiony w Niemczech, stan b. dobry, -.
10.000 zi lub zamienię, możfiwe raty. Prusice k. Trzebnicy, tel.
071/312-5341,071/312-6341
LADA NIVA, 1987 r, 50 tys. km, 1600 ccm, benzyna, oliwkowy,
instalacja gazowa w 09.2003 r, po remoncie kapitalnym silnika,
10.2003 r, po remoncie blacharki i lakierowaniu w 09.2003 r, po
wymianie elementów zawieszenia i walu pędnego,. 4x4, techn.
sprawiy, 5-biegowy, stan b. dobry, opony terenowe (10.000 km), 9.900 zł. Lubin, tol. 0600/34-76-26
LADA NIVA, 1992 r, 1600 ccm, inst gaz, zielony metafic, po re
moncie kapitalnym, nowe zawieszenie, opony Bridgestone, 12.500 zł. Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, teł. 0605/95-17-36
LAND ROVER DISCOVERY, 1999 r, 62 tys. km. 4000 ccm, V8.
benzyna, srebrny metalic, sprowadzony ze Szwajcarii, w kraju od
2 lat, I właściciel, ABS, klimatronic, wszystkie el. dodatki, 2 po
duszki pow, szyberdach (x2), aluminiowe felgi, hak, zawieszenie
na poduszkach, • 74.000 zł. Legnica, teł. 076/854-02-84, 0604/
59-17-85
MITSUBISHI L200,1998 r, 2500 ccm, TDI, czamo-srebmy, wer
sja Magnum, klimatyzacja, skórzana tapicerka, napęd 4x4, orurowanie chromowane, poduszka pow, wszystkie el. dodatki, ABS,
ASD, podgrzewane siedzenia, aluminiowe felgi i inne, - 59.000 zł,
teł. 0601/71-76-67
MITSUBISHI L200,1998 r, 100 tys. km. 2500 ccm. TDI. srebrny
metafic, wszystkie el. dodatki, orurowany, halogeny, sprzęt audio,
nadbudówka, serwisowany, aluminiowe felgi, stan idealny, - 55.000
zł lub zamienię na droższy, terenowy. Wrodaw, tel. 0501/89-37-71

PAJERO
PATROL
TERRANO
V IT A R A
4 RUNNER
TRO O PER
L A N D C R U IS E R i in n e

O

w spom aganie kier, 2 pod uszki pow, - 83.900 zł
gotó w ka, zam iana, kre d yt lu b le asing . „LE K S
CAR” , W ałbrzych, www .iekscar.gratka.pl, u l. Mic
kiew icza 37, te l. 0601/85-15-55, 0604/40-47-11
W01041274

NAPRAW A I C Z Ę Ś C I SA M O CHO DÓ W

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH CZĘŚCI I

ARO, 1986 r, 3200 ccm, diesel po lakierowaniu, napęd 4x4, po
remoncie, ston b. dobry, - 3.200 zl. Sieradz, tel. 0609/35-67-58
DAEWOO MUSSO, 1998 r, 2900 ccm, turbo D, zielony, 4x4, peł
ne wyposażenie, RO, alarm, kfimatyzacja, garażowany, zadbany,
serwisowany, stan b. dobry, • 41.500 zl lub zamienię na osobowy.
Wrocław, tel. 0608/25-02-11 .
DAEWOO MUSSO, 1999/, 2900 ccm, diesel, niebieski metalic,
4x4, - 38.000 zi. Świebodzice, tel. 074/666-96-98,0693/36-82-8?
DAEWOO MUSSO, 1999 r, 170 tys. km, biało-srebmy, klimatyza
cja, alum. felgi, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby (przy
ciemnione), ei. reg. lusterka, centr. zamek, RO + zmieniacz na 10
płyt 2 alarmy, napęd 4x4 napęd, reguł, siedzenie przednie, skła
dane tylne, poduszka pow, silnik Mercedesa Vito, • 46.500 zl. Wro
cław, tel. 0608/51-73-52
FORD BRONCOII, 1987 r, 2400 ccm, diesel, czarny, napęd 4x4,
hale, -12.000 zł. Wrocław, teł. 0601/73-97-79
FORD EXPLORER XLT, 1996 r, 120 tys. km, 4000 ccm. zielony
metalic, automatic, klimatyzaqa x2, pełne wyposażenie elektrycz
ne, 2 poduszki pow, RO, tempomat aluminiowe felgi, orurowany,
fabrycznie poszerzony, halogeny, ciemne szyby, spoilery, b. atrak
cyjny wygląd, bez wypadku, kompletna dokumentacja, -42.500 zl
lub zamienię, tel. 0601/70-7645
FORD MAVERICK, 1994 r, 2700 ccm, TDł, kolor grafitowy, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, szyberdach, dodatkowa fotele, 4x4,
• 30.000 zł łub zamienię. Górka Sobocka, powiat strzeliński, tel.
0698/78-3749
FORD MAVERICK, 1994 r, 135 tys. km, 2400 ccm, diesel zielony
metalic, stan b. dobry, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 071/318-54-04,
0607/26-69-26
GAZ 69.1971 r, 2100 ccm, benzyna, inst gaz, zielony, po remon
cie blacharki, po lakierowaniu, inst gazowa na gwarancji,;aluminiowe felgi, - 6.500 zLKępno, tel. 062/781 -02-60,0601/89-10-61
G.EOTRACER, 1997 r, 4Dtysvkm, 1600 ccm. 16V, niebieski, 4WD,
automatic, hardtop, 'rura p,rzednra, klimatyzacja’ amerykańska
wersja Isuzu Vłtary, - 33.000 zł. Namysłów, tel. 0501/4.1*32-17

alarm , ce n tra ln y zam ek, e l. re g uł, lu sterka, el.
o tw ie ra n e szyb y, im m o b iliz e r, k lim a ty z a c ja ,

NISSAN TERRANO, 1993 r, 199 tys. km. 2960 ccm, biały, insL
gazowa, ABS, alarm, immobilizer, centralny zamek, eł. reguł, lu
sterka i szyby, klimatyzacja, wspomaganie kier, aluminiowe felgi,
hak, reg. reflektory, szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. do
bry, - 31.000 zł. Brzeg, teł. 0502/13-91-79
NISSAN TERRANO II, 1994 r, 190 tys. km. 2700 ccm, turbo D,
niebieski, 7-osobowy. el. otwierane szyby i szyberdach, orurowa
ny przód, 2 kpi. kół, kpi. dokumentacja, RO, • 31.000 zł. Jelenia
Góra, tel. 0603/52-80-19
OPEL FRONTERA, 1982 r, 2300 ccm, TDI, srebrny, 4x4, długi,
orurowany, szyberdach, el. reguł, lusterka, centralny zamek, alu
miniowe felgi, • 26.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 0607/15-83-36
OPEL FRONTERA. 1994 r, 2400 ccm, benzyna, inst. gaz, bordo
wy metalic, napęd 4x4, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie
kier, el. reg. lusterka, oryginalne spoilery, alum. felgi, zarejestro
wany jako dężarowy-uniwersainy, atrakcyjny wygląd, - 25.500 zł.
Brzeg Dolny, tel. 071/319-64-52,0604/79-79-92,
OPEL FRONTERA. 1994 r, 300 tys. km, 2400 cćm, benzyna kolor
zielony metafic, po remoncie silnika, 4x4, bez klimatyzacji • 25.000
zl. teł. 0607/05-71-31
OPEL MONTEREY, 1992 r, 225 tys. km, 3100 ccm, diesel, czarny,
wspomaganie kier, 2 kpi. kół (letnie i zimowe), centr. zamek, alarm ♦
pilot - 25.500 zł. Strzegom, teł. 074/85541-80,0601/83-91-29
OPEL MONTEREY LON<3,1993 r, 3100 ccm, TDI bogate wypo
sażenie, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 26.500 zł. Wałbrzych,
tel. 0506/74-79-94
OPEL MONTEREY, 1998 r, 225 tys. km. 3100 ccm, TDI, czarny
metafic, centr. zamek, immobifizer, alarm + pilot, aluminiowe fel
gi, stan dobry, • 25.500 zł. Strzegom, tol. 0601/83-91-29
SUZUKI SA MURAI, 1988 r, 160 tys. km, 1300 ccm 4x4,5-biego
wy, na zachodnich tablicach • 630 EUR. Żary, tel. 0602/11-40-63
SUZUKI SAMURAI, 1991 r, 1000 ccm, benzyna, czarny metalic,
4x4, orurowany, po remoncie kapitalnym w 2003 r. + dużo części,
stan b. dobry, - 16 500 zł lub zamienię na osobowy, dostawczy
albo terenowy. Bydgoszcz, tel. 0501/57-26-08
SUZUKI SA MURAI CABRIO, 1991 r, 1300 ccm. wtrysk skórzana
tapicerka, -12.500 zł. Lubsko, powiat żarski, tel. 0601/61-97-62
SUZUKI SIDEKICK CABRIO, 1990 r, 204 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, inst gaz, czerwony, 4x4, wspomaganie kier, immobli
zer, hak, orurowany, -14.500 zł. Wrocław, tel. 0604/59-04-39
TOYOTA 4RUNNER, 1990 r, 3000 ccm, benzyna, inst gaz, czar
ny, orurowany, szerokie koła, stan techn. dobry, - 21.000 zł. VWocław, tei. 0501/16-0840
TOYOTA LAND CRUISER, 1990 r, 2500 ccm, diesel 2-drzwiowy,
na zachodnich tablicach • 3000 EUR. Legnica, tel. 0691/04-6949
TOYOTA LAND CRUISER U 73,1993 r, 160 tys. km, 2400 ccm,
turbo D, czarny, do małego remontu blacharka, - 20.000 zl lub
zamienię. Zielona Góra, tol. 0604/86-9548

i AUT TERENOWYCH
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MITSUBISHI L200, 1999 r, 103 tys. km, 2500 ccm. TDI, zieloUAZ 469 B, 2400 ccm, benzyna, czarny, orurowany, nowe opony,
no-srebmy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, alarm, immobili
klatka, podwyższony, atrakcyjny wygląd, - 6.000 zł. Opole, tel.
zer, alum. felgi, • 55.000 zl. Wrocław, tel. 0693/49-56-36
0602/19-17-82
MrrSUBISHI MONTERO, 1988 r, 180 tys. km, 2600 ccm, benzy
na, inst. gaz, piaskowy, hak, RO, stan b. dobry, oryginalny lakier,
• 15.900 zł. Opole, tel. 0605/82-60-28
MITSUBISHI PAJERO, 1984 r, 2600 ccm, benzyna, inst gaz,
morski metalic, 4x4, wspomaganie kier, szyberdach, orurowany,
halogeny, hak, 5-osobowy, alum. felgi, stan b. dobry, -11.000 zl
lub zamienię, tel. 0601/65-31-25
MITSUBISHI PAJERO, 1986 r, 2300 ccm, turbo D, szary metalic,
długi, eł. otw. szyberdach, nowe opony, wysoki, -14.500 zł. Wro
cław, tel. 071/367-0041,071/3294)7-21 po godz. 19
MrrSUBISHI PAJERO, 1991 r, 240 tys. km, 2300 ccm, turbo D.
zielony, aluminiowe felgi, RO, el. otw. szyberdach, 7-osobowy, hak,
podwyższony, stan dobry • 19.000 zl lub zamienię na Chryslera
Voyagera 1993/1995 r, 7-osobowego. Jelenia Góra, tol. 075/
761-36-17,0693/40-08-54
MUSCEL M 4 6 1,1971 r. 10 tys. km, 2200 ccm kolor zielony w
plamy (wojskowy), silnik Mercedes, rama z wciągarką szerokie
O ABSOLUTNIE AUTA KUPIĘ! WSZYSTKIE MARKU
opony, po remoncie mostów i skrzyni biegów, nowe świece żaro
we i wtryski oraz pompa wtryskowa por regeneracji, napęd 4x4,
PŁACĘ NAJWYŻSZE CENY, uszkodzone lekko
stan techn. b. dobry, -4.500 zł. Kwietniki, tei. 076/870-18-59
łu b m o cn o, sp alo n e^ po kradzieży, ca łkow icie
MUSCEL, 1976 r, 60 tys. km, 3160 ccm, diesel, niebieski, .szyb
rozbite oraz całe, doj&zd i tra n s p o rt g ra tis! Cały
kie* mosty napędowe, techn. sprawne napędy, do poprawek la
kraj! Nawiążę w sp ółpracę z w arsztatam i, pom o
kierniczych, • 4.500 zł. Grabowno Wielkie, powiat oleśnicki, tei.
cam i d ro go w ym i, p arkingam i celem zakupu aut •
.0606/88-77-67,0694/22-9741
NISSAN PATROL, 1990 r, 280Ócćm, TD, czerwony, wersja dłu* .
w yso kie prowizje! Gotówka Od ręki! Najlepiej pła
ga, ston techniczny b. dobry, zadbane wnętrze, auto nie było eks
cę! em ail: skupaut@ wp.pl, tel. 0601/70-76-45 całą
ploatowane w terenie, - 26.000 zł. Świeradów Zdrój, tol. 0691/
dobę, 0601/78-82-84
W81004404
25-61-21
NISSAN PATROL GR, 1991 r, 2800 ccm. TDI, grafitowy metalic,
długi, 7-osobowy, orurowany, wszystkie el. dodatki, - 28.000 zł,
O ABSOLUTNIE AKTUALNE AUTA ATRAKCYJNIE
teł. 060t/71,:76-67 .
KUPIĘ USZKODZONE, KUPIĘ USZKODZONE, KU
NISSAN PATROL^ 1993 r. 28Ó tys. km, 2800 ccm/turbo D, żółty,
PIĘ USZKODZONE, KUPiĘ USZKODZONE Kupu
długi, 4x4, 7-osobdwy, wspomaganie kier, RO, hak, zadbany, je
m y auta całe,, po wypadku, do remontu, po 1988
22.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-11-73'
r. i inne marki również, płacimy najwięcej, tel. 0605/
NISSAN PATROL, 1993 r, 210 tys. km, 2800 ccm, turbo D. czar
35-26-21,0607/39-92-93
W01024654
ny metalic, krótki, wspomaganie kier, 3-drzwiowy, I właściciel *
dodatkowy silnik i skrzynia biegówr inne części, - 24.900 zł. Zary, s
łBl. 0606/92-85-31
.. , '
\
.; /
* O ABSOLUTNIE KUPIĘ każde auto całe i powypadNISSAN PATROL, 1996 rr 220 tys. km, turbo D beżowy metalic, \ kowe, n ow e i stare ro czn iki, uszkodzone, spalo
55.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. Piechowice, po
wiat jeleniogórski, tel. 075/761-17-55,0605/99:93-51
ne, zniszczone, całe, dostawcze, osobow e, tere
nowe, tra n sp o rt gra tis, najlepiej płacę, gotów ka
O NISSAN PATROL, 1998/99, r, 2800 .ccm, TDI, zie
W 5 min, atitaokazja@ wp.pl; w w w .naplcar.pl, tel.
lo ny m etalic, now y m odel, kupio n y w salonie, I
0605/62-00-14, 0602/77-11-77
W81004584
w ła ś c ic ie l, se rw iso w a n y, bez w yp a d ku , A BS ,

USZKODZONE
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KUPIĘ KAŻDY CAŁY LUB USZKODZONY^

POMOC DROGOWA 24H
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GOTÓWKA PŁATNA NATYCHMIAST - CAŁODOBOWO!
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BMW 735,1987 r, 3500 ocm, demnografitowy, klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, uszkodzony, pełne wyposażenie, - 6.800 zł. Ostrów
WDcp, teł. 0509/05-37-23
BMW 850,1991 r, 157 tys. km, 5000 ccm, 12V, błękitny metafic,
pełne wyposażenie, uszkodzone reflektory przednie ♦ zderzak, 29.500 zl. Gromadka, powiat bolesławiecki, tel. 0607/09-94-85
CHEVROLET LUMl NA, 1995 r, 3100 ccm, benzyna, inst gaz,
niebieski metalic, po wypadku, całkowicie zniszczóny, zdekom
pletowany, • 5.700 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40

ALFA ROMEO 145, 1995 r, 1600 ccm, boxer pełna elektryka,
mocno uszkodzony lewy przód, - 6.300 zł. Wrocław, tal. 071/
348-42-16 w godz.8-17
ALFA ROME0145,1995/96 c 1400 ccm, zielony metalic, zareje
strowany, uszkodzona ćwiartka przednia prawa, - 4.600 zł lub za
mienię. Polanica Zdrój, tel. 074&68-45-51
ALFA ROMEO 145,2000 r, 1600 ccm, 16V, Twin Spark. seledy
nowy metafic, mocno uszkodzony przód, kupiony w salonie, bo
gate wyposażenie, kpi. dokumentacja, I właścideł, zarejestrowa
ny, • 12.800 zł, teł. 0601/76-82-64
ALFA ROMEO 146,1997 r, 129 tys. km. 1400 ccm, czenwony,
lekko uszkodzony przód, techn. sprawny 100%, kupiony w salo
nie, I właściciel, • 10.500 zł. Wrodaw, teł. 0604/30-29-74
O

A LFA ROMEO 146 TS, "1998 r, 1400 ccm , Twin
Spark, g rafitow y m etalic, ce ntra ln y zamek, Immo
bilizer, poduszka pow. cala, w spom aganie kier,
uszkodzony przedni lew y b ok, s iln ik sprawny, •
11.900 zł, tel. 0606/70-65-97
W01039324

AUDI A 4 ,1995 r, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz, czerwony, klima
tronic, centr. -zamek, el. otw. szyby, ABS, lekko uszkodzony, •
24 000 zl. Świebodzice, tel. 0605/6243-24
AUDI A 4,1996 r, 1900 ccm, TDIr szary metalic, poobijany, pełne
wyposażenie el, bez kfimatyzacji, do sprowadzenia - 3.400 EUR
♦ opłaty (ok.26.000 zł)m zdjęda do wglądu. Wrodaw, tal. 0501/
36-31-37
AUDI A4AVANT OUATTRO, 1997 r, 147 tys. km, 2800 ccm, V6,
30V, benzyna, czamy metalic, kfimatronic, pełne wyposażenie,
podgrzewane skórzane fotBle,, śrubowe zawieszenie, 4 poduszki
pow, automatic, komputer, do malowania maska i błotnik tylny, •
34.900 zł. Bolesławiec, tel. 0604/24-15-50
AUDI A4AWNT, 2003 r, 1900 ccm, TDI, 101 KM, granatowy me
talic, uszkodzonytył, el. otw. szyby, ABS, centralny zamek, klimatronie, chromowane fistwy i relingi, roleta, ałum. felgi - 8.000 EUR
♦ opłaty. Wtocław, teł. 071/364-21 -96,0503/44-354)6
AUDI A6 OUATTRO, 1994/95 r, 102 tys. km, 2600 ccm, V6, czarno-grafitowy, b. mocno rozbity, zarejestrowany, książka pojazdu, 10.000 zl. Kłodzko, teł. 0606/98-2649
AUDI A6 SEDAN, 1995 r, 160 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny
metafic, instalacja gazowa, ciemne szyby, kfimatronic, el. otw.
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i 113 tony + 7 osób Wrodaw. tel. 0603 89 89 46.071/38 78143

ALFA ROME0147, 2001 r, 1600 ccm, 16V, czerwony, 5-drzwio
wy, 6 poduszek pow, wspomaganie kier, centralny Zamek, alarm +
pilot, klimatyzacja, ABS, ałum. felgi, lekko uszkodzony, - 37.000
zł. Pleszew, teł. 0606/46-33-54
ALFA ROMEO 155,1997/98 r, 80 tys. km, 2000 ccm. niebieski
metalic, uszkodzony silnie, ałum. felgi, el. otw. szyby, centralny
zamek, alarm, kupiony w salonie, -12.900 zł. Wrocław, tel. 0501/
23-01-19
ALFA ROME0156, .1996 r. 1600 ccm, benzyna, inst gaz, bordo
wy metalic, uszkodzony prawy przód i lekko prawy tył, pełne wy
posażenie elektryczne, ABS, wspomaganie kier, alarm, centralny
zamek, zarejestrowany, -16.900 zł. Wrocław, teł. 071/348-34-78
AUD1100,1979 r, 2000 ccm kpł. spalony, kpi. dokumentacja, 250 zł. Nowa Sól, tel. 0504/82-42-93
‘

szyby I szyberdach, ABS, centr. zamek, do lakierowania przód i
tylny lewy błotnik, kpi. dokumentacja polska i niemiecka, książka
serwisowa, • 29.000 zł. Wrodaw, teł. 0697/66-74-23
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r, 2600 ccm, V6, bordowymetafic, uszko
dzony przód, klimatronic, przetarty bok, inst. gazowa, • 29.000 zł.
Żagań, teł. 0609/92-78-10
AUDI A8 OUATTRO, 1995 r, 175 tys. km, 2800 ccm, V 6 193 KM,
zielony metafic, skórzana tapicerka,‘ABS, klimatronic, ksenono
we reflektory, wszystkie el. dodatki, lekko uszkodzony prawy przód,
- 42.000 zł. Świdnica, teł. 0606/14-23-27
BMW 316,1986 i, 1800 ccm, benzyna, inst gaz, czerwony, po
dachowaniu, - 3.700 zl. Lubin, tal. 0604/34-58-55
BMW 316 i, 1993 r, 120 tys. km, czerwony, ABS, kfimatyzacja, el.
otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, kpł. dokumentacja, soczew
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KUPIĘ KAŻE AUTO CAŁE LUB USZKODZONE J
PŁACĘ 80 % CENY GIEŁDOWEJ.
1
tel. 076/857 46 82, 0-693 728 981, 0-606 821 021

K U P IĘ A U T O P O W Y P A D K U
O P 040929
AUDI 80,1979 r, 1600 ccm, niebieski, inst gazowa, hak, kpł. kół
zimowych 14* (Kłeber), po remonde ukł. hamulcowego, po wy
mianie amortyzatorów, stan sinika b. dobry, do lekkich poprawek
blacharskich, pilne, - 2.600 zł. Trzebnica, tel. 0602/21 -41-27
AUDI 80.1981 r. uszkodzony przód, -1.000 zl. Opole, teł. 0605/
09-67-22
AUDI 80 COUPE, 1963 r, 200 tys. km, 2100 cęm, benzyna, brązo
wy metalic, automatic, uszkodzony błotnik prawy i nadkole łyłne
prawe, - 2.700 zł. Głogów, teł. 0694/23-50-97
AUDI 80 GTE, 1986/87 r, 1800 ccm, 115 KM, czamy metalic, nowa
instalacja gazowa, kubełkowe fotele, lekko uszkodzony lewy przód,
- 3.700 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tal. 0603/61 -59-50,06921
09-80-19
AUDI 80 B4 OUATTRO, 1991/95 r, 2800 ccm, V6, zielony meta
lic, el, otw. szyby, ęentr. zamek, wspomaganie kier, sportowe za

BMW 520 i, 1987 r, 2000 ccm, szary metalic, centr. zamek, alum.
felgi, szyberdach, opony zimowe, instalacja gazowa, RO z CD,
kpi. dokumentacja polska i niemiecka, do małych poprawek la
kierniczych, el. reg. lusterka, kfimatyzacją wspomaganie kier, stan
b. dobry, -6.800 zł. Grodków, tel. 077/415-71-34.0506/61-67-04
BMW 524 td, 1968 r, 230 tyś. km, 2400 ccm, turbo D, czamy me
tafic, zadbany, po wymianie pasków, udokumentowany, el. otw.
szyberdach, eł. reg. lusterka, komplet opon zimowych, alum. felgi
16/225, ABS; alarm, centr. zamek, szara welurowa tapicerka,
amortyzatory przednie do wymiany, - 11.500 zł. Śmigiel, powiat
kościański, tel. 0608/31-93-16
BMW 524 td, 1991 r, 2400 ccm, turbo D, srebrny metalic, automa
tic, hak, ABS, wspomaganie kier, centr. zamek, eł. otw. szyby,
szyberdach, eł. reg. lusterka, drewniane wykończenia, welurowa
tapicerka, nowy pasek rozrządu, olej i klocki hamulcowe, kpi. do

S P R O W A D Z A N IE A U T Z BELGII 1997-2003 r.
D IESLE, tel. 076/858 40 34 ; 0603 866 892

I INNE MARKI1
• skupujemy równie! rozbite •
• wyplata gotówki natychmiast •
• posiadamy swó| transport •
Wrocław, ul. Opolska 114
tel7fax 071/311-71-93,0-501 403135
ecyhiic e ti* 4fl ą
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CITROEN XSARA PICASSO, 2002 r, 31 tys. km, 2000 ccm, HDI,
srebrny, lekko uszkodzony, techn. sprawny, dużo dodatków, zdję
da do wglądu, cena 5.900 EUR + opłaty. Wabrzych, tel. 074/
880-40-83,0501/39-37-38
CITROEN XSARA PICASSO, 2002 r, 2000 ccm, HDI, granatowy,
lekko uszkodzony przód, dużo dodatków, do sprowadzenia, za
pewniam transport, cena 6.300 EUR. Wałbrzych, tel. 074/
842-47-23,0609/03-66-86
CITROEN XSARA PICASSO, 2002 r, 30 tys. km, 2000 ccm, HDI,
czamy, lekko uszkodzony błotnik, dużo dodatków, cena 5.300 EUR
+ opłaty. Wałbrzych, teł. 074/848-60-56,0608/43-56-70
CITROEN XSARA PICASSO II, 2002 r. 2000 ccm. HDI kupiony w
salonie, homologacja na dężarowy, mocno uszkodzony, - 29.500
zł. Wrocław; teł. 0602/60-80-00
CITROEN XSARA, 2002 r, 37 tys. km, 2000 ccm. HDI, grafitowy
metalic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki pow, el. otw. szyby, el.
reg. lusterka, RO, po.dachowaniu, geometria nienaruszona, kpi.
dokumentacja, • 26.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40
CITROEN XSARA PICASSO, 2002/03 r, 45 tys. km, 2000 ccm,
HDI, granatowy metalic, lekko uszkodzony przód, pełne wyposa
żenie, atrakc. wygląd, do sprowadzenia, zapewniam transport,
cena 6.200 EUR. Wabrzych, tel. Ó74/842-47-23,0609/03-66-86
CITROEN XSARA PICASSO, 2002/03 r, 20 tys. km, 2000 ccm.
HDI, srebrny metafic, stan b. dobry, lekko uszkodzony, zdjęda do
wglądu, techn. sprawny, bogate wyposażenie, cena 5.700 EUR+
transport i opłaty celne. Wałbrzych, teł. 074/666-14-73, 06061
48-30-41
CITROEN XSARAII, 2003 r, 6 tys. km, 2000 ccm, HDi. granato
wy metalic, po dachowaniu, kupiony w salonie, I właśdciel, pełne
wyposażenie, eksploatowany przez 4 miesiące, klimatyzacja,.
wszystkie eł. dodatki, 4 poduszki pow; RO, wspomaganie kier,
alarm, centralny zamek, na gwarancji, - 37.700 zł, tel. 071/
348-34-78
CITROEN ZX, 1991 r. 5-drzwiowy, sprowadzony w całośd, reg.
kierownica, do małych poprawek, stan techn. b. dobry, - 6.900 zł.
Bolesławiec, tel. 0604/96-74-52
O

kumentacja, sprowadzonyw całośd, do lakierowania, -15.000 zł.
Góra, tel. 0609/75-00-26
BMW 524 td, 1991 r, 240 tys. km, 2400 ccm, bordowy, ABS, kli
matyzacja, alum. felgi, el. otw. szyby i reg. lusterka, alarm, uszko
O AUDI 80 B4 OUATTRO, 1994 r, 2000 ccm , benzy
dzona
uszczelka pod głowicą techn. sprawny, -12.400 zl. Lubań,
na, cza rn y m etalic, w spom aganie kier, ce ntra ln y
teł. 0602/66-68-34
zamek, ABS, alum . fe lg i, uszkodzony lekko przód,
BMW 730,1991 r, 210 tys. km, 3000 ccm, benzyna, inst gaz,
sp ra w n y s iln ik , • 16.300,z ł, te l. 0606/70-65-97
grafitowy metalic, szyberdach, klimatyzacja, ABS, radio, pełne
W 01039404
wyposażanie el, skórzana tapicerka, do drobnych poprawek, '15.300 zl. Rawicz, tel. 0607/09-17i02
f
AUDI A 3 ,1998 r, 80 tys. km, 1800 ccm, turbo uszkodzony przód, {
BMW 730,1993 r, 3000 ccm, V8, czamy, w kraju od roku, spalona
pełne wyposażenie el, klimatyzacja, GPS, komputer, nawigacją;
komora sinika, kpi. dokumentacja, -, 3.500 zł. Gromadka, powiat
alarm, aluminiowe felgi, - 27.000 Zł. Wrodaw, tal. 0606/52-64^04
bolesławiecki, teł. 0602/57-96-88
AUDI A 3,2001 r, 1600 ccm, 16V, czamy metalic, uszkodzony tok
BMW 732 i, 1965 r, 180 tys. km, 3200 ccm, benzyna, inst gaz,
lewy i dach, 5-drzwiowy, kupiony w salonie,, techn. sorfewny, 2
perłowobiały, el. reg. lusterka, drewniane dodatki, demne szyby,.
poduszki pow. (cwe), pełne wyposażenie elektryczne, ABS, ałum.
alOm. felgi 16*, stan b. dobry, do poprawek lakierniczych, - 6.700
felgi, alarm, wspomaganie kier, centralny zamek, homologacja na
zł lub zamienię na diesel. Trzebnica, tel. 071/312-14-23, 0502/
dężarowy, - 33.900 zł, teł. 0601/70-76-45
. 77-91-87 •
wieszenie, grifl Kamei, szyberdach, ABS, lekko uszkodzony s i
nik, -16.000 zł. Świdnica, teł. 0504/28-43-57

DAEWOO NUBIRA IIS X KOMBI, 2000 r, 1600 ccm,
16V, benzyna, biały, stan 2 poduszek pow. do
bry, w spom aganie kier, klim atyzacja, poobijany,
sp ra w n y s iln ik , • 12.300 z ł, te l. 0606/70-65-97
W01039394

DAEWOO TICO, 1995/96 r, 800 ccm, benzyna, biały, kupiony w
salonie, po kradzieży, brak niektórych części, do złożenia, zareje
strowany, twardy dowód rej, -4.200 zł. Wodaw; teł. 0602/12-51-35

CITROEN ZX, 1996 r, 47 tys. km, 1400 ccm , ben
z y n a , g ra n a to w y m e ta lic , p o d u s z k a p ow ,
3-drzwiowy, książka serw isow a, zadbany, stan
idealny, szyberdach, w elurow a tapice rka , w spo
maganie kier, I w łaściciel, do sprowadzenia z Nie
m iec • 1.200 EUR + opłaty, na g o to ^ o , • 12.000 zł.
C h o jn ó w , p o w ia t le g n ic k i, te l. 0507/12-66-78
W84006124

DAEWOO LANOS, 1999 r, 1600 ccm, niebieski metafic, 3-drzwio
wy, el. otw. szyby, wspomaganie, uszkodzony przód, • 6.800 zl.
Wrocław, tel. 071/372-87-60 w godz.8-17
DAEWOO MATIZ, 1999 r, 800 ccm, benzyna, biały, lekko uszko
dzone zawieszenie, niski koszt naprawy, homologacja na ciężaro
wy, alarm, - 9.800 zl, teł. 0601/21-75-42
DAEWOO MATIZ TOP, 1999 r, 37 tys. km, 800 ocm, benzyna,
miedziany metafic,po dachowaniu, el. otw. szyby, ABS, wspoma
ganie kier, alatm, 2 poduszki pow, I właśddel, klimatyzacja, .twar
dy” dowód rejestracyjny, kpi. dokumentacja, -9.200 zl, teł. 0601/
70-17-36
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tel, 0-691 390 505 „

FIAT MAREA, 1997 r, 1600 ccm, 16V, srebrny metafic, instalacja
gazowa, po mocnym dachowaniu, niekompletna, kompł. polska
dokumentacja, - 8.900 zł. Wrocław, teł. 071/372-87-60
FIAT MULTIPLA, 1999 r, 1600 ccm. 16V, srebrny, centralny za
mek, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, alarm ♦
piot, instalacja gazowa z komputerem, lekko uszkodzony dach i
prawa strona, sprawny, - 26.800 zl. Wrodaw; teł. 071/372-87-60
FIAT PALIO, 1996 r, 80 tys. km, 1600 ccm, zielony metafic, pó
wypadku, uszkodzony przód, I właśddel, -11.000 zł. Wałbrzych,
teł. 074/846-10-01,0603/40-90-47
FIAT RALIO WEEKEND, 1998 r, 1600 ccm, 16V, srebrny, el. reg.
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, zarejestrowany n a 5 osób.
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uchylane, lekko uszkodzony przód, • 6.500 zł. Świebodzice, tel
0503/02-42-64
FIAT CROMA, 1991 r, 2000 ccm, - 3.000 zł. Kamienna Góra. tel.
0604/48-28-39
FIAT DUCATO. 1964 r, 120 tys. km, diesel, bordowy, po remonde
sinica, inst. elektrycznej, hamulców; blacharka do poprawek, po
przeglądzie, stan dobry, - 4.500 zł. Wrodaw, tel. 071/321-61-38
pogodz.19
FIAT DUCATO, 1993 r, 2500 ccm, diesel zarejestrowany, po wy
padku, uszkodzony silnik, - 4.500 zł. Wrodaw, tel. 0606/39-06-57
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r, 2500 ccm, dieseł, biały, lekko uszko
dzony prawy bok i przód, -16.800 zł. Wrocław, tel 0602/60-80-00
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r, 2500 eon, diesel całkowicie znisz
czony, kpł. dokumentacja polska, karta pojazdu. Głogów, tal. 06061
42-44-51
FIAT DUCATO, 1995 r. 160 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, kola
16*, wspomaganie kier, podwyższony, przedłużony, el. otw szy
by, do lakierowania, - 20.000 zł. Góra, teł. 0697/50-50-16
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r, 166 tys. km. 2500 ccm, diesel, bia
ły, nowy model, b. mocno uszkodzony, zdekompletowany, kupio
ny w leasingu, kpi. dokumentacja, • 6.500 zl. Kłodzko, teł. 0696/
10-62-72
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r, 2500 ccm, diesel mocno uszkodzo
ny, kpi. dokumentacja, - 6.900 zl. Wabrzych, teł. 074/845-06-10,
0604/62-70-89
FIAT DUCATO. 2001 r, 74 tys. km. 2800 eon, furto D eL otw.
szyby, centralny zamek, uszkodzony, cena 5.600 EUR ♦transport
i opłaty celne. Wałbrzych, teł. 074/664-90-60,0502/37-92-99
FIAT MAREA SX. 1997 r, 1600 ccm, 16V, bordowy, mocno uszko
dzony prawy przód, kupiony w salonie, I właśddel, kpi. dokumen
tacja, .twardy* dowód ret - 8.200 zł. Wrodaw, tal. 0603/99-96-48

DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1998 r, 1600 ccm , 16V,
zie lo ny m etalic, c e ntra ln y zamek, w spom aganie
kier, el. otw . szyby, el. reg. lusterka, alarm , im 
m obilizer, RO, w elurow a ta p ice rka , ku p io n y w
salonie w P olsce, serwisowany, I w ła ścicie l, kpi.
d o k u m e n ta c ja , d o p o p ra w e k la k ie rn ic z y c h ,
tech n . spraw ny, • 15.700 z ł, te l. 074/853-31-10
W01041774

KUPI ZDECYDOWANIE KAŻDEGO

kowe reflektory, automatic, błotnik do malowania, -17.900 zl tub
zamienię na inny Kędzierzyn-Koźle, teł. 077/481-45-68, 0503/
56-65-80
BMW 316 E-30 KOMBI, 1994 r, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz.
lekko uszkodzony bok, sprawny, -12.500 zł. Wrocław, tel. 0604/
92-37-03
BMW 316 I E-36 SEDAN, 1996 r, 1600 ccm, benzyna, bordowy
metalic, niegroźnie poobijany, techn. sprawny, wyposażenie el.
reg, 2 poduszki pow, ałum. felgi, ukł. wydechowy AC Schnitzer,
centralny zamek, alarm, wspomaganie kier, kpi. dokumentacja,
zarejestrowany, - 21.900 zl, teł. 0601/70-76-45
BMW 316 COMFftCT, 1996 r, 1600 ccm klimatyzacja, uszk. przód,
-19.500 zł. Świdnica, teł. 0603/33-29-62
BMW 316 i E-36,1997 r, 197 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic. limuzyna, 2-drzwiowy, przetarta tylna prawa strona i tylny zde
rzak. • 25:500 zl. Legnica, teł. 0602/24-934)1

BMW 320,1984r,1600 ccm, benzyna uszkodzony,fcpł. dokumen
tacja polska, .twardy* dowód rejestracyjny, przegląd do 09.2004 r,
-1.600 zt Rawicz, tel. 0600/15-00-58
BMW 320 i, 1997 r, 116 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony me
tafic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, lekko uszko
dzony, na zachodnich tablicach • 5.500 EUR. Lwówek śląski, tel.
0604/77-32-07
BMW 320 COMPACT, 2002 r, ciemnoniebieski, pełne wyposaże
nie el. reg, kfimatronic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapi
cerki, uszkodzony lewy bok - 6.500 EUR. Głogów, tel. 0503/
59-52-19

O

( UNIWER

K U P IĘ A U T O P O W Y P A D K O W E !
skrzyni biegów, ABS, wspomaganie kier, przetarty bok i maska, 17.000 zł. Ziębice, teł. 0504/71 -67-24
AUD1100 C 4,1993 r, 2500 ccm, Tt)l, zielony metalic, wszystkie
el. dodatki, uszkodzony tylny prawy błotnie i prawe drzwi, koszt
naprawy z lakierowaniem około 1.300 zł, - 22.000 zł.. Głogów, teł.
076/834-28-06,0607/68-39-64
AUDI 200 AVANT, 1990 r, 190 tys. km, 2200 ccm, turbo benzyna,
srebrny metalic, skórzana tapicerka, kfimatronic, pełne wyposa
żenie el, ABS,. wspomaganie kier, do lakierowania, • 6.900 zł.
Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, teł. 074/844-84-62, 0509/
06-08-62

DAEWOO MATIZ, 2000 r, 26tys. km, 800 ccm, benzyna, czerwo
ny, uszkodzony prawy bok, karta pojazdu, Mul-T-Lock, cena - 7.900
zł ♦ częśd potrzebne do naprawy • 1.100 2i. Legnica, teł. 06921
38-64-32
DAEWOO MATIZ, 2000 r, 63 tys. km, 800 ccm, benzyna, czerwo
ny, kupiony w salonie, po b. lekkim dachowaniu, geometria niena
ruszona, techn. sprawny, zarejestrowany, twardy dowód rej, 10.600 zł. Wrodaw, teł. 0602/12-51-35
DAEWOO MATIZ LIFE, 2000 r, 800 ccm, srebrny metafic, uszko
dzony lewy tył, poobijany, sprawny, - 9.800 zł. Wrodaw, teł. 071/
372-87-60
DAEWOO MATIZ, 2001 r, 40 tys. km, 800 ccm, benzyna, zielony
metafic, do lakierowania kifica elementów, -12.900 zł. Góra, teł.
065/544-14-26,0603/38-77-44

CHRYSLER 300 M, 1998 r, 3500 ccm, V6, stalowy metalic, pełne
wyposażenie, skórzana tapicerka czarna, uszkodzony, poduszki
pow. całe - 3.300 EURIub zamienię. Głogów, tel. 0503/59-52-19
CITROEN AX, 1969 r, 1100 ccm, czerwony, uszkodzone prawe
drzwi z progiem i dachem, techn. sprawny, kpi. dokumentacja,
ważny przegląd i 'OC, - 2.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 0606/
46-95-92
CITROEN C15 D, 1997 r, 1800 ccm, diesel, biały, blaszak, kupio
ny w salonie, dostawczy, uszkodzony przód, zdekompletowany, 3.700 zl. Wrodaw, tel. 071/348*42-16 w godz.8-17
CITROEN C5,2001 r, 65 tys. km, 2000 ccm, HDI, srebrny meta
lic, uszkodzony prawy przód, dużo dodatków, do sprowadzenia,
zapewniam transport, cena 6.200 EUR. Wałbrzych, tel. 074/
842-47-23,0609/03-66-86
CITROEN C5,2003 r, HDI lekko uszkodzony, pełne wyposażenie
- 9.900 EUR* opłaty. Świdnica, tel. 074/851-10-06,0608/02-55-98
CITROEN JUMPER, 1996 r, 1900 ccm, TDi, bordowy, krótki, ni
ski, przeszklony, po kradzieży, brak elementów mechanicznych,
blacharskich i wyposażenia wnętrza, • 11.500 zl. Wrodaw, tel. 071/
34842-16 w godz.8-17
CITROEN JUMPER, 2002 r, 30 tys. km, 2600 ccm, HDI, biały,
lekko uszkodzony przód, cena 6.000 EUR ♦ opłaty. Wałbrzych,
teł. 074/665-77-46,0507/66-10-30
CITROEN SAXO, 2000 r, 1100 ccm, biały, centralny zamek, el.
otw. szyby, homologacja na dezarowy, uszkodzony prawy przód,
• 12.800 zl. Wrodaw, teł. 071/348-42-16
CITROEN XSARA, 1999 r, 55 tys. km, 1900 ccm. turbo D. srebr
ny metafic, 5-drzwiowy, lekko uszkodzony lewy tył, na zachodnich
tablicach - 2.400 EUR. Wałbrzych, tel. 074/842-47-23, 0609/
03-66-86
CITROEN XSARA EXCLUSIVE, 1999/00 r, 1400 ccm, wtrysk,
perłowy metalic, mocno uszkodzony przód, kupiony w salonie,
bogate wyposażenie, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, • 11.500
zł, tel. 0601/70-17-36

LUB DO REMONTU Lubin, tel. 0604 345 855
AUD1100 .cygaro', 1985 r, 2200 ccm, biały, uszkodzony'silnie,
stan blacharki b. dobry, welurowa tapicerka, nowe opony, spoiler,
- 2.200 zł lub zamienię na większy w tej cenie. Boguszów-Gorce,
powiat wałbrzyski, tel. 0609/71-29-09
AUD1100,1985 r, 1800 ccm, benzyna, bordowy, inst. gazowa,
wspomaganie kier, zadbane wnętrze, uszkodzonyprawy bok, kom
pletna dokumentacja, - 3.500 zł. Wrodaw, teł. 0605/16-27-75
AUD1100 AVANT, 1988 r, 2000 ccm, turbo D, kolor • kość słonio
wa, lekko uszkodzony lewy przód, przegląd do 02.2005 r, szyber
dach, -5.200 zł. Wałbrzych, teł. 074/840-08-31,0608/69-31-41
AUD1100 SEDAN, 1988 r, 270 tys. km, 180Ó ccm, benzyna, insŁ
gaz, srebrny metafic, 4-drzwiowy, alum. felgi od modelu B4, spor
towa kierownica, uszkodzony przód, - 3.000 zł. Wschowa, teł. 0508/
31-83-09,0697/75-67-59
AUD1100 C l KOMBI, 1991 r, 150 tys. km, 2300 ccm, kolor srebr
ny, el. otw. szyby, ał. reguł, lusterka, szyberdach, alarm, blokada

DAEWOO MATIZ, 1999 r, 79 tys. km, 800 ccm, benzyna, złoty
metafic, uszkodzony dach, prawy bok, - 8.800 zł. Wałbrzych, teł.
0695/60-30-50
DAEWOO MATIZ FREND, 1999 r, 900 ccm, zielony, homologa
cja na ciężarowy, po dachowaniu, - 8.800 zł. Wrodaw, teł. 06021
60-80-00
DAEWOO MATIZ PRIEND, 2000 r, 80 tys. km, 800 ccm, benzy
na, biały, uszkodzony przód, homologacja na dężarowy, zareje
strowany, - 8.400 zł, teł. 071/346-34-76

071/325-12-47, 0-601561 150°

DAEWOO TICO SXr1997 r, 61 tys. km, zielony, alarm, I właści
ciel, do drobnych poprawek, techn. sprawny, kpi. dokumentacja,
zarejestrowany, • 7.900 zl, tel. 0601/78-82-84
DAEWOO TICO, 1997 r, 800 ccm, bordowy, mocno uszkodzony
lewy bok i prawy tył/- 4.700 zł. Wrodaw, tel. 071/346-42-16
DAEWOO TICO, 1998 r, 80 tys. km, 800 ccm, biały, uszkodzona
mocno lewa strona, .podbity* dach, I właśddel, zarejestrowany, 3.950 zl. Wrocław, teł. 0603/99-96-48
DAEWOO TICO SX, 1998/99 r, 800 ccm, benzyna, biały, uszko
dzony bok (drżwł, słupek i próg), techn. sprawny, I rej. w 1999 r,
kpi. dokumentacja, zarejestrowany, - 5.900 zł, tei. 0601/78-82-84
DAIHATSU CHARADE, 1984 r, 1000 ccm. diesel, grafitowy me
talic, kompletne nadwozie, uzbrojone, na kołach, stan techn. b.
dobry, brak silnika i skrzyni biegów, ubezpieczenie i przegląd do
11.2004 r, -1.500 zł. Lubin, tel. 076/847-31-97,076/749-27-35,
0609/37-91-29
FIAT 126p, 1980 r, 78 tys. km, 650 ccm, czerwony, deska rozdz. i
hamulce nowego typu, lotnicze fotele, dmuchawa, pasy bezwład
nościowe, demne szyby, ałtemator, welurowa tapicerka, ważne
OC, garażowany, uszkodzony silnik, do poprawek blacharskich, •
300 zł. Buków, tel. 074/850-71-89
FIAT 126p, 1984 r, 650 ccm, pomarańczowy, zapłon w.stacyjce,
ałtemator, lotnicze fotele, do poprawek blacharskich, • 850 zł. Zię
bice, powiat ząbkowicki, teł. 0501/67-47-33
FIAT 126p, 1987 r, 80 tys. km, 650 ccm, żółty, po tuningu sinica,
lekko skorodowana karoseria, techn. sprawny, • 750 zł, tel. 0602/
72-38-31
FIAT 126p, 1987 r, 650 ccm, pomarańczowy, lekko uszkodzony,
do drobnych poprawek blacharsko-łakiemiczych, zarejestrowany,
sprawny, stan b. dobry, ważny przegląd. - 650 zL Strzefin. tel.
0696/04-22-50
FIAT 126p BIS, 1989 r. uszkodzony przód, - 450 zł. Malczyce,
powiat średzki, tel. 0601/41-96-99
FIAT 126p BIS, 1989 r, 700 ccm, czerwony, stan blacharki b. do
bry, uszkodzony silnie, - 650 zl lub zamienię. Paczków, powiat
nyski, teł. 0606/17-12-27
FIAT 126p, 1969 r, 650 ccm, benzyna, kolor szary, szeroka deska
rozdzielcza, zapłon w stacyjce, ałtemator, uszkodzony lewy przód,
- 550 zł. Wrodaw, teł.0605/18-27-75

homologacja na dężarowy, kupiony w salonie, lekko uszkodzony
prawy przód, -14.600 zł. Wrodaw, te l 071/348-42-16
FIAT PUNTO, 1996 r, 80 tys. km, 1100 ccm, czamy, szyberdach,
2 poduszki powietrzne, kupiony w salonie, wgnieciony błotnie,
sprawny, -13.800 zł. Wrodaw, teł. 071/348-42-16 w godZ-8-17
FIAT PUNTO II, 2000 r, 66 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czerwo
ny, uszkodzony przód i tył, sprawny, 5-drzwiowy, -14.900 z i Wro
cław, tel. 071/799-85-00,0604/95-93-70
FIAT PUNTO II, 2001 r, 1200 eon, benzyna, inst gaz. bidy, lekko
uszkodzony przód, kupiony w salonie, in st gazowa, homologacja
na ciężarowy, I właściciel, kupiony w salonie, • 15.900 d, tal. 0601/
70-7645
FIAT PUNTO II, 2001 r, 1200 ccm. benzyna, in st gaz, biały, uszko
dzony dach, I właśddel, kupiony w salonie w Polsce, kpL doku
mentacja, homologacja na dężarowy, • 14.400 zl, teł. 0601/
21-75-42
FIAT PUNTO III, 2003/04 r, 1 tys. km, 1200 ccm, benzyna, niebie
ski metafic, uszkodzony tył oraz lekko przód; 2 poduszki pow
(cale), wspomaganie kier, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, - 25.500 zl. Brzezia
Łąka, powiat wrocławski, teł. 0601/47-8643,0695/51-60-16
FIAT REGATA, 1965 r, 1900 ccm, turbo D el. otw szyby, central
ny zamek, wspomaganie kier. przegląd do 03.2005 r, sten dobty,
do poprawek blacharskich, -2.200 zł. Nowa Sól, teł. 060&88-70-26,
068/387-31-59
FIAT RITMO, 1964 r, 1600 ccm całkowide spalony, kpi. doku
mentacja, - 250 zł. Pleszew, teł. 0503/76-29-07
FIAT RITMO, 1986 r. kpL dokumentacja, skorodowane nadwozie
- 500 zł. Kalisz, teł. 062/751-30-47.0505/57-06-97
FIAT SCUDO, 2001 r, 24 tys. km, 2000 ccm, 16V, benzyna, czer
wony, lekko uszkodzony przód, poduszka pow el. otw. szyby, alum.
felgi, centralny zamek, cena 2.700 EUR + opłaty. Wabrzych, tei.
074/665-77-46,0507/66-10-30
FIAT SEICENTO, 1999 r, 900 ccm, + fost gazowa, srebrny meta
fic, uszkodzony z lewej strony słupek kierowcy, - 9.300 i Jaro
cin. tal. 0606/75-67-53,0608/02-62-78
FIAT SEICENTO, 1999 r, 48 tys. km, 900 ccm, benzyna, poma
rańczowy. Mul-T-Łock, dzielona tylna kanapa, ei. reg. reflektory.
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gotówka, własny transport, tel. 0-606 3017 76,0-505 54-26-77,065/545-66-63 §
FIAT 126p, 1990 r, 650 ccm, benzyna, czerwony, szeroka deska, ał
temator, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, stan sinika i blacharki
dobry, ważny przegląd i OC, -1.450 zi. Wocław, teł. 0605/18-27-75
FIAT 126p el, 1996 r, 650 ccm, biały, książka serwisowa, tylne
szyby uchylane, ważny przegląd i OC, do wymiany progi, - 2.200
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/50-30-72
FIAT 126p el, 1997 r, 17 tys. km, niebieski, mocno uszkodzony
przód, -1.700 zł. Wieruszów, teł. 0501/64-66-44
FIAT BRAYA, 1997 r, 1400 ccm, 12V, zielony, szyberdach, cen
tralny zamek, 1 poduszka powietrzne, el. otw. szyby, wspomaga
nie, alarm + pilot, kupiony w salonie, sprawny, uszkodzony lewy
tył, • 14.600 zł. Wrodaw, tel. 071/348-42-16
FIAT BRAVO, 1995 r, 1600 ccm, 16V, zielony metalic, uszkodzo
ny mocno lewy przód (do wymiany ćwiartka), el. otw. szyby, wspo
maganie kier, kfimatyzacja, centralny zamek, - 7.400 zl. Jarodn,
tel. 0606/75-67-53,0608/02-62-78
FIAT CINOUECENTO, 1994 r, 700 Ccm, benzyna, zielony meta
fic, uszkodzony lewy przód, I właśdciel, zarejestrowany, - 3.950'
zł, tel. 0601/21-75-42
FIAT CINOUECENTO, 1994 r, 700 ccm, czerwony, mocno uszko
dzona prawa strona, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, - 2.300
zł. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,0691/88-08-45
O

FIAT CINOUECENTO, 1995 r, 700 ccm , zie lo ny me
ta lic, po lekkim d achow aniu, • 4.300 z ł, te l. 0606/
37-81-43
W01039414

FIAT CINOUECENTO. 1996 r. 700 ccm ważny przegląd i OC,
zarejestrowany, zadbany, uszkodzona tuleja cylindrowa w siniku,
-6.200 zl. Opole, tel. 0504/10-73-41
FIAT CINOUECENTO, 1996 r, 70 tys. km, 900 ccm, niebieski
metafic, alum. felgi, .nosek* z przodu, szybki z tylu, tylne szyby

kpi. dokumentacja, po wypadku, poottjany, -9.400 z l Jelenia Góra,
tel. 0601/75-09-10
FIAT SEICENTO, 1999 r, 56 tys. km, 900 ccm, czerwony, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, el. otw szyby, uszkodzony błot
nie lewy, -10.700 zł. Kątna, tel. 071/315-39-55,071/315-38-19.
0698/21-79-27
FIAT SEICENTO, 1999/00 r, 28 tys. km, 900 ccm. benzyna, czer
wony, kupiony w salonie, rozbity przód z lewej strony, zarejesko
wany, -10.300 zł. Wrodaw, tel. 0602/12-51-35
FIAT SIENA, 1997 r, 1600 ccm, 16V, grafitowy metalic, uszko
dzony lewy przód, maska sinica, błotnie, lampy, chłocfeica, -10.800
zł. Syców. tal. 0607/26-03-77.0603/86-83-58
FIAT SIENA, 1997/98 r, 80 tys km. 1600 ccm, 16V. benzyna, pla
tynowy metafic, kupiony w salonie, pełne wyposażenie ei. reg,
uszkodzony prawy bok, silnik sprawny, zarejestrowany, twardy
dowód rej, - 9.500 zł. Wrocław, tal. 0602/12-51-35
FIAT SIENA el, 1996 r, 99 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski
metalic, lekko uszkodzony, I właśddel, serwisowany, blokada
skrzyni biegów, kpi. dokumentacja, niski koszt naprawy, .twardy*
dowód rejestracyjny, techn. sprawny, - 10.800 A Wtodaw teł.
071/348-34-78
FIAT SIENA, 1998 r, 46 tys. km, 1600 ccm, szary metafic, kupio
ny w Polsce, do poprawek lakierniczych, -14.500 zl. Jelenia Góra,
tel. 075/713-03-80
O

FIAT SIENA HL, 2000 r, 1200 ccm , 75 KM, czer
w ony, el. otw. szyby, ce ntra ln y zamek, uszkodzo
n y prw y przód, s iln ik sprawny, • 10.900 zl, te l.
0606/70-65-97
W01039334

FIAT TEMPRA KOMBI. 1984 r, 1600 ccm, benzyna, inst gaz,
biały, el. ster. szyby i lusterka, szyberdach, ważny przegląd i OC,
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Niemcy - Holandia. Transport na lawecie.
lZałatwianie formalności celnych.
do wymiany błotnik przedni i lusterko, - 8.500 zł. Kępno, tel. 062/
781-83-87
FIAT TIPO, 1990 r, 182 tys. km, 1400 ccm, morski metalic, el.
otw. szyby przednie, wspomaganie kier, reguł, kierownica, cyfro
wa deska rozdz, nowy hak, alarm, aktualne badanie techn, ważne
OC, dwuletnia inst. gazowa, alum. felgi, połamany przedni zde
rzak, nowy pasek rozrządu, - 7.300 zł. Wrocław, teł. 071/363-13-82,
0607/62-50-79
FIAT TIPO AGT, 1990 r, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, bordowy
metalic, inst. gazowa, 5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,
szyberdach, sprowadzony w całości, w kraju 5 lat, kpi. dokumen
tacja, do małej naprawy blacharskiej lewy próg, - 5.800 zl, tel.
0601/78-82-84
FIAT TIPO, 1992 r, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz, czerwony, cen
tralny zamek, alarm, el. otw. szyby, wspomaganie, mocno uszko
dzony prawy przód, • 3.200 zł/Legnica, tel. 0608/07-91-98
FIAT ULYSSE, 2003 r, 20 tys. km, 1900 ccm, JTD, srebrny meta
lic, uszkodzony prawy przód, maska silnika, błotnik, drzwi, lekko
podbity dach, kupiony w salonie, I właściciel, bogate wyposaże
nie, - 46.000 zl. Syców, tal. 0607/26-03-77,0603/86-83-58
FIAT UNO, 1991 r, 1500 ccm, czamy, 5-drzwiowy. bogate wypo
sażenie, do małych poprawek, - 4.500 zi. Legnica, tel. 0603/
3048-23
FIAT UNO, 1993 r, 137 tys. km, 1000 ccm, benzyna, granatowy,
3-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, do poprawek blacharsko-lakiemiczych, • 5.400 zł. Legnica, tel. 0691/94-39-47
FIAT UNO 45,1994 r, 121 tys. km, 1000 ccm, niebieski metalic,
uszkodzony lewy przód, 5-drzwiowy, b. zadbany, zarejestrowany,
kpi. dokumentacja, - 4.500 zł, tel. 0601/21-75-42
FIAT UNO, 1995 r, 1400 ccm, czerwony, uszkodzony lewy przód,
5-drzwiowy, sflnik sprawny, kpł. dokumentacja, - 3.700 zł. Piława
Góma, pow. dzierżoniowski, tel. 0604/94-06-88
FIAT UNO, 1997 r, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, biały, 5-drzwiowy,
uszkodzony lewy przód, wcześniej bez wypadku, el. otw. szyby,
nowe opony, zadbany, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, kupio
ny w salonie, I właśdciel, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11
FIAT UNO, 1997 r, 46 tys. km, 1000 ccm, niebieski, 3-drzwiowy,
alarm + pilot, kupiony w salonie, uszkodzony lewy bok, sprawny, 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60
FORD COURIER, 2001/02 r, 44 tys. km. 1800 ccm, TDi. biały,
homologacja na ciężarowy, uszkodzone drzwi tyine, el. otw. szy
by, centralny zamek, serwo, poduszka powietrzna, książka serwi
sowa, do sprowadzenia, techn. sprawny - 2.600 EUR. Jelenia Góra,
tel. 0509/08-05-80
FORD ESCORT, 1981 r, benzyna, inst. gaz, czerwony, 3-drzwfowy, po częściowym spaleniu, hak, przegląd do 10.09.2004 r, .twar
dy” dowód rejestracyjny, - 1.000 zl. Żary, tel. 068/363-32-03,0604/
62-54-76
FORD ESCORT XR3I SKŁADAK, 1982 r, 160 tys. km, 1300 ccm,
srebrny metalic, 3-drzwiowy, silnik do remontu, przegląd do
012005 r, dowód rejestracyjny wystawiony na 1992 r, szyberdach,
kubełkowe fotele, blacharka do poprawek, OC do maja, -1.300 zł.
Nowogrodziec, tel. 0697/65-55-72
FORD ESCORT, 1984 r, 1300 ccm, zioty metaiic, uszkodzony
prawy bok, tyina szyba ogrzewana, insi gazowa, dodatkowe świa
tło .stop", - 2.500 zł. Głogów, tel. 0692/0945-52
FORD ESCORT KOMBI, 1986 r, 1600 ccm, diesel całkowicie znisz
czony, kpi. dokumentacja, -1.000 zł. Głuchołazy, teł. 077/43945-02

alarm, welurowa tapicerka, rozbity przód, $flnlk sprawny, zareje
strowany, twardy dowód rej, - 6.300 zł. VWoclaw, tel. 0602/12-51 -35
FORD ESCORT, 1992 r, 1300 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwlowy, bardzo mocno uszkodzony, - 2.700 zł. Lubań, tel.
0694/06-64-73
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r, 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk,
niebieski metalic, szyberdach, centralny zamek, inst. gazowa
nowa, uszkodzony przód 1 drzwi, • 4.200 zł. Lubań, teł. 0602/
86-68-34
FORD ESCORT, 1993 r, 166 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny
metalic, 2 poduszki pow, wspomaganie kier, szyberdach, RO,
uszkodzony prawy róg, błotnik i lampa, do wymiany kierunkow
skaz, • 9.000 zl. Wrocław, tel. 0505/664249
FORD ESCORT, 1995 r, 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, insta
lacja gazowa, mocno uszkodzony lewy przód, - 7.200 zl. Wro
cław, teł. 071/372-87-60
FORD ESCORT CABRIO, 1996 r, 105 tys. km, 1600 ccm, 16V,
żółty, ABS, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, 2 poduszki pow,
wspomaganie kier, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, białe
zegary, sportowy ukł. wydechowy, halogeny, atrakc. wygląd, spro
wadzony w całości, do poprawek lakierniczych, • 18.000 zł. Bucz,
powiat wolsztyński, tel. 0693/20-26-82
FORD ESCORT SKŁADAK, 1996 r, 1300 ccm, czerwony, uszko
dzony, zdekompletowany, .twardy* dowód rej, - 2.100 zl. Świdni
ca, tel. 0606/59-16-30
FORD ESCORT, 1998 r, 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, Zetec, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, el. dodatki, ABS, uszkodzo
na prawa strona i dach, przód i poduszki pow. cale, zawieszenia
nieuszkodzone, do sprowadzenia • 1.300 EUR. Syców, tel. 062/
785-30-70,0600/04-29-06
FORD ESCORT BOLERO. 1999/00 r, 65 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, inst gaz, biały, 5-drzwiowy, ABS, poduszka pow, centralny
zamek, wspomaganie kier, welurowe tapicerka, Mul-T-Lock, ku
piony w salonie, serwisowany, inst. gazowa nowa, uszkodzony
przód i tył, * częśd, -13.900 zł. Zielona Góra, tel. 0501/48-70-92
FORD FIESTA, 1982r, 10Q0ccm, benzyna, czerwony, ważny prze
gląd i OC, stan techn. b. dobry, akumulator Bosch, • 1.400 zl.
Otmuchów, powiat nyski, tel. 0692/42-05-89
FORD FIESTA, 1989/90 r, 1800 ccm, diesel, wiśniowy, lekko
uszkodzony przód, kpi. dokumentacja, - 5.400 zl. Oleśnica, tel.
071/793-35-09,0601/41-23-29
FORD FIESTA, 1990/92 r, 1800 ccm, diesel kpi. zniszczona lub
uszkodzony silnik. Lwówek śląski, tel. 0606/66-61 -05
FORD FIESTA, 1992 r, 1800 ccm, 16V, 130 KM, niebieski meta
le, 3-drzwiowy, obniżony, wersja sportowa, mocno uszkodzony
lewy bok, silnik sprawny, - 3.900 zl. Rawicz, tal. 0697/40-32-92
FORD FIESTA SKŁADAK. 1994 r, 1100 ccm, czamy, lekko uszko
dzony tył, 3-drzwiowy, - 5.500 zł. Leszno, tel. 0508/50-19-50 '
FORD FIESTA 1995 r. 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy,
5-biegowy, poduszka pow uszkodzony tylny prawy błotnik, kom
pletna dokumentacja, - 7.000 zl. Wrocław, tel. 0605/18-27-75
FORD FIESTA, 1996 r, 1200 ccm, 16V, niebieski, 3-drzwiowy,
poduszka pow, RO, serwo, uszkodzony, do lakierowania maska,
błotnik i zderzak, odbiór w Goertitz • 900 EUR ♦ opłaty. Gromad
ka, pow bolesławiecki, tel. 0604/78-3342,0694/96-29-31
FORD FIESTA FLAIR, 1997 r, 1200 ccm, Zetec, czerwony, po
pożarze tyłu i wnętrza, kpi. dokumentacja, .twardy* dowód rej, karta
pojazdu, - 5.700 zł. Wrodaw, tai. 0697/27-35-77
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* Alfa Romeo 145,1.6116V Twin Spark, 2000 r, seledynowy, uszkodzony przód, z salonu
—
.12.800 zł
•A lfa Romeo 156,1.6-16VTtoin Spark, 1998 rok, kllma, ABS, uszkodzony przód i lewy tył...... ...........
16.900 zl
* Audi A -3,2001 r, 1.8 16V, czamy m ai, uazk. lewy bok, z salonu, homologacja, bogate wyposażanie......... ..... .33.900 zł
* BMW 3161E36,1996 rok, 120 t p . Km, 4 drzwiowy, lekko poobijany, zarejestrowany, jeżdżący.----------------— .21.900 zł
* BMW 928I Tourlng, 1997/98 rok, granatowy metalic, xsenony, skóra, klimatronic, akifelgl, pełna opcja....... ..... 59JłOO zł
* Citroen Xaara II, 2.0 Hdl, 2003 r, 8 tys. Km, granatowy, po lekkim dachowaniu, b. bogate wyposażenie .......37.700 zł
* Citroen Xtara Exclusłve, 1.41 1999/00 r, mocno rozbity przód, z salonu, najbogatsza wersja----------------- 11.500 zł
* Daewoo Matłz Friend, 2000 r, biały, uszkodzony przód, homologaiga na ciężarowy, faktura VAT...brutto
8.500 zł
* Daewoo Tlco SX, 1997 rok, 61 tys.km, alarm, I wtaśe., do drobnych poprawek, sprawny, jeżdżący.--------------- 7.900 zł
* Fiat Punto li 1.2 + gaz, 2001 r, uszkodzony przód, Instalacja gazowa, z salonu, homologacja-------------------- 15.900 zł
* Fiat Punto I I , 12 +gaz, 2001 r, uszkodzony dach, Instalacja gazowa, z salonu, homologacja-----------------------14.400 zł
* Fiat Słana, 1.4 EL, 1998 r, niebieski met, Uszkodzony lekko, 99 tya. Km, I właściciel, immobiiser.----------------10.800 zł
* Fiat Uno, 1.0,1994 rok, niebieski metalic, I właściciel, zadbany, uszkodzony lewy przód, 5 drzwiowy......
.4.500 zł
* Ford Foeue, 1.8 1, Am Wenta, 2001 r., hatchback, z salonu, homologacja, uszk. przód, 5-drzwiowy.------------- 23.500 zł
* Ford Mondeo Combi 2.5 V8 GHIA,1999/00 rok, automat, pełna opcja, uazk. silnik I lekko dach,-brutto 23.500 zł
* Jeep Grand Cherokee Limited, 5 2 V8 ♦ gaz, 1997 rok, wszystkie możliwe dodatki, cały, stukająca pótot.
43.900 zł
* Kia K 2700,2.7 D, 2000/01 r, biały, izoterma, uszkodzona lewa strona, z salonu, zarejestrowany.---------.brutto 14400 zł
* Mercedes A-kłaeae 180,1999 rok. 89 tys. km, po tuningu, bezwypadkowy, atrakcyjny wy^ąd.
— ..— .44.900 zł
* Opel Astra Combi Ciaaaic, 1.61,2001 r., homologacja, 2xairbag, ABS, uszk. przód I lewy tył.—
.brutto 15.900 zł
* Opel Combo,1.7D,183 tys.km, 1993 roktgfanatowy,2-oeob,bezwypadk.,oryg.lakJar, wyczepiany hak, f-VAT— 10.500 zł
* Peugeot 805 1992 rok, 2.1 SVDT - 12V Diesel, ciemno zielony metale, bog. wypos., uszk. przód i lewy ty t„— 7.900 zł
* Peugeot 206,2.0 Hdi, 2002 r, zielonym salonu, I właściciel,klima ABS .elektryka,czołowo uszkodzony przód 21.900 zł
* Renault Safrane, 21 TD RN, 1994 r, grafitowy, uszk. pół oś, Klimatronic, bogate wyposażenie
.................14.400 zł
* Skoda Felicłe 1.6 i Lxł, 1999/00,1właścidel, uszkodzony przód I tył, z salonu----------------------------------------- 11J00 zł
* Toyota Corołla Combi, 1.4 16V, 1999/00 r, uszkodzony lekko przód, dężarowy, faktura VAT.— ............brutto 19.500 zł
* Toyota Corola Iftback, 1.3 + gaz 16V, 1994r., 15 tya. km, lekko uazk. dach, zadbany
--------------------10.700 zł
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FORD MONDEO KOMBI, 1997 r, 122 tys. km. 1800 ccm. 16V,
Zetec uszkodzony, po dachowaniu, techn. sprawny, zarejestrowa
ny jako ciężarowy, udokumentowane pochodzenie, - 13.000 zł.
Brzeg, tel. 077/4164044
FORD MONDEO KOMBI. 1997/98 r, 130 tys. km, 1800 ccm. 16V,
ciemnozielony metaiic, ABS, 2 poduszki pow, wspomaganie Ider,
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, roleta bagaż
nika, relngi dachowe, kupiony w salonie 30.12.1997 r, lekko po
obijany, do poprawek błacharsko-takiemlczych, -15300 zł. Mię
kinia, teł. 071/317-81-19. 0601/62-22-34
FORD MONDEO, 1998 r, 94 tys. km. 1800 ccm. TDI, granatowy,
klimatyzacja, ABS, el. stor. szyby i lusterka, el. reguł, fotel kie
rowcy, 4 poduszki pow, centr. zamek, do sprowadzenia z Niemiec,

B M W 7404 E M ,
1994 r
4000ocm śliwkowy
skóra, dlmatronlc, 300KM
alufelgi 17, elektryka, zadbany

POMOC DROGOW I)
jiS Ę Ę Ę I M

im

telJfax 071/348 34 78 lub 071/ 348 2811
N O N S T O P 0 6 0 1 7 0 7 6 4 5 lu b 0 6 0 1 7 0 1 7 3 6 '

FORD 8IERRA COUPE, 1986 r, 2000 ccm, OHC, biały,
3-drzwiowy, bez skrzyni biegów, do poprawek, bez przeglądu
I OC, - 1.800 zi. Długołęka, pow. wrocławski, tei. 0600/
78-14-14
FORD SIERRA Ghia, 1987/96 r, 1800 ccm, benzyna, inst. gaz,
biały, składak, 4-drzwiowy, nowy model, 5-biegowy, wyposażenie
el. reg, po remonde sinka, rozbity przód, twardy dowód rej, prze
gląd do 09.2004 r, - 2.300 zł lub zamienię. Nowa Sól, tel. 068/
388-32-53,0509/04-62-53
FORD SIERRA, 1988 r, 134 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, lekko poobijany bok lewy, techn. sprawny, za
rejestrowany, sprowadzony w 2002 r, - 3.200 zł, tei. 0601/
70*17-36

SKO DA FABIA
2003 rek
1 2 16V, 7 tys. km, niebieska
kllma, elektryka, homologacja
lekko uszkodzony przód

4 6 .7 0 0 i ł

2 4 .8 0 0 z ł

RENAULT LAGUNA III COMBI,
2002 rok *
2.0W, 20 tys. Km, srebrny
weraja Bcprosłłon, homdohgacja
cłmatronic, lekko uszkodzony

HONDA ACCORD, 1990 r, 150 tys. km, 2000 ccm, granatowy,
mocno uszkodzony, kpL polska dokumentacja, • 4.000 zl. Zielona
Góra, tel. 0606/93-83-96
HONDA CMC, 1996 r, 1400 ccm, benzyna 16V, zielony metalic,
uszkodzony prawy przód i prawy tył, silnik sprawny, -14.000 zl.
Wrodaw, tel. 0605/60-30-20
HONDA CIVIC, 1996/97 r, 1400 ccm, 16V, benzyna, zielony me
talic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, mocno rozbity lewy bok, za
rejestrowany, - 9.800 zl. Wrodaw, tel. 0602/12-51-35
HONDA CIVIC 4D SEDAN, 1998 r, 140 tys. kto, 1400 ccm, zielo
ny metalic, kupiony w salonie, książka serwisowa, klimatyzacja,
wspomaganie kier, eł. reg. lusterka, centr. zamek, uszkodzony,
techn. sprawny, el. otw. szyby, -16.900 zł, tel. 0501/10-80-04
HONDA CIVIC, 1999 r, 1400 ccm, IS, bordowy metalic, lekko prze
rysowany, uszkodzony błotnik przedni, pęknięta szyba, kupiony w
salonie, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, wspo
maganie kier, alarm, centr. zamek, 2 poduszki pow, serwisowany,
kpi. dokumentacja, zarejestrowany, - 28.900 zl. Wrodaw, tel. 071/
348-34-78
HONDA CMC, 2001 r, 40 tys. km, 1400 ccm, 16V, perłowoczarny, 4 poduszki pow, klmatyzacja, ABS, alum. felgi, el. otw. szyby
i reg. lusterka, centr. zamek ♦ pilot 3-drzwiowy, techn. sprawny,
do lakierowania 4 elementy, zwoln. z opłaty skarbowej, - 31500
zi. Tarchały Wielkie k. Ostrowa Wlkp, tel. 062/733-31-94 po
godz. 20,0601/56-55-59
HONDA CONCERTO, 1992 r, 1500 ccm, 16V, niebieski metafic,
inst. gazowa, wspomaganie kier, centr. zamek, szyberdach, spro
wadzony w całośd, lekko uszkodzony prawy próg, koszt naprawy
ok. 500 zl, - 8.500 zl lub zamienię na Daewoo Espero, w cenie do
14.000 zl. Wrodaw, tel. 0506/09-71-67
HONDA CONCERTO, 1992/93 r, 1500 ccm, 16V, inst. gaz, nie
bieski metale, wspomaganie kier, centralny zamek, szyberdach,
lekko uszkodzony prawy róg, koszt naprawy 500 zł, - 8.500 zl lub
zamienię. Wrodaw, tel. 0506/09-71-87
HONDA PRELUDE, 1990/91 r, 2000 ccm, 12V, benzyna, granato
wy, nowy akumulator, po remonde sprzęgła, hamulców i zawie
szenia, stan dobry, przegląd i OC do 2005 r, aium. felgi, el. otw.
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 5-biegowy, RO * głośniki,
uszkodzona skrzynia biegów, • 5.400 zl lub zamienię na Rata lub
inny. Wrodaw, tel. 0508/49-62-61
HYUNDAI EXCEL, 1988 r, 1500 ccm, niebieski metale, lekko
uszkodzony przód, silnik sprawny, - 1.300 zł. Dzierżoniów, tei.
0502/65-70-71
HYUNDAI PONY, 1992r, 1500 ccm, benzyna, granatowy metale,
sedan, kupiony w salonie, inst. gazowa, lekko uszkodzony przód,
porysowana maska, zderzak, uszkodzona chłodnica i reflektory, •
4.300 zł. Legnica, tel. 0605/59-86-54,0695/72-66-00
ISUZU MIDI, 1988 r, granatowy, uszkodzony rozrusznic i pompka
paiwa, brak OC i aktualnego przeglądu, - 4.500 zl. Jaźwina, tel.
0601/78-52-89,071/393-60-72
ISUZU MIDI, 1991 r, 200 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, uszko
dzony przód, silnik sprawy (koszt naprawy 1.500 zł), - 4.100 zł.
Wrodaw, tal. 0605/53-50-65
IVECO 100-E15 EUROCARGO, 1996 r, 250 tys. km, 6000 ccm,
turbo D, biały, chłodnia, spalony, kpi. dokumentacja, -15.000 zl.
Dzierżoniów, tel. 0696/17-42-92
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED GOLD EDITION, 1997 r,
5200 ccm, V8, srebrny metalic, 4x4, inst gazowa roczna, skórza
na tapicerka, klimatyzacja, aium. felgi, 4 eł. otw. szyby i szyber
dach, alarm natynapaiowy, podgrzewane fotele, tempomat, sprzęt
audio Gold Infinity, demne szyby, drewniane dodatki, stan b. do
bry, do wymiany przegub, • 43.900 zł, tei. 0601/78-82-84
KIA CLARUS, 1997 r, 1800 ccm, 16V, kolor grafitowy metale, eL
otw. szyby, wspomaganie, klmatyzacja, ABS, kupiony w salonie.

DA E W O O L U B L IN
1995 rok
2.4 IZOTERMA,
po remoncie zawieszenia,
■llnlk stan bdb, fakturaVAT

2002 rok
1.5 gaz,
5 drzwiowy, homologacja
uszkodzony lekko przód I M

9 .8 0 0 z ł

46.000 z ł b ru tto

Wrocław, ul. Sułowska 54
(wylot na Poznań)

tel. (071) 346 22 33

DAEWOO M A T IZ V A N
1999 rok
300ccm, zielony
p .dokumentacja, po dachowaniu
układ jezdny sprawny

F IA T S EIC E N T O V A N
2000 rok
1.1 gaz.
zadbany, Instalacja gazowa
uszkodzony przód

7 .8 0 0 z ł

K IA S P O R TA O B
2000 rok
2.0 benzyna, 90 tys. Km,
klimatyzacja, 4 x 4
uszkodzone poszycie dachu

B .8 0 0 z ł b r u t t o

OPEL A STRA COMBI
1991 ro k
1400ocm, niebieski
welurowa tapicerka
uszkodzony przód

F IA T D U C A T O
1999 rok c zerw ony
1.9 diesel
krótki, niski
sprawny, brak przeglądu

7 .8 0 0 z ł

2 4 .8 0 0 z ł

4.800 zl

605 6 2 00 14
W O F E R C IE N A P L A C U 7 0 A U T U !
z a p r a s z a m y w g o d z . 9 .O O -1 7 .OO, s o b o ty 9 .0 0 - 1 6 .0 0

w w w .n a p ic a r .p l
C Z ĘŚ C I - duży w ybór
FORD ESCORT KOMBI. 1987 r, 120 tys. km. 1600 ccm, diesel,
czerwony, mocno uszkodzony przód, zarejestrowany, -1.700 zł.
Kowary, powiat jeleniogórski, tel. 0604/72-16-68
FORD ESCORT, 1987 r, 1600 ccm, diesel, biały, uszkodzona skrzy
nia biegów, - 2.200 zl. Lubin, tel. 0604/34-58-55
FORD ESCORT, 1988 r, 1600 ccm, diesel uszkodzony prawy
przód, • 3.200 zl. Kalsz, tel. 062/751-3047,0505/57-06-97
FORD ESCORT, 1989 r, 1300 ccm, benzyna, granatowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, uszkodzony mocno dach, -1.900 zł. Wrocław, tal.
0605/18-27-75
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r, 156 tys. km, 1800 ccm, diesel,
niebieski metalic, uszkodzona strona lewa, tachn. sprawny, prze
gląd do 12.2004 r, ważne OC, 4 opony zimowe, centralny zamek,
el. reg. relektory, szyberdach ♦ drzwi potrzebne do naprawy (2
szt.), - 6.800 zi. Dzierżoniów, teł. 0606/65-95-28

PEUGEOT 2 06
2002 rok
niebieski, 1400ocm. z salonu
5 drzwiowy, homologacja
uszkodzony lekko tavy bok
27.500 z

FORD FO CUS
2001/02 rok
IBOOccm, 20 tya. km, granat,
4 x alrbag, c. Zamek, ABS,
uszkodzony, poobijany
J 7 .9 9 9 tT
OKAZJA li! 25.700 zl

lekko uszkodzony z lewej strony - 3.000 EUR. Bolesławiec, tel.
FORD FOCUS, 2001 r, 1800 ccm, TDI uszkodzony prawy bok 5.500 EUR + opłaty. Świdnica, tei. 074/851-10-06,0608/02-55-96 0603/97-56-96
FORD MONDEO Ghia, 1999 r, 63 tys. km, 2500 ccm, V6, czamy,
FORD FOCUS AMBIENTE, 2001 r, 1600 ccm, 16V, srebrny me
pełne wyposażenie, uszkodzony przód, -14.500 zł. Zielona Góra,
tale, uszkodzony przód, b. bogate wyposażenie, klimatyzacja,
tel. 0605/96-82-26
kupiony w salonie, homologacja na dężarowy, serwisowany, kpi.
FORD MONDEO KOMBI Ghia, 1999/00 r, 2500 ccm. V6. demno
dokumentacja, 5-drzwiowy, - 23500 zł. Wrodaw, tal. 071/348-34-78
zielony metale, uszkodzony tłok w silniku, lekko uszkodzony dach
FORD FOCUS KOMBI, 2002 r, 36 tys. km, 1800 ccm, TDI, bordo
i
szyba przednia, pełne wyposażenie, klimatyzacja, homologacja
wy metalic, uszkodzony błotnie, techn. sprawny, pełne wyposaże
na ciężarowy, kupiony w salonie, I rej. w 2000 r, • 23.500 zł, tel.
nie, zdjęda do wglądu, cena 4.500 EUR * opłaty. Wałbrzych, tal.
0601/21-7542
074/88040-83,0501/39-37-38
FORD MONDEO Ghia, 2002 r, 30 tys. km, 2000 ccm, TDCi 130
FORD FOCUS KOMBI, 2003 r, 11 tys. km, 1800 ccm, TDCI, ciemny
metale, uszkodzony prawy bok, pełne wyposażenie, do sprowa - KM, szary metalic, 5-drzwiowy, skórzana tapicerka i elem. wy
kończenia w kol. białym, lekko uszkodzony przód I tył, częśdowo
dzenia, klmatyzacja - 7.900 EUR ♦ opłaty. Świdnica, tai. 074/
naprawiony (.do jazdy*), do sprowadzenia - 7.500 EUR. Wrodaw,
851-10-06,0608/02-55-98
tel. 0501/40-28-94
FORD MONDEO, 2003 r, 7 tys. km, 2000 ccm, TDCI, srebrny
metalic, 130 KM, kupiony w salonie w kraju, lekko uszkodzony, 52.000 zł. Opole, tel. 0604/97-51-76
FORD PROBE, 1992 r, 2200 ccm, turbo benzyna, czerwony, uszko
dzony przód, • 5.500 zł. Wiązów, tel. 071/393-17-03
FORD SCORPIO, 1990 r, 2000 ccm, DOHC, czamy, alum. felgi,
pełne wyposażenie elektryczne, ABS, wspomaganie kier. centrainy zamek, szyberdach, techn. sprawny, do poprawek, zarejestro
FORD GALAXY, 1997 r, 2600 ccm, benzyna, zielony, przeryso
wany, • 5.700 zl, tel. 0601/76-82-84
wane boki, na niemieckich tablcach, -11.900 zł. Rawicz, teł. 0604/
FORD SIERRA, 1982 r, 1600 ccm, czerwony, uszkodzony sinik,
9444-76
stan blacharki b. dobry, stan opon dobry, -1.600 zł. Lubsza, po
FORD GRANADA, 1983 r, 120 tys. km, 1500 ccm, srebrny meta
wiat brzeski, tel. 0696/12-36-83
le, wspomaganie kier, szyberdach, podłokietnik, opony zimowe,
FORD SIERRA, 1985 r, zloty metale, uszkodzony silnik, stan
instalacja gazowa, hak hdowniczy, do poprawek blacharsko-iaogólny bardzo dobry, przegląd do 12.2004 r, • 2.000 zł. Sulechów,
kierniczych, OC w 06.2004 r, • 1.800 zł lub zamienię na inny do
powiat zielonogórski, tel. 0609/78-5542
1.2, w dobrym stanie. Drzonków, gm. Zielona Góra, tel. 068/
327-55-60,068/327-51-52
FORD MONDEO, 1995 r, 1800 ccm, TDI, biały, uszkodzona
uszczelka pod głowicą stan dobry, -13.000 zł. Legnica, tei. 076/
722-95-33,0604/80-17-56

S P R O W A D Z A M A U T A Z B E L G II I F R A N C J I
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FORD ESCORT, 1991 r, 1400 ccm, wtrysk, czamy, 3-drzwiowy, w
kraju od 2002 r, uszkodzony lewy przedni błotnik, lampa, zawie
szenie, zadbany, wcześniej bez wypadku, • 3.800 zi. Otmuchów,
tel. 077/43945-35,0604/0840-56
FORD ESCORT, 1991 r, 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, alarm, centralny zamek, stan silnika i blacharki b.
dobry, ważny przegląd i OC, -6.900 zl. Wrocław, teł. 0605/18-27-75
FORD ESCORT, 1991/96 r, 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
le, 5-drzwiowy, techn. sprawny, uszkodzony prawy tył, - 6.300 zł.
Jarocin, tel. 0606/75-67-53,0608/02-62-78
FORD ESCORT CLX, 1991/97 r, 1800 ccm, diesel, granatowy
metale, nowy model, 3-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach.

wszystkie roczniki

Tani Transport od 80 gr/km
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Wrocław, tel. 0601 71 59 58
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P EU G EO T BOXER
1994 rok
MAX długi,podwyższony
uszkodzony przód I bok

VW TRA NSPO RTER T 4
2003 rok
2.5 TDI. żółty
po dachowaniu, 6 osob + ład

14.800 zł

35.000 Zt
1 9 .8 0 0

FORD TAUNUS, 1961 r, benzyna, czamy, uszkodony lekko przód,
zadbany, nowa instalacja gazowa, -1.100 zł. Wtodaw, tel. 0609/
67-36-78
FORD TAURUS, 1989 r, 2500 ccm, benzyna, czamy, automatic,
wspomaganie kier, tempomat, RO, nowe amortyzatory, do lakie
rowania maska przednia, stan dobry, • 3200 zł. Wrodaw, tel. 0601/
77-8740
FORD TRANSIT MAXI, 1989 r. 2500 ccm, diesel uszkodzona
skrzynia biegów (brak czwartego biegu), - 8.200 zł. Leszno, tei.
0508/50-19-50
FORD TRANSIT BUS, 1989 r, 2500 ccm, diesel, biały, 9-osobo
wy, podwyższony, przedłużony, oszklony, do małych poprawek, w
dągłęj eksploatacji zadbany, stan dobry, - 9.400 zł. Rawicz, tel.
065/545-24-52,0691/47-67-61
FORD TRANSIT MAXI, 1991 r, biały, 3-osobowy, wspomaganie
kier, hak, uszkodzony sinik, - 8.300 zl. Kluczbork, tel. 0508/
35-69-74
FORD TRANSIT, 1994 r, 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, blaty,
krótki, niski, po kradzieży pompy wtryskowej, alternatora, rozrusz
nika, lusterek, chłodnicy, do remontu blachaiki, - 7.500 zi. Złoto
ryja, tel. 0605/85-58-00
FORD TRANSIT 260 S, 2000 r. 2000 ccm, DTDi, żółty, niski, krót
ki, osobo wo-ciężarowy, przeszklony, kupiony w kraju, I właścidel,
uszkodzona przednia część dachu i prawe drzwi, - 31200 zł. Wro
daw, tał. 071/34842-16
FORD TRANSIT, 2003 r, 48 tys. km, 2400 ccm, TDI średni, wyso
ki, pełne wyposażenie ej, uszkodzony dach, poduszka pow, •
46.500 zi. Pieszyce, tel. 074/836-51-14

KUPIĘ AUTO PO WYPADKU

P O M O C D R O G O W A 24 h od 0,

F IA T A L B E A
2003 rok
1200ccm, bordowy
z salonu, klimatyzacja
uszkodzony przód I lekko tył

uszkodzony prawy tył, • 13.600 zł. Wrocław tal. 071/34842-16 w
godz.8-17
KIA K2700,2000/01 r, 67 tys. km. 2700 ccm, diesel, biały, uszko
dzona lewa strona kabiny, kupiony w salonie, I rej. w 2001 r. izo
terma o wym. 2.0x2.0x2.9 m, 3-osobowy, kpi. dokumentacja, •
14.800 zł, tel. 0601/16-83-84
LANCIA PRISMA, 1988 r, 1900 ccm, TDI, srebrny metafic. calkowide zniszczony, zdekompletowany, - 500 zł. Wrodaw, tel. 0605/
53-50-65
LEXUS RX 300 PRESIDEŃT. 2003 r, 3 tys. km. 204 KM. zielony
metale, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka kremowa, nawi
gacja i TV, uszkodzony lewy tył (drzwi i próg) -11.500 EUR. Gło
gów, tel. 050369-52-19
LINCOLN CONTINENTAL, 1988 r, 3800 ccm, benzyna, inst gaz,
niebieski metalic, skórzana tapicerka, ABS, pełne wyposażenie
elektryczne, atrakc. wygląd, uszkodzona uszczelca pod głowicą,
techn. sprawny, - 9.900 zł. Wrodaw, tei. 0601/77-874Ó
LUBLIN II, 1997/98r, 2400 ccm, turbo D, czerwony, 6 osób + lad.
650 kg, wspomaganie kier, RÓ, immobiizer, zestaw głośnomó
wiący, stan techn. b. dobry, przetarta lewa strona (koszt naprawy
ok. 1.000 zł), -12.900 zł. Legnica, teł. 0601/33-32-79
MAZDA 323 GL, 1984 r, 1500 ccm, benzyna mocno uszkodzony,
przegląd do 01.2005 r, .twardy* dowód rejestracyjny, - 480 zł. Wro
daw, tal. 071/794-90-82
MAZDA 323, 1987 r, 1700 ccm, diesel, czerwony, uszkodzony
przód, - 2.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/840-32-15,0601/81-09-07
MAZDA 323,1993 r, 1300 ccm, wtrysk 3-drzwiowy, spalony; uszko
dzony, bez silnika, kpi. dokumentacja, kupiony w kraju, I rej. w
1994 r, - 2.600 zl. Oława, tel. 0606/19-82-09

KUPIE AUTO
Z N IS Z C Z O N E I R O Z B IT E
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KRAJ, EUROPA osobowe, dostawcze, wózki, kontenery, tel. 0-502 690 8901
OP040703
MAZDA 626, 1986 r. uszkodzony przód, - 1.000 zl. Opole, tal.
0605/09-67-22
MAZDA 626 SEDAN, 1987 r, 2000 ccm, benzyna, inst gaz, grafi
towy, do małego remontu blacharid, techn. sprawny, 4 el. otw. szy
by, szyberdach, zarejestrowany, • 3.400 zl, tel. 0601/21 -75-42
MAZDA 626,1987 r, 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, uszko
dzony sinik, wszystkie el. dodatki, kpi. dokumentacja, • 3.500 zi.
Bolesławiec, tel. 075/773-83-08,0600/42-30-27
MAZDA 626 SEDAN, 1988 r, 130 tys. km, 2000 ccm. benzyna,
bordowy metalic, el. otw. szyby i reg. lusterka, centralny zamek,
hak, welurowa tapicerka, alum. felgi, kpi. dokumentacja, lekko
uszkodzony lewa strona, sinik sprawny, • 3.700 zł. Brzeg, tel. 0504/
53-88-42,0508/38-56-13
MAZDA 626,1988 r, 160 tys. km, 2200 ccm, benzyna, srebrny
metaic, klimatyzacja, wersja amerykańska, uszkodzona Idapa tylna
i uszczelka pod głowicą, stan dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0503/
41-18-30
MAZDA 626,1989 r, 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, do ma
łych poprawek blacharsko-łddemiczych, • 7.500 zł. Krzeczyn Wiel
ki, tei. 076/840-85-14,0507/07-08-97
MAZDA 626,1992/93 r, 2000 ccm, 16V, beżowy, pełne wyposa
żenie el, wspomaganie kier, centr. zamek, alaim, alum. felgi, tem
pomat, ABS, do poprawek blacharsko-lakiemiczych, - 9.800 zł lub
zamienię, floty Stok, tel. 0605/85-97-28
MAZDA 626,1996 r, 1800 ccm mocno uszkodzony bok, -11.800
zl. Wrocław, tal. 0602/60-80-00
MERCEDES 140 S-KLASSE, 19Ś2 r, 3200 ccm, V6, czarny meta
lic, kompletnie zniszczony, kompletna dokumentacja, - 20.000 zł.
Wrocław, tel. 0604/55-36-37
MERCEDES 140,1992/93 r, 4200 ccm, V8, kolor srebrny metaic,
pełne wyposażenie, uszkodzona lampa lewa, - 37.500 zł. Nysa,
teł. 0695/19-03-95
MERCEDES 170A-KLASSE, 2001 r, 35 tys. km, 1700 ccm, CDI,
niebieski, uszkodzona lampa, dużo dodatków, cena 5.200 EUR +
opłaty. Wałbrzych, tel. 074/848-60-56,0608/43-56-70
MERCEDES 180 C, 1994 r, 1800 ccm. benzyna, czarny, przero
biony na wersję AMG, lekko uszkodzony. • 25.800 zł. środa Ślą
ska, teł. 0607/22-94-73
MERCEDES 190,1984 r. uszkodzony mocno przód, • 3.000 zł.
Kędzierzyn-Koźle, tel. 0507/80-24-06
MERCEDES 200 124,1987 r, 2000 ccm, diesel, grafitowy, el. reg.
lusterka i szyberdach, przód E-ldasse, 5-biegowy, wspomaganie kier,
zadbany, garażowany, kpi. dokumentacja, II właściciel (niepalący), w
kraju od 1999 r, ważny przegląd i OC, techn. sprawny, do lakierowanią -15.400 zł. Kłodzko, tal. 074/647-58-25,0603/27-49-46
MERCEDES 200 124 D E-KLASSE, 1994 r, 180 tys. km, 2000ccm, diesel, kolor kości słoniowej, 2 poduszki pow, ABS, central
ny zamek, wspomaganie kier, kluczyk na podczerwień, szyber
dach, uszkodzony przód, • 20.000 zł. Nysa, tal. 0692/82-09-45
MERCEDES 200 124 E, 1994 r, 200 tys. km, 2000 ccm, diesel,
kolor piaskowy, uszkodzony przód nadwozia, techn. sprawny sil
nik, • 20.000 zł. Nysa, tel. 0692/82-09-45
MERCEDES 207,1980 r, 150 tys. km, 2400 ccm, dieseł, biały,
uszkodzony, po wypadku, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, 1.300 zł. Leszno, tel. 0607/20-92-11
MERCEDES 208,1991 r, 2300 ccm, diesel, biały, podwyższony
(średni), do drobnych poprawek, -12.700 zl. Prusice, powiattrzeb
nicki, tel. 071/312-54-33,0601/79-30-54
MERCEDES 208 D, 1995 r, 2300 ccm, biały, podwyższony, przed
łużony, do połowy oszklony, uszkodzony przełącznik kierunkow
skazów, • 22.500 zl. Szczedrzykowice, gm. Prochowice, tel. 0693/
16-35-13
MERCEDES 209,1984 r, 3000 ccm, zielony, podwyższony, przed
łużony, blacharka do małych poprawek, stan techn. b. dobry, •
7.000 zł lub zamienię na koparto-ładowaikę. Legnica, tai. 0504/
05-23-15
MERCEDES 210 E-KLASSE. 1997 r. 280 tys. km. 2900 ccm. tur
bo D, niebieski metaic, czarna skórzana tapiceika, 2 poduszki
pow, ABS, ASR, hak, alum. felgi, ogrzewanie Webasto, I właści
ciel w kraju, do poprawek lakieru, udokumentowane pochodzenie,
• 54.000 zl. Parzyce, tel. 07^736-30-90 po godz. 20.0604/52-76-96
MERCEDES 240123 D, 1976 r. 5 tys. km, 2400 ccm, diesel, srebr
ny, sinik po remoncie kapitalnym (bus), karoseria do remontu lub
na częśd, całość, -1.800 zł. Kiełczów, tel. 071/398-80-67,0697/
28-29-90
MERCEDES 240 123, 1979 r, 250 tys. km, 2400 ccm, zielony
metalic, zarejestrowany, ważne OC, do poprawek blacharsko-la
kiemiczych, w ciągłej eksploatacji, przyciemniane szyby, hak ho
lowniczy, szyberdach, RO, tylna szyba ogrzewana, stan dobry, 2.000 zł. Jelenia Góra, tal. 0603/32-91-87,0605/82-38-58
MERCEDES 240 123 D, 1979 r. 200 tys. km, 2400 ccm, diesel,
bordowy, brak sinika, stan b. dobry, ważny przegląd, • 2.500 zł.
Wabrzych, tel. 074/845-28-29,0600/53-29-23
MERCEDES 250 124 D, 1988 r, 2500 ccm, diesel, czarny, lekko
uszkodzony przód, -12.300 zł. Wrocław, tel. 0609/67-36-78
MERCEDES 250 124 D, 1992 r, 250 tys. km, 2500 ccm, diesel,
grafitowy metafic, klimatyzacja, wspomaganie kier, ABS, automa
tic, centralny zamek, w kraju od 2. lat, uszkodzone listwy, prawy
błotnie i lewe drzwi, - 22.900 zł. Legnica, tel. 076/72244-49,0600/
31-27-71
MERCEDES 250 124 D KOMBI, 1992 r, 160 tys. km, 2500 ccm,
diesel, grafitowy metalic, ABS, SRS, el. otw. szyby, szyberdach,
el. reg. lusterka, alarm * zabezpieczenie, wspomaganie kier, re
lingi, maska z modelu E-klasse, alum. felgi 16*. niebieska tapicer
ka i podłokietnik, drewniane dodatki, uszkodzona Idapa tyłna, zde
rzak, lampy tylne i inne • 21.000 zł lub zamienię na Hondę, Maz
dę, Nissana,. Toyotę. Lubin, tel. 0602/13-07-69
MERCEDES 300 116,1978 r, 3000 ccm, diesel, niebieski, auto
matic, alum. felgi, lekko uszkodzony przód, posiadam części, 5.000 zl. Głogów, teł. 0693/13-57-21 *.
MERCEDES 300 123 D, 1979 r, 150 tys. km, 3000 ccm, diesel,
czerwony, b. mocno uszkodzony, po wypadku, zarejestrowany,
.twardy” dowód rejestracyjny, - 800 zł. Leszno, tel. 0607/20-92-11
MERCEDES 300 124 D E-KLASSE, 1995 r, 3000 ccm, diesel,
24V, czarny metalic, automatic, po kradzieży, zdjęcia, do sprowa
dzenia • 5.000 EUR + opłaty. Wrocław, teł. 0694/17-82-75,071/
373-87-98
MERCEDES 508,1985 r, 540 tys. km, 3600 ccm, diesel, zielony,
uszkodzony przód, • 2.000 zł. Źtelona Góra, tel. 0504/29-24-33
MERCEDES ATEGO 817, 1999/00 r, 4300 ccm. diesel, biały,
mocno uszkodzony, sinik sprawny, kontener z windą, zarejestro
wały, kpi. dokumentacja, • 36.500 zł, tel. 0601/78-82-84
MERCEDES MB 100,1991 r. lekko uszkodzony, sinik sprawny, •
8.000 zł. Bierutów, powrfat oleśnicki, tel. 0600/88-51-87
MERCEDES SPRINTER, 2001 r, 70 tys. km. 2200 ccm, CDI, bia
ły, maks. i średni, uszkodzony przód - 8.000 EUR. Lubin, tel. 0602/
1545-48
MERCEDES VITO 112,2001 r, 72 tys. km, 2200 ccm, CDi, biały,
poduszka powietrzna, ABS, el. reg. lusteika, centralny zamek.
ABD, ASR, ogrzewanie Webasto, RO, w kraju od tygodnia, lekko
uszkodzone drzwi przednie lewe, techn. sprawny, - 44.900 zł lub
zamienię. Kępno, tel. 062/561 -04-18,0606/34-66-37
MERCEDES V(TO, 2003 r, 65 tys. km, 2148 ccm, biały, po dacho
waniu, I właściciel, wspomaganie, 3-osobowy, blaszak, - 35.000
zł. Opole, tel. 0602/61-25-17
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r, 1600 ccm, czarny, ABS, el. reg.
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, klimatyzacja automatycz
na, mocno uszkodzony prawy przód i bok, -14.200 zi. Wrocław,
tel. 071/34842-16 w godz.6-17
MITSUBISHI COLT, 1985 r, czerwony, uszkodzony, ważny prze
gląd i OC, • 1.200 zł. Domaszczyn, teł. 071/399-87-09, 0603/
73-00-56
MITSUBISHI ECLIPSE, 1994 r, 2000 ccm, tuibo benzyna, ciem
nozielony metalic, hamulce Lancer EV06, reflektory soczewko
we, wzmocnione nadwozie, spalona komora sinika, -15.000 zł.
Jelenia Góra, tei. 0601/56*7849
MITSUBISHI GALANT, 1986 r, biały, uszkodzony sinik (wypalio
dziurę w tłoku), stan dobry, - 3.700 zl. Strzefin, tel. 071/796-23-38,
0697/13-08-76
O

MITSUBISHI GALANT, 1993 r, 2000 ccm , benzy
na, b ordo w y m etallc, now y m odel, pełne w yp osażenie el. reg, w spom aganie kier, uszkodzony
p rz ó d ,-6.800z l, t e l . 0606/37-81-43 W01039354

skich, - 7.900 zł lub zamienię na inny, z urzędu celnego. Złotoryja,
tel. 076/67842-97,0608/74-38-25
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, uszkodzony silnik, techn. sprawny, dużo nowych części,
zadbany, • 2.000 zł. Wrocław, teł. 071/794-90-82
O

NISSAN ALMERA, 6 tys. km, złoty metaic, uszkodzony, 4 po
duszki pow. (cale), ABS, kfimatyzacja, el. dodatki, radio, - 32.500
zł. Człuchów, tel. 0602/52-60-32
NISSAN CHERRY, 1984 r, 1300 ccm 5-drzwiowy, 5-biegowy, blacharka do małych poprawek, • 2.200 zł. Pleszew, tel. 0605/94-09-10
NISSAN MAXIMA, 1991 r, 3000 ccm, V6, bordowy metafic, auto
matic, el. otw. szyby, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, uszkodzo
ny tylny błotnik, alarm, • 10.600 zl. Wrodaw, tel. 0609/67-36-78
NISSAN PRIMERA. 2003 r, 30 tys. km, 2200 ccm, dCi, czarny
metalic, uszkodzony błotnk i lampa, dużo dodatków, skórzana
tapicerka, cena 7.800 EUR-*-opłaty. Wałbrzych, tel. 074/665-7746,
0507/66-10-30
NISSAN SUNNY SEDAN, 1987 r, 136 tys. km, 1700 ccm, diesel,
grafitowy metalic, uszkodzony tył, techn. sprawny, kupiony w Peweksie, I właścidel, oiyg. przebieg, zarejestrowany, kpi. doku
mentacja, .twardy* dowód rejestracyjny, - 4.200 zł, tel. 0601/
16-83-84
NISSAN SUNNY SEDAN, 1987 r, 141 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, srebrny metalic, uszkodzony prawy przód. Wałbrzych, td. 0604/
96-3844
NISSAN TERRANO II, 2001 r, 2700 ccm. TDI, niebieski metafic,
stan b. dobry, lekko uszkodzony, zdjęda do wglądu, techn. spraw
ny, bogate wyposażenie, klimatyzacja, poduszki pow. całe, cena
6.800 EUR-*- transport i opłaty celne. Wabrzych, tel. 074/666-14-73,
0606/48-3041
NISSAN URVAN, 1993 r. 2500 ccm, diesei. biały, lekko uszko
dzony, oszklony, 9-osobowy, po remoncie sinika, techn. sprawny,
do wymiany zderzak i atrapa, kpi. dokumentacja, .twardy* dowód
rejestracyjny, (koszt naprawy 700 zł), - 7.900 zł. Wtodaw, teł. 071/
348-26-11
NISSAN VANETTE, 1985 r, 2000 ccm, diesei, niebieski, 5-dizwiowy, 7-osobowy, oszklony, zarejestrowany, ważny przegląd, brak
sinika i skrzyni biegów, -1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-37-50
NISSAN VANETTE CARGO, 1997 r, 2300 ccm, diesel po remon
cie blacharki, po wymianie zawieszenia, nowe sprzęgło, nowe tłu
miki, do poprawek blacharki i lakiem, stan b. dobry, -18.800 zl lub
zamienię. Legnica, tel. 0694/18-99-71
OPEL ASCONA, benzyna, inst gaz. łub diesel, 3 4 -5-drzwiowy,
w dobrym stanie lub do poprawek. Wrodaw, tel. 0506/10-89-05
OPEL ASTRA KOMBI, 1991 r, 1400 ccm, niebieski metafic, uszko
dzony przód, RO, kpi. dokumentacja, • 7.800 zł. Wrocław, tel. 0602/
60-80-00
0

OPEL ASTRA, 1991 r, 1400 ccm , in st. gaz, czer
wony, alum . fe lg i, 3-drzwiowy, ekonom iczny (100
km/10 zł), stan b. dobry, - 11.400 zł, te l. 0606/
37-81-43
W01039364

OPEL ASTRA, 1992 r, 170 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 3-drzwk>wy, stan techn. b. dobry, do lakierowania, - 9.000 zł. Świebodzice,
teł. 0503/0242-64
OPEL ASTRA SEDAN. 1993 r, 70 tys. km. 1400 ccm, srebrny
metalic, 5-drzwiowy, lekko przerysowany bok, do lakierowania 3
elementy, • 6.900 zł. Sulechów, tel. 068/385-63-27
OPEL ASTRA CABRIO, 1995/96r, 115tys.km. 1600 ccm. wtrysk,
fioletowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kier, centralny za
mek, RO, przód do poprawek blacharcko-tekiemiczych, 2 poduszki
pow, do sprowadzenia z Niemiec, bfisko granicy. Euro 2 • 18.500
zi lub do odbioru w Niemczech ze - 2.450 EUR. Chojnów, powiat
legnicki, teł. 0602/29-7147
OPEL ASTRA, 1997/98 r, 92 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, klimatyzacja, centr. zamek, 2 poduszki pow. (całe), wspo
maganie kier, do poprawek blacharskich i lakierniczych, -13.500
zi. Dusznki Zdrój, teł. 0601/76-39-55,0504/03-26-96
OPELASTRA UKOMBI, 1999r, 1400 ccm, 16V, biały, lekko uszko
dzony przód i dach, I właścidel, kupiony w salonie, kfimatyzacja,
ABS, wspomaganie kier, centralny zamek, sink sprawny, 4 po
duszki pow. (całe), homologacja na dężarowy, - 20.500 2ł. Wro
daw, teł. 071/348-34-78
OPELASTRA SEDAN, 1999 r, 115 tys. km, 1600 ccm. granato
wy, ABS, wspomaganie kier, 2 poduszki powetrzne, uszkodzony
przód, -14.600 zł. Wrocław, teł. 0601/77-17-10
OPEL ASTRA CLASSIC, 2000 r, 100 tys. km, 1400 ccm, zloty meta
ic, uszk. prawa strona i dach, sprawny sinik i skrzynia biegów, Iwłaśddd, zadbany, atrakcyjny wygląd, garażowany, serwisowany, 13.600 zł. Kidczów, powiat wrocławski, td. 0609/83-10-50
OPELASTRA II KOMBI, 2000/01 r, 21 tys. km, 1600 ccm, wlrysk,
srebrny metale, kfimatyzacja, ABS, poduszka pow, el. otw. szyby
1reg. lusterka, centr. zamek + piot, wspomaganie kier, alum. fel
gi, uszkodzony, poobijany, oclony, kpi. dokumentacja, • 27.500 zł.
Zary, tel. 068/375-04-23,0508/23-50-08
OPELASTRA CLASSIC KOMBI. 2001 r, 105 tys. km, 1600 ccm,
wtrysk, srebrny metalic, uszkodzona strona lewa, 2 poduszki pow.
(caie), ABS, centralny zamek, alarm, inst do telefonu GSM, ku
piony w salonie, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, homologacja
na dężarowy, -15.900 zł, tel. 0601/78-82-84
OPELASTRA CLASSIC KOMBI,2001 r, 1600 ccm, benzyna, biały,
lekko uszkodzony przód i narożnik tylny dachu, I wteśddeł, ku
piony w salonie, 2 poduszki pow, oryg. RO, alarm, centralny za
mek, homologacja na dężarowy, -19.500 zł, tel. 0691/79-90-11
OPELASTRA KOMBI, 2001 r, 1600 ccm, 16V, granatowy, 4 po
duszki pow, ABS, klimatyzacja, RO, centr. zamek, uszkodzony, •
24.500 zł. Rososzyca, powiat ostrowski, tel. 062/739-67-31,062/
738-39-31 wieczorem, 0604/91-94-80
OPELASTRA, 2001 r, 33 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, pomarań
czowy, uszkodzona lewa strona, błotnik I drzwi, klimatyzacja, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, do sprowadzenia • 2.200 EUR. Zary,
teł. 0605/63-32-51
OPELASTRA KOMBI, 2002 r, 33 tys. km, 2000 ccm, diesel, srebr
ny, lekko uszkodzony, pełne wyposażenie, zdjęda do wglądu, cena
5.300 EUR♦ opłaty. Wałbrzych, tel. 074/880-40-83,0501/39-37-38
OPEL ASTRA, 2002 r, 40 tys. km, 1700 ccm, diesel, czarny, lek
ko uszkodzony tył, 3-drzwiowy, zdjęcia do wglądu, cena 3.600 EUR
♦ opłaty. Wabrzych, teł. 074/66040-83,0501/39-37-38
OPELASTRA, 2002 r, 20 tys. km, 1700 ccm, dTł, srebrny, uszko
dzony błotnik, dużo dodatków, cena 4.600 EUR + opłaty. Wał
brzych, tel. 074/848-60-56,0608/43-56-70
OPEL ASTRA, 2003/04 r, 1400 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, I właśddel, poduszkia pow, sprawny technicznie, uszkodzony
dach i błotniki, • 29.500 zł, tel. 0602/70-59-30
OPEL COMBO PICK-UP, 1995 r, 1700 ccm, diesel, biały, w kraju
od roku, uszkodzony reflektor, • 8.500 zł. Iłowa, powiat żagański,
tel. 0603/99-55-92
OPEL COMBO, 2001 r, 43 tys. km, 1700 ćcm, diesel, biały, ho-'
moiogacja na ciężarowy, uszkodzony błotnik przedni lewy i lam
pa, techn. sprawny, do sprowadzenia, el. otw. szyby, centralny
zamek, wspomaganie, poduszka powietrzna • 2.400 EUR. Jelenia
Góra, teł. 0509/08-05-80
OPEL CORSA, 1991/96 r, 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, skła
dak, bardzo mocno uszkodzony tył, • 2.900 zł. Jarocin, tel. 0606/
75-67-53
O

OPEL CORSA, 1994 r, 1400 ccm, turkuso w y, cen
tra ln y zamek, uszkodzony przód, - 8.400 zł, tel.
0606/37-81-43
W01039374

OPEL CORSA B,1994 r, 1200 ccm, benzyna, granatowy, 3-drzwio
wy, centralny zamek, alami, uszkodzony bok, drzwri i tylny błotnik
z prawej strony, techn. sprawny, - 9.700 zł. Jarocin, tel. 06061
75-67-53,
O

MITSUBISHI GALANT, 1997/96 r, 120 tys. km, 2500 ccm, V6
automatic, mocno uszkodzony, inst. gazowa, zarejestrowany,w
kraju, • 15.000 zł. Zielona Góra, tel. 0697/41-51*33
MITSUBISHI L300,1991 r, 120 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, blaszak, drzwi rozsuwane z obu stron, do poprawek blachar

MITSUBISHI SPACE STAR, 1999 r, 1300 ccm , brą
zowy m etalic, ku pio n y w salonie, klim atyzacja,
centr. zamek, RO, el. otw. szyby, wspom aganie
kier, uszkodzony lekko p izód, przetarty lewy bok,
sp ra w ny s iln ik , - 17.600 zł, te l. 0606/37-81-43
W01039424

OPEL CORSA, 1998 r, 1200 ccm , zielony, kupio
ny w salonie, spalony, zdekom pletowany, - 6.900
zł, tel. 0606/70-65-97
W01039384

OPEL CORSA C, 2001 r, 12 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebr
ny, 4 poduszki pow, klimatyzacja, 3-drzwiowy, RO z CD, skrzynia
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biegów tiptronic, odony, po przeglądzie, lekko uszkodzona prawa
strona, - 22.300 zl. Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, tei. 0508/
33-69-97,0602/78-55-84
.OPEL CORSA, 2002 r, 1400 ccm uszkodzony lewy tył • 4.300
EUR. Świdnica, tel. 074/851 -10-06,0608/02-55-98
OPEL KADETT, 1983 r, 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, kremowy,
4-drzwiowy, pokrowce, stan techn. b. dobry, I właściciel, do po
prawek lakierniczych, • 2.350 zł. Legnica, tei. 076/85849-23,0696/
02-77-52
OPEL KADETT, 1985 r, 1200 ccm, benzyna, inst. gaz, (nowa),
szary, .łezka*, 5-drzwiowy, rozbity przód z lewej strony, zareje
strowany, po remoncie kapitalnym w 2003 r, • 2.800 zł. Wrodaw,
tel, 0602/12-51-35
OPEL KADETT KOMBI. 1986r, 170 tys. km, 1600 ccm, diesel,
brązowy, do poprawek błacharsko-lakiemiczych, ważny przegląd,
zarejestrowany, kpi. dokumentacja, • 3.500 zł, tel. 0507/34-59-39
OPEL KADETT, 1988 r, 1800 ccm, granatowy, alum. felgi, wspo
maganie kier, 5-drzwiowy, do lakierowania, techn. sprawny, za
dbany lub zamienię. Twardogóra, powiat oleśnicki, tel. 071/
315-01-33,0607/65-7849
OPEL KADETT GSI, 1989 r, 170 tys. km. 2000 ccm, benzyna,
16V, bordowy metalic, 150 KM, kubełkowe fotele, welurowa tapi
cerka, szyberdach, centr. zemek, deska digitai, do poprawek, 7.200 zł lub zamienię na większy. Trzebnica, tel. 071/312*14-23,
0502/77-91-87
OPEL KADETT LS, 1991 r, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, niebieski
metalic, inst gazowa, hak, lekko uszkodzony błotnik i zderzak
tylny, 5-drzwiowy, techn. sprawny, kpł. dokumentacja, zarejestro
wany, - 5.900 zł, tel. 0601/21-75-42
OPEL KADETT SKŁADAK, 1994 r, 1600 ccm, diesel, czerwony,
3-drzwiowy, uszkodzony przód i tył, brak silnika, zarejestrowany,
ważne OC, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 0600/73-25-17
OPEL MERIVA, 2003/04 r, 2 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny
metalic, skrzynia biegów tiptronlk, klimatyzacja, 4 poduszki pow,
uszkodzony dach + częśd, wszystkie ei. dodatki, • 34.500 zł. Gro
madka, powiat bolesławiecki, tel. 0607/09-94-85
OPEL OMEGA SKŁADAK, 1988/94 r, 2000 ccm, benzyna, inst
gaz, czeiwony, lekko uszkodzony lewy bok, • 3.500 zł. środę ślą
ska, tel. 071/795-13-00
OPEL OMEGA KOMBI, 1990/96 r, 185 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, inst gaz, granatowy metalic, buita w miejscu koła zapasowe
go, ABS, relingi dachowe, hak, centr. zamek, alaim ♦ piot, wspo
maganie, do poprawek lakierniczych, pęknięta szyba • 6.500 zł
lub zamienię na osobowego VW Transportera T4 abo Forda Trans

PEUGEOT 307, 2002,r, HDI uszkodzony zderzek i chłodnica •
6.600 EUR -opłaty. Świdnica, tal. 074/851-10-06,0«0«/02-55-98
PEUGEOT 307,2003 r, 1 tys. km, 2000 ccm, HDI, czerwony me
tdic, stan b. dobry, lekko uszkodzony, zdjęcia do wglądu, bogate
wyposażenie, cena 5.400 EUR ♦ transport i opłaty cdne. Wd
brzych, td. 074/666-14-73,0606/48-3041
PEUGEOT 405,1989 r, 1900 ccm. benzyna, czarny, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, wspomaganie, klimatyzacja, centralny za
mek, skórzana tapiceika, mocno uszkodzony przód, - 4.100 zi.
Wrocław, tel. 071/372-87-60 w godz.8-17
PEUGEOT 405,1990/91 r. uszkodzony przód, zadbane wnętrze,
RENAULT 11, 1983 r, 250 tys. km, 1400 ccm, bpozyna, biały, w
-4.500 zł. Lwówek śląski, tel. 075/784-21-14
ciągłej eksploataci, przegląd do 03.2005 r, opony letnie 14* ♦
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997/98 r, 2000 ccm, wiśniowy metafic,
komplet opon zimowych, do poprawek blacharskich, stan dobry, klimatyzacja, bogate wyposażenie, mocno uszkodzony, po dacho
2.000 zł. Trzebnica, td. 071/312-72-50,0607/81-8744
waniu, • 6.999 zł. Leszno, tel. 0607/20-50-30
RENAULT 19, 1990 r, 1900 ccm, diesel, biały, składak, 3-drzwio
PEUGEOT 406,1996 r, 1900 ccm, turbo D, szary metaic, uszko
wy, uszkodzony z przodu z prawej strony, - 3.900 zi. Jarocin, td.
dzony przód, klimatyzacja, d. otw. szyby, zadbany środek, wy
0606/75-67-53
strzelone poduszki pow, odbiór przy granicy, sprowadzany z Francji
RENAULT 19,1990 r, 1900 ccm, diesel mocno uszkodzony, nie
• 2.500 EUR. Gromadka, pow. bdesławiecki, tel. 0603/71 -61-56.
kompletny, .twardy* dowód rej, • 3.200 zł. Poznań, td. 0508/
0600/13-30-53
63-24-06
PEUGEOT 406,2001 r, 70 tys. km, 2000 ccm, HDi, błękitny me
RENAULT 19,1992 r, 158 tys. km, 1700 cćm, benzyna, inst. gaz,
tafic, km, kfimatronic, ABS, serwo, d . ster. szyby i lusterka, RO *
granatowy, uszkodzony lewy przód, • 6.500 zł. Wrodaw, td. 0603/
CD, 4 poduszki pow, wykończenie w drewnie, uszkodzony przód
27-97-31,0609/6148-14
(chłodnice, 2 poduszki pow, grii), sprowadzony z Francji w 2003
RENAULT 19 CHAMADE, 1994/95 r, 1400 ccm, niebieski meta
r, kpł. dokumentacja, - 42.700 zi. Wrocław, td. 0603/0740-54
ic, kupiony w sdonie, wspomaganie, poduszka powietrzna, centr.
PEUGEOT 406 KOMBI, 2001/02 r, 40 tys. km, 2000 ccm, HDI,
zamek, el. otw. szyby, do lakierowania 2 elementów, Mul-T-Lock
srebrny metaic, stan b. dobry, lekko uszkodzony, zdjęcia do wglą
♦ opony zimowe, - 9.900 zl. Wrocław, tel. 071/799-9040
du, techn. sprawny, bogate wyposażenie, poduszki pow. całe, cena
3.500 EUR ♦ transport i opłaty celne. Wałbrzych, td . 074/ RENAULT 21, 1986 r, 2100 ccm, diesd, biały, kpł. dokumentacja,
zarejestrowany,
-1.600 zł. Lubin, td. 0694/89-95-03
666-14-73,0606/48-3041
RENAULT 21 NEVADA, 1991 r, 1700 ccm, benzyna, bordowy
metaic,
szyberdach,
d. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, reO PEUGEOT 605,1990/96 r, 3000 ccm, V6, in st. ga
ingi dachowe, sprowadzony w 2002 r.kompl. dokumentacja, uszko
zowa, srebrny metalic, pełne wyposażenie el. reg,
dzony lewy reflektor i zderzak (stłuczka), techn. sprawny, - 5.800
w e lu ro w a ta p ice rka , w sp om ag a nie kier, ABS,
zł. Wrocław, td. 071/34642-16
ce ntra ln y zamek, uszkodzona uszczelka pod g ło 
RENAULT 5,1963 r. ważny przegląd i OC, - 900 zł. Nowe Mia
steczko, powiat nowosdski, td. 0606/88-66-52
wicą, - 6.900 z ł, tel. 0606/70-65-97
W01039344
RENAULT 5,1989 r, 1400 ccm, czeiwony, 3-drzwiowy, 5-biego
PEUGEOT 605 SKŁADAK, 1990/96 r, 2000 ccm, benzyna, bidy,
wy, nowe opony, ważny przegląd i OC, alann + pilot, centralny
inst. gazowa, centr. zamek, uszkodzone tylne lewe drzwi i błotnik,
zamek, - 4.500 zł. Wrodaw, tel. 0507/21 -21-98
- 7.600 zł. Pokowice, td. 0601/15-13-61,0605/46-64-73
RENAULT 9,1983 r, 1400 ccm, biały, dum. felgi, hak, szyber
PEUGEOT 607,2002 r, 3000 ccm, V6 automatic, skórzana tapi
dach, 4-drzwiowy, uszkodzony błotnk tylny, zderzak i szybę, stan
cerka, uszkodzone drzwi pasażera -12.800 EUR + opłaty. Świd
techn. b. dobry, -1.000 zł. Jelenia Góra, td. 075/751 -54-32,0693/
nica, tel. 074/851-10-06,0608/02-55-98
67-51-87 .
RENAULT 9,1984 r, 1600 ccm, diesd, srebrny metdic, uszko
dzony blok dlnika + drogi blok silnika do szlifu, • 1.200 zł. Wro
cław, td. 0605/53-50-65
RENAULT CLIO, 1991 r, 200 tys. km, 1900 ccm, diesd, czarny
metalic, do małych poprawek, pełne wyposażenie, dzielona tylna
kanapa, stan dobry, • 8.500 zł. Chodanów, tel. 0696/04-04-52
071/31-07-138, 0-606 601 392,0-608 672 931
RENAULT CLIO II, 1999 r, 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
homologacja na ciężarowy, uszkodzona klapa tylna, techn. spraw
PEUGEOT BOXER, 1999 r, 2500 ccm, TDI, biały, blaszak, przed
ny, serwo, ABS, 2 poduszki powietrzne, do sprowadzenia - 2.200
łużony, podwyższony, kpi. dokumentacja, uszkodzony silnik, •
EUR. Jdenia Góra, td. 0509/06-05-80 '
26.500 zł. Góra, td. 0501/70-04-56
RENAULT CLIO, 2001 r, 1900 ccm, diesd, granatowy, centralny
PEUGEOT BOXER BUS, 2003 r, 22 tys. km, 2200 ccm, HDI, bia
zamek, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, darm+ pilot, zare
ły, sprawny, uszkodzona lewa przednia strona, kupiony w salonie,
jestrowany jako dężarowo-uniwersalny, lekko uszkodzony przód
I wrfeścidel, • 48.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/35-26-61
prawa strona, - 22.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60
PEUGEOT J 5 ,1989/90 r, 2500 ccm, tuibo D zdekompletowany,
RENAULT CLIO III, 2001/02 r, 1500 ccm, dCi, biały, stan b. do
kpi. dokumentacja, ważny przegląd, - 1.700 zł. Wdbrzych, td.
bry, lekko uszkodzony, zdjęcia do wglądu, techn. sprawny, bogate
0604/62-70-89
wyposażenie, poduszid pow. całe, cena 3.100 EUR ♦ transport i
PLYMOUTH VOYAGER, 1997 r, 3300 ccm, benzyna, czarny me
opłaty cdne. Wabrzych, tel. 074/666-14-73,0606/48-3041
tdic, 7-osobowy, 5-drzwiowy, skórzane fotele, klimatyzacja, dum.
RENAULT CLIO, 2003 r, 62 tys. km, 1900 ccm, DCI, złoty meta
fdgi, inst. gazowa, uszkodzona inst elektryczna i gazowa, do
fic, poobijany, brak szyb, do sprowadzenia z Belgi, cena • 2.600
poprawy lakier, cena • 27.200 zł lub zamienię na tańszy z dopłatą,
EUR + opłaty. Prochowice, tel. 076/858-44-51,0604/80-60-03
może być uszkodzony. Bolesławiec, td . 075/644-33-61, 0604/
RENAULT KANGOO, 2003 r, 11 tys. km, 1500 ccm, DCI. biały,
3145-16
drzwi rozsuwane, wspomaganie kier, centralny zamek, nowy mo
POLONEZ, 1986 r, 1500 ccm, benzyna, kolor - kość słoniowa,
del, częściowo oszklony, poduszka pow. eda, lekko uszkodzony
biacharka do remontu, brak przeglądu I OC, • 700 zł. dogów, td.
lewy przód, cena - 4.300 EUR + opłaty. Jdenia Góra, td. 0605/
076/831-77-13,0692/33-26-67
.
99-92-78
POLONEZ, 1987 r, 1500 ccm. szary, do poprawek lakierniczych,
RENAULT LAGUNA, 1994 r, 153 tys. km, 3000 ccm, benzyna,
• 500 zł. Zgorzdec, tel. 075/773-83-08
V6, srebrny metaic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier,
POLONEZ 125 PN, 1988 r, 1500 ccm, benzyna, inst. gaz, czer
kfimatronic, komputer, d . otw. szyby, el. regułrłusterka, el. reguł,
wony, darm ♦ pilot, po wymianie przednich amortyzatorów, do
fotde, zadbany, uszkodzony prawy przedni błotnk i kdo, -16.900
poprawek blacharskich, • 1.800 zł. Lubin, td. 0696/94-08-09•
zł. Wrocław, td. 0605/18-27-75
POLONEZ, 1968 r, 1500 ccm, benzyna, szary, do poprawek bla
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r, 143 tys. km, 1800 ccm, ben
charskich. Lubin, tel. 0696/94-08-09
zyna, niebieski, uszkodzony sink, wspomaganie, centr. zamek,
POLONEZ, 1990 r, 1500 ccm, benzyna, bidy, brak przeglądu i
el. otw. szyby, ABS, poduszka powietrzna, • 17.500 zł. Wrodaw,
OC, do poprawek, • 800 zł. Lubin, td . 0604/34-58-55
tel. 0602/37-91-26,0607/58434 9
POLONEZ, 1990 r, 1500 ccm, benzyna, inst gaz, niebieski, znisz
RENAULT LAGUNA II, 1999/00 r, 110 tys. km, 1600 ccm, 16V,
czona tapicerka, brak hamulców, 5biegowy, stan silnka b. dobry,
benzyna, srebmo-fidetowy, metalic, kupiony w sdonie, pdne
• 1.000 zl. Zidona Góra, td . 0603/23-28-43
wyposażenie el. reg, klimatyzacja, welurowa tapicerka, 2 podusz
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CAŁE, USZKODZONE LUB DO REMONTU tol.
ita, w cenie do 19.000 zł, może być uszkodzony. Lwówek śląski,
tel. 0694/1848-02
OPEL OMEGA B, 1994 r, 144 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic,
I właścidel od nowośd, zadbany, wersja CD, pełne wyposażenie
oprócz skórzanej tapicerki, sprow. w marcu 2004 r, w pełni spraw
ny, do małych poprawek blacharsko-lakiemiczych, do lakierowa
nia 4 elementy, -19.000 zl. Lwówek śląski, tel. 0604/46-34-26 OPEL OMEGA B, 1994/95 r, 140 tys. km, 2000 ccm. benzyna,
inst gaz, ciemnozielony metalic, pełne wyposażenie el, centralny
zamek ♦ piot, do lakierowania 3 elementy (maska, błotnk, zde
rzak), do sprowadzenia, - 21.500 zł na gotowo. Wrodaw, tel. 0501/
36-31-37
OPEL OMEGA CD KOMBI, 1997 r, 190 tys. km, 2000 ccm, 16V,
bordowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, uszkodzony
reflektor prawy, do sprowadzenia z Niemiec - 2.300 EUR. Lwó
wek śląski, tel. 075/782-55-88,0696/86-73-10
OPEL SENATOR, 1979 r, 280 tys. km, zloty metalic, uszkodzony
silnik, klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. regulowane i podgrz.
iusterke, alum. felgi ♦ drugi na częśd, zarejestrowany, brak OC i
przeglądu technicznego, • 2.000 zł. Gubin, tel. 068/359-33-32
OPEL SENATOR, 1993 r, 170 tys. km, 2600 ccm, Dual Ram. zło
ty metafic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lu
sterka, wspomaganie kier, podgrzewane fotele, welurowa tapicer
ka, drewien e wykończenia, automatic ♦ jazda sportowa, system
antypoślizgowy, ABS, nowa inst. gazowa, do lakierowania, - 9.900
zł lub zamienię, woj. lubuskie, tel. 0609/50-09-94
O

OPEL VECTRA, 1990 r, 1800 ccm , benzyna, srebr
ny, wspom aganie kier, uszkodzony przód i lekko
. p rz e ry s o w a n y le w y ty ł, • 4.900 z ł, te l. 0606/
70-65-97
W 01039434

OPEL VECTRA GL, 1990 r, 1600 ccm. Wały, techn. sprawny, do
małych poprawek, lekko wgniedone tylne drzwi, w ciągłej eksplo
atacji, ubezpieczony, - 7.900 zł, tel. 0601/78-82-84
OPEL YECTRA, 1990 r, 2000 ccm, ♦ inst. gazowa, niebieski, eutomatic, po dachowaniu, poobijany, w całośd, - 5.400 zi. Jarocin,
tel. 0606/75-67-53
OPEL VECTRA, 1990 r, 184 tys. km. 2000 ccm, 16V, grafitowy,
po wymianie płynów, deju, pasków, nowe sprzęgło, nowy ukł. roz
rządu, drewniane wykończenia, ABS, wspomaganie kier, szyber
dach, rolety tylnej szyby, lotka w klapie, książka serwisowa, do
poprawek blacharid, • 10.500 zł. Wrodaw, tel. 0602/794549
OPEL VECTRA, 1991 r, 149 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, sedan, ABS, ei. otw. szyby, centralny zamek, wspomaganie,
po dachowaniu, sprowadzony w całośd, kpi. dokumentacja, • 6.400
zł. Rawicz, tel. 0501/09-88-57
OPEL VECTRA, 1992 r, 1600 ccm, wtrysk, demnogranatowy,
mocno uszkodzony, zdekompletowany, • 2.800 zł. Złotoryja, tel.
0601/83-74-84
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/94 r, 1700 ccm, diesel, czarny
metalic, wspomaganie kler, RO Opel, hak, uszkodzona głowica
silnika, do poprawek lakierniczych, - 7.200 zł. Wrodaw. tel. 0503/
15-59-92
OPEL VECTRA, 1993/95 r, 1600 ccm, benzyna, inst gaz, srebr
ny metalic, uszkodzony przód, wspomaganie kier, ABS, alum. fel
gi, welurowa tapiceike, • 13.500 zł. Oleśnica, teł. 0506/22-34-69
OPEL VECTRA, 1995 r, 110 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 2
poduszki pow, wspomaganie kier, centr. zamek, d. reg. lusterka,
wdurowa tapiceika, do poprawek blacharsko-lakiemiczych, 11.500 zL Leszno, td. 0605/83-35-54
OPEL VECTRA B, 1996 r, 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny
metalic, lekko uszkodzony przód, automatic, inst gazowa, • 19.000
zł. Szprotawa, powiat żagański, tel. 0600/55-09-96
OPEL VECTRA B, 1998 r. 180 tys. km, 2000 ccm, DTH 115 KM,
grafitowy metdic, uszkodzony, pełne wyposażenie oprócz skó
rzanej tapicerki, klimatronic, sprowadzony w 2002 r, uszkodzony
przód, sink techn. sprawny, • 23.500 zł. Syców, tel. 0609/97-33-55
PEUGEOT 205,1987 r, 160 tys. km, 1400 ccm, czarny, sprawny
technicznie, kabina do mdowania, • 2.300 zł. Dzierżoniów, td.
0601/89-72-69
PEUGEOT 205, 1988 r, 1800 ccm, diesd 3-drzwiowy, bard#
mocno uszkodzony, -2.300 zł. Siedlec, td. 0603/69-33-97
PEUGEOT 205,1991 r, 1100 ccm, szary metdic, twardy dowód,
uszkodzony lewy przód, - 3.600 zł. Legnica, td. .0605/59-86-54,
0695/72-66-00
PEUGEOT 205 GTI, 1991 r, 1900 ccm, benzyna, czeiwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, d . otw. szyby, uszkodzony mocno prawy
przód, • 3.600 zł. Wrocław, td. 0605/18-27-75
PEUGEOT 206,2000/01 r. 40 tys. km, 2000 ccm, HDI, bordowy,
lekko uszkodzony przód i tył, poduszka pow. eda, cena 2.800 EUR
t opłaty. Wdbrzych, td. 074/665-7746,0507/66-10-30
PEUGEOT 206 CC. 2001 r; 2000 ccm, benzyna 16V, seledynowy
metdic, pdne wyposeżenie, skórzana tapiceika, alum. fdgi, Idimatronie, uszkodzony, zwoln. z opłaty skarbowej, • 37.000 zł. Tarchały Wielkie k. Ostrowa Wlkp, td. 062/733-31-94 po godz. 20,
0601/56-55-59
PEUGEOT 206,2001 r, 1600 ccm, benzyna, aemnozidony meta
lic, lekko uszkodzony, klimatyzacja, dum. felgi, pdne wyposaże
nie d , szyberdach, RO z CD, na zachodnich tablicach - 2.900
EUR. Wdbrzych, td ,074/84247-23,0609/03-66-86
PEUGEOT 206 MISTRAL, 2002 r, 2000 ccm, HDI. zldony, uszko
dzony przód, 5-drzwiowy, kupiony w sdonie, I właścidel, klimaty
zacja, pdne wyposażenie d . reg, ABS, wspomaganie kier, kpi.
dokumentacja, zarejestrowany, - 21.900 zł, tel. 0601/21-75-42
PEUGEOT 206, 2002 r, 12 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny
metdic, 5-drzwiowy, ABS, poduszka pow, centr: zamek, kompu
ter, darm, d. otw. szyby, welurowa tapicerka, lekko uszkodzony,
sprawny, - 27.400 zł. Wrodaw, tel. 0602/38-0940 PEUGEOT 206,2003 r, 4 tys. km, 1100 ccm, czerwony, centralny
zamek, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, bloka
da skrzyni biegów, kupionyw salonie, kompl. dokumentacja, uszko
dzony dach i prawy bok, jeżdżący geometria prawidłowa, - 24.900
zł. Wrodaw, td. 071/372-87-60 w godz.8-17
PEUGEOT 306,1993 r, 182 tys. km, 1600 ccm, czerwony, uszko
dzony prawy błotnk, lampa, zderzak, maska, wahacz, półośka i
koło, - 8.000 zł. Karpacz, tel. 0606/38-25-59

K U P IĘ P O L O N E Z A C A R O , T R U C K
R Ó W N IE Ż U S Z K O D Z O N E G O
POLONEZ, 1993 r. uszkodzony, inst gazowa, kpi. dokumentacja,
-1.200 zł. Jawor, td. 0507/10-19-20
POLONEZ ATU GU. 1997 r. 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
inst. gaz, srebrny metdic, zadbany, immobiizer, halogeny, plasti
kowe nedkda, hak, dzidona kanapa, I właścidd, uszkodzony
przód, • 4.900 zł. Chojnów, tel. 076/818-79-01.0602/89-20-52
POLONEZ ATU PLUS. 1998 r. 71 tys. km. 1600 ccm, GSI, platy
nowy metdic, wspomaganie kier, alarm, lekko uszkodzony przód,
• 7.300 zł. Legnica, td. 0691/94-3947
POLONEZ ATU PLUS GSI, 1998/99 r, 31 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metafic, uszkodzony prawy przód, I właśdcid, kpi. doku
mentacja, zarejestrowany, - 5.900 zł, tel. 0601/78-82-84
POLONEZ CARGO, 1994 r. 120 tys. km. 1600 ccm, benzyna,
inst. gaz, zielony, uszkodzony, sink sprawny, 5-osobowy, pod
wyższony, przedłużony, • 3.400 zl. Złotoryja, tel. 0605/85-58-00
POLONEZ CARO, 1991 r, 1500 ccm, wiśniowy, model z 12, lekko
uszkodzona blachaika, jeżdżący, techn. sprawny, • 1.900 zł. Ka
lisz, tel. 062/751 -3047,0505/57-06-97
POLONEZ CARO, 1991/92 r, 100 tys. km, 1500 ccm. benzyna,
granatowy, Inst gazowa, sprawny, lekko uszkodzony, • 2.000 zł.
Legnice, td. 0601/57-34-03
POLONEZ CARO, 1992 r, 1600 ccm, benzyna, szary metdic, inst.
gezowa, uszkodzony przód, tył i dach, • 1.100 zł. Wtodaw, td.
0605/18-27-75
POLONEZ CARO, 1993 r, 1500 ccm, benzyna, inst gaz, stalowy
metdic, lekkouszkodzony przód,-2.600zł. Legnica, td. 0604/69-81-09
POLONEZ CARO, 1993 r, 1500 ccm, benzyna, zielony metalic,
po dachowaniu, .twardy" dowód rejestracyjny, - 800 zi. Zgorzdec,
td. 075/773-83-08,0600/42-30-27
POLONEZ CARO, 1994 r, 1400 ccm, MPi, ROver, grafitowy, moc
no rozbity, zdekompletowany, zarejestrowany, • 1.550 zł, tel. 0601/
16-83-84
POLONEZ CARO, 1995 r. zdekompletowany, inst. gazowa, kpi.
dokumentacja pdska, uszkodzony, - 1.200 zł. Jawor, td. 05071
10.19-20
POLONEZ CARO, 1995 r, 1600 ccm, benzyna, złoty metdic, do
małych poprawek lakierniczych, • 3.700 zł. Lubin, td . 0604/
34-58-55
POLONEZTRUCK PLUS, 1978/98r, 180tys.km, 1600 ccm,inst.
gaz, wiśniowy, 2-osobowy, zabudowa najwyższa, wspomaganie
kier, do wymiany maska silnka i prawy ddny plastik, - 6.900 zł.
Wrodaw, td . 0609/92-77-72
POLONEZ TRUCK, 1993 r, 1600 ccm, benzyna, inst. gaz, czer
wony, izoterma, uszkodzony sink, - 2.300 zł. Kędzierzyn-Koźle,
tel..0692/31-74-97
POLONEZ TRUCK, 1994 r, 1600 ccm brak refiektorów i zderzaka
przedniego, • 2.800 zł. Leszno, td. 0508/50-19-50
POLONEZ TRUCK, 1996 r, 1900 ccm, diesd, bordowy, 5-osobowy, zabudowany, uszkodzony silnik, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 0501/
78-29-50
PONTIAC FIREBIRD, 1987/88 r, 2800 ccm, benzyna, inst gaz,
zloty metdic, centralny zamek, wspomaganie kier, klimatyzacja,
uszkodzona skrzynia biegów, ważny przegląd, • 8.800 zl. Jelenia
Góra/td. 0605/89-8947
PONTIAC TRANS SPORT, 1994/95 r, 3800 ccm, benzyna, V6,
biały, inst gazowa, najbogatsza wersja, ABS, d. otw. szyby, el.
reg. lusterka, d. odsuwane drzwi boczne, RO ze sterowaniem przy
kierownicy, uszkodzony lewy przód, wystrzelona poduszka pow, •
12.800 zł. Wrodaw, td. 0601/77-6740
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ki pow. (wystrzelone), rozbity przód z lewej strony, zarejestrowa
ny, karta pojazdu, • 18.500 d. Wrodaw, td. 0602/12-51-35
RENAULT LAGUNA KOMBI, 2003 r, CDI uszkodzony lewy przód
• 8.700 EUR + opłaty. Świdnica, td. 074/851-10-06.0608/02-55-98
RENAULT MASTER MAXI, 2000 r. 95 tys. km, 2800 ccm. TDI,
biały, Uszkodzony przód, do sprowadzenia - 7.400 EUR + opłaty.
Wrocław, td. 0501/34-56-07
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r, 1600 ccm, 16V, żółty, lek
ko uszkodzony przód, na zachodnich tabficach - 2.200 EUR. Lub
sko, powiat żarski, tel. 0601/68-97-94
RENAULT MEGANE, 2002 r, 40 tys. km, 1900 ccm, DCI, niebie
ski metdic, do malowania zderzak i maska, techn. sprawy, pełne
wyposażenie, kfimatyzacja, skórzana tapicerka, komputer, ABS,
wszystkie d . dodatki, do sprowadzenia, cena • 5.600 EUR♦ opła
ty. Zgorzelec, tel. 0606/19-62-09 lub Niemcy, 0049/16-23-58-12-25
37
RENAULT MEGANE, 2003 r, 15 tys. km, 1900 ccm, dCi, niebie
ski, uszkodzona lampa, dużo dodatków, cena 6.900 EUR+ opłaty.
Wałbrzych, td. 074/665-7746
RENAULT SAFRANE RN, 1994 r, 180 tys. km, 2100 ccm, tuibo
D, grafitowy, uszkodzona półoś, koszt naprawy 500 zł, zadbany,
pełne wyposażenie dektryczne, ABS, klimatronic, wspomaganie
kier, centralny zamek, kpi. dokumentacja, .twardy” dowód reje
stracyjny, -14.400 zł, td. 0601/16-83-84
RENAULT SCENIC II, 2000 r, 1900 ccm, szary metdic, klimaty
zacja, d. ster. szyby i lusterka, hdogeny, uszkodzony prawy bok,
- 37.500 zi. Lubin, tel. 0691/69-78-80
RENAULT SCENIC, 2002 r, 30 tys. km, 1900 ccm, dCi, srebrny,
lekko uszkodzony błotnik, dużo dodatków, zdjęcia do wglądu, cena
5.900 EUR+opłaty. Wdbrzych. td. 074/88040-63,0501Z39-37-38
RENAULT SCENIC, 2002 r, 40 tys. km, 1900 ccm, dCi, srebrny,
lekko uszkodzony, dużo dodatków, cena 5.500 EUR ♦ opłaty.
Wdbrzych, td. 074/848-60-65,0608/43-56-70
RENAULT TRAFIĆ, 1984 r, 2100 ccm, diesd doszczętnie znisz
czony, kpi. dokumentacja polska, • 600 zł. Chojnów, powiat le
gnicki, tel. 076/818-19-92
RENAULT TRAFIĆ, 2001 r, 40 tys. km, 1900 ccm, DCI, 80 KM.
niebieski metafic. klimatyzacja, 2 poduszki pow, uszkodzone za
wieszenie z lewej strony • 4.500 EUR + naprawa ok. 6.000 zi.
Głogów, td . 0503/59-52-19
/
ROVER100,1996 r. 1600 ccm, benzyna, zidony metdic, 3-drzuto
wy, sprowadzony z Belgii, poobijany, • 12.500 zł. Wrodaw, td.
0501/78-29-50
ROVER 820,1987 r, 2000 ccm, benzyna niekompletny, kpi, doku
mentacja, - 2.700 zł. Wrodaw, td. 0505/0941-80
ROVER 820,1991 r. niekompletny, kpi. dokumentacja, - 2.700 zł.
Wrocław, td. 0505/0941-80
SEAT CORDOBA GT COUPE, 2000 r, 1900 ccm, TDI, granatowy
metdic, klimatyzacja, białe zegary, el. otw. szyby, d. reg. luster
ko, ABS, wspomaganie -kier, centralny zamek, 4 poduszki pow;
uszkodzony lewy przód -1.500 EUR + opłaty. Głogów, 1eL0503/
59-52-19 . ■ .
SEAT IBIZA, 1988 r, 18 tys. km, 1500 ccm, system Porsche, żółty,
stan dobry, progi do wymiany, d. otw. szyby, darm, szyberdech,
alum. felgi, 5-drzwiowy, - 4.200 zł. Lubin, tel. 076/724-07-36
SEAT IBIZA, 1989 r, 1200 ccm, benzyna, biały, centralny zamek,
d. otw. szyby, stan dobry, zarejestrowany, 3-drzwiowy, do malo
wania 6 elementów, - 3.300 zł. Chojnów, powiat legnicki, td. 0505/
08-86-30
SEAT IBIZA, 1989 r, 1500 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwiowy,
wersja sportowa, uszkodzona uszczeka pod głowicą, - 3.900 zł.
Jarocin, tel. 0606/75-67-53
SEAT IBIZA, 1996 r, 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafitowy
metalic, kupiony w sdonie, 5-drzwiowy, centralny zamek, darni,
do remontu, uszkodzony bok z lewej strony i wgniedony przedni
prawy błotnk, zarejestrowany, - 11.500 zł. Wrodaw, tol. 0602/
12-51-35
SEAT IBIZA, 1999 r, 1900 ccm. TD1110 KM, żółty, wersje Sportline, klimatyzacja, dum. fdgi, sportowe zawieszenie * wszystkie
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części w cenie, • 23,300 zl. Nówógrodzied, powiat bolesławiecki,
tal. 0508/33-69-97,0697/26-54-60 f
SEAT IBIZA, 2002 r, 1200 ccm, benzyna wspomaganie kier, centr.
zamek, el. otw. szyby, ABS, poduszka pow, uszkodzone drzwi
przednie prawe i błotnik, • 25.800 zł. Gostyń, tel. 0605/24-08-95
SEAT IBIZA, 2002 r, 1200 ccm, grafitowy metalic, nowy model,
> kupiony w salonie, uszkodzony, - 26.500 zł. Kępno, teł. 0693/
,71-77-76
■ SEAT IBIZA, 2003 r, 5 tys. km, 1200 ccm, zielonyjnetalic, nowy
model, pełne wyposażenie, 3 elementy do lakierowania, - 31.500
zł. Kępno, tel. 0693/71 -77-76
SEAT INCA SX, 1998/99 r, 1400 ccm, benzyna, inst. gaz, bordo
wy metalic, po dachowaniu, I rej. i zakup w 1999 r, kpi. dokumen
tacja, zarejestrowany, - 9.900 zł, teł. 0601/78-82-84
SEAT LEON, 2002 r, 40 tys. km, 1900 ccm, TDI, bordowy meta
lic, lekko uszkodzony błotnik, techn. sprawny, dużo dodatków,
zdjęcia do wglądu, cena 5.600 EUR + opłaty. Wdbrfych, tel. 074/
880-40-83,0501/39-37-38
SEAT TOLEDO, 1993 r, 1800 ccm, zielony, uszkodzony przód +
wszystkie części, • 6.900 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23
SEAT TOLEDO, 1996 r, 80 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony meta
lic, pełne wyposażenie el. reg, welurowa tapicerka, szyberdach, 2
poduszki pow. (wystrzelone), mocno rozbity przód, zarejestrowa
ny, • 11.500 zl. Wrodaw, tel. 0602/12-51-35
SEAT TOLEDO, 1998/99 r, 1900 ccm, TD1110 KM, czamy meta
le, ABS, kfimatyzacja, el. reg. lustertca, el. otw. szyby, 2 poduszki
pow, skórzana tapicerka, oclony, lekko uszkodzony przód, po prze
glądzie, stan b. dobry, • 24.500 zł. Tomisław, powiat bolesławiec
ki, tel. 0605/88-60-99
SEAT TOLEDO, 2001 r, 48 tys. km, 1900 ccm, TDI, fioletowy,
uszkodzony prawy przód, pełne wyposażenie, zdjęcia do wglądu,
cena 4.300 EUR + opłaty. Wałbrzych, teł. 074/880-40-83,0501/
39-37-38
SKCDA130 L, 1991 r, 1300 ccm inst. gazowa, uszkodzona karo
seria tylna, stan silnika b. dobry, • 2.700 zł. Wrocław, tel. 0692/
42-76-39
SKODA FABIA, 1998/99 r, 1900 ccm, diesel, zielony, mocno uszko
dzony, zdekompletowany, możliwość sprzedaży części, • 7.500
zł. Wrocław, tel. 0602/60-80-00
V

PROSTOWANIE RAM
sam. ciężarowych, terenowych
naczep stalowych i aluminium.
dokładny pomiar
tel. 071/318-16-01. 0-602 59 0055
43
082451
TOYOTA YARIS, 2003 r, 13 tys. km, 1300 ccm, srebrny, 3-drzwio
wy, pełne wyposażenie, felgi 15* (lekkie), przerysowany lewy i
prawy bok, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/781 -45-23,0603/31 -62-05
VOLVO 740,1984 r, 2400 ccm, diesel, szary, uszkodzony silnik,
w całości łub na części, - 4500 zł. Pleszew, tel. 0607/54-34-29
VOLVO 740 GLE, 1985 r, 267 tys. km, 2300 ccm, benzyna, inst.
gaz, grafitowy, ciemne szyby, alum. felgi, szyberdach, el. reg. lu
sterka, przegląd do 11.2004 r, po remoncie silnika, uszkodzony
przód i lewy tylny błotnik + silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, •
5.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0606/38-65-02
VOLVO 850 SEDAN, 1993 r, 2500 ccm, benzyna po spaleniu, kpł.
dokumentacja, - 3.500. zł. Brceg, tel. 0608/83-74-99
VOLVO F12,1986 r, 12000 ccm, diesel, czerwony, w całości, brak
dowodu rej, uszkodzony lekko z prawej strony, zbita szyba, na
rożnik i lusterka, silnik sprawny, możRwość przesiania zdjęć, 6.000 zl. Brzeg, teł. 077/416-02-07,0606/64-57-19
VOLVO S60 D5,2001 r, dieseł lekko uszkodzony tył, pełne wypo
sażenie • 9.500 EUR + opłaty. Świdnica, tel. 074/851 -10-06,0608/
02-55-98
VOLVO V40,1996 r. kompletnie rozbity, zarejestrowany, ważny
przegląd i OC, kpi. dokumentacja, -11.500 zł. Jarocin, teł. 0501/
92-33-90
VOLVO V40 KOMBI, 1999 r, 2000 ccm, benzyna, 16V, srebrny
metalic, uszkodzony tył i lekko uszkodzony przód oraz dach, ku
piony w salonie, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne,
ABS, 4 poduszki pow, RO+CD, półskórzana tapicerka, podgrze
wane fotele, serwisowany, najbogatsza wersja, kpi. dokumenta
cja, • 28.500 zł, tel. 0601^1-75-42

AUTA Z NIEMIEC
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SKODA FELICIA KOMBI, 1997/98 r, 130 tys. km, 1600 ccm, wi
śniowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, ha
logeny, blokada skrzyni biegów, nadkola, kupiony w salonie, lek
ko uszkodzony, techn. sprawny, + części, • 11.900 zł. Zielona Góra,
teł. 068/327-30-03,0501/48-70-92
SKODA FELICIA LXI KOMBI, 1999 r, 85 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, biały, uszkodzony przód, I właściciel, homologacja na cię
żarowy, kpi. dokumentacja, .twardy* dowód rejestracyjny,-10.300
zł, tei. 0691/79-90-11
SKODA FELICIA LXI, 1999/00 r, 50 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
wtrysk, biały, uszkodzony przód i lekko tył, l rej. w 2000 r, wspo
maganie kier, silnie VW, kpł. dokumentacja, zarejestrowany, ku
piony w salonie, I właściciel, • 11.700 zł. Wrocław, tel. 071/
348-34-78
SKODA FELICIA PICK-UP, 1999/00r,80tys.km, 1300 ccm, ben
zyna, zielony, uszkodzony dach i lekko prawy przód, I rej. w 2000
r, I właściciel, kpi. dokumentacja, - 7.400 zi. Wodaw, tei. 071/
348-26-11
SKODA OCTAVlA, 1998 r, 1900 ccm, TDi, czerwony, d.szyberdach, eł. reg. lusterka, ei. otw. szyby, wspomaganie, ABS, kupio
ny w salonie, uszkodzony przód, - 27.200 zi. Wrodaw, teł. 071/
372-87-60
SUBARU JUSTY, 1989 r, 700 ccm, czerwony, napęd przedni, lek
ko uszkodzony lewy przód, -1.500 zł. Świdnica, teł. 074/852-98-11
SUZUKI SWIFT, 1997 r, 30 tys. kiti, 1200 ccm, biały, uszkodzony
przód + częśd, do sprowadzenia - 650 EUR. Wrodavt tel. 0604/
48-51-33
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VOLVO V40 KOMBI, 1999/00 r, 73 tys. km, 1800 ccm, 16V, perłowosrebmy, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, skórzana tapicer
ka, aium. felgi, uszkodzony przód, do sprowadzenia, - 3.900 zl.
Żagań, tei. 068/477-55-58,0602/11 -52-37
VW BORA, 2002 r, 40 tys. km, 1900 ccm, TDI, 130 KM, granato
wy metale, mocno uszkodzona prawa strona, przód nieuszkodzo
ny, • 31.500 zł. Krzemieniewo, fel. 065/536-04-04,0607/37-12-53
VW BORA, 2003 r, 30 tys. km, 1900 ccm, TD1130 KM, srebrny,
lekko uszkodzony przód, dużo dodatków, cena 7.300 EUR + opłaty.
Wałbrzych, teł. 074/848-60-65,0608/43-56-70
VW CADDY, 1998 r, 1400 ccm, benzyna, bidy, 5-osobowy, uszkodzo
ny przód -13.900 zł. Świebodzice, td. 074/666-96-98,0605/62-03-24
VW CADDY, 2000/01 r, 200 tys. km, 1900 ccm, SDI, bidy, bez wy
padku, poduszka pow, RO, ABS, do sprowadzenia z Niemiec, uszko
dzony sinic (odpala de nierówno pracuje) - 3.500 EUR. Dzierżoniów,
tei. 0604/21 -41-62 Niemcy, 0049/17-456547-23
VW GOLF 1,1978 r, 1100 ccm, benzyna 3-drzwiowy, po remoncie
błacharki, do lakierowania,-1200 zi. Słeroszowice, tei.076/831-14-09
VWGOLF 1,1980 r, 1300ccm, benzyna, zielony metafic, 3-drzwiowy,
szyberdach, brak sinika, - 900 zl. Kamienna Góra, td. 075/744-63-75
VW GOLF 1,1982/91 r, 1100 ccm, benzyna, srebrny, hak, szyber
dach, halogeny, uszkodzona uszczdka pod głowicą, • 1.200 zł.
Wabrzych, teł. 074/666-43-01,0608/23-81 -04
VW GOLF, 1985/86 r, 1600 ccm, diesd, granatowy, 5-biegowy,
bez korozji, stan b. dobry, ważny przegląd i OC, uszkodzony s i
nik, - 3.700 zł. Opole, td. 0506/06-34-24
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- SUZUKI SWIFT SEDAN, 1997 r, 1300 ccm. 12V, zielony metdic,
kupiony w salonie, I właśddd, kompł. dokumentacja, mocno
uszkodzony przód, • 6.100 zł. Wrodaw, td. 071/348-42-16
TOYOTA AVENSIS, 1998 r, 120 tys. km, 2000 ccm, turbo D 2
poduszki pow, d . otw. szyby, centralny zamek, alami + plot, ku
piony w salonie, książka serwisowa, delikatnie uszkodzony zde- rzak i błotnie, - 26.900 zi. Kępno.td. 0609/78-46-21
TOYOTA AVENSIS, 1999/00 r, 1600 ccm, 16V, bordowy metdic,
centralny zamek, wspomaganie, kfimatyzacja, darm + plot, ABS,
kupiony w salonie, I właśddd, uszkodzony prawy tył i lekko przód,
- 21200 zł. Wrodaw, tel. 071/348-42-16 w godz.8-17
TOYOTAAVENSIS, 2001 r, 37 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny, 4 podusżki pow. ede, klimatronic, lekko uszkodzony prawy
przód, techn. sprawny, Euro 2 • 3.500 EUR + opłaty. Głogów, td.
0503/59-52-19
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 2001/02 r. 30 tys. km, 1800 ccm,
WT-i, 129 KM, metafic, po dachowaniu, poduszki cale, • 18.000
zł + do, tek 0604/48-51 -33

VW GOLF, 1986 r, 170 tys. km, żółty, przyciemniane szyby, atrak
cyjny wygląd, darm, centralny zamek, przegląd ważny do 09.2004
r, zimowe opony, dum. fdgi, do poprawek lakierniczych, - 6.000
j± Ostroszowice, powiat dzierżoniowski, td. 0505/85-02-38
VW GOLF II, 1990 r, 180 tys. km, 1600 ccm, turbo D, srebrny
metalic, 3-drzwiowy, ABS, hak, lekko uszkodzony prawy przód, •
9.200 zł. Kamienna Góra, td. 0600/93-68-50
VW GOLF ii, 1990 r, 125 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, dum. fdgi, uszkodzony prawy przód (błotnik, maska, lampy,
chłodnica), -4.300 zi. Kępno, td. 0609/7846-21
VW GOLF II, 1990 r, 1600 ccm, diesd, grafitowy, po wypadku, 4.500 zł. Tyfice, powiat zgorzelecki, td. 075/771-9748
VW GOLF II, 1991 r, 1600 ccm, turbo D, szary metafic, uszkodzo
na głowica, - 7.500 zł. Kamienna Góra, td. 0604/48-28-39
VW GOLF, 1992 r, 1900 ccm, turbo D, czerwony, wspomaganie
kier, szyberdach, alum. fdgi, sportowe zawieszenie, 3 dementy
do lakierowania, • 13.500 zł. Góra, tel. 0697/50-50-16
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TOYOTA AVENSIS KOMBI, 2003 r, 16 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny, lekko uszkodzony błotnie, techn. sprawny, pełne wy
posażenie, zdjęda do wglądu, cena 8.900 EUR + opłaty. Wd
brzych, td. 074/880-40-83,0501/39-37-38
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1993 r. 2200 ccm, + gaz, srebrny me
tdic, dum/-fdgi, d. reg. lusterka, d. otw. szyby, wspomaganie,
klimatyzacja, alarm + pilot, refingi dachowe, zadbany, uszkodzo
ny przepływomierz i spalona wiązka dektr. w komorze sinica, 15.900 zł. Wrodaw, td. 071/372-87-60 w godz.8-17
TOYOTA CARINA IV, 1989 r, 1600 ccm, benzyna, 16V, grafitowy
metdic, mocno uszkodzony lewy bok, techn. sprawny sinik, skrzy
nia biegów i zawieszenia oraz półosie i mechanizmy, zarejestro
wany w kraju, przed wypadkiem stan idealny, - 2.300 zł. Legnica,
td. 0606/68-30-86
TOYOTA CARINA II, 1990 r, 1600 ccm, 16V, bordowy, centralny
zamek, immobilzer, alarm, pęknięta przednia szyba, do lakiero
wania, - 7.500 zł. Wdbrzych, td. 0604/08-17-01
TOYOTA CELICA SKŁADAK, 1991 r, 234 tys. km. 1600 ccm, 16V,
niebieski metdic, dum. felgi, ciemne szyby, sportowe dodatki, do
małych poprawek lakierniczych, -12.000 zł. Pdkowice, td. 0600/
18-0845
TOYOTA COROLLA, 1800 ccm, diesd, czerwony, kpi. dokumen
tacja, • 3.800 zł. Brzeg, td. 0600/83-75-79
TOYOTA COROLLA, 1986 r, 1800 ccm, diesd, niebieski, sedan,
kpi. dokumentacja, lekko uszkodzony bok, częśdowo zdekomple
towany, -1.600 zł. Legnica, td . 0605/59-86-54
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1990 r, 1600 ccm, 16V, niebiesko-periowy, lekko uszkodzonytył, - 6.300 zł. Zabierzów, gm. Kra
ków, td. 0507/07-05-04
TOYOTA COROLLA XU, 1994 r, 151 tys. km, 1300 ccm, wtrysk.
16V, czerwony, fiftback, inst. gazowa, lekko uszkodzony dach,
techn. sprawny, wspomaganie kier, zadbany, kpi. dokumentacja,
zarejestrowany, - 10.700-zł, td. 0601/78-82-84
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1999 r, 1400 ccm, benzyna, biały,
lekko uszkodzony przód, kupiony w salonie, I właściciel, homdogacja na ciężarowy, poduszka pow, darm, wspomaganie kier, .twar
dy” dowód rejestracyjny, kpi. dokumentacja, -19.500 zł, td. 0691/
79-90-11
TOYOTA COROLLA, 1999 r, 1400 ccm, 16V, granatowy metdic,
centrdny zamek, wspomaganie, darni + pilot, Kupiony w sdonie,
mocno uszkodzony lewy bok i dach, • 13.400 zł. Wrodaw, td. 071/
348-42-16
TOYOTA HIACE BUS. 1996 r, 2400 ccm, turbo D 5-osobowy, spa
lona komora sinika (koszt naprawy 1.500 zł). - 19.000 zł. Wro
daw, td. 0501/46-56-01
TOYOTA STARLET, 1988 r, 195 tys. km, 1000 ccm, biały, uszko
dzony silnik (głośna praca), technicznie sprawny, ważny przegląd
I OC, dodatkowo drogi silnik i skrzynia biegów • 3 .600 zł lub za
mienię na tańszy, do 2.000 zł, może być z uszkodzonym dlnikiem. Lubin, td. 076/846-99-15,0693/63-55-93
TOYOTA YARIS, 2001 r, 1300 ccm uszkodzony tył - 4.500 EUR ♦
opłaty. Świdnica, td. 074/851-10-06,0608/02-55-98
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VW GOLF II, 1992 r, 1600 ccm, turbo D, grafitowy, uszkodzony
lewy bok, - 7.200 zł. Kępno, td . 0609/78-46-21
VW GOLF III, 1992 r, 230 tys. km, 1800 ccm, benzyna, inst gaz.
uszkodzony lewy przód i bok, - 8.800 zł. Kożuchów, powiat nowosołski.td. 0697/22-59-74
VW GOLF II. 1992 r, 1300 ccm. benzyna, zidony metdic, po da
chowaniu, doszczętnie uszkodzony, ważny przegląd, • 2.700 zł.
Pieńsk, powiat zgorzelecki, td. 0698/37-31-75
VW GOLF iii, 1993 r, 1900 ccm, diesd, bidy, 2-drzwiowy. lekko
uszkodzony prawy tylny błotnik, zdjęcia, do sprowadzenia • 2.000
EUR + opłaty. Wrocław, td. 0694/17-82-75.071/373-87-98
VW GOLF III, 1994 r, 140 tys. km, 1900 ccm, TDI, kameleon, d.
otw. szyby, wspomaganie kier, centrdny zamek, po tuningu, ospoierowany, lekko uszkodzony przód, 4 elementy do mdowania •
2.300 EUR. Chojnów, powiat legnictci, td. 0507/12-66-78
VW GOLF IV, 2002 r, 1400 ccm, 16V, benzyna, złoty metalic, inst.
gazowa, 2 poduszki pow, centralny zamek, darm, wspomaganie,
ABS, spdone wnętrze, przód i silnik w dobrym stanie, kupiony w
salonie, - 27.500 zł. Rawicz, td. 065/545-17-54,0603/91-33-35
VW GOLF IV, 2002 r, 33 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny, przetar
ty lewy bok, do lakierowania, techn. sprawny, dużo dodatków, zdję
da do wglądu, cena 5.500 EUR + opłaty. Wałbrzych, td. 074/
88040-83,0501/39-37-38
VW GOLF IV, 2003 r, 8 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy meta
fic, uszkodzone koło tylne lewe, pełne wyposażenie, zdjęcia do
obejrzenia, do sprowadzenia z Belgii - 7.700 EUR + opłaty. Świd
nica. td . 074/851-10-06.0608/02-55-98
VW JETTA II. 1979 r. 1300 ccm, benzyna zniszczony, kpi. doku
mentacja pdska, - 350 zi. Wrocław, td. 0607/60-12-74
VW JETTA, 1983 r, 1500 ccm, zielony, sprawny, lekko uszkodzo
ny prawy tył, do wymiany błotnika, stan dobryT-1.500 zi. Jdenia
Góra. tel. 075/713-74-29,075/75146-19
VW LT 28.1982 r, 2400 ccm, diesd niekompletny, skorodowany,
- 3.50.0 zł. Opole, td.^602/13-8447
VW LT 31 MAXI, 1993 r, 2400 ccm, turbo D, biały, uszkodzona
uszczelka pod głowicą, - 10.000 zi lub zamienię na Mercedesa
Sprintera. Zidona Góra, td. 0604/86-9548
VW LT 35,1998 r, 120 tys. km, 2500 ccm, SDi, żółty, niski, długi,
nieeksploatowany w kraju, -27.000 zł. Świdnica, td. 0601/79-66-78
VW PASSAT, 1983 r, 1600 ccm, diesel, niebieski metdic, 5-błegowy, 5-drzwiowy, po lakierowaniu, stan dobry, uszkodzona pom
pa wtryskowa, brak pizeglądu, brązowa tapicerka, • 2.300 zł. By
tom Odrzański, powiat nowosolski, tel. 0693/84-43-12
VW PASSAT, 1986 r, 1600 ccm, diesel, granatowy, ważny prze
gląd i OC, 5-dizwiowy, 4-biegowy, szerolde zderzaki, modd przej
śdowy,'szyberdach, hak, stan silnika i blacharki dobry, jedne drzwi
do poprawek, stan opon, ukl. jezdnego i ogólny dobry, nie wyma
ga napraw, w dągłej eksploatacji, - 5.100 zl. Legnica, td. 0692/
55-52-38
VW-PASSAT KOMBI, 1986 r, 1600 ccm, turbo D, biały, relingi
dachowe, szyberdach, RO, aium. fdgi, uszkodzony przód (błot
nik, maska, zderzak, reflektor), sprawny, .twardy* dowód rejestra-
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cyjny, zarejestrowany do 06.2004 r, - 3,800 zł. Wrocław, td. 0502/
48-1041
VW PASSAT, 1987 r, 1600 ccm, szary metalic, bardzo zniszczo
ny, kpi. dokumentacja, .twardy* dowód rejestracyjny, - 1.900 zl.
Opole, tel. 0504/0440-36
VW PASSAT SEDAN, 1989/90 r, 1600 ccm, czamy, Instdaęja
gazowa, zarejestrowany, uszkodzony przód nadwozia, - 5.600 zł.
Polanica Zdrój, td. 074/86845-51
VW PASSAT, 1990 r. uszk. prawa strona, • 10.500 zi. Piotrowice,
powiat średzki, td. 071/397-03-01
VW PASSAT, 1991 r, 230 tys. km, 2000 ccm, niebieski metalic,
uszkodzony przód, • 7.000 zł, td. 0508/92-22-39
VW PASSAT, 1992 r, 160 tys. km, bordo, centr. zamek, darm,
ABS, d. otw. szyby, szyberdach, klimatyzacja, uszkodzony przedni
zderzak, maska, lewa lampa, - 4.500 zl. Opole, td. 0608/72-6143
VW PASSAT KOMBI, 1992 r, 1800 ccm, benzyna, inst. gaz, gra
natowy metafic, d. otw. szyberdach, centralny zamek, wspoma
ganie kler, alarm, inst gazowa z butlą w miejscu kda zapasowe
go, karta pojazdu, uszkodzony przód, maska, błotniki, zderzaki,
sprawny, - 9.900 zł. Jdenia Góra, td. 0506/53-61-36
VW PASSAT KOMBI, 1992 r, 1900 ccm, diesd, kdor piaskowy,
po pożarze, - 8.200 zł. Wrodaw, td. 071/372-87-60
VW PASSAT KOMBI, 1993 r. 1900 ccm, TDI, czamy metdic,
uszkodzony tył, ABS, wspomaganie kier, 2 poduszki pow, -18.000
zł. Leszno, td. 0601/19-66-87
VW PASSAT KOMBI, 1996 r. 220 tys. km, 1900 ccm, TDI, kremo
wy, wspomaganie kier, ABS, centralny zamek, d . otw. szyby, do
poprawek blacharsko-lakierniczych, w ciągłej eksploatacji, -17.900
zł. Wrocław, tel. 0601/9244-53,071/325-15-76
VW PASSAT KOMBI. 1998 r, 53 tys. km, 1800 ccm, T, czamy,
skórzana tapicerka, klimatyzacja, el. sfer. szyby i reguł, lusfeika i
reflektory, uszkodzony przód z prawej strony, do sprowadzenia, •
16.000 zi. Legnica, td. 0691/52-82-57,076/724-02-88
VW PASSAT, 2000 r, 1900 ccm, TD1125 KM, granatowy metafic,
uszkodzony przód - 4.500 EUR. Krotoszyn, td. 0502/17-82-60
VW PASSAT, 2002 r. 35 tys. km. 1900 ccm. TD1130 KM, srebrny,
lekko uszkodzony zderzak, pełne wyposażenie, cena 8.500 EUR
♦ opłaty. Wdbrzych, td. 074/848-60-65,0608/43-56-70
VW POLO KOMBI, 1987 r, 1300 ccm, diesel, niebieski, po dacho
waniu. • 3.700 zi. Borek Strzefińskl, gm. Borów, td. 071/3944007,
0698/62-34-92
VW POLO, 1988 r, 1000 ccm, zidony, po mocnym dachowaniu, 3.800 zł. Wrodaw, td. 071/34842-16 wgodz.8-17
VW POLO, 1991 r, 1000 ccm, benzyna, niebieski, 3-drzwiowy,
5-biegowy, uszkodzony prawy przedni błotnik, kompletna doku
mentacja, - 4.500 zi. Vwodaw, td. 0605/18-27-75
VW POLO, 1994 r, 1000 ccm, benzyna, inst gaz, demnozidony
metalic, stan b. dobry, lekko uszkodzona klapa tylna, • 9.300 zł.
Wdbrzych, td. 0605/06-70-91
VW POLO, 1996 r, 1000 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwiowy,
5-biegowy, uszkodzony mocno przód, • 12.000 zł. Wrodaw, td.
0605/18-27-75
VW POLO, 1996/98 r, 1400 ccm. 1600 eon, benzyna 3 szt, lekko
uszkodzone, 2 poduszki pow, centralny zamek, wspomaganie kier,
odbiór w Goerttz, cena 1.200 -1.600 EUR. Parzyce. powiat bdesławiecki, td. 0508/3349-97,0602/78-55-84
VW POLO CLASSIC. 1997 r. 67 tys. km. 1400 ccm. benzyna,
zielony metalic, kupiony w salonie w kraju, ił właśddd, d . otw.
szyby i reg. lusterka, centrdny zamek, wspomaganie kier, immo
bilzer, 4-drzwiowy, do lakierowania 3 elementy z tyłu, w ciągłej
eksploatacji, -18.900 zi. Wrodaw, td. 0503/15-59-92
VW POLO, 2001*r, 34 tys. km, 1400 ccm, TDI, czamy metafic, ABS,
wspomaganie kier, centrdny zamek ♦ plot, d. otw. szyby i reg. lu
sterka, alarm, kfimatyzacja, poduszka pow; lekko uszkodzony przód i
prawy tył oraz błotnik, cena -3.600 EUR ♦opłaty. Gromadka, powat
bdesławiecki, td. 0604/78-33-32,0694/96-29-31
VW POLO, 2001 r. 34 tys. km, 1400 ccm, MPi, srebrny metafic,
klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow, d . otw. szyby, RO oryg, ku
bełkowe siedzenia, 3-drzwowy, uszkodzone lekko drzwi i błotnik,
koszt naprawy 1.500 zł, sprawny, poprzednio bezwypadkowy, stan
idealny, • 26.900 zi. Kalisz, td. 0601/74-55-33
VW POLO, 2002 r, 6 tys. km, 1200 ccm, 12V, srebrny, uszkodzo
ny dach, do sprowadzenia, • 10.000 zi. Legnica, td. 0691/52-82-57,
076/724-02-88
VW POLO, 2003 r, 23 tys km, 1200 ccm, benzyna, zidony, uszko
dzony błotnik, 5-drzwiowy, dużo dodatków, cena 4.300 EUR ♦
Opłaty. Wdbrzych, td. 074/848-60-56,0608/4346-70
VW TRANSPORTER T3,2000 ccm, boxer, czerwony, podwójna ka
bina ♦ skrzynia ładunkowa, 6-osobo^ + ład. 1 tona, do złożenia si
nic, po remoncie kapitalnym (koszt 3.000 zi), po wymianie zawie
szeń, stan techn. dobry, • 2.800 zł. Legnica, td. 0694/18-99-71
VW TRANSPORTER, 1980 r, 2000 ccm, boxer blaszak, 3 osoby
♦ 950 kg, uszkodzony silnik. -1.500 zl. td. 0601/80-96-17
VW TRANSPORTER T4,1991 r. 1900 ccm, diesel mocno uszko
dzony, kpi. dokumentacja pdska, zarejestrowany Legnica, td.
0694/18-99-71
VW TRANSPORTER T4,1991/95 r, 2400 ccm, diesd blaszak, moc
no uszkodzony przód i dach, * 7.400 zl. Wrocław, td. 0601/71-59-58
VW TRANSPORTER T 4,1995 r, 220 tys. km. 2400 ccm, diesd,
niebieski, skrzyniowy, kabina 6-osobowa, oplandekowany, wspo
maganie kier, centralny zamek, I właśdcid, w kraju od 2 lat, do
małych poprawek, - 23.500 zł. Legnica, td. 0607/98-24-81
VW TRANSPORTER T4,2003 r, 19 tys. km, 2500 ccm, TDI, czer
wony, 9-osobowy, uszkodzony dach, sprawny, na zachodnich ta
blicach - 9.200 EUR. Boledawiec, td. 0600/89-30-91
VW VENTO, 1995 r, 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, popielaty
metdic, centralny zamek, wspomaganie kier, 2 poduszki pow, d.
otw. szyberdach, RO, do wymiany przedni błotnik, do sprowadzęnia - 2.000 EUR+oplaty. Żary, tel. 068/376-23-03,0608/57-95-73
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Ilość

Suma oszac.

1.

1

28.000

Naczepa samochodowa specjalist.
marki Heller St W 4 1 ,1993 r.,
nr rej. OK 01270, nr nadwozia 64466
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DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW
N-250C zamykana, ład. 250 kg, zidona karta - 20 zł/doba. Wro
daw, td. 0694/5045-56
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA nowa, profesjonalna, rożen gazowy do pieczenia kurczaków, • 1.500 zł I
mieś.. Leszno, td. 065/535-04-64,0696/42-93-51
KUPIĘ PRZYCZEPĘ lawetę lub bagażową, 1-lub 2-odową, oryg,
prod. niemieckiej, może być nlezarajestrowana. Wieruszów, td.
0608/52-71-99 <
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ o ładowności do 400 kg, niezarejestrowaną, wymiary skrzyni nie mniej niż 130x110x50 cm,
jednoodową,kda13lub12*. w cenie ok. 150 zł. Krzywiń, powiat
kościański, td. 0693/12-24-78
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ 2-odową, zarejestrowaną - do
1,000 zl. Turawa, td. 077/421-25-86
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ • do 500 zł. Wdbrzych. td.
0694/54-54-25
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P.H. ELCAMPO, ofe ru je w sprzedaży zachodnie
p rzyczepy kem pingow e: Knaus, A d ria , Hobby,
B urstner i inne, ceny od 3.000 A d o t2.000 z ł oraz
p rzedsionki (zachodnie), nowe i używane • ró ż
nych rozm iarów, http://w w w /elca m p o .clik.pi, tel.
062/730-25-39,0603/13-69-59
W01039454

• towarowe z plandeką 1stelażem -od 1.500 zł netto
• podłodzhwe 1podnidamowe - od 1.200 zł netto
• gastronomiczne 1handlowe - od 3.000 z1netto
• lawety, Izotermy, specjalnego przeznaczenia
s
• kompleksowe naprawy 1serwis
• produkcja plandek do przyczep 1samochodów §

UWAGAMI Od marca otwieramy nową wypożyczalnię przyczep we Wrocławiu,
ul. Zaułek Rogoziński (boczna ul. Żmigrodzkiej), tel. 0-608 827 685
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ do samochodu osobowego.
Wtodawt td. 071/346-23-10,0601/7043-89
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ NIEWIADÓW N-120 lub inną,
stan b. dobry, zarejestrowaną bezterminowo, iad. do 450 kg, z
Wtadawia łub okolicy. Wrodaw, td. 0697/65-14-84
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowana, stan obojęt
ny - do 400 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-64-21
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ 3-osobową, prod. zachod
niej, waga do 750 kg, zarejestrowaną, przedsionek - do 2.500 zł.
Jordanów śląski, td. 071/316-12-81.0606/28-30-48
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ • do 2.500 zł. Oława, td.
0696/62-55-67
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ NIEWIADÓW stan obojęt
ny, wcenie do 1.000 zł. Prusy, powiat drzdiński, td. 071/392-64-03
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ niską, w dobrym stanie lub
inną składaną, nie namiotową. Strzelce Opolskie, tel. 0777'
461-31-18
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ prod. zachodniej, w dobrym
stanie. Świebodzice, td . 074/854-37-53.0605/95-79-28
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ w dobrym stanie, z dwoma
sypialniami, o wadze do 650 kg. Wocław. td. 071/799-96-67,0692/
35-51-26
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ oryginalną, prod. zachodniej lub
Niewiadów, z lat 1997/2000, może być do odenia - do 3.500 zi.
Jdenia Góra, td. 0601/94-08-71
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ prod. niemieckiej, bez prawa re
jestracji, najchętniej jszwajcarkę’ , do 2.500 zł. Legnica, td . 0606/
93-95-57,0604/93-11 -37
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ .MOTYL* do hdowania, stan do
bry, • 500 zł. Ostrów Wlep, td. 0600/50-00-09 lub Angla (SMS),
0044/79-7146-99-70
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ zarejestrowaną lub bez rejestra
cji. Świebodzice, td . 0606/59-16-30
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ do przewozu samochodów oso
bowych, w atrakcyjnej cenie. VVtadaw, td. 0693/88-45-22
KUPĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ. Wrocław, td. 0601/56-89-89
KUPIĘ PRZYCZEPĘ NISKOPODWOZIOWĄ 2REMB P404 lub
podobną, może być do remontu. Wrodaw, td. 0603/95-35-39
NACZEPA, 1983 r. z dźwigiem Hiab, aluminiowe burty, 3-osiowa,
na poduszkach, nadaje się do przewozu pdet, • 18.500 zł. Wro
daw. td. 0605/69-12-33
<
NACZEPA AUTOSAN D616,1988 r. oplandekowana, lad. 11.51,
na 17 europdet, stan b. dobry, • 5.000 zł. Wdbrzych, td. 0694/
41-78-17
NACZEPA BRANDYS, 1986 r. 2-komorowa, wywrdtka, • 12.000
zł. Prodnle, td. 077/436-15-25,0608/34-20-96
NACZEPA DS-70,1991 r. laweta, 2-poziomowa, na 8 samocho
dów. • 11.000 zł. Nysa, td. 077/43149-70.0606/88-79-91
NACZEPA FRUEHAUF, 1988 r. 3-osiowa, aluminiowe burty, oplan
dekowana, resory paraboliczne, • 12.900 zł. Złotoryja, tel. 076/
878-19-24
NACZEPA FRUEHAUF, 1991 r. 3-osiowa, pełna .firanka’, w dą
głej eksploatacji, stan b. dobry, stan opon b. dobry, • 22.000 zł.
Ząbkowice śląskie, td. 0502/15-75-46
NACZEPA FRUEHAUF, 1993/94 r. oplandekowana (nowa plan
deka), 4 burty na stronę, na poduszkach, wym. 13.6x2.5x2.6 m,
ABS, podnoszona oś, regulacja do rampy, duże drzwi z tyłu. stan
b. dobry, • 28.000 zł. Żerków, powiat jarociński, td. 062/740-33-74,
0601/73-33-55,0601/8444-00
NACZEPA FRUEHAUF T-34,1997 r. burty aluminiowe, do prze
wozu zboża, -15.000 zl. Wschowa, td. 0601/54-15-66
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NACZEPA KEMPF z HDS-em, 2-komorowa, aluminiowe burty,
2-osiowa, iad. 261, dl. 12.6 m, na poduszkach, oś skrętna, -17.000
zi. Jakubkowice, powiat średzki. td. 0609/05-72-83
NACZEPA PACTON, 1991 r. 3-osiowa, ode BPW, szeroki roz
staw, na resorze parabdicznym, lad. 281, dl. 13.6 m, oplandekowana, aluminiowe burty, łamane dupki, drzwi przednie i tylne, •
15.000 zł ♦ VAT. Wdbrzych, td , 0602/15-08-94
NACZEPA TROUILLET, 1984 r. bida, izoterma, poj. 30 pdet,
wysokość 230 cm, -10.000 zl. Wrodaw, td. 0601/58-81 -35

P R O D U K C J A P R Z Y C Z E P “G Ł O W A C Z ”
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Żawsze. Sprawnie. Ekonomicznie. 24hnadobę.
STATOIL, n a

21.000

UWAGA: kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomość można oglądać w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Portowa (parking, baza PKS). Suma
wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania. Komornik w oparciu o par. 51 Rozporządzenia Mini-

WYPOŻYCZALNIE
PRZYCZEP
S ta c je

Suma wyw.

STATOIL

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ kolor popielato-niebieski, prod. zachodniej, gumowy dach otwierany z 3 stron,
nowy modd, stan b. dobry, • 700 zł. Ostrów Wkp, tel. 062/
735-81-35,0604/31 -69-69
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM zarejestrowana, obudowana,
wym. 2,70x2,00x2,00 m, • 1.000 zi, td. 075/713-46-61, 0605/
59-7747
PRZYCZEPA BAGAŻOWA Niewiadów N-25ÓC, • 1.000 zł łub
zamienię na spawarkę Migomat. Brzeg, td . 0696/10-50-32
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM zarejestrowana bezterminowo,
łosiowa, na resorach, zamykana, oplandekowana, nowe opony,
wym. 130 x 90 x 40 cm, stan b. dobry,-1.000 zł. Głuszyca, powiat
wafcrzyski, td. 074/880-9144,0696/044049
PRZYCZEPA BAGAŻOWA 1993 r, lad. 350 kg, lekka, zarejestro
wana bezterminowo, ubezpieczona, tylna burta otwierana, koła
13’ + zapasowe, wym. 150x110x40 cm, na resorach, mało używa
na, -850 zł. Gromadka, td. 076/817-2146
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM wym. 100 x 150 cm, zarejestro
wana, kpi. dokumentacja -1.400 zł oraz przyczepy rolnicze D46A,
D-44B, zarejestrowane • 2.000 zł/szt. Jordanów śląski, tel. 071/
316-11-28 wieczorem, 0503/09-26-28
PRZYCZEPA BAGAŻOWA .samoróbka*. stan b. dobry, - 500 zł.
Kąty Wrodawskie, td. 0602/82-54-63
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM podobna do typu Niewiadów,
wym. 200x127x40 cm, otw. burty, - 980 zł. Kluczbork, td. 077/
41848-94,0504/47-88-12
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM wym. 245x140x42 cm, -1.250
zł. Kraśnik Dolny, powiat bolesławiecki, td. 0504/71 -15-85,0502/
52-53-32
PRZYCZEPA BAGAŻOWA prod. niemieckiej, - 250 zł. Lubań. td.
075/646-1944,0608/43-1249
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PRZYCZEPA BAGAŻOWA o wym. 130x200 cm, brak dokumen
tacji, - 300 zl. Środa Śląska. td . 071/396-85-15
PRZYCZEPA BAGAŻOWA wym. 215 x 118 x 35 cm, nowa, przy
gotowana do rejestracji, • 1.100 zł. Świdnica, td. 074/852-22-35,
0603/82-2443
PRZYCZEPA BAGAŻOWA HP400 prod. niemieckiej, wym.
110x110 cm, duminiowa, stan idedny, tylna burta otwierana, na
wahaczach, oświetlenie, plandeka, przygotowana do rejestracji, 600 zł. Świdnica, td. 0506/24-20-58
PRZYCZEPA BAGAŻOWA HP-400 zarejestrowana beztermino
wo, kpł. dokumentacją całkowicie zniszczona, - 600 zi. Wdbrzych,
td. 0694/54-54-25
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM nierejestrowana, wym. 184x84 cm,
burty 40 cm, kola 13”, konstrukcja lekka, solidna, sprzedam pinie 300 zi. Ząbkowice &ąskie, td. 074/817-80-65,0609/4038-75
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM wym. 240x120x50 cm, z blachy
trapezowej ocynkowanej, tylna burta otwierana, zarejestrowana, 1.300 zł lub zamienię. Źaiy, td. 0501/13-25-35
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1996 r. ład. 500 kg, koła 12’ . domy
kany tył, - 700 zł lub zamienię na inne. Strzelin, td. 0608/4049-78
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1996 r. zarejestrowana bezter
minowo, iad. 550 kg, wym. 220 x 120 x 40 cm, koła 16’ , mało
używana, stan idealny, • 1.100 zł. Wałbrzych, td. 074/840-09-10
po godz. 20,0693/81-04-53
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW, 1997 r. srebrny, otwie
rany przód i tył, stelaż z plandeką, kdo zapasowe, zarejestrowa
na bezterminowo, stan b. dobry, • 1.830 zł. Złotoiyja, tel. 0694/
83-22-80
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW, 1999 r. 1osiowa, lad.
530 kg. hamulec najazdowy, koło zapasowe, oplandekowana, za
rejestrowana bezterminowo, • 2.500 zł. Bielawa, td. 0606/12-96-27
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. plandeka celna, 1-osio
wa, kdo podporowe, resory od Żuka, gumowe .odboje', wym.
240x140, wys. 170 cm, lad. 1 1, stan b. dobry, • 2.200 zł. Legnica,
td. 076/722-2647 po godz. 18,0607/95-67-00
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2002 r. 1-osiowa, hamulec najazdo
wy, kdo podporowe, aluminiowe burty otwierane i zdejmowane,
wym. 260x160x160 cm, stan b. dobry, * 3.800 zł. Chojnów, powat
legnicki, tel. 0506/13-23-85
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2003 r. wym. 3.0x1.7 m, lekka,
masa cdk. 550 kg, - 2.400 zi. Kąty Wrocławskie, td. 071/390-73-38
PRZYCZEPA BAGAŻOWA GNIOPOL, 2003 r. na podzespołach
Aleo, - 3.200 zł łub zamienię na ciągnik rolniczy do remontu. Lu
bań, td. 0692/54-93-62
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2003 r. prod. niemieckiej, lad.
750 kg, wym. 270x185x40 cm, zarejestrowana, ważny przegląd,
hamulec najazdowy, 2-odowa, • 3.000 zł. Mśdszów, td. 075/
722-19-63 vtfeczorem
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM. 2003 r. masa całkowita 500 kg,
dopuszczalna lad. 350kg, 200x120x40 cm, zarejestrowana, ubezpieczona, -1.350 zł. Wieruszów, td. 0607/46-87-96
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2004 r. tylna burta otwierana,
wym. 240x140x40 cm, • 1.200 zl. Boledawiec^ tel. 075/736-99-39,
0505/0844-65
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM. 2004 r. wym. 266x124x40 cm,
przygotowana do rejestracji, solidnie wykonana, • 1.300 zl.
Jelcz-Laskowice, tel. 0696/46-18-63
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PRZYCZEPA HANDLOWA NIEWIADÓW, 1998 r. o wym.
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2004 r. 2-osiowa, wym.
305x151x191 cm, - 9.000 zł. Ostrzeszów, teł. 062/586-00-76
210x110x40 cm, tylna burta otwierana, solidnie wykonana, bez
rejestracji, • 2.200 zl. Kłodzko, tal. 0604/87-53-34
PRZYCZEPA HANDLOWA, 2003 r. kontener, otwierana na 3 stro
ny, dł. 320, szer. 175, wys. 190, koło zapasowe i podporowe PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2004 r. lekka, nowo zbudowa
2.700 zł. Ostrów Wlkp, tal. 0605/31-09-11
na,iad. 250-300 kg, wym. 150x103x30 cm, na kołach i resorach
Rata 126p, przygotowana do rejestracji, - 650 zl. Marciszów, tel.
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS kompletne wyposażenie,
075/741-06-32,0501/12-56-15
dł. 5.30 m, szer. 2 m, 1-osiowa, stan dobry, • 3.000 zł: Bytom
Odrzański, powiat nowosolski, tel. 068/388-48-19
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2004 r. zarejestrowana, opła
cona, wym. 250x125x33 cm, obie burty otwierane, dopuszczalna
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LORD 2-osiowa, dł. 7 m, przedsio
masa całkowita 750 kg, - 2.000 zł. Niemodlin, tel. 057/460-68-42
nek, łazienka, lodówka, kuchenka gazowa, -5.500 zł. Lubań, tel.
0608/48-74-25
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2004 r. nowa, wym. 118x205 cm, •
1.500 zł. Taczalin, gm. Legnickie Pole, tel. 076/858-21-99,0607/ PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 2-osiowa. łazienka/kuch
39-29-38
nia, 2 sypialnie, insi gazowa, podłączenie do TV, - 7.800 zł lub
zamienię na samochód. Lubin, tel. 0693/11-29-09
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2004 r. wykonana z elementów
przyczepy Niewiadów, oś skrętna, hamulec najazdowy, lad. 900
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 2 pokoje, lodówka, ogrzewanie
kg, wym. 3x1.50x0.40 m, solidne wykonanie, lekka, - 2.700 zł.
gazowe, elektryczne, oclona, stan b. dobry, - 7.000 zl. Między
Wołów, tel. 071/389-33-15
rzecz, tel. 095/741-32-35

m i El LAWETY j
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PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2004 r. przygotowana do reje
stracji, wymiary skrzyni ład. 2.2 x 1.3 X 1.5 m, koła 13*, resory,
teleskopy, stelaż, opończa. -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-28-08
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2004 r. nowa, kola 14’ , zareje
strowana bezterminowo, wym. 260 x 140 x 160, stelaż, plandeika
celna, hamulec najazdowy i ręczny, koło podporowe i zapasowe, 3.000 zł. Wschowa, tel. 0607/59-88-52
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA 2-osiowa, ład. do 1000 kg, nie zare
jestrowana, • 1.200 zł. Pęgów, teł. 071/310-72-54
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA 2-osiowa, z obrotnicą i kłonicami, •
1.700 zł. Wrocław, teł. 0607/8848-57
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA 2-kołowa, z obrotnicą, nowa, bez
dokumentacji, • 1.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/12-52-88

PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SPORT 435 waga 850 kg, z
przedsionkiem, lodówka, sprowadzona z Niemiec, stan b. dobry, 4.300 zl. Przespołew Pański, tel. 0601/28-56-99
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 4-osobowa, bez rejestra
cji, -1.200 zł. Wrodaw, teł. 071/322-02-27
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 580 ład. 1300 kg, dł. 7,2 m,
szer. 2,1 m, 5-osobowa, kuchnia, lodówka, zlew, kabina łazienko
wa, ogrzewanie z nadmuchem, 2-osiowa, przedsionek, odona,
zadbana, szyby termiczne, - 5.900 z ł, transport do 100 km gratis.
Wrocław, teł. 071/34347-95,0607/36-32-90
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK490TL, 1973 r. dł. 6m, 3-osobowa, kuchenka, lodówka, ogrzewanie gazowe, szalki, łazienka,
stan dobry, • 2.500 zł. Głogów, teł. 0694/50-97-47
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PRZYCZEPA DO PRZEWOZU DREWNA SCHMITZ, 1980 r. tech
nicznie sprawna,ład. 161 masa całkowita do241,3-osiowa, HDS
Kranab z chwytakiem, obrotnicą do załadunku drewna, - 32.000
zł. Legnica, tel. 076/721 -91-60,0603/8340-66
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU ZWIERZĄT zarejestrowana, stan
b. dobry, • 1.400 zl. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-30-25
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA rożen gazowy na 36 kurcza
ków, gyros gazowy, lodówkozamrażarka, umeblowana, szyby,
podlicznik, zarejestrowana, przygotowana do sezonu, wym. 3x2x2
m, stan b. dobry, pełny odbiór sanepidu, -10.000 zł. Dzierżoniów,
teł. 0508/26-74-67
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PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 1-osiowa, zarejestrowana,
atest sanepidu, rożen gazowy na 12 kurczaków, frytkownica, ku
chenka mikrofalowa i gazowa, - 10.500 zł. Jawor, tel. 076/
729-04-86,076/870-50-61
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA prod. niemieckiej, przystoso
wana do pieczenia kurczaków, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 0505/.
37-58-90
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1980 r. z wyposażeniem,
prod. holenderskiej, wym. 55x2.2 m, stan b. dobry, • 12.000 zł.
Zbąszyń, powiat nowotomyski, tel. 0600/36-3048
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA. 1982 r. prod. niemieckiej,
wym. 5.5x2.2 m, pełne wyposażenie, -12.000 zł. Zbąszyń, powiat
nowotomyski, teł. 0600/36-3048
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1989 r. duża, stan dobry, 6.500 zł. Wrocław, teł. 0603/27-97-31,0609/6148-14
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA NIEWIADÓW. 1991 r. otwie
rana z przodu i z boku, wym. 4,50x2,20x3,00 m, wyposażenie:
patelnia, lodówkozamrażarka, krzesła, stoły, parasole, umywalki,
stan dobry, - 5.700 zł. Jelenia Góra, tel. 0505/97-63-69, 0606/
35-14-08
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA NIEWIADÓW, 1992 r. po re
monde wnętrza, bez rejestracji, bez wyposażenia, wymiary:
4x2x2,2 m, cały bok otwierany, 2-osiowa, hamulec najazdowy,
rożen gazowy, - 7.900 zł. Legnica, tel. 076/862-16-78, 0608/
69-50-97
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bagażowe, podłodzlowe, podmotocykolowe
Ładowność [kg]: od 2 70 do 1590
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA PZL. 1993 r. czerwono-srebrna, aluminiowa cała, ocieplana, wymiary 3x2x2 m, 2 boki otwiera
ne, zarejestrowana, rożen na 30 szt gazowy, lodówka, zamrażar
ka, zlewozmywak (z blachy kwasooidpomej), terma, liczniki wody
i prądu, reklama, -12.600 zł. Legnica, toi. 076/862-16-78,0608/
69-50-97
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2000 r. wym. 3 x 2 x 2 m,
rożen gazowy na 36 kurczaków, gyros gazowy, lodówkozamra
żarka, podgrzewacz wody, podlicznik, meble, zarejestrowana, atest
sanepidu, 3 butle gazowe, przygotowana do sezonu, -10.000 zł.
Dzierżoniów, tel. 0508/26-74-67
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2002 r. 2-osiowa, z wyposa
żeniem lub bez, wym. 5.2x2.6.2.1 m, - 45.000 zł. Wrocław, tel.
0505/37-58-90
PRZYCZEP GASTRONOMICZNA, 2003 r. wym. 4 x 2 x 2 m,
umeblowana, po odbiorze sanepidu, zarejestrowana, z wyposa
żeniem (gofrownica profesjonalna, waga, witryna grzewcza i inne),
stan idealny;-22.000 zł. Wrodaw, tol. 071/354-28-39 po godz. 19,
0693/71-60-12
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2003/04 r. 1-osiowa. zareje
strowana bezterminowo, z nowym wyposażeniem, atest sanepi
du, podlicznik prądu z zabezpieczeniami, reklama, wym. 3x2x2
m, stan idealny - 13.900 zł. Lubin, teł. 076/844-5543, 0504/
33-37-56

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
LAWETY
TOWAROWE
TR A N S P O R T SAMOCHODÓW
S P A W A N IE P L A S T IK Ó W

Wrocław, ul. Kętrzyńska 33, tal. 071/325 47 65,
l
0602 68 72 98. 0602 63 86 99
J

PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 380,1977 r. biała z szarym
pasem, 1-osiowa, 750 kg, zarejestrowana bezterminowo, hamu
lec najazdowy, z przedsionkiem, lodówka, zlewozmywak, kuchenka
gazowa 2-palnikowa, • 4.000 zł. Lubawka, teł. 0605/52-08-24
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1978 r. dł. 4.8 m,
ogrzewanie gazowe, 2 sypialnie, rolety, • 4.000 zł łub zamienię.
Gorzów Wkp, tel. 0600/76-5048
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126C, 1979 r. z
wyposażeniem, • 1.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-51-61
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU 440,1980 r. 5-osobo
wa, 2 sypialnie -jedna zamykana, kuchenka, lodówka, zlewozmy
wak, ogrzewanie, stan idealny, zadbany, bez wypadku, oclona, w
kraju od 6 miesięcy, • 4.800 zł. Zielona Góra, teł. 0601/76-56-97,
068/385-57-73
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SPRZEDAŻ-WYPOŻYCZLNIA-SERW IS
ORYGINALNE CZĘŚCI I AKCESORIA,.
HAKI HOLOWNICZE
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1985 r. stan
dobry, bezterminowa rejestracja, mało eksploatowana, - 3.000 zł
lub zamienię na motocykl z bocznym wózkiem, do 3.000 zł. Świe
bodzin, tel. 0605/53-76-38
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER CITY, 1985 r. dł. 4.5
m, szer. 2.1 m, masa całk. 850 kg, z przedsionkiem, w.c, sypialnia
4-osobowa, ogrzewanie, lodówka, nowa wykładzina dywanowa,
zbiornik na wodę, koło zapasowe, klucz do kół, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 071/328-80-13
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1985 r. biała, waga 850
kg, 3-, 4-osobowa, lodówka, ogrzewanie gazowe, przedsionek,
nowy model, stan b. dobry, - 8.400 zł. Wrocław; tel. 0601/06-19-89
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BUERSTNER 4201,1986 r. I wła
ściciel, bez wypadku, moskitiery, 6-osobowa, inst telewizyjna, RO,
el. wysuwana antena, nowy duży przedsionek, hak antyprzechyłowy, nowe opony, dł. 430 cm, masa calk. 900 kg, stan b. dobry, 9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-82-90,071/322-04-94
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS. 1986 r. 3-osobowa, z na
miotem, łazienka, lodówka, gaz, zadbana, • 6.800 zł. Dzierżoniów,
teł. 074/832-07-57

www.przyczepki.phg.pl
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 440 TD, 1995 r. 2 sypialnie,
lodówka, żalua^e, ubikacja, prysznic, ogrzewanie, przedsionek, 15.000 zł. Kalisz, teł. 0603/53-63-25
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1996 r. pełne wyposa
żenie, dł. 5.8 m, stan b. dobry, - 21.000 zł. Leszno, teł. 0608/
07-57-70
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL* hydraulicznie podnoszona, •
1.900 zł. Świebodzice, tel. 074/666-96-98,0605/62-03-24
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL' 1-osiowa, - 4.200 zł. Oborniki
śląskie, tel. 071/310-61-74
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1995 r. 2-osiowa, dop. ład. 1.480
kg, masa całkowita 2.000 kg, • 2.000 zł. Leszno, teł. 0604/65-00-59
PRZYCZEPA LAWETA, 1998 r. niskopodwoziowa, hamulec na
jazdowy, zarejestrowana, mało używana, mocna wciągarka,'stan
b. dobry, • 4.500 zł. Świdnica, tol. 0606/59-16-30
PRZYCZEPA LAWETA WORMANN, 2000 r. wciągarka, bez pra
wa rejestracji, masa cafcowita 2.71, stan idealny, - 3.000 zł. No
wogrodziec, powiat bdesławiecki, teł. 0501/62-39-17
PRZYCZEPA ROLNICZA 1-osiowa, wywrotka, zarejestrowana,
dolny zaczep, cała stalowa, stan b. dobry, • 1.100 zł, teł. 0691/
98-2447

WYPOŻYCZALNIA, SPRZEDAZ I SERWIS
PRZYCZEP, KEMPINGÓW, LAWET, CZĘŚCL
Wrocław, ul. Robotnicza22
tel. 071/78-17456
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sprzedaż, wynajem, wypożyczalnia, naprawa, serwis,
przedsionki do wszystkich typów, akcesoria,
przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych

Dominice k. Boszkowa, tel. 0-603 10 60 11
ww w .alberto.dtpl
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS SUBIND, 1986 r. lodówka,
ogrzewanie gazowe, meble stylowe, 2 pokoje, jeden zamykany, z
przedsionkiem, waga 800 kg, zarejestrowana, ważny przegląd i
OC, nowy model, stan techn. b. dobry, • 7.200 zł. Kamieniec Wtodawski, tel. 071/318-54-14
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WERBRUNG, 1986 r. kremowa,
4-osobowa, pdne wyposażenie, z tropikiem, stan b. dobry, -10.500
zł. Wrodaw, tel. 0503/51-33-03
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1986 r. bia
ła, mało używana, z przedsionkiem, -4.000 zł. Złotoryja, teł. 076/
87845-25
PRZYCZEPA KEMPINGOWA GK-100,1987 r. namiotowa, waga
300 kg, 1-osiowa, ubezpieczona, zarejestrowana bezterminowo,
stan b. dobry, • 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0504/234)149
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SAM, J987 r. pełne wyposażenie,
waga 750 kg, inst 220V ♦ gaz, 5-osobowa, zarejestrowana, łazien
ka, w.c, ubezpieczona, z tropikiem, stan idealny, - 7.500 zł. Polko
wice, tel. 076/847-98-71
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA PRIMA, 1988 r. biało-niabieska, prod. belgijskiej, z przedsionkiem, 2 sypialnie, lodówka,
ogrzewanie, moskitiery, niebieskie szyby (podwójne), aneks ku
chenny, inst. 220/12V, odona, sprowadzona z Holandii, stan b.
dobry, • 8.800 zł. Siechnice, teł. 071/311-59-85,0604/86-02-99
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PRZYCZEPA ROLNICZA KEMPER do sianokiszonek, 1-osiowa,
stan dobry, - 7.000 zł. Góra, tel. 065/543-54-69
PRZYCZEPA ROLNICZA SAM nowa, garażowana, nowe opony,
hamulec najazdowy, wym. 250x150 cm, ładowność 1.51, do ma
łego ciągnika typu ZK-14, • 4.000 zł. Kraków, teł. 012/25148-26
PRZYCZEPA ROLNICZA 0-45 stan Idealny, - 2.000 zl. Środa
śląska, tal. 071/317-19-81,0691/52-88-58
PRZYCZEPA ROLNICZA prod. czeskiej, 3-osiowa, 2-stronna
wywrotka, aluminiowe burty, stan dobry, -15.000 zł. Wrisko, tel.
0609/23-50-82
PRZYCZEPA ROLNICZA P W 4,1980 r. wywrotka, stan dobry, 1.800 zł. Krzelów, gm. Wińsko, teł. 071/389-91-77

GP992031
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TEL. (071J 33240-55,361-20-32

ARCAMP

Sprzedaż przyczep kempingowych

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

KN0TT - CZĘŚCI DO PRZYCZEP
HAMULCE NAJAZDOWE
osie do 1 .8 1, zaczepy 3 .5 1
Żery, tel. 068/479-28-36
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BARDZO NISKIE CENY

PRZYCZEPA WYWROTKA FRAUDENAU, 1984 r.
46 m3, d o przewozu tro c in I zrębek, 3-osiow a,
o s ie Safa, - 17.000 z ł * VAT. W ińsko, te l. 071/
3 89 -8 2-19
po
g o d z . 2 0,
0 6 0 3 /9 7 -6 1 -3 4
W82001764

PRZYCZEPA WYWROTKA BRANDYS. 1984 r. hamulce po re
monde, stan b. dobry, ład. 12 t * 3.540 zi. Leszno, teł. 0607/
60-69-26
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1986 r. ład. 8 1, -4.000 zł. Nowogro
dziec, teł. 075/731-63-14,0607/09-05-72
PRZYCZEPA WYWROTKA SANOK D-836B, 1996 r. wywrót
2-stronny, wysokie burty, lad. 101 - 5.500 zł. Strzelin, tei. 06041
36-60-02
PRZYCZEPY 1-osiowe, po agregatach prądotwórczych, - 500 zł.
Opde, tel. 077/464-7445
O

PRZYCZEPY GASTRONOMICZNE-TOWAROWE,
AUTONADWOZIA, IZOTERMY- produkcja, sprze
daż • od 7.500 zł, w yposażenie w urządzenia ga
stronom iczne, gazowe (rożny na kurczaki, gyrosy, g rille , frytko w n ice , bemary, o kapy - od 1.300
zł, lin ie gastronom iczne • od 1.000 zi), te l. 077/
412-39-78,0602/72-19-40

W01038334

PRZYCZEPY ROLNICZE: do zielonki, ład. 5t, pełna hydraulka,
stan idealny - 5.000 zł, do zielonki, ład. 8 1, pełna hydrauika, stan
idealny • 10.500 zł. Lubawka, tei. 075/742-66-88
PRZYCZEPY TOWAROWE 2 sztuki, jedna Niewiadów, długa,
wysoka, opłandekowana, 140x320x180 cm, 2-osiowa • 3.200 zi
oraz diuga .samoróbka', 320x140x150 cm, 2-osiowa, ♦ 4 kda
zapasowe - 2.600 zł. Legnica, teł. 0504/D5-23-15
O

CENTRUM KEMPINGOWE PHU ALBERTO

PRZYCZEPA ROLNICZA BBS, 1984 r. wywrotka, ład. 9 1, nowe
burty i podłoga, - 5.900 zł. Bożków, tei. 074/871-5041
PRZYCZEPA ROLNICZA D 4 5 ,1984 r. wywrotka, ład. 3.51 za
rejestrowana, opłacona, po remoncie kapitalnym, • 3.000 zł. Piła
VO WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHOOÓW OSOBOWYCH DOSTAWCZYCH
wa Górna, teł. 074/837-17-95
PRZYCZEP ROLNICZA D-50,1985 r. zarejestrowana, technicz
nie sprawna, stan b. dobry, - 3.000 zł lub zamienię na przyczepę o
W -w , u l. G n ie ź n ie ń s k a 6 /8 , t e l. 0 7 1 /3 5 9 - 3 9 - 6 9 , 0 5 0 6 1 9 2 0 0 5
lad. 8 ton. Łagiewniki, tel. 071/393-70-63
w a rszta t c z y n n y o d 8.00 d o 17.00 (ta ra n g ie łd y sam ochodow ej- zapraszam y ró w n ie ż w nie d zie lę )
PRZYCZEPA TOWAROWA prod. niemieckiej, 3-osiowa, busokie
stalowe burty, lad. 16.8 t po remonde podwozia, technicznie
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SPORT. 1980 r. 4.5m, pełne
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1988 r. wymiar 6.5 m, sprowadzo
sprawna,
do przewozu zboża, możliwość opłandekowania, • 9.850
wyposażenie, z przedsionkiem, • 5.700 zł. Żmigród, tel. 0606/
na z Niemiec, 2 sypialnie, WC, szafa ubraniowa, • 10.000 zł. Bo
zł. Oława, teł. 071/313-29-84,071/31340-27 wieczorem, 0692/
• 24-6449
lesławiec, tel. 05CHB/06-57-19
38-30-08
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. namiotowa, bialo-pomaPRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX, 1988 r. waga 1.1 \
PRZYCZEPA TOWAROWA LONG GA16 2-osiowa, dł. 7 m, szer.
rańczowa, 3-, 5-osobowa, kola 12”, z przedsionkiem, • 1.500 zł.
t, 1-osiowa, inst. 220/12V * gaz, z przedsionkiem (nowy), pełne
2.45
m,
na
18
europałet, ład. 111, plandeka ze stelażem, alumi
Bielawa, tol. 074/833-2941
wyposażenie, meble stylowe, welurowa tapicerka, stan idealny, •
niowe burty trójdzielne, w kraju od 1991 r, podwójne koła, pasuje
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1981 r. 4-osobowa,
16.500 zł lub zamienię na mniejszą. Chojnów, powiat legnicki, teł. do Vdvo, Mana i Mercedesa, • 11.500 zł. Paczków, teł. 0606/
dł, 4 m, ocynkowana, WC, lodówka, inst. gazowa, z przedsion
076/818-80-97,0605/63-28-14
15-33-85
kiem, stan b. dobry, - 5.500 zl. Leszno, tel. 0607/19-56-64
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1988 r. zare
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MARKGRAF, 1981 r. 34-osobowa,
jestrowana bezterminowo, kuchenka gazowa, zlewozmywak,
dł. 3.6 m, przedsionek 3-łetni, inst 230/12V + gaz, lodówka, ogrze
przedsionek, hamulec najazdowy, uchylne okna, stan dobry, • 2.800
MATERIAŁ NA
0P040409
wanie, aneks kuchenny, 2 miejsca do spania, hamulec, amortyzatory,
zł. Kłodzko, tel.*074/868-71-25,0602/59-06-36
masa 500/750 kg, zarejestrowana bezterminowo, technicznie spraw
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1988 r. łazienka, kuch
na, szczelna, - 5.300 zł. Pieńsk, tol. 075/778-62-81,0606/43-36-31
nia, dł, 4.9 m, -14.000 zł. Leszno, teł. 0608/07-57-70
B U C H A DWUSTRONNIE OCYNKOWANA
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WELTBUNNER 4154, 1982 r, NA PŁYCIE POLIURETANOWEJ
2.500 zł. Lubin, tel. 076/840-86-15
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1982 r. I rej.
w 1984 r, I właściciel, zadbana, - 2.000 zł. Lubin, tel. 076/846-75-81
PRODUCENT- DŁUGOŁĘKATEL 071/3151613
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 520,1982 r. 1-osiowa,
dł. 5.20 m, 2 sypialnie, łazienka, aneks kuchenny, ogrzewanie,
odona, z przedsionkiem, brak rejestracji, - 4.000 zł. Niemodlin,
PRZYCZEPA TOWAROWA ład. 101, nowe burty 120 cm, po od
Wrocław, ul. Długosza 36
tel. 077/460-81-69,0600/94-78-50
budowie w 2003 r, • 3.500 zł lub zamienię na dągnk rolniczy.
(teren Składu Opału)
S
Wiercień, tel. 076/841 -86-93,0608/10-18-25
tel. 071/326-04-08
8
PRZYCZEPA TOWAROWA 2-osiowa, prod. holenderskiej, masa
0-504 870 589, 35-25-435 §
całkowita 1740 kg, wym. 400x200 cm, opłandekowana, nowe opo
ny, zarejestrowana, - 5.000 zł. Wrodaw, tel. 0508/21 -28-64
PRZYCZEPA TOWAROWA 220x130 cm. na resorach od Żuka, 2
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS BEDUIN LUX, 1968
amortyzatory, ład. 1300 kg, bez dokumentacji, - 650 zł. Wrocław,
r. 1-osiowa, dług.- 6 m,łazienka(depła, zimna woda) ♦ WC, przed
tol. 071/355-74-27 w godz. 9-17
sionek, kuchenka, lodówka, instalacja wod.-kan, ogrzewanie ♦
PRZYCZEPA TOWAROWA 3.5 tony, drewniana, - 600 zł. Wro
nawiew zimnego powietrza, - 20.000 zł. Wrodaw, tal. 071/
daw, tel. 071/393-39-89 pogodz. 16
363-61-56
PRZYCZEPA TOWAROWA IFA ład. 4 t nowe wysokie burty, PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N, 1989 r. bia5.000 zł. Zgorzelec, teł. 075/778-21-98
la, stan idealny, b. mało używana, przedsionek, lodówka, kuchen
PRZYCZEPA TOWAROWA DETHLEFFS, 1979 r. pełne wyposa
■ Lawety
ka, duży model, • 4.500 zł. Wrocław, tol. 0696/48-83-59
żenie, dł. 6.80 m, szer. 2 m, 2-osiowa, waga 1300 kg, stan dobry,
samochodowe, młnikoparkowe
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1990 r. nie
- 5.000 zł. Bytom Odrzański, powiat nowosolski, toi. 068/38848-19
Ładowność [kg]: od 1570 do 1590
OP040666
używana, welurowa tapicerka, otwierane okna, kuchenka gazo
PRZYCZEPA TOWAROWA HL-8011, 1980 r, - 4.000 zł. Biała,
wa, zlewozmywak, zamykane pdki, hamulec najazdowy, inst 220/
powiat prudnicki, tel. 0694/18-16-82
12V, z przedsionkiem, kdo zapasowe, butle gazowe, • 5.000 zł.
PRZYCZEPA TOWAROWA D-83,1982 r. ład. <01 zarejestrowana,
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1983 r. bia
Wałbrzych, teł. 074/847-38-85,0608/45-14-02
ubezpieczona (OC), stan dobry, -2.500 zł. Sobótka,teL 071/316-37-28
ła, stan b. dobry, zlewozmywak, kuchenka, szafki kpł, inst. 220/
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK KNAUS, 1992 r, - 3.900 zł.
12V, zarejestrowana bezterminowo, • 1.700 zł. Brzeg, tel. 077/
PRZYCZEPA TOWAROWA D 4 6 ,1983 r. kolor szary - 1.900 zł.
Świebodzice, toi. 074/666-96-98,0605/62-03-24
416-02-07,0606/64-57-19
Żelazna, powiat opolski, tel. 069/17045-54
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1993 r. dł. 6.5 m, 2-osio
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1984 r. waga 1200 kg,
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1985 r. ład. 101, przystosowana do
wa, z przedsionkiem, 2 sypialnie, WC, lodówka, kuchenka gazo
7-osobowa, duży przedsionek, WC, łazienka, stan b. dobry, -11.500
.
przewozu
mąki i zboża, dzielone burty, siłowniki hamulcowe po
wa, zlewozmywak, ogrzewanie, meble, halogeny, umywalka, prysz
regeneracji, opony 70% bieżnika, nowa plandeka i .ucho* zacze
zł. Bielawa, tel. 074/833-39-69,0602/87-39-68
nic, stoliki, zadbana, mało używana, stan b. dobry, sprowadzona
pu,
•
2.800
zł. Bojanowo, powiat rawicki, tol. 0606/67-55-51
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME CAR, 1984 r. łazienka,
tydzień temu z Niemiec, • 20.800 zł. Legnica, tel. 0602/29-7147
ogrzewanie gazowe, kuchenka gazowa, lodówka, stan idealny, •
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1985 r. prod. niemieckiej, skrzynio
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BERGLAND, 1993 r. wym. 4.0x2.35
6.800 zl. Legnica, tel. 076/862-02-00
wa,
opłandekowana,
aluminiowe burty, ład. 121, stan b. dobry, m, WC, przedsionek, wyposażona, zarejestrowana, stan idealny,
4.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-37-2^
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK E-535,1985 r. nowe opony,
• 18.400 zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-68,0602/86-25-51
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50, 1986 r, • 3.600 zł. Sapieżyn,
stan b. dobry, 2 sypialnie, łazienka z natryskiem, ogrzewanie ga
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CARAVALAIER, 1994 r. lodówka
zowe, kuchenka, lodówka, szafki, w Polsce od 14.10.2003 r, kpi.
teł .062/721-82-90
(gazowa i elektryczna), łazienka, WC, sypialnia zamykana, ogrze
dokumentacja, -10.500 zł lub zamienię na kiosk handlowy albo
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS, 1987 r. zarejestrowana,
wanie gazowe lub elektryczne, przedsionek, 1-osiowa, kuchenka,
koparkę. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-70-06
ważny przegląd, nowe burty i podłoga, stan b. dobry, • 5.800 zł.
stan idealny, - 15.000 zł. Tardiały Wielkie k. Ostrowa Wlkp, tel.
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1985 r. bia
Grodków, tel. 0608/27-58-25
062/733-31-94 po godz. 20,0601/56-55-59
ła, z przedsionkiem, lodówka, kuchenka, stan ogólny dobry, • 3.000
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 1200 BH, 1992 r. nie
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 520,1994 r. wersja Excelzł. św. Katarzyna, teł. 071/31140-65
bieska, 2-osiowa, zarejestrowana bezterminowo, now&plandeka
lent, beżowa, 1-osiowa. kuchnia, lodówka, łazienka z prysznicem
celna, hamulec najazdowy, ład. 950 kg, dopuszczalna masa calk.
i toaletą; 2 sypialnie, rolety odbijające światło, moskitiery, 7 du
1400 kg, wym. 300x200x160 cm, stan b. dobry, -4.000 zł. Głuszy
żych przyciemnionych okien, ogrzewanie, wentylacja, antena TV,
ca, teł. 074/845-66-16 wieczorem, 0603/06-20-08
zabudowany dyszel, atrakcyjny wygląd, -~23.000 zł. Wrocław, teł.
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 1995 r. 2-osiowa, oplandeko071/34548-80,0601770-96-24
wana, ład. 1200 kg, wym. 3.3x1.6x1.9 m, ważny przegląd, - 3.000
zl. Sulędn, powiat wrocławski, toi. 0601/84-56-87
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 2537 HT, 1995 r. biała,
OP0405$7
2-osiowa, ład. 1.91, stan idealny, nieeksploatowana, kpi. doku
Zdjęcia w Intemecie na 8tronie
mentacja,
aluminiowy kontener celny, 3750 mm x 1745 mm x 2000
www.arMmp.com.pl
mm, - 6.000 zł. Wrocław, teł. 0695/20-72-06
R a d w a n i c e k /W r o c ła w ia
PRZYCZEPA WYWROTKA D47 zarejestrowana, - 3.000-zł. Bo
u l. W y s p ia ń s k ie g o 1 B
lesławów, tol. 065/571-73-67
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011 ład. 8 toń, podwójne l>urty.
tel. 0 7 1 / 311 7 2 2 9 , te M te c 311 7 4 21
koła 1200x20, - 3.200 zł. Jordanów śląski, tol. 071/316-12-81,
l
tel. kom . O 6 0 4 8 7 2 68 8
.
0606/28-3048
V tel. kom ./Hol andla 0-031 621 671 4 5 1 /

r

PRZYCZEPA WYWROTKA D45W zarejestrowana, ład. 4 5 1, ni
skie koła, stan b. dobry, - 3.000 zi. Kopacz, teł. 076/878-1945
PRZYCZEPA WYWROTKA SANOK D48 zielona, stan b. dobry,
zarejestrowana, - 3.500 zł. Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, tol.
071/393-70-63
PRZYCZEPA WYWROTKA D47, - 3.500 zi. Sapieżyn. toi. 062/
721-82-90

SPROWADZAM PRZYCZEPY KEMPINGOWE NA
ZAMÓWIENIE • atrakcyjne ceny!!!. Lubin, te l. 076 1
846-59-46,076/846-19-41
W84006024

ZAMIANA
AUDI 80 B 4,1988/89 r, 220 tys. km, 1800 ccm, benzyna, inst
gaz, czamy metalic, wspomaganie kier, centralny zamek, alarm,
szyberdach, hak, alum. felgi 15*, calkowide przerobiony na B4 12.500
zł, zamienię na Opla, BMW, VW, Forda, Hondę lub inny, z
silnikiem o dużą pojemności, w tej. cenie lub tańszy. Żary, tel.
068/363-94-92,0508/37-58-15
AVIA A31,1989 r. kontener, zamienię na inny. Strzegom, powiat
świdnicki, tei. 0605/65-17-00
BMW 316 E-30, KOMBI. 1994 r. 200 tys. km. 1600 ccm. wtrysk,
czamy metalic, ABS, wspomaganie kier, centralny zamek, hak,
alum. felgi, poduszka pow, ekonomizer, el. reg. lusterka i szyber
dach, el. reg. reflektory, roleta bagażnika, sprowadzony w cało
śd, -15.500 z ł, zamienię na inny. Jelenia Góra, tol. 0609/29-00-48
BMW 318 CABRIO, 1987 r, 1800 ccm, wtrysk, biały, centr. za
mek, aium. felgi, eł. otw. szyby, w kraju od roku, bez wypadku,
stan b. dobry, -13.000 z l. zamienię na dostawczy, osobowy lub
terenowy. Bydgoszcz, teł. 0503/92-12-33
BMW 318 i, 1987 r, 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordowy,
4-drzwiowy, w kraju od roku, szyberdach, wąskie zderzaki, szero
kie lampy tylne, stan b. dobry - 9.500 zi, zamienię na Mlntana
Mitsubishi, Renaulta Espace, Trafica, w tej cenie. Gryfów śląski,
teł. 075/781 -29-05 po godz. 20.0506/02-90-38
BMW 318,1991 r, 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, brązowy me
tale, kupiony w salonie, faktura zakupu, serwisowany, wspoma
ganie kier, centr. zamek, szyberdach, immobiizer, RÓ, zamienię
na Forda Escorta z 1994/95 r. Dzierżoniów, toi. 0602/59-95-82
BMW 520,1989/94 r, 20Ó0 ccm, 24V, inst gazową grafitowy metafic,
bez wypadku, kpi. dokumentacja, -16.800 zł, zamienię na samochód
osobowy, dostawczy, terenowy. Bydgoszcz, tei. 0503/92-12-33
BMW 525 tds, 1993 r, 172 tys. km, 2500 ccm, turbo D, zielony
metalic, ABS, ęl. otw. szyby i reg. lusterka, alarm, klmatyzacja, 2
kpi. kół (letnie i zimowe), - 25.000 zł, zamienię na busa lub tere
nowy. Świebodzice, tei. 0503/0242-64
CHEVRÓLET CAMARO, 1995 r, 111 tys. km. 3400 ccm, benzyna
skórzana tapicerka, automatic, ABS, tempomat aium. felgi, zimo
we opony, el. otw. szyby i reg. lusterka, tylna szyba ogrzewana,
oryg. RO, nowy akumulator, stan dobry, cena - 28.600 zl, zamie
nię na diesla lub turbo D. Legnica, teł. 0604/22-43-12
CłTROEN BERLINGO, 1999 r, 52 tys. km, 1900 ccm. diesel 5
osób * 650 kg, I właścidel, zamienię na mniejszy, chętnie z sini
kiem diesla. Jelenia Góra, teł. 075/752-15-95,0695/60-5043
CITROEN BX 14 TGE, 1990 r, 170 tys. km. 1400 ccm. benzyna,
inst.. gaz, biały, 5-<łrzwiowy, 5-biegowy, RM, welurowa tapicerka,
po wymianie klocków, łożysk, II właśddeł w kraju, zarejestrowa
ny w całośd, 3-letnia inst. gazowa, w kraju od 1999 r. - 6.500 zł,
zamienię na inny. Karpacz, powiatjeleniogórski, tei. 075/761-64-89
DAEWOO NEXIA, 1996 r, 50 tys. km, 1500 ccm, złoty metaiic,
3-drzwiowy, spoiler, RM, maska do lakierowania, brak komputera
- 7.200 zł, zamienię na inny. Kowary, powiat jeleniogórski, tei. 0751
761-33-39,0603/6140-97
DAEWOO NEXIA SEDAN. 1997/98 r, 112 tys. km, 1500 ccm.
wtrysk, srebrny metaiic, centralny zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie, ł właśddeł, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, ga
rażowany, faktura zakupu, -11.500 zł, zamienię na tańszy, do 6.000
zł. Jawor. teł. 076/870-37-13,0601 /T9-95-75
FIAT 126p, 1991 r, 650 ccm, biały, zamienię na Poloneza z inst
gazową, najchętniej z powiatu brzeskiego. Grodków, tel. 0771
415-13-08.0604/55-84-35
FIAT 126p FL. 1991 r, 55 tys. km, 650 ccm, czerwony, ważny
przegląd i OC, w ciągłej eksploatacji, zamienię na Pdoneza Caro,
Żuka z inst. gazową lub przyczepę kempingową. Wafcrzych. tel.
074/840-09-10 po godz 20.0693/81-04-53
FIAT 126p el, 1994 r, 47 tys. km, czerwony, garażowany, stan
idealny, zamienię na droższy samochód. Żagań, tel. 0694/56-31-40
FIAT BRAVO, 1997 r, 2000 ccm, 20V HGT, niebieski metafic, kfimatyzacja, el. otw. szyby i reg. lusterka (podgrz.), wspomaganie
kier, centr. zamek, alarm + pilot, immobifizer, zestaw Hi-Fi, alum.
felgi, chromowane elementy, najmocniejsza wersja, - 24.900 z ł,
zamienię na inny, teł. 0600/33-50-46
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r, 704 ccm, zielony metafic, - 7.300
z l, zamienię na Rata 126p z dopłatą. Oława, teł. 0601/14-72-11
FIAT MAREA, 1997/98 r, 1600 ccm, 16V, biały, kupwny w salo
nie, serwisowany, wspomaganie kier. poduszka pow, immobifizer,
centr. zamek, alarm, kpi. dokumentacja, stan b. dobry -19.500 zi,
zamienię na busa. Oława, tel. 071/3033345,0507/8042-31
FORD ESCORT KOMBI, 1988/97 r, 1300 ccm, stalowy, 5-drzvńowy, roleta bagażnika, 2 kpi. kół (letnie i zimowe), nowy akumula
tor, stan b. dobry, zamienię na tańszy lub w tej cenie, diesel, 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-75-23,0508/78-13-96
FORD ESCORT, 1990 r, 1600 ccm, EFI, biały, 3-drzwiowy, dem
ne szyby, aium. felgi, alarm + pilot białe zegary, sportoway wy
gląd, stan dobry, drzwi do lakierowania - zamienię na Opia Corsę
(1990-1992), może być do poprawek, chętnie z inst gazową +
dopłata. Szprotawa, powiat żagański, tel. 0693/80-13-52
FORD ESCORT, 1992 r, 1400 ccm, grafitowy, bez wypadku, katafizator, w kraju od 1.5 roku, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, za
mienię na inny. Strzelin, teł. 0608/4049-78
FORD ESCORT, 1994 r, 1400 ccm, benzyna, inst gaz, biały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, el. otw. szyby, centr. zamek, stan b.
dobry, -13.800 zł, zamienię na inny, z większym silnkiem. Zbytowa, powiat deśnicki. toi. 0605/62-05-12
FORD ESCORT KOMBI, 1998/99 r, 120 tys. km, 1600 ccm inst
gazowa, bez wypadku, pełnewyposażenie, kupiony w salonie, cena
• 21.800 zł, zamienię na tańszy. Góra. tel. 0507/09-21-29
FORD GRANADA KOMBI. 1994)95r, 130tys. km, 2500 ccm. die
sel oryg lakier, 5-biegowy, 5-drzwiowy, hak, skórzane fotele, stan
idealny, - 3.200 zi. zamienię na mniejszy, sprzęt RTV, przyczepę
bagażową. Oława, teł. 0507/54-80-87
FORD MONDEO KOMBI. 1997 r. 108 tys. km. 1800 ccm. TDI,
srebrny metafic, wszystkie eł. dodatki, klimatyzacja, 2 poduszki
pow, ABS, SRE, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, stan idealny, 30.000 zl, zamienię na mniejszy, sedan. Lubin, tal. 076/847-11-22,
0696/25-54-60
FORD PROBE GT, 1989 r, 154 tys. km, 2200 ccm, niebieski me
tafic, klimatyzacja, el. otw. szyby. el. reg. lusterka i fotele, el. ze
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gary, tempomat, wspomaganie kier, radio, welurowa tapicera,
alum. felgi 14* - 10.500 zł, zamienię na BMW Jj, VW Golfa III,
Mercedesa 124, diesel lub z inst gazową, chętnie składak, w tej
cenie. Rawicz, tol. 0501/24-44-94
FORD SCORPIO, 1987 r, 2000 ccm, ER, kolor srebrny metalic,
instalacja gazowa, centralny zamek, ABS, wspomaganie, el. otw.
szyby, hak, szyberdach, welurowa tapłcerica, zadbany, aktualny
przegląd i OC, stan b. dobry - 6.800 zł, zamienię na pomoc dro
gową, z dopłatą. Wrocław, tel. 0507/04-95-97
FORD SCORPIO, 1989 r, 2000 ccm, DOHC, beżowy, stan b. do
bry, ważny przegląd i OC, ABS, szyberdach, wspomaganie kier,
centralny zamek, RO, - 6.500 zł, zamienię na Poloneza Caro, Fia
ta 126p el. Trzebnica, tel. 0502/58-98-55
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r, 195 tys. km, 2000 ccm,
DOHC, śliwkowy metalic, ABS, wspomaganie kier, centralny za
mek, welurowa tapicerka, drewniane wykończenia, klimatyzacja,
aium. felgi, inst. gazowa, RO Ford -12.800 zł, zamienię na Forda
Scorpio z 1993 r, 2900 ccm, z pełnym wyposażeniem. Wschowa,
tel. 0606/67-93-23
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r, 2500 ccm, turbo D - 23.500 zł,
zamienię na VW lub Opla, droższego. Świdnica, tol. 0502/33-86-42
FORD SIERRA, 1986 r, 2300 ccm, diesei, biały, wspomaganie
kier, po remoncie silnika, zamienię na Uaza lub spycharkę DT 75.
Jelcz-Laskowice, tol. 071/318-61-86
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r, 2000 ccm, benzyna, inst gaz,
czerwony, - 6.300 zł, zamienię na samochód prod. japońskiej.
Wałbrzych, tel. 0693/86-46-92
FORD TRANSIT, 1991 r, 2500 ccm, diesel, biały, krótki, podwyż
szony, 3 osoby +1000 kg - 11.500 zł, zamienię na tańszy, może
być do remontu, lakierowania. Legnica, tel. 0604/72-4044
HONDA ACCORD, 1988 r, 2000 ccm, 16V, zielony metalic, el.
otw. szyby, ABS, RO Sony, chowane światła, wspomaganie, po
wymianie oleju, pasków, tarczy sprzęgła, stan silnika i podzespo
łów b. dobry, 134 KM, atiakc. wygląd, - 7.500 zł, zamienię na inny.
Lubin, tel. 076/846-72-18,0608/81-63-36
HONDA CIVIC, 1994 r, 1300 ccm, 16V, czerwony, 3-drzwiowy, 13.500 z ł, zamienię na tańszy. Legnica, tel. 0604/72-40-44
HYUNDAI H100, 2000 r. 88 tys. km, 250d ccm, turbo D, biały,
5-osobowy + ład. 1.4 t wspomaganie kier, alum. felgi, el. reg.
reflektory, stan b. dobry, cena • 31.000 d, zamienię na vana (moż
liwa dopłata) albo inne propozycje. Lubin, tal. 076/746-26-57,0605/
62-09-34
IVECO TURBOZETA, 1992 r, 4000 ccm, żółto-bialy, ład. 3000 kg,
kontener z windą, zamienię na osobowy lub busa. Domasław, gm.
Kobierzyce, powiat wrocławski, teł. 0693/37-73-02
LADA 2107,1991 r, 68 tys. km, 1500 ccm, benzyna, inst. gaz,
beżowy, po wymianie tarczy i docisku sprzęgła, stan dobry, za
mienię na inny lub sprzedam. Wrodaw, tel. 071/372-53-07
LUBLIN Ili MIKROBUS, 1999 r, 94 tys. km. 1400 ccm, turbo D,
biały, 9-osobowy, ład. 2.91, przyciemnione szyby, pokrowce, hak,
zamienię na Lublina III, skrzyniowego, kontener lub na Citroena
VC15, inne propozycje. Wrocław, teł. 0600/35-73-25
MAZDA L2200,1991 r. 4WD, ład. 1 1, 5-oęobowy • zamienię na
łveco, maxi, z dopłatą do 20.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0506/04-02-81
MERCEDES 190,1985 r, 256 tys. km, 2000 ccm, diesel, bordowy,
wspomaganie kier, centralny zamek, RO, eł. reg. lusterka, atrakc.
wygląd, sprowadzony w całości, zadbany, stan b. dobry -14.000
zł, zamienię na Audi coupe. Audi 200 avant, Audi 90, Opla Cafibrę, Mercedesa 190,124E, zadbany, stan b. dobry. Kłodzko, tal.
0601/62-8958
MERCEDES 200 123 D, 1985 r, 260 tys. km, 2000 ccm, diesel,
biały, wspomaganie kier, centr. zamek, el. reg. lusterka i reg. re
flektory, skóropodobna tapicerka, drewniane wykończenia, po la
kierowaniu, hak, garażowany, cena 8.400 zł, zamienię na inny,
możliwa dopłata. Żary, tel. 068/470-12-52,0504/13-27-40
MERCEDES 207,1979 r, 2400 ccm, diesel, niebieski, stan tech
niczny b. dobry, - 6.200 z ł, zamienię na droższy (osobowy). Ka
lisz, tel. 0692/85-03-03
MERCEDES 230 123 E, 1981 r, 2300 ccm. benzyna, inst gaz,
zielony, silnik z 1986 r, przegląd i OC do 01.2005 r. - 4.800 zł,
zamienię na Fiata 126p, do 2.000 zł + dopłata. Jawor, tol. 0761
729-10-76,0698/64-37-39
MERCEDES 280 TE, 1980 r, zielony metalic, alum. felgi, eł. otw.
szyby, refingi dachowe NIVO, centr. zamek, drewniane wykoń
czenia, zadbany, kpł. dokumentacja, - 9.900 zł, zamienię na now
szego Mercedesa, do 35.000 zł. Wrocław, tol. 0504/13-28-17
MERCEDES 300,1988 r, 31 tys. km, 3000 ccm, diesel, platyno
wy, stan b. dobry, atrakc. wygląd, -18.900 z ł, zamienię na tańszy
samochód. Świdnica, tal. 074/852-56-02
MERCEDES 307 D, 1978 r, 2400 ccm, diesel, niebieski, blaszak,
po remoncie blacharki, techn. sprawny, zarejestrowany -6.500 zł,
zamienię na samochód osobowy w tej cenie, ewentualnie z małą
dopłatą, najlepiej diesel. Nowogród Bobrzański, tol. 068/321-64-82
po godz. 16,068/374-22-32 do godz. 12,068/327-62-67
MERCEDES 307 D, 1979 r, 2400 ccm, biał^ niski, przedłużony, 3
osoby ♦ 1.71, po remoncie blacharki i lakierowaniu, nowy aku
mulator, w ciągłej eksploatacji, zamienię na osobowy, np. Merce
des 123,190, Opel, Ford, Honda. Brzeg, tel. 077/411 -90-23 ,
MERCEDES SPRINTER, 2000 r, 165 tys. km, 2900 ccm, CDI,
żółty, bez wypadku, ABS, ABD, poduszfca pow, centralny zamek,
alarm, kpł. dokumentacja, I właściciel, 5-osobowy, w kraju od 5
miesięcy, - 43.000 z ł, zamienię na mniejszy. Sobótka, tei. 071/
390-37-65,0501/03-28-76'
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1996 r, 200 tys. km. 1600 fon,
benzyna, wiśniowy metafic, II właściciel, karta pojazdu, 2 podusz
ki pow, centralny zamek, reg. kierownica, wspomaganie kier. •
14.500 zł, zamienię na Opla Corsę B, 1996/97 r, w taj cenie. Lu
bań, teł. 075/724-89-60
MITSUBISHI PAJERO, 1984 r, 2600 ccm, benzyna, inst gaz,
metalic, 4x4, wspomaganie kier, szyberdach, orurowany, haloge
ny, 5-osobowy, alum. felgi, stan b. dobry, -11.000 z ł, zamienię na
inny, tel. 0601/65-31-25
OPEL KADETT KOMBI, 1989/97 r, 1600 ccm, benzyna, biało-bordowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier, alum. felgi,
immobilizer, relingi dachowe, 5-biegowy, zadbany • 6.000 zł, za
mienię na droższy, do 9.000 zł. Żagań, tel. 068/477-33-44,0502/
07-34-37 ^
OPEL OMEGA B CD KOMBI, 1994/95 r, 145 tys. km, 2500 ccm,
tds, zielony metafic, stan b. dobry, automatic, kpi. dokumentacja,
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, centralny za
mek, wspomaganie kier, relingi dachowe, welurowa tapicerka,
zamienię na tańszy, bus lub inne propozycje. Wrocław, tel. 0607/
96-65-11
OPEL VECTRA, 1989 r, 178 tys. km, 1800 ccm, benzyna, inst
gaz, grafitowy metalic, - 9500 zł, zamienię na inny samochód osobowy, z dopłatą do 20.000 zł. Trzebnica, tai. 071/385-56-62,0607/
09-45-11
OPEL VEĆTRA, 1991/92 r, 126 tys. km, 1600 ccm, szary metalic,
tydzień w kraju, bez wypadku; książka serwisowa, I właściciel,
welurowa tapicerka, szyberdach, wspomaganie kier, centralny
zamek, stan techn. b. dobry, -12.300 zł, zamienię na inny. Kłodz
k o ,M 0506/98-14-72
OPEL VECTRA CD, SEDAN, 1999/00 r, 93 tys. km, 2000 ccm,
16V, zielony metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, klimatyza
cja, 4 poduszki pow, ABS, wspomaganie kier, centralny zamek,
wszystkie el. dodatki, radio, alum. felgi, drewniane wykończenia •
37.900 zł, zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 0605/65-31 -78
PEUGEOT 405 GR, 1989 r, 1600 ccm, beżowy metafic, centr.
zamek, el. otw. szyby, hak, karoseria ocynkowana • 8.000 zł, za
mienię na Poloneza Caro lub inne propozycje. Świdnica, teł. 0602/
75-88-68
PEUGEOT 405 SRI, 1989 r, 1900 ccm wspomaganie kier, el. otw.
szyby, RO, nowe sprzęgło i progi, konserwacja -10.000 zł, zamie
nię na Peugeota 106 lub inny, do 1300 ccm. Wrocław, tel. 071/
788-81 -65,0601/54-40-79
POLONEZ CARO, 1995r, 135tys. km. 1400 ccm, 16V, grafitowy,
inst. gazowa, alarm ♦ pilot, centralny zamek, przegląd do 03.2005
r, nowe opony, po wymianie pasków, zamienię na inny. Wałbrzych,
teł. 0604/71-22-43
POLONEZ CARO GLI, 1996 r, 1600 ccm, bordowy metalic, gara
żowany, alum. felgi, RO z panelem, Mul-T-Lock, halogeny, dzielo
na kanapa, stan techniczny b. dobry, atrakcyjny wygląd - 6.900 zł,
zamienię na inny, z dopłatą. Wrocław, teł. 071/341-56-65
POLONEZ TRUCK, 1994 r, 98 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy, zamienię na inny osobowy kombi, może być do małych po
prawek blacharskich. Wabrzych, tol. 074/847-13-43 po godz. 16
POLONEZ TRUCK, 1995 r, 1600 ccm, ♦ inst. gazowa dł. .paka’ ,
plastikowa nadbudowa, kpi. kół letnich, stan dobry, • 5500 z ł,
zamienię na droższy (osobowy). Kalisz, tel. 0692/85-03-03
POLONEZTRUCK, 1995 r, 1Ś00 ccm, benzyna, inst. gaz, zielo
ny, po remoncie blacharki i lakierowaniu, nowe opony i akumula
tor, stan b. dobry - 6.500 zł, zamienię na Rata Cinquecento lub
Rata Tipo. Myszowice, gm. Korfantów, tel. 077/431-96-53
POLONEZ TRUCK, 1996 r, 1900 ccm, diesel, zamienię na busa.
Magnice, powiat wrocławski, tei. 071/311 -99-51,0603/26-25-97
RENAULT 19CHAMADE, 1991/96 r, 125 tys. km, 1400 ccm, Ener
gy, biały, centralny zamek, eł. otw. szyby, nowy akumulator, do
małych poprawek blacharsko-lakiemiczych, - 6.500 zl, zamienię
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na tańszy o małej poj. silnika. Wałbrzych, tot. 074/665*64*17 wie
czorem
RENAULT 25,1986 r, 330 tys. km, 2100 ccm, TDI,.wiśniowy, stan
silnika 1 podzespołów b. dobry, zamienię na Peugeota 205, Re
naulta 5,11, z silnikiem diesla, 5-drzwiowy. Niemcza, teł. 074/
837-60-11,0606/42-34-87
RENAULT 9,1983 r, 1400 ccm. benzyna roczna inst gazowa, •
2.200 zł, zamienię na VW Golfa 1,3,1,6E -do 15.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0607/44-73-14
RENAULT ESPACE, 1992/93 r, 160 tys. km, atramentowy meta
lic, oryg. lakier, nie składany, karta pojazdu, el. ster. szyby I lu
sterka, ABS, wspomaganie kier, relingi dachowe, obrotowe fotele,
nowa inst. gazowa, na gwarancji - 23.000 zł, zamienię na samo
chód osobowy, może być tańszy. Jelenia Góra, tol. 075/781 -42-08,
0604/23-03-16
RENAULT TRAFIĆ, 1983 r, 2100 ccm, diesel, biały, stan dobry,
zamienię na Kamaza wywrotkę, Jelcza, inny lub skrzyniowy. Mikoszów, powiat strzeliński, tol. 0604/59-84-29
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r, 2100 ccm, dieseł, biały, szerokie lustoika, niski, krótki, nowy akumulator i lampy, 3 osoby ♦ 1200 kg
- 8.000 zł, zamienię na większy, np. Mercedes 207 D, 208 D, w
cenie do 14.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 0605/30-88-83
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r, 193 tys. km. 2500 ccm, dieseł. biały,
3-osobowy, 5-bieoow?, podwyższony, hak, kpł. dokumentacja,
zamienię na inny. Świdnica, tei. 074/853-58-97 po godz. 16,0606/
16-29-89.
ROBUR, diesel skrzyniowy, zamienię na maszyny rolnicze lub
motocykl, tol. 0693/70-27-24
ROVER 213,1991/97 r, 1340 ccm, czerwony, stan dobry, szyber
dach, -8.200 z ł, zamienię na droższy. Kalisz, tel. 0692/85^3-03
SKODA 120 L, 1986/89 r, szary, • 2.200 zł, zamienię na inny.
Jelcz-Laskowice, teł. 0601/65-31-25
STAR 200 3W, 1983 r. stan dobry, zamienię na sprzęt rolniczy.
Bolesławiec, tel. 0695/70-49-27
VW GARBUS, 1970 r, 1300 ccm, żółty, baz przebiegu, po remon
cie silnika, bez korozji, kpi. dokumentacja - 2.500 zł, zamienię na
2-drzwiowy, do poprawek blacharskich, np. Taunus, Sierra, BMW
E-21 i inne. Legnica, tal. 076/723-04-99,0691/81-04-33
VW GOLF II, 1985 r, 1600 ccm, diesei, srebrny, 2-drzwiowy, gara
żowany, przegląd do 01.2005 r, zadbany, zamienię na inny
4-dizwiowy, dieseł, z dopłatą do 5.000 zł. Marciszów, powiat kamiennogónśki.tel. 075/741 -06-32,0501/12-56-15
VW GOLF III. 1992 r. 150 tys. km. 1900 ccm. diesel 3-drzwiowy,
garażowany, zamienię na VW Vento, 4-drzwiowy lub VW Trans
porter T4, z dopłatą. Boguszów-Gorce, teł. 074/844-97-83
VW GOLF, 1994 r, 1800 ccm, grafitowy, alarm, centralny zamek,
alum. felgi, wspomaganie kier, ospoOerowany, 5-drzwiowy, spor
towa kierownica, zamienię na busa ciężarowo-osobowego. Legni
ca. tel. 0604/65-31-75
VW GOLF III KOMBI, 1996 r, 175 tys. km, 1900 ccm, TDI, ciem
nozielony, kfimatronic, refingi dachowe, RO, centr. zamek, alami,
wspomaganie kier, 2 poduszki pow, zamienię na Mercedesa 124
diesel o poj. 250 - 300 ccm, - 28.500 zł lub zamienię na Mercede
sa 124 o poj. 250 - 300 ccm. Wałbrzych, tel. 074/847-30-43 po
godz. 18
VW GOLF IV, 2002 r, 50 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, ku
piony w salonie, I właścidel, bez wypadku, alarm, centr. zamek, 2
poduszki pow, ABS, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, stan idealny 45.000 zl, zamienię na Mercedesa Vito CDI lub VW Transportera,
bez wypadku, tel. 0602/31 -24-21
VW LT, 1980 r, 2000 ccm podwójna kabina, skrzynia ład, bliźnia
cze koła, • 3.800 zł zamienię na kombi, może być składak lub
uszkodzony. Opole, tel. 0602/35-70-84
VW LT 28 MAXI, 1982 r, 2400 ccm, diesel, biały, po remoncie
silnika, po remonde blacharki, zawieszenia, nowy lakier, opony,
hak, stan b. dobry • 6.500 zł, zamienię na inny. Nysa, tol. 0604/
45-88-20
VW LT 28,1988 r, 250 tys. km. 2400 ccm, diesei, żółty, • 9.500 zł,
zamienię na osobowy wtej samej cenie. Lubin, tei. 0603/53-05-93
VW PASSAT KOMBI, 1981 r, 1600 ccm, diesei brak przeglądu i
OC, do małych poprawek blacharsko-łakiemiczych, zamienię na
inny wtej cenie, - 2.200 zł. Wabrzych, teł. 0603/41-24-49
VW POLO, 1996/99 r, 1900 ccm, diesei, srebrny metalic, w kraju
od 2000 r, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie kier, 2 poduszki pow,
centr. zamek, stan b. dobry, • 21.900 z ł, zamienię na inny. Nysa,
tei. 0601/14-72-11
VW SCIROCCO, 1989 r, 1800 ccm, benzyna, biały, ospolerowany, centr. zamek, alarm + pilot, alum. burty - 6.300 zł, zamienię na
większy. Zielona Góra, tei. 068/327-64-81
VW TRANSPORTER T2 CARAVELLE, 1979 r. 1700 ccm, diesel,
zielony metafic, przyciemniane wszystkie szyby, aium. felgi, stan
dobry, zamienię na błaszaka Mercedesa 207 lub Forda Transita.
Jelenia Góra, tol. 0604/60-89-42
VW TRANSPORTER T4,1999/00 r, 130 tys. km. 2500 ccm. TDI.
biały, 9-osobowy, przedłużony, dzielone tylne drzwi, alarm, cen
tralny zamek, RO, wspomaganie kier. • 45.000 zł, zamienię na
busa lub terenowy, do 10.000 zł. Olszyna, powiat łubański, tei.
0508/07-23-58
WARTBURG 353 S, 1986 r, 992 ccm, beżowo-piaskowy, techn.
sprawny, brak przeglądu, OC i akumulatora, stan blacharki i opon
dobry, - 600 z ł, zamienię na Fiata 126p, Mercedesa 115,123 do
remontu. Świerzawa, tal. 075/71352-31
ŻUK A-11,1988 r, 2100 ccm, kolor szary, instalacja gazowa Lovato, po remoncie, kontener, ważny przegląd i OC, stan techn. i ogólny
b. dobry, zamienię na AvięA21 lub osobowy, z instalacją gazową,
stan b. dobry, bez dopłaty. Przeworno, powiat strzeliński, tel. 0693/
63-51-25
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ABSOLUTNIE PEWNE ALARM Y • ZAMKI sprze
daż hurtow a i detaliczna a larm ów • od 85 zł, cen*
tra ln ych zam ków • od 55 zł, syren, c zu jn ikó w itp,
p ro fe sjo na ln y montaż, n iskie ceny, na gwaran*
c ji, ATEST PIMOT • VAT, atestow any a larm + sy
renka i czu jn ik • od 150 zł, z montażem • 250 zł
w ww .im r.prv.pl. Wrocław, tel. 071/351-61-53,0601/
73-75-30
W 01028064

O

AIRBAG I, ZAŚLEPKI, NAPINACZE, SENSORY I
KONSOLE, klejenie, w każdym kolorze, do róż
nych m arek sam ochodów , m o żliw ość w ysyłki,
airbag@ poczta.w p.pl, w w w .strony.w p.pl/w p/airb a g , t e l. ' 0 6 1 /8 3 0 -6 9 -0 4 ,
W01028384

0 6 0 1 /5 4 -0 7 -9 6

ALARMY , HAKI HOLOWNICZE, PRZYCIEMNIA
NIE SZYB, Z ATESTEM; a larm y Forteca, Scorpion, Lam part, A lfa , od 120 zł, centralne zam ki
o d 70 zł, c zu jn iki dod atko w e od 20 z ł, syre n y od
20 z ł, haki holow nicze, atestowane, od 160 zl, z
m ontażem - od 230 zł, ciem ne szyby z atestem
ISIC od 300 zł, p ro fe sjo na ln y montaż. Legnica,
ul. Kręta 10, te l. 0602/43-01 -75
W84005874

BAGAŻNIK DACHOWY aluminiowy, regulowany, • 150 zł.
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-25-33
BAGAŻNIK DACHOWY do Audi, oryginalny, zamykany na klu
czyk, kolor czarny, • 220 zł. Jelenia Góra, tol. 0695/60-50-21
BAGAŻNIK DACHOWY do Audi, oryginalny, zamykany na klu
czyk, - 260 zł. Pieszyce, powiat dzierżoniowski, teł. 0601/80-60-38
BAGAŻNIKI DACHOWE plastikowe, zamykane na 2 zamki, si
łowniki klapy, poj. 4601• 1.500 zł; 26(51-1.200 zł. Polkowice, tel.
0601/8345-33
O

BEZPOŚREDNI IMPORTER OPON UŻYWANYCH
POSZUKUJE ODBIORCÓW na terenie całego kra
ju , w o j. lu b u s k ie , te l. 0 6 0 2 /2 7-88 -4 8 , 0 60 1/
76-62-54
W84050344

CENTRALNY ZAMEK : do 4-drzwiowego, cena - 75 zł, do
2-drzwiowego, cena - 60 zł, nowe, gwarancja. Legnica, teł. 0605/
54-77-95
CENTRALNY ZAMEK do samochodu 2 drzwiowego - 60 zł, do
samochodu 4-drzwiowego -90 zł. Opole, tel. 0604/35-01-80
CHIP DO TUNINGU z programem VW Motorsport (+16 KM i +22
Nm), wydłużony zakres obrotów, do silnfców 2.0 8V (VW, Seat,
Audi), - 200 zł. Oleśnica, teł. 0605/62-71-09
FELGI: stalowe, 4x108, z oponami 14*, 4 szt • 180 zł, aluminio
we, 4x100, z oponami 195/60/14, 4 szt, stan b. dobry - 500 zi.
Bolków, teł. 0696/44-80-64,0608/67-38-33
FELGI z oponami zimowymi do Opla Astry, z oponami letnimi do
Opla Corey, - 500 zł. Opole, teł. 0602/80-23-11
FELGI: aluminiowe, 14*, rozstaw 4x100 mm, 5-ramienne, nowy
model, stan idealny oraz stalowe 13’ , rozstaw 4x100 mm, • 690
zł. Syców, tol. 062/785-30-70,0600/04-29-06
FELGI stalowe i aluminiowe, do Audi A2, A3, A4, A6, do VW Jetty,
Transportera T4, Passata, Golfa, inne, również opony. Wrodaw,
teł. 071/325-89-72,0602/19-16-22
FELGI stalowe i aluminiowe, do Mercedesa 123, 190, E-, C- i
S-Klasse, do Forda Sierry, Escorta, Mondeo, Scorpio, również
opony. Wocłalw. tol. 071/325-89-72,0602/19-16-22
FELGI stalowe i aluminiowe, do Renaulta CHo, Megane, Laguny,
Opla Vectry, Corsy, Omegi i innych. Wrodaw, tel. 071/325-89-72,
0602/19-16-22
FELGI: 14*. z oponami letnimi, do Opla i Daewoo - 500 zł/kpi,
13*, z oponami zimowymi, do Peugeota - 400 złftpl. Wrocław, tał.
0691/89-27-95
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FELGI ALUMINIOWE 13H-19" do każdego sam o
ch od u, ponad 150 różnych w zo ró w i m odeli w
cią głej sprzedaży. Obecnie 20 w zorów w prom o
cyjn ych cenach. Na zakupione fe lg i gw arancja i
m ontaż g ra tis. Sprzedaż o po n, pełna regenera
c ja fe lg . S e rd e c z n ie za p ra s z a m y , te l. 0603/
16-31-97
W81004984

FELGI ALUMINIOWE 15”, odl. między otworami 5x114,3 mm, z
oponami, z dekielkami, oryg. do Mazdy 626 - 630 zl. Świdnica,
tel. 0600/28-37-65
FELGI ALUMINIOWE 17”, 5x100 mm, z oponami, do Audi
A3, TT, VW Golfa IV, Skody Octavii, stan idealny, tel. 0600/
96-73-04
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Mercedesa 190, - 320 zł,
teł. 0607/10-22-63
FELGI ALUMINIOWE 15* do Toyoty, 5-otworowe, • 650 zł, tel.
0691/85-02-60
FELGI ALUMINIOWE do Forda Focusa, Mondeo, na 4-śruby,
7.5Jx15, oryginalne, z rantem, 6-ramienne gwiazdy + alum. na
krętki ♦ zabezpieczenia, -1.000 zl. Bolesławiec, tol. 075/736-44-21
po godz. 18,0505/84-92-52
*
FELGI ALUMINIOWE BORBET15”, rozstaw 5x112 mm, z opo
nami zimowymi, stan idealny, do VW Sharana B5, Transportera
,T4, Mercedesa, • 1.400 zł. Bolesławiec, teł. 0697/33-56-25
FELGI ALUMINIOWE 5-otworowe, z oponami 185 R14, do Opla
Omegi, stan opon średni, - 700 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-71-04,
0508/08-02-46
FELGI ALUMINIOWE do Nissana Terrano, 15x7, 4 szt, opony
255x75x15, nowe, 2 szt, - 600 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
0506/13-23-85
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BMW 3,5,7, „gwiazda" z rantem • 550 zi. Dzierżoniów, tel. 06081
44-96-71
FELGI ALUMINIOWE ATS 15* wypolerowane, rozstaw otworów
4 x 100 mm, 55Jx15, • 600 zł. Dzierżoniów, tel. 0607/91-7647
FELGI ALUMINIOWE ATS 15*, oryginalne, 4-otworowe, z opona
mi, do VW Passata (1990 r.), - 430 zł. Głogów, tel. 0504/03-83-17
FELGI ALUMINIOWE 16*, do Mercedesa, Skody * 2 opony, rozm.
205/50 + telefon komórkowy Nokia 5510, - 350 zł. Gnłechowice,
gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-97-15,0697/20-81-12
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 14”, 185/50,4 szt, stan dobry,
do VW Polo, VW Golfa, Passata lub Audi, • 350 zi. Gola, powiat
trzebnicki, tel. 0696/19-48-51
FELGI ALUMINIOWE 14*, z oponami 205/70 R14z 1997 r, orygi
nalne do VW Transportera Mutthrana, VWTransportera T2 Caravefie, z lat 1980/92 r, 5 sztuk - 650 zł. Jawor, teł. 076/87042-02
FELGI ALUMINIOWE RONAL 5-ramienne gwiazdy, bez rantu, z
oponami 195x60x15, do Mercedesa, stan b. dobry, - 800 zł.
Jelcz-Laskowice, tel. 0696/46-18-63
FELGI ALUMINIOWE 15*, z szerokim rantem, do Forda, • 350 zł.
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-31-77,0602/11 -87-67
FELGI ALUMINIOWE 16*, rozstaw śrub 4x100 mm, otyoinalne.
do Renaulta Laguny, -1.100 zł. Jelenia Góra, tel. 0609/32-44-24
FELGI ALU MINIOWE 15* 5x100 mm, 5-ramienne gwiazdy, z opo
nami, do VW, -1.200 zl /kpi.. Jelenia Góra, tel. 0609/35-26-52
FELGI ALUMINIOWE 14*, 4-otworowe, z oponami, do Toyoty, 880 zl /kpi.. Jelenia Góra, tel. 0600/53-16-92
FELGfALUMINIOWE z oponami, 15*, 215/70x15, do Chevroleta
lub Pontiaca, stan dobry, • 450 zł. Jordanów śląski, tel. 071/
316-10-73
FELGI ALUMINIOWE oryg. do BMW E-36,5 śrub. z oponami, po
jednym sezonie użytkowania, stan b. dobry - 800 zł (do negocja
cji). Kalisz, tel. 0503/90-06-08
FELGI ALUMINIOWE do VW, Audi B3, B4, stan idealny, z opona
mi Pirell 14*, - 750 zł. Kamienica, tei. 077/431-79-56, 0606/
48-91-65
FELGI ALUMINIOWE 7J x 15 H2, oryginalne, do BMW, stan b.
dobry, -400 zł. Kargowa, powiat zielonogórski, tel. 0601/73-69-22
FELGI ALUMINIOWE rozm. 215x55 R16, z oponami • 2.500 zł,
bez opon -1.900 zł. Kępno, tel. 062/762-05-33,0698/31-31-67
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 124,-430 zł. Kiełczów, tel.
0603/89-1141
FELGI ALUMINIOWE 4x100 mm, 16*, z rantem, 8 cm, • 570 zł.
Legnica, teł. 0691/54-86-62
FELGI ALUMINIOWE 6x15* Power Tech 4x100 i 4x108 do tunin
gu VW Golfa ♦ opony 195x50x15 Toyo Progres jodefca', duży
rant, stan b. dobry, -1.850 zł. Legnica, teł. 0605/60-17-05
FELGI ALUMINIOWE • 16*, rozstaw śrub 5 x 130 mm, do Po
rsche, szprychowe, z szerokim rantem, sten idealny, - 750 zł. Le
gnica, tel. 076/723-04-99
FELGI ALUMINIOWE wym. 17x7/5J, 4x100 mm, do VW, Opla,
Renaulta, podwójne ramiona, ładny wzór, stan b. dobry, • 1.250 zł.
Legnica, tal. 0691/54-86-62
FELGI ALUMINIOWE 17”, do BMW E46, nowe, oryginalne, ze
śrubami, atrakcyjny wygląd, -1.700 zł. Leszno, tel. 0601/63-82-33
FELGI ALUMINIOWE 13”, 4-otworowe, 4-ramienne, stan ideal
ny, do Peugeota, Opla, VW Polo, Fiata, Renaulta, Daftatsu Charade, 4 szt, - 450 zł. Lipno, tel. 065/534-01 -14
FELGI ALUMINIOWE 16* 4x108 mm, z dużym rantem, do Audi,
Forda, Peugeota, • 1.500 zł. Lubań, tel. 0501/46-64-60
FELGI ALUMINIOWE 15*, 16*, do Mercedesa, VW, Toyoty. Lu
bin, tel. 0601/15-81-81
FELGI ALUMINIOWE 17* S6 8Jx17,10 ramion, z oponami Dun
lop SP 9000 245/40/17, stan b. dobry, -1.500 zł. Lubin, tel. 0607/
77-98-32
FELGI ALUMINIOWE 15*, 4x108,7J, 6-ramienne gwiazdy, sze
roki rant 195x50, pasują do Forda, Audi, Peugeota, - 680 zl. Lu
bin, tel. 0609/16-71-27
FELGI ALUMINIOWE A MG 16 x 7.5, do Mercedesa 210 E, 4 szt,
- 3.000 zl. Lubin, teł. 076/724-88-55,0607/40-91-60 (zdjęcia do
taj oferty można zobaczyć w internecie pod numerem -AG0702
http://wkz.autogielda.com.pl)
FELGI ALUMINIOWE z oponami i inne akcesoria tuningowe, do
Forda Fiesty, ceny od 70 zł. Lubin. tol. 0605/20-17-83
FELGI ALUMINIOWE 16*. rozstaw śrub 5 x 112 mm. oryg. do
Mercedesa, stan idealny, z oponami Rrestone 225/50/16, stan
dobry i inne akcesoria tuningowe, • 1.600 zł. Lubin, tal. 0605/
20-17-83
FELGI ALUMINIOWE 16*, do Porsche, -1.000 zł. Lwówek Ślą
ski, teł. 075/782-35-11,0608/40-00-28
FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa IV, 15”, stan b. dobry, nowy
wzór, • 1.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-35-11,0608/40-00-28

AKCESORIA SAMOCHODOWE : pasy do spinania ładunków,
prbd. zachodniej. 9 m, - 55 zł, plandeka naczepy TIR-a, 13,6 m, 650 zł. Wieruszów, tol. 0608/52-71-99
AKCESORIA SAMOCHODOWE : nowy sportowy (Itr powfetrza
K&N oryginalnie zapakowany, typ 33-2743, pasuje do Renault, do
silnika 2000 ccm benzyna, -120 zł. Wrodaw, teł. 071/399-88-03,
0608/55-65-45
AKUMULATOR BOSCH SILVER 12 V, 60 Ah, • 60 zł. Wrocław,
tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 AKUMULATORY używane, sprawne - 50-100 zł. Legnica* tol. 076/
866-11-00,0603/48-48-50
AKUMULATORY 2 x 220 Ah - 200 zł/szt, 2 x 165 Ah -170 zł/szt,
2 x 135 Ah -130 zł/szt, 1Q0Ah -100 zł, 90Ah - 90 zl, 60 Ah - 80 zł,
60-70 Ah • 70 zł, 36-50 Ah • 50 zł oraz akumulatory o innej pojemności, nowe i używane, z gwarancją, duży wybór. Prusice, tel.
0609/95-16-95
AKUMULATORY : 45 Ah - 50 zł, 61 Ah, wzmocniony • 100 zł.
Wrocław, tol. 0691/06-96-21
AKUMULATORY nieużywane, 110 Ah - 80 zł, 44 Ah - 50 zł, 36 Ah
• 40 zł. Wrocław, tol. 071/349-12-31
ALARM SAMOCHODOWY GEPARD I nowy, gwarancja, • 60 zł,
INTERNO nowy, gwarancja, -100 zł, FORTECA nowy, gwaran
cja, atest, -120 zł, LAGENFORD nowy, gwarancja, • 160 zł, SCORPION nowy, gwarancja, • 160 zł, AMPIO nowy, gwarancja, -160
zł, SILICON nowy, gwarancja, - 260 zl. Legnica, tol. 0605/54-77-95
ALARM SAMOCHODOWY SEO 2 jata gwarancji, wszystkie funk
cje, wbudowana blokada zapłonu, - 200 zł. Opole, tel. 0604/
35-01-60
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AKCESORIA SAMOCHODOWE: nowe koła z oponami bezdętkowymi 235/75x17.5 - 500 zl, akumulatory 60 Ah/600 A, 70 Ah/
650 A, 170 Ah/700 A -100-150 zł. Kłodzko, teł. 074/867-91-22,
0609/37-02-90
AKCESORIA SAMOCHODOWE : hak tylny, do 14.000 kg, nowy,
z atestem • 350 zł, hol, dężki, sztywny -100 zł, wanny do myda
częśd • 50-80 zł, pompa olejów do beczki • 50 zl. Opole, tel. 077/
45542-76,0501/08-84-98

FELGI ALUMINIOWE do BMW 7 (1987 n), z oponami Dunlop.
rozmiar 205x70x14, - 600 zl. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0602/
58-63-39
FELGI ALUMINIOWE 16*. 7J x 15H, do Hondy, VW Golfa, głębo
ki rant, z oponami Yoko 215 x 45 x 16,2 szt, - 300 zł. Dzierżoniów,
teł. 0601/55-22-52
FELGI ALUMINIOWE: 15*, 4 x 100, .gwiazdy*, z oponami • 750
zł, 15*, 4 x 100, .gwiazdy”, z oponami i śrubami -1.250 zł, 16*, do
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FELGI ALUMINIOWE MAE, 8.5Jx18, do Mercedesa + opony
235x40x18, - 3.300 zł. Namysłów, tel. 0604/64-0445
FELGI ALUMINIOWE AC Schnitzer, 8Jx17, .gwiazdy” 5-ramienne, do BMW, 3 szt, • 650 zł. Namysłów, teł. 0604/84-0445
FELGI ALUMINIOWE do Forda Scorpio, z oponami 205/50 R16, •
4 szt, - 700 zł. Nowa Sól, tel. 0506/5845-57
FELGI ALUMINIOWE do Alfy Romeo, z oponami 185/65 R15, 900 zł. Nowa Sól, tol. 068/387-32-74 po godz. 16,0601/73-36-72
FELGIALUMINIOWE15” do Opia,-1.000 zł. Nysą td. 0506/13-52-60
FELGI ALUMINIOWE Antera, 16 cali, 5-otworowe, rozstaw 100
mm, doAudi A3, Audi TT, VW Golfa IV lub Skody, rant polerowany
♦ opony, - 2.700 zl. Oława, teł. 0696/66-36-15
FELGI ALUMINIOWE 4x100 mm, gwiazdy 5-rarruenne, z letnimi
oponami, wym. 195x60x15, stan b. dobry, - 950 zł. Oława, tel.
071/313-95-58,0607/10-94-76
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Mercedesa - 700 zi/kpl, do
Opla, z oponami - 600 zł/kpi. Ostrów Wielkopolski, tel. 0505/
47-57-67FELGI ALUMINIOWE 15’, z oponami letnimi, rozm. 205 x 60 x
15, oryg. do Forda Scorpio 2.9 Ghia, z 1991 roku - 420 zl. Ostrów
Wlkp, tai. 0605/31-09-11
FELGI ALUMINIOWE z oponami Michelin, 16”, oryginalne do Opla
Omegi B, stan b. dobry, -1.300 zł. Ostrzeszów, tel. 0605/6249-56
FELGI ALUMINIOWE: do Fiata, 5.5x13 • 400 zł. Forda 5.5x13 •
400 zł. Opla, VW, Renaulta 6x13 - 350 zł, VW 6x14 - 400 zł, Opla,
Renaulta 7x15-400 zł. Przemęt, tel. 065/549-73-19
FELGI ALUMINIOWE do Audi, 15”, rozstaw śrub 108 mm, szeroki
rant, stan idealny, • 500zł. Przeworno, tel. 074/810-22-89 po godz. 20
FELGIALUMINIOWE nowe, szer. 35 om, 16*. do Jeepa, na śrubę
kontrującą, atrakcyjny wygląd, -1.800 zł. Radoszyce, powiat lu
biński, tel. 0603/55-19-27
FELGI ALUMINIOWE 15*. 5x100 mm, 5x112 mm, do VW Trans
portera T4, Audi, 4x108 mm, do Audi, Forda • 550 zł i 750 zł/kpi.
Radwanice, tel. 071/311-7640,0502/37-83-55
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 5-ramienne, do Opla Omegi,
stan b. dobry, • 980 zl. Rawicz, tel. 0505/12-05-78
FELGI ALUMINIOWE AZEV15*. odl. między otworami 4x100 mm,
z oponami 205/50 R15,5-ramienne gwiazdy, kołpaki z logo firmy,
sprowadzone z Niemiec, efektowny wózr, idealne do tuningu, stan
b. dobry, • 1.350 zł. Syców, powiat oleśnicki, tel. 0609/97-33-55
FELGIALUMINIOWE 14”, rozstaw 5x114,3 mm. 5-ramienne, nowy
model, stan idealny, pasują do Mazdy, Nissana Vanette, Sereny, •
600 zł. Syców; tel. 062/785-30-70,0600/04-29-06
FELGI ALUMINIOWE : do Renault 5 - 250 zł/kpi, do Mitsubishi
Gaianta, 15” - 300 zł/kpi, do BMW, 16” -1200 zł/kpi. Świdnica, tei.
074/852-11-30,0502/32-99-69
FELGI ALUMINIOWE do Saaba 900, 9000, z nowymi oponami
letnimi 205/60/15, • 1.000 zl. Świebodzice, tel. 074/85446-00,
0694/75-54-97

spJs treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

Sklep firmowy YAK - SPZR
oferuje petnywybór akumulatorów
firm: Bosch-Artica, Bamer, Piastów, Centra
Superprom ocja - akum ulator B osch-A rtica
74 A h , 12V, 680A/EN/ ■ ta n a d e t 196,00 z l

SPZR Sklep Metalowy nr 3
Wrocław, ul. Karmelkowa 66
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tel. 071/363-42-56
FELGI ALUMINIOWE BBS 17’ , przód 8.5J (215), tyl 10J (245) +
krążki dystansowe, 2 opony, 40 śrub, felgi tuningowe, z rantem, 5
x 110, do Opla Omegi, - 2 .000 zl. Trzebnica, tel. 071/387-08-25,
0609/51-88-13
FELGI ALUMINIOWE do Fiata 126p, 13”, 2 szt, - 100 zł. Wał
brzych, tel. 0606/70-56-07
FELGI ALUMINIOWE RONALdo Daewoo, nowe, 5Jx13, rozstaw
'śrub 113 mm, gwiazda trójramienna, nieużywane, • 700 zi. Wał
brzych, tel. 0606/60-66-27
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa, 16*, oryginalne, stan b.
dobry, ET 55, ładny wzór, komplet • 800 zł. Wdbrzych, teł. 074/
841-92-65
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Forda, 4x108 mm, 15*, 1.200 zł. Wabrzych, tel. 074/846-38-28
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa, 15”, 5x112 tren, z oponami
letnimi. - 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-38-28
FELGI ALUMINIOWE BRABUS do Mercedesa, 9Jx19”, z opona
mi 235/35/19 i śrubami, stan idealny, -5.500 zł. Wrodaw, tal. 0604/
57-04-52
FELGI ALUMINIOWE A MG 9,5Jx17*, 10Jx17”, 3-częśdowe, z
pderowanym rantem, z oponami i kpi. śrub, do Mercedesa, - 4.000
zł. Wrodaw, teł. 0604/57-04-52
FELGIALUMINIOWE 16”, do Mercedesa, z oponami 225/50 R16,
4 sztuki, stan b. dobry, - 875 zł. Wrodaw. teł. 0608/32-86-89
FELGI ALUMINIOWE 15* stan b. dobry, do samochodu Peugeot
405, szprychowe, z rantem, możliwość sprzedania z oponami
205x65 i kompletem śrub - 650 zł. Wrocław, tel. 071/348-16-53,
0506/04-3444
FELGI ALUMINIOWE BBS 15*. z oponami Rrestone, • 999 zł.
Wrodaw, teł. 0601/71-82-66
FELGI ALUMINIOWE BBS MOTORSPORT 7.5J x 16H2,4 x 100
mm, nowe, -1.700 zł. Wrocław, teł. 0504/23-97-53
FELGI ALUMINIOWE BBS 8J x 17 H2,5 x 112 mm, nowe, • 1.900
zl. Wrodaw, teł. 0504/23-97-53
FELGI ALUMINIOWE 14”, 5x112,kamienna gwiazda; fabrycz
nie nowe, do Mercedesa lub VW, - 600 zł. Wocław, tel. 0601/
73-82-13
FELGI ALUMINIOWE ATS 7Jx16* ET24,6-ramienne, rant 13 cm,
rozstaw 4x100 mm, do VW, Opla, BMW 3, itp, stan dobry, - 650 zł.
Wrodaw, tel. 0600/57-33-51
FELGIALUMINIOWE BORBETA7Jx15* ET25,5-ramienne gwiaz
dy, rant 5 cm, 4x100 mm, do VW, Opla, BMW 3, itp, z oponami
195/65/15, stan b. dobry, • 990 zł. Wrodaw, tel. 0601/76-65-80
FELGI ALUMINIOWE nowe. do Mercedesa 7Jx16 - 300 zł/szt.
Wrodaw, tal. 0693/21 -67-36
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa, 15* 7J, szt.4, - 500 zł. Wro
cław. tel. 071/339-8400
FELGI ALUMINIOWE 15” + opony Marshal Pqwer Racer I I 205/
60/R15 do Mercedes 124 -190 - szŁ4, stan b. dobry, -1.400 zl.
Wrodaw. tel. 0502/17-67-74
FELGIALUMINIOWE 16‘ Postart (gwiazdy) ♦ opony Mfchefin 2051
60-R16, stan dobry, do Toyoty - szt.4, • 1.000 zł. Wrodaw, tel.
0502/17-67-74
FELGI ALUMINIOWE z oponami 225/60-16 do VW T4, -1.500 zł.
Wrodaw, teł. 0601/70-65-02
FELGI ALUMINIOWE z oponami 195/60-15 do Hondy Accord, 2.900 zl. Wrocław, tal. 0601/70-65-02
FELGI ALUMINIOWE 14*, do Citroena Berfngo, stan b. dobry 850 zł/kpł. Wrodaw, teł. 071/357-54-28
FELGI ALUMINIOWE z oponami, mały rant, do Forda Escorta
XR3, rozstaw śrub 108 mm, 5 szt, - 550 zł. Wrodaw, teł. 071/
355-12-94 po godz. 15,0505/96-50-88
FELGI ALUMINIOWE 4x100 mm, z oponami letnimi 195/60/R15,
do Renaulta, VW ,-1.000 zł/kpł. Wrodaw, tel. 0600/34-87-32
FELGI ALUMINIOWE 14*. z oponami. 4 szt, do BMW E-30. - 420
zł. Wrodaw, tel. 0691/65-9043
FELGIALUMINIOWE do Mercedesa. ♦ opony235/45x18 -4 szt,
•4.000 zł. Wrodaw. tal. 0600/43-10-17
FELGI ALUMINIOWE z oponami Continental 205/55/15,4 szt, do
Mercedesa, stan dobry, - 900 zL Zielona Góra, tel. 0691AD3-57-20
FELGI ALUMINIOWE do Audi, 5-ramienne gwiazdy, niklowane,
nowy model, rozstaw śrub 4x106 mm, - 1.050 zł. Złotoryja, teł.
0506/18-32-88
FELGI ALUMINIOWE, 1985 r. do Jaguara XJS, 15*. 6.5J, - 850
zł. Wrodaw, teł. 071/353-754)9,0600/16-09-72
FELGI ALUMINIOWE, 1991 r. ET 38,15*, z rantem, z oponami,
195x50x15*, stanb. dobry. Modła, powiat bolesławiecki, tel. 0602/
68-08-99
FELGI ALUMINIOWE, 2001 r. 4x100 mm, 15*, z oponami letnimi
195/50/15, do Renaulta Clio II, - 820 zł. Wabrzych, tal. 0741
849-6343,0609/64-02-53
O

FELGI ALUMINIOWE I STALOWE kom p lety i po
je dyn cze Ford, A ud i, Mercedes, VW, Opel i inne,
sprzedaż, sku p, ko m is, zam iana, regeneracja,
również o pony nowe i używane, ul. O bornicka 84,
te l. 0602/19-16-22, 071/325-89-72
W81004284

FELGI STALOWE 28*, IR-26, z oponami, stan dobry, • 2.000 zl /
szt, tal. 0504/95-90-89
FELGI STALOWE do Skody Felidi, nowe, cena 60 zi/szt. Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, tel. 074/844-27-58,0604/2943-83
FELGI STALOWE 13*, rozstaw śrub 4x98 mm, do Fiata, - 30 zł /
szt.. Bolesławiec, tel. 075/644-03-05,0601/38-70-66
FELGI STALOWE 13*, 4 szt, do Renaulta 19. - 35 zł /szt Góra,
tal. 065/54345-13
FELGI STALOWE 14*, do Volkswagena Transportera T2 busa, 4
szt, • 150 zł. Gryfów śl, powiat lwówecki, tel. 0505/31-66-1$
FELGI STALOWE 15* + kołpaki, 4 szt, do Audi 80 B4, - 200 zł.
Gryfów śl, powiat lwówecki, tel.' 0505/31 -66-19 .
FELGI STALOWE 13*. do Opla Kadetta, Mazdy 626, Forda Escor
ta, Sierry, Trabanta, Wartburga, Renaulta 5 -10-30 zł. Jelenia Góra,
tal. 075/643-20-66 po godz. 20
FELGI STALOWE z oponami letnimi, do Renaulta 19, - 220 zł.
Kowary, powiat jeleniogórski, tel. 0608/31 -32-95
FELGI STALOWE z oponami, do Stara 266, 5 szt. -120 zł/szt
Lwówek śląski, tel. 0693/7141-77
FELGI STALOWE 5-otworowe 6jx 15H 2, z oponami Kleber, zi
mowe 195/65 R15, -400 zl. Mojęcice, powiat wołowski, teł. 05031
4347-00
FELGI STALOWE do VW Passata B5, 5-otworowe, rozstaw 100
mm, stan b. dobry + opony Dunlop 195x65x15 i kołpaki, • 600 zł.
Namysłów, tel. 0604/84-0445
FELGI STALOWE 15*. 5x112mm+2 opony zimowe, kołpaki, pasują
do Mercedesa i Audi. Syców; tel. 062/785-30-70,0600/04-29-06
FELGI STALOWE 14*. rozstaw 4x108 mm, 4 sztuki, z oponami
Michelin Energy, prawe nowe, pasują do Forda, Peugota Audi 520 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 074/852-59-33,0605/52-79-44
FELGI STALOWE 7J, 13* + opony 195/55x13, z szerokim ran
tem, do Forda lub Peuegota, idealne do tuningu, 4 szt - 700 ri/
kpi. Świdnica, tel. 074/852-11-30,0508/32-99-09
FELGI STALOWE do Audi A 2,15”, 5-otworowe, 5x100 mm, cena
80 zł/szt Wabrzych, teł. 074/849-03-24,0600/88-74-54
FELGI STALOWE nowe, 14”, 4x108 mm, ET 34, do Peugeota
206, cena 100 zł/szt Wdbrzych. tal. 074/846-38-28
FELGI STALOWE do kół bliźniaczych, wym. 20.8 R38, zużyde
opon 40%. - 4200 zl. Wińsko, tol. 0609/23-50-82
FELGI STALOWE z oponami Pirelli, zimowe, 205/60/15”, 2 szt
do Mercedesa, 2 szt -130 zł. Wtocław, tel. 071/348-50-06,0601/
76-37-32

TAPICERKA SAM. W SKÓRZE
FOTELE, BOCZKI, DRZWI, KIEROWNICE _
DUŻY WYBÓR SKÓR, NISKIE GENY 1
ŚWIDNICA, ul. RZEŹNICZA 2
§
TEL. 074/852-11-30,0-502 329 969

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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FELGI STALOWE 13’ , do Fiata, 4 szt, -160 zł. Wrocław, tel.
0604/08-88-47
FELGI STALOWE do BMW, 13', rozstaw 4x100 mm, z oponami,
- 200 zr. Wrocław, tal. 0507/84-15-70
FELGI STALOWE 4 szt, do Poloneza. Wrocław, tel. 0601/39-33-02
FELGI STALOWE z oponami, do Forda Escorta, 13", 153x75,
rozstaw śrub 108 mm, -130 zi. Wrocław, tel. 0505/47-75-70
FELGI STALOWE do VW Golfa, -150 zł. Wrocław, tel. 0696/ •
33-20-38
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FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI 9-15 kg, kolor granatowo-niebieski, po wymianie tapicerki, stan b. dobry, - 370 zł. Wro
cław, tel. 0601/18-97-18
FOTELIK SAMOCHODOWY 0-10 kg, kolor fioletowo-zielony, ste
laż na 4 kołach, rozkładany do spania, pasy bezp, nowy model, 75 zł. Wrocław, tei. 0501/85-56-99
FOTELIK SAMOCHODOWY 0-10 kg, kolor błękitno-niebieski,
pasy bezp, rozkładany do spania, zadbany, • 55 zl. Wrocław, tel.
0501/85-56-99

W ro cła w te l. 0602-191-622
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FOTELIK SAMOCHODOWY do 18 kg, reguł, zagłówek, • 50 zł.
Wrocław, tel. 071/374-21-63,0605/40-05-06
FOTELIK SAMOCHODOWY funkcja nosidełka, • 50 zł. Wrocław,
teł. 0505/66-15-17
FOTELIK SAMOCHODOWY Chicco, do 13 kg, funkcja bujaczka
i nosidełka, stan idealny, - 220 zł. Wrodaw, tel. 071/348-92-87
FOTELIK SAMOCHODOWY Chicco, granatowy, do 16 kg, - 80
zł. Wrocław, tal. 071/367-0741,0603/30-50-50
FOTELIKI SAMOCHODOWE różne modele, stan dobry, od 40 zł.
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16,
0603/50-91-11
FOTELIKI SAMOCHODOWE 5-punktowe pasy szelkowe, rozkła
dane do spania, atest, Romer-King, do 20 kg - 90 zł, Concord, do
18 kg - 80 zł, Safety, do 25 kg • 110 zł, Ossan, do 18 kg - 90 zł.
Wrocław, tel. 071/353-66-29,0502/55-96-78
FOTELIKI SAMOCHODOWE MAXI COSI do 10 kg, funkia nosi
dełka i bujaczka -110 zl drogi Maxi Cosi, do 10 kg - 70 zł, Romer,
do 10 kg, z wkładką dla noworodka -100 zł, Ossan, do 10 kg - 80
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FELGI STALOWE do Volkswagena LT, rok prod. 1999. Wrodaw,
tel. 0601/74-0648
FELGI STALOWE: 13', do Opla, 4 x 100 mm, stan b. dobry, cena
180 zł/komplet, 14*, 4 x 100 mm, do VW, Audi, stan b. dobry - 200
zł/komplet, 15', do Mercedesa 124, cena 200 zł/komplet, do Mer
cedesa 190,14* -160 zMcomplet, możliwość dokupienia opon zi
mowych. Wocław, tal. 071/35141 -87 w godz. 9-17,0503/18-73-80
FELGI STALOWE do Renaulta, Opla, Audi, VW, Toyoty i innych
samochodów, na sztuki i w kompletach, cena od 150 zł/komplet
Wrocław, teł. 071 /35141 -87 w godz. 9-17,0503/18-73-80
FELGI STALOWE : 13*. do Opla, Daewoo Lanosa itp. -180 z1/
kpi, 14*. rozstaw 4 x 100 mm, do Audi, VW itp. - 200 zł/kpi. Wro
cław, tel. 071/35141-87 w godz. 9-17,0503/18-73-80
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FELGI ALUMINIOWE, STALOWE kom pletne koła
zim ow e i letnie, skup, sprzedaż, zam iana, BEZ*
POŚREDNI IMPORTER, ro zm ia ry 1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,
1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ", d o różnych m odeli a ut osobow ych
(A u d i, BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Hon
da, M itsu b ishi, C itroen, Mercedes, Toyota, Sko
da, Hyundai Daewoo, Fiat i in ne ) i dostaw czych
(M ercedes, Fiat,. Peugeot, Renault, VW i, inne,
W rocław, tel. 071/349-40-62 , 0508/16-90-34,071/
349-47-55 (fax), 0601/77-68-33
W81005374
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KOŁPAKI oryginalne, do samochodów prod. zachodniej, 13-16*,
wysyłka - 20 zł/szt. Wrodaw, tel. 0503/85-94-50
KOŁPAKI do Mercedesa, orygindne • 80 zł/szt Wtocław, tel. 0502/
3240-77
KOŁPAKI oryginalne, 15*, do VW Bory, Transportera T4, Peuge
ota 307 i 406. Wtocław, tel. 0601/49-32-89
KRĄŻKI DYSTANSOWE na 4 śruby, rozstaw 100-108 mm, gru
bość 15 mm, pierścień o śr. 56 mm, komplet, 2 sztuki, może być
do BMW, VW, Opla, Hondy, Seata, • 100 zl. Wtodaw, tel. 0501/
46-21-30
KSIĄŻKA OBSŁUGI DAEWOO ESPERO i do innych marek, od
20 zł. Świdnica, tei. 0603/27-04-59
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ AC Schnitzer, 6Jx17, .gwiazdę*
5-ramienną, do BMW. Namysłów, tel. 0604/84-0445
KUPIĘ FELGl stalowe i aluminiowe, 13-18*. Wrodaw, tel. 071/
325-89-72,0602/19-16-22
KUPIĘ FELGI i opony 16*, do nowej Toyoty Avensis. Wrocław,
teł. 0604/92-37-03
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Seata Toledo. Dą
browa Górnicza, tel. 0504/74-34-50
KUPIĘ FELGI ALU MINIOWE do Seata 6Jx14,5x100 mm, ET 43,
nowe lub używane, ładny wzór. Głuszyca, powiat wałbrzyski, tel.
0603/06-70-95 po godz. 18
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 13", 5-ramienne, do Daewoo Matiza, oryg, 4 szt, mogąbyć z oponami, nie większe niż 165/70 R13,
nowe lub używane. Syców, powiat oleśnicki, tel. 0693/56-79-38
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 17 lub 18', do VWIub Seata. Wał
brzych, teł. 074/845-24-60,0604/87-87-60
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Rata Seicento. Wrodaw, td. 071/
349-30-07,0695/22-52-99

zl, Hauck, z budką do 10 kg • 120 zł. Wrodaw, teł. 071/353-66-29,
0502/55-96-78
FOTELIKI SAMOCHODOWE CONCORD LIFT do 36 kg, odpina
ne siedzisko, regulacja zagłó^a • 120 zł, Romer Zoom, do 36 kg,
regulacja wysokośd i szerokości siedziska -120 zł, Concord, do
36 kg, odpinane siedzisko, pasy • 130 zł. Wtocław, teł. 071/
353-66-29,0502/55-96-78
FOTELIKI SAMOCHODOWE : Romer King, 9-20 kg, z atestem,
5-punktowe pasy, naciągane -110 zł, Osann, 0-18 kg, z atestem,
reg. pasy -120 d, Osann 9-25 kg, z atestem, nadągane pasy 130 zł, Saft 9-25 kg, z atestem, naciągane pasy -130 zł, Chicco,
0-18 kg, z atestem, pasy zagłówek • 130 zł i inne. Wrocław, teł.
071/793-52-82,0604/48-91-63
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FELGI STALOWE 12-16 cali, do Forda Mondeo, VW, Opla, Hon
dy, Rata, Forda, Nissana, Audi, BMW, Chryslera, Toyoty, inne,
ceny 35-100 zł. Wtocław, td. 0602/42-58-23
FELGI STALOWE do samochodu Peugeot 206, fabrycznie nowe,
14’ , - 250 zł. Wtodaw, td. 071/34641-96
FELGI STALOWE do Nissana, stan b. dobry, • 120 zł. Zidona
Góra, td. 068/327-30-15,0605/46-48-98
FELGI TYTANOWE .gwiazdy* + opony 195x50x15, - 1.000 zł.
Strzein.td. 0604/62-55-12
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KIEROWNICA SKÓRZANA 3-ramienna, oryginalna, bez podusz
ki pow, stan idealny, do Skody OctavB, Seata Leona, Toledo, - 250
zł. Wrocław, teł. 071/325-20-26
KIEROWNICA SKÓRZANA 3-ramienna, oryginalna, stan ideal
ny, do VW, Seata, Skody, bez poduszki pow, - 250 zł. Wtocław,
tel. 0603/9149-51
KIEROWNICA SKÓRZANA 3-ramienna, oryginalna, bez podusz
ki pow, stan idealny, do VW Golfa IV, Passata, Seata, Leona, To
ledo, Skody Octavi, • 250 zł. Wrocław, tel. 0603/9149-51
KIEROWNICA SPORTOWA mała, ręcznie szyta, • 300 zł. Bieru
tów, teł. 0609/56-22-58
KIEROWNICA SPORTOWA OBA skórzana, do Forda Escorta. 200 z l Świdnica, fel. 0606/59-16-30
KIEROWNICA SPORTOWA skórzana, znabą, • 100 zł. Wrodaw,
teł. 071/351-50-01,0508/24-04-92
KOŁO DOJAZDOWE rozmiar 825x15, z oponą radialną nowe, 450 zł. Jawor, tel. 076/873-84-13,0604/39-56-79
KOŁPAK115*, oryginalne, 4 szt, do Mercedesa 124, -135 zł. Ko
stomłoty, tei. 071/317-02-49 po godz. 19

OPON i FELG UŻYWANYCH
FELGI STALOWE 15*. oryginalne, z oponami, do Opla Omegi 220 żł/4 szt. VWocław, tel. 0691/68-25-29
FELGI STALOWE 13' 4 otwory, rozstaw śrub 98 mm, 4 szt, • 120
zł. Wrodaw. tel. 071/372-92-50,0698/66-46-76
FELGI STALOWE z oponami letnimi 195/65 R15, do VW Passata
65, wyważone, stan b. dobry (4 szt.), -400 zł. Wrocław, tel. 0601/
74-74-83
FELGI STALOWE 13', kpi, do Hondy Clvic z 1988 r. Wrocław, tel.
0691/35-23-33
FELGI STALOWE 14*, 2 szt, do Hondy Civic oraz felgi stalowe z
oponami 13', 2 szt, do VW Golfa, Passata, • 200 zł. Wtrodaw, tel.
071/363-28-41,0609/36-12-24
FELGI STALOWE do Opla Omegi B, 4 szt. z oponami zimowymi,
205x65x15. Wtocław, tel. 0609/23-25-53
FELGI STALOWE z oponami zimowymi 215/65-15 Honda CRV, •
1.800 zł. Wrodaw, tel. 0693/31-84-44
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KUPIĘ OPONY wym. 825 x 20, radialne, nowe łub mało używa
ne. Nowogrodziec, td. 075/731-70-23,0603/98-11-38
KUPIĘ OPONY rozmiar 16/70x20, używane, 2 sztuki, do koparkoładowarki Schaeff. Smolec, tel. 071/316-94-32
KUPIĘ OPONY 205x50x17. Strzdin, tel. 0604/62-55-12
KUPIĘ OPONY 14', 15', 16', do busa, bieżnik minimum 6 mm, w
rbzsądnej cenie. Wałbrzych, tel. 0694/54-54-25
KUPIĘ OPONY do samochodu dostawczego 185 R14C, 175 R14C
i do samochodów osobowych 13,14,15”, bieżnik minimum5mm,
nie starsze niż 5 lat. Wrodaw, td. 0608/32-86-89
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S P R Z E D A Ż , M O N T A Ż , S E R V IC E
5 M 0 4 Wroetiw, i l . B y c B iM a ł> m a m

OPONY Michelin i Pirelli, letnie, nowe. Wrodaw, tel. 0694/90-80-95
OPONY używane, letnie i zimowe, rozmiary 13-16*. Wykroty, tel.
075/736-30-78,0605/58-8949
O

OPONY - IMPORTER nowe j używane, d o a ut oso
bowych i dostawczych, o pony używane 13" • 18",
o p o n y nowe od 13” • 15” , m ożliw ość d ostaw y do
klienta, b u rt 0608/05-15-44, detal 071/312-81-70.
Zawonia, ul. M ilicka 6
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KUPIĘ OPONY do samochodów ciężarowych 385 x 22,5 i 315 x
22,5 (prywatnie). Wrodaw, tel.' 0609/65-59-97
KUPIĘ OPONY używane, większą ilość, od 13' -17*, do samo
chodów osobowych i busów oraz felgi stdowe. Wrodaw, tel. 0607/
06-94-74
KUPIĘ OPONY nowe i używane, większe Oośd, 13-18', do sa
mochodu osobowego i dostawczych, także felgi. Wrocław, tel. 071/
325-89-72,0602/19-16-22
KUPIĘ OPONY MICHELIN lub podobne do ładowarki Hanomag,
wym. 20.5 R25, używane. Smolec, tel. 071/316-18-09
ŁAftCUCHY PRZECIWPOŚLIZGOWE na śnieg, nowe, 40 Taurus Diament 12 mm, na kola 155-175. R13 - 40 zł lub zamienię na
mniejsze .20-tki*. Duszniki Zdrój, powiat kłodzki, tel. 0605/2348-79
OGRZEWANIE WEBASTO, diesel wodne, rozruchowe, 12 V, 250 zł. Katowice, td. 0602/70-50-51
OGRZEWANIE WEBASTO do samochodu osobowego, • 400 zl.
Wrodaw, td. 0606/93-82-96
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OPONY 195 x 55 x 15,205 x 60 x 15,205 x 55x 16,215 x 50x 16,
225 x 50 x 16,235 x 40 x 18 i inne, letnie i zimowe, także felgi,
aluminiowe i stdowe. Wrodaw, td. 071/325-89-72,0602/19-16-22
OPONY 145 x 70x13,155 x 65x13,186 x 65x13,165 x 65x13,
175 x 70x13,165 x 65x14,185 x 65x15,195x65x151 Inne,
letnie i zimowe, felgi stalowe i aluminiowe 205 x 50 x 16,205 x 45
x 17,225 x 45 x 17. Wrocław, td. 071/325-89-72,0602/19-16-22
OPONY: Dębica Vivo 175/70 R13,165/70 R13 (bieżnik 6 mm) •
60 zł/szt. Kormoran 165/70 R13 + 4 fdgi (rozstaw otworów 4 x
100 mm) - 75 zł/szt Wtocław, tel. 0605/49-36-01
OPONY Dunlop, Pirelli i Michelin, 13', 14', 15', 16*. 17*. do sa
mochodów osobowych i busów, nowe, komplet • od 800-1.000 zł.
Wrocław, td. 0506/14-86-90

i godz. 8 “ -17“ , sob. do godz. 1400
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OKAZJA, OPONY NOWE, 2003 r. zim owe, letnie
13", 14", 15", 16", 17", Fulda, Dunlop, M ichelin,
Barum , Toyo, P ire lli, Hankook, Kleber. Ceny od
80 zł. Świdnica, ul. Rzeźnicza 2, tel. 074/852-11*30,
0502/32-99-69
W01029434

OLEJ SILNIKOWY MOBIL-1 OW40 lub 5W - 50 -120 zł/opako
wanie. Wrocław, tel. 0609/39-58-04
OPONA MICHELIN Pilot, 295x80x22.5, bieżnik o grubości 1 cm.
- 250 zł. Wrodaw, td . 0502/32-40-77

ATR AKCYJN E CEN Y III

W r o d a w , u l. J . N a ro d o w e j 1 8 7 (w o fic y n ie )
le i. 372-16-85, k o m . 0-607-578-639
OPONY BRIOGESTONE 265/35/18,4 szt, - 300 zł. Chojnów, po
wiat legnicki, tel. 0506/13-25-85
OPONY COLWAY CM3 205/50/16 86 V, bieżnik 6 mm, 2 szt, 230 zł. Wdbrzych, tel. 074/665-0445,0601/44-14-88
OPONY CONTINENTAL 250x15-18 PR, do wózka widłowego
GPW 4000. Przemków, td. 076/832-05-69
OPONY CONTINENTAL nowe, 215/40/16, cena 300 zł/szt Świd
nica, td. 074/852-11-30,0502/32-99-69
OPONY DĘBICA VIVO letnie, 155x70x13', zużyte maks. w 10%,
- 270 zł. Chocianów, td. 0696/04-04-52
OPONY DĘBICA PASSIO ♦ fdgi stalowe, stan idealny, pasują do
Daewoo Lanosa, Opla Astry, Seata Ibizy, VW Gołfa, Renaulta
Megane, Clio, Fiata Bravy oraz innych, cena za komplet -400 zł.
Nysa, td. 0603/61-96-62

zimowerabat do 45 % *
N O W E I U Ż Y W A N E 09034405 Opony
* d o w y c z e rp a n ia z a p a s ó w
Wrodaw, uLŚlężna78(przybasenie)TeL367-01-75lub0601-730-197 P r z e c h o w y w a n i e o p o n
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 16,17,18', odl. między otworami
5x112 mm, 4 szt z oponami lub bez. Wrocław, td. 0609/23-25-53
KUPIĘ FELGI ALU MINIOWE BORBET A 8.5Jx 17,2 szt. lub 10J
x 17,2 szt, lub Alpine 17J, 18J, pojedyncze, oryginalne, do BMW.
Wrocław, tel. 0607/16-80-08
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE O.Z. 2 sztuki, 5-ramienne gwiazdy,
z szerokim rantem 15", do VW. Wrocław, tel. 0600/99-26-53
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 14', 4x98 mm, z oponami, do Alfy
Romeo 33 - do 500 zł/kpł. Wrodaw, td. 0505/4841-01
KUPIĘ HAK HOLOWNICZY do Renaulta 25. Nowy Tomyśl, tel.
0693/40-27-69
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do Daewoo Nubiry o poj. 1600
ccm. Wdbrzych, td. 074/848-35-55
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ używaną, może być niekomplet
na. Wrocław, td. 071/32902-96
KUPIĘ KOGUTA SYGNALIZACYJNEGO do osobowej taksówki.
Dzierżoniów, td. 074/831-26-77
KUPIĘ KOŁPAKI oryginalne, do Mazdy 626. Jelenia Góra, td.
075/75248-02,0606/32-01 -11
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI FORDA ESCORTA, 1800 ccm, die
sd z lat 90. Wdbrzych, td. 074/841 -58-04

FOTELIKI SAMOCHODOWE: Concord. 9-36 kg, pasy 5-punkto
we, odpinane siedzisko • 130 zł. Romer, 9-20 kg, pasy p u n kto 
we, 3 pozycje leżenia - 90 zł. Wodaw, tel. 071/351-50-01,0501/
24-56-63
FOTELIKI SAMOCHODOWE : Romer UPT, dla dzieci o wa
dze 9-36 kg, reg. wysokość i szerokość siedziska • 80 zl, Rendux, dla dziecka o wadze do 18 kg, rozkładany do spania,
pasy, zagłówek, atest, obrotowy - 80 zł. Wrodaw, tel. 071/
346-25-94,0501/40-51-57
HAK HOLOWNICZY do Stara 200, - 300 zł. Jelenia Góra, td.
0691/65-79-82
HAK HOLOWNICZY odpinany, nowy, do Citroena, - 600 zł. Ka
lisz, td. 0696/3847-54
HAK HOLOWNICZY orygindny, prod. niemieckiej, doczepiana na
zatrzask kula, do Opla Omegi B kombi z 1996 r, - 520 zł. Legnica,
tel. 0602/29-7147
HAK HOLOWNICZY, 1962/67 r. do Vdkswagena Passata, • 100
zł. Wdbrzych, td. 0603/58-36-36
HAK HOLOWNICZY, 1986 r. do VW Passata. Oława, td. 071/
302-98-17,0503/19-44-18
HAK HOLOWNICZY, 1990 r. do Opla Kadetta. Oława, td. 071/
302-98-17,0503/1944-18

OPONA PIRELLI P2000 185/60/15', • 40 zl. Wrocław, tel. 071/
348-50-06,0601/76-37-32 *
OPONY 17.5x25, do ładowarki Ł-220, nowe, 2 szt. -1.800 zł/szt
tel. 0697/40-62-61
OPONY rozm. 265/40/18, 4 szt, - 300 zł. Chojnów, tel. 076/
818-79-01,0602/89-20-52
OPONY 225/55 R16, zimowe, kierunkowe - 50 zł/szt, 205/55 R16,
zimowe i letnie - 50 zl/szt. Chojnów, td. 076/818-79-01,0602/
89-20-52 .
OPONY używane, rozm. 195/65x15,4 szt, -150 zł. Chojnów, td.
0506/13-23-85
OPONY rozm. 205/50x15,4 szt, -140 zł. Chojnów, powiat legnic
ki. td. 0503/13-23-85.
OPONY z felgami, rozm. 365/80/20, do przyczepy -150 zł/szt.
Kalisz, td. 0604/55-66-88,0600/89-56-18
OPONY używane, do busa 195/70 R15 - 75 zi/sżt. Legnica, tel.
0606/48-74-52
OPONY różne rozmiary: 13*, 14*, 15* - od 30 zl. Lwówek śląski,
tel. 075/647-70-71,0602/73-84-30
OPONY .terenowe*, używane: 1200x20, 1400x20, 1300x18,
1200x18, 1300x530 • Kraz -100 zl/szt. Milejowice, tel. 071/
316-52-67,0602/53-84-68

OPONY DĘBICA zimowe, mdo używane, 135x12,165x70x13,
165x13,185x70x13,185x65x14, od 50 zł/szt Wałbrzych, td . 074/
848-31-59,0605/73-93-63
OPONY DĘBICA 185/65 R14,6 szt. • 60 zł/szt. Wtodaw, td . 071/
791*38-82,0502/35-77-17
O

OPONY DO W ÓZKÓW WIDŁOWYCH , m on ta ż
o po n pełnych u klienta. O pony do maszyn bu
d ow lanych i dro go w ych , gąsienice g u m o m do
m inikoparek, IVO - serw is opon. A utoryzow any
D ystryb u to r, W rocław , u l. Tam ogajska 12, tel.
071/336-20-60,071/360-04-40 (fax) W01031534

OPONY DUNLOP SP SPORT 200 E 205x60x16*, z 1992 r, 4 sztuki,
przebieg 5.000 km, z 2002 r, cena - 850 zł. Jawor, tel. 076/
87042-02
OPONY DUNLOP SP SPORT 01 letnie. 195x65x15, nowe, zapa
kowane, -999 zł. Lubin, td. 0604/24-26-18
OPONY DUNLOP nowe, 195/45/15, cena 180 zł/szt Świdnica,
td. 074/852-11-30,0502/32-99-69
OPONY DUNLOP letnie, 195x65x15,4 szt Wrocław, td. 0609/
23-25-53

/ y i m t u t i / T T ^ T / iiJ A n u ? 6000 o p o n w s ta łe j o fe rc ie f e l g i s t a lo w e Kobierzyce, Cieszyce 9, 071/390 8722,602599324
a lu m in io w e m

UrUJNY U Z iI W

FOTEL do VW Transportera T4, 2-osobowy, - 500 zł. Kudowa
Zdrój, powiat kłodzki, td. 0604/44-85-07
FOTEL DO BUSA kanapa 3-osobowa bez zagłówków, - 200 zł.
Wrodaw, tel. 0501/81-36-18
FOTEL KUBEŁKOWY BiMarco, modd D, kolor czerwony, - 450
zł. Niemodlin, powiat opolski, tei. 0606/63-39-85
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO dziecięcy, 0-13 kg, kdor
zidono-diwkowy, zdejmowana budka i podkładka pod główkę
noworodka, -180 zł. Brzeg, td. 077/411-31-88 po godz. 16

OPONY-FELGI 0P03138
NOWE • UŻYWANE • SERWIS
PRZECHOWYWANIE OPON
Radwanice k. Wrocławia, ul. Wrocławska 38
tel. 071/311-76-51
FOTELIK SAMOCHODOWY SAFETY BABY dla niemowlaka, 120 zł. Długołęka, tel. 071/315-10-04,0506/08-01-14
FOTELIK SAMOCHODOWY z funkcją nosidełka, wkład dla nie
mowlęcia, daszek, schowek, stan idealny, • 150 zł. Jaksonów, gm.
Żórawina, td. 071/311-30-05
FOTELIK SAMOCHODOWY do 36 kg - 90 zł. Jawor, td. 076/
729-25-64
FOTELIK SAMOCHODOWY dziedęcy, od 0 do 20 kg, vtfasne
pasy, czamy, stan b. dobry, - 30 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-26-59
FOTEUK SAMOCHODOWY MAXI COSI 0-13 kg, stan b. dobry,
mdo używany, -1.600 zł. Lubin, td. 076/840-85-21
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI 0-13 kg, z atestem, fenkcja nodddka i bujaka, wkładka dla noworodka, reguł. wys. moco
wania pasów, stan b. dobry, - 80 zł. Oborniki śląskie, td. 0504/
30-58-93
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX 3 stopnie nachylenia,
kolor granatowy wjasnądrobnąkratkę, stan b. dobry, doczepiany
zagłówek, -120 zł. Wrocław, td. 071/364-89-95,0600/80-08-32

INSTALACJA GAZOWA zdemontowana z Nysy, technicznie
sprawna, kompletna, bez dokumentacji. Grodziszcze, powiat świd
nicki, td. 0602/51-50-94
INSTALACJA GAZOWA z komputerem + butla, - 300 zl. Jelenia
Góra, td . 075/769-36-28
INSTALACJA GAZOWA BRC gaźnikowa - 300 zł. Kdisz, td. 0621
766-57-64 wieczorem
INSTALACJA GAZOWA BRC do samochodu z wtryskiem, zbior
nik 6 01, kompletna - 650 zł lub instalacja ze zbiornikiem w miej
scu kda zapasowego 351, z 2000 r. Legnica, td. 0502/66-94-19
INSTALACJA GAZOWA gaźnikowa, z dokumentacją, • 400 zł.
Trzebnica, td. 071/312-33-54,0608/73-27-50
INSTALACJA GAZOWA do silnika gaźnikowego, z dokumenta
cją, do Poloneza, Opla Kadetta z silnikiem o poj. 1300 ccm, butla
o poj. 601, stan b. dobry, - 300 zł. Wojdechów, td. 077/419-54-73,
0695/71-61-94
INSTALACJA GAZOWA gaźnikowa i na wtrysk oraz nowy reduk
tor I używany, na gwarancji - od 1.000 zł. Wrodaw, td . 0505/
57-09-33
INSTALACJA GAZOWA BRC poj. zbiornika 6 5 1, - 350 zł. Wo
da w, td. 0501/42-74-29
INSTALACJA GAZOWA kompletna, do Poloneza, • 320 zł. Wro
cław, tel. 071/336-24-69
INSTALACJA GAZOWA gaźnikowa, butla poj. 55 I, kpi. doku
mentacja, - 350 zl. Zielona Góra, td. 068/452-69-23,0604/27-67-22
INSTALACJA GAZOWA, 2003 r. na monowtrysk, z komputerem,
oryginalna, do Seata Tdedo, VW Passata. Modła, powiat boledawiecki, tel. 0602/88-08-99
INSTALACJA GAZOWA, 2003 r. do pdnego wtrysku i monowtrysku, kpi. dokumentacja, homdogacja, - 450 zł. Wrocław, td. 071/
329-02-96
KANISTER o poj. 2 0 1, 3 szt. oraz 5 I - 30 zl/szt. Wrocław, tel.
0607/99-93-94
KANISTRY poj. 2 0 1,3 szt, 5 1,1 szt, - 35 zł /szt. Wrocław, tel.
0607/99-93-94
KIEROWNICA SKÓRZANA z poduszką powietrzną do Mercede
sa. Lubin, td. 0601/15-81-81
KIEROWNICA SKÓRZANA MOMO z nabą i pasy Schroth, do
Forda Fiesty, ceny od 70 zł. Lubin, td. 0605/20-17-83
KIEROWNICA SKÓRZANA 3-ramienna, oryginalna, bez podusz
ki pow, stan idedny, do Seata Tdedo, Leona, VW Gołfa, Passata,
Skody OctavS, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/326-05-34
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Wrocław(Klecina), ul. Buraczana 10

tel. /fax 071/ 333-74-89.336-09-87

mama serwis aut japońskich
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Wrocław, ul. Alei Pracy2
(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ;
V tal/fax 071/339 00 23.0-601 786 2l

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI FORDA FIESTY z 1983 r, poj. 1.1,
w rozliczeniu książka obsługi Fiata 126p. Jugów, tel. 0508/82-27-39
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI PEUGEOTA 505 Ti opis techniczny.
Wrocław, td. 0607/27-37-74
KUPIĘ OPONĘ MICHELIN ENERGY 185/70 R14 88 T MXT Radid XSE, nową lub nieużywaną oraz jedną oponę Goodyear GT-2
175/65 R14 82T, nową lub nieużywaną, do Rovera, w cenie ok.
100 zł. Dobrzyce, tel. 062/741 -31 -06
KUPIĘ OPONĘ MICHELIN MXT rozm. 155/65 R13, nową. Wro
daw, td. 071/349-30-07,0695/22-52-99
KUPIĘ OPONY: jedną oponę Michelin Energy 185/70 R14 88T
MXT Radid XSE, nową lub nieużywaną oraz jedną oponę GoodYear GT-2175/65 R14 62T, nową lub nieużywaną. Dobrzyca, td.
062/741-31-06
KUPIĘ OPONY 165/70 R14, mało używane, w dobrym stanie, 4
szt. Lewin Brzeski, td. 077/412-80-78,0608/70-07-65

AUT0 ALARMYI
M0NTAŻ-SERWIS
ZNAKOWANIE POJAZDÓW

PROMOCYJNE CENY
autoalarm z atestem
centralny zamek • 2 drzw.
centralny zamek - 4 drzw
blokada skrzyni biegów

290 zt
180 zł
230 zł
340 zł

autoalarm 4- cz. ultra + centralny zamek 550 zl
autoalarm łe z . ultra + blokada skrzyni 650 zl

AUTOALARM KLASA PROFESJONALNA
(antynapad, czujnik wewn. blokada zapłonu,
własne zasilanie, domykanie szyb w wersji komfort)

OPONY nowe, 195x55x15,2 szt. i 205x55x1.5,2 szt. • 120 zł/szt.
Nysa, td. 0603/61-96-62
OPONY 185x60x14 felgi stdowe, do Daewoo Lanosa, Opla Astry
- 400 zł/kpł. Nysa, td. 0603/61 -96-62
OPONY 825x16,4 szt. - 200 zl/szt. Oborniki Śląskie, td. 071/
310-61-74
OPONY używane, różne rozmiary - od 14’ do 18*. Podgórzyn,
powiat jeleniogórski, td. 075/762-18-08,0602/43-9046
' OPONY używane, 24.00-14.00, do maszyn dężkicłi, stan dobry,
nie podęte. Polkowice, tel. 076/845-05-35,0508/19-65-88

O P O N Y .
UŻYWANE-HURT 1
tel. 0-604 113 558, 068/458-73-52
OPONY letnie, 205/55/16,4 szt, stan b. dobry, • 650 zł. Wałbrzych,
tel. 0604/58-57-89
OPONY letnie, 225/45/16,4 szt, stan b. dobry, • 650 zl. Wałbrzych,
tel. 0604/58-57-89
OPONY Dębica, Kormoran i Kleber, 175/70 R13,185/70 R13 i
165/70 R14, • 80 zł /szt.. Wdbrzych, td. 074/848-31-59, 0605/
73-93-63
OPONY : 165x65R14, 175x70R14, 195x65R15, 205x55R15,
205x55R16,215x65R16, bieżnik 7 mm, komplety- 50 zl/szt. Wo
łów, tel. 0606/73-62-95
OPONY letnie: 135/70/80/13,145/70/13,155/70/13,175/70/13,
165/65/14,175/65/14,185/60/14,185/65/15,195/60/65/15,205/
60/15,195/70/15C, 205/55/16 - 40-60 zł/szt Wrodaw, td. 0696/
04-63-69
OPONY 315x60R22.5, 365x55R19.5 • 350 zł/szt. Wrodaw, tel.
0609/47-88-98
OPONY wym. 175/70 R13, zimowe, 4 szt, stan b. dobry, - 270 zł.
Wrodatf, tel. 071/346-60-84
OPONY letnie z felgami, do Opla Astry, - 630 zł. Wrocław, tel.
0601/74-06-48

GWARANCJA SIECIOWA ASISTANCE W EUROPIE 900 zl

ZNAKOWANIE POJAZDÓW TYLKO 30 zł

CZĘŚCI CIĘŻAROWE IDOSTAWCZE

Legnica, al. Rzeczypospolitej 116 (lotnisko
• naprzeciwko hurtowni Żywiec-Trade)

* O P O N Y * O L E J E * F IL T R Y * »
* AKUM ULATORY*
|

te l. 0-606 966 264

t e l./f a x 0 7 1 /3 4 -3 4 -7 8 9 , S.C . GROS

W r o c ł a w , u l. T ę c z o w a 2 2
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OPONY DUNLOP SPORT 200 wym. 195/60x16,4 szt, - 650 zl.
Wrocław, td. 0502/57-51-22
OPONY DUNLOP letnie, 205 x 65 R15 - 420 zł/kpł. Wrodaw, tel.
0601/74-0648
OPONY FALKEN rozm. 215/40 R16, 2 szt, - 550 zł. Głogówek,
powiat prudnicki, tel. 0693/27-97-50
OPONY FIRESTONE 205/55 R15, roczne, 4 szt, - 850 zl. Kargo
wa, powiat zielonogórski, tel. 0601/73-69-22
OPONY FULDA letnie, używane, 175/65/14,185/60/14,185/65/
14,195/65/15,195/50/15, możliwość dokupienia felg. Wrocław,
tel. 071/35141-87 w godz. 9-17,0503/18-73-80
OPONY GOODYEAR z felgami, 16.9x24, -1.500 zł. Kostomłoty,
tel. 071/317-01-81
OPONY KLEBER 175/80/14, nowe, cena 140 zł/szt Świdnica,
tel. 074/852-11-30,0502/32-99-69
OPONY KLEBER: letnie, 175/70/13, stan b. dobry, 4 sztuki • 220
zł/komplet, letnie, 165/70/14, stan idedny, bieżnik 7 mm, stan ide
alny, 4 sztuki - 240 zł/komplet Wrocław, tel. 071/35141-87 w
godz. 9-17,0503/18-73-80
OPONY KLEBER, 2001 r. zimowe, nowe, - 850 zł. Pdenica Zdrój,
tel. 074/86845-51
OPONY KORMORAN rozm. 145/70/13, nowe, na gwarancji, 4 szt,
zimowe, - 80 zł /szt.. Bdesławiec, tel. 075/644-03*05, 0601/
38-70-66
OPONY KORMORAN z felgami stdowymi, 14' 185/65, stan b.
dobry, używane w sezonie zimowym 2002/2003 r, zakupione w
listopadzie 2002 r, fdgi z czteroma otworami, do Opla Astry II, 450 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/56-91 -66
OPONY KORMORAN letnie 175x70R14 oraz felgi stdowe, stan
dobry, • 550 zł. Wrocław, tel. 071/325-5544,0602/74-05-13
O

OPONY LETNIE : S em perit 175/70/14, Michelin
165/70/13, U niroyal 175/70/14,185/60/14, Michęlin 195/65/15 i inne oraz fe lg i, m ożliw ość monta
żu i wyważenia - 40-65 zł/szt. Bolesławiec, tel.
0697/36 4 9 -4 4
W01039304

OPONY MATADOR 185/55/14, letnie, 3 szt, • 100 zł. Lubin, tel.
0603/2644-94
OPONY MATADOR 275/80/22.5,4 szt, • 350 zł. Wdbrzych, tel.
0692/3048-33
OPONY MICHELIN z felgami, do Mercedese, równy bieżnik, wym.
195/65 R15, - 340 zl. Jelenia Góra. tel. 075/641-96-52
OPONY MICHELIN ENERGY 195/60 R15, letnie, 4 szt. Jdenia
Góra, tel. 0695/60-50-21
OPONY MICHELIN PILOT PREMACY 195x65x15, nowe, zapa
kowane, 4 szt, - 999 zł. Lubin, tel. 0604/24-26-18
OPONY MICHELIN 205/55/16,4 szt, stan b. dobry, - 650 zł. Wd
brzych, teł. 0604/58-57-89
OPONY MICHELIN do busa, 205x65x16 oraz 205x65x15, stan b.
dobry • 600 zł/kpi. Wrocław, tel. 0604/30-29-74

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl
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W rocław

| CAŁO DO BO W Y
S E R W IS O P O N “ M A R K O ”

(boczna uf.PomorakleJ)

prostowanie felg aluminiowych,sprzedaż opon

tel.328-73-00

OPONY MICHELIN MXT195/65/15,185/70/13.175/65/14, Con
tinental Contact 175/65/13, 4 szt, - 300 zł. Wrocław, tel..0601/
80-99-18
OPONY MICHELIN PILOT EXALT0 195x55R15, nowe • 1.300 zł/
kpł. Wrocław, tel. 071/357-54-28
OPONY MICHELIN ENERGY 175x70R14, miesięczne -1.000 zł/
kpi. Wrocław, tel. 071/357-54-28
OPONY MICHELIN używane, letnie, 175/70/13,155/13,155/70/
13,175/70/14,165/70/14, cena - 60 zł/szt, możliwość dokupienia
felg. Wrocław, tel. 071/351-41-87 wgodz. 9-17,0503/18-73-80

zam ów ienie, dętka, o chraniacz oraz dow óz do
100 km - g ra tis fa k tu ry VAT. G ryfów Ś ląski, tel.
075/781-41-74, 0603/66-16-74
W 01036574
O

R EG ENERACJA , PIASKOWANIE
SPAWANIE, LAKIEROWANIE

PROSTOWANIE FELGALU.

OPONY NOWE i UŻYWANE LETNIE I ZIMOWE
145x70x13, 155x70x13, 165x70x13, 165x65x14,
175x65x14, 185x65x14, 195x65x14, 195x65x15,
195x50x15, 225x60x16, 205x60x16, 195x55x16,
205x45x17, 222x40x17, 275x35x18 I inne, d u iy
w y b ó r • od 30 z ł, p rzy zakupie kom pletu m ontaż
g ra tis, również fe lg i stalow e i alum iniow e. W ro
cław, u l. O bornicka 84, te l. 0602/19 -t§-22, 071/
325-89-72
W81004294

—( UNIW ER-AUTO y

KUPIĘ
SAMOCHÓD

ul.Kaszubska 9
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Całe, uszkodzone, rozbite, zaniedbane,
p o p o larze , d o remontu, niekom pletno
F Z T fl
W S Z Y S T K IE M A R K I
f r g il
Gotów ka natychm iast III, Najw yższe ce n y III
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PONY.
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OPONY NOWE I UŻYWANE, 12-1 7* również do aut
dostaw czych, stan b. dobry, d uży w yb ó r oraz fe l
g i sta lo w e i a lu m in io w e , now e m odele, skup,
sprzedaż, zamiana, BEZPOŚREDNI IMPORTER.
Czynne codziennie w godz. 9-20, także w so bo 
ty . W ro cła w -Z ło tn iki, u l. K ielecka 64, te l. 071/

S p rze d a i, montaż, w ulkanizacja. D uży w yb ó r

I U Ż Y W

A N E

FELG ]

S T A L O W E I A L U M IN IO W E J

W rocfan^nL M iechow ity ł —bocnu pL K ro m in , t»L 313-27-14, 0-303 S U 252, w fe d t 8**—1S**^|
OPONY PIRELLISNOWSPORT zimowe, 205x65x15,4 szt. Wro
cław, teł. 0609/23-25-53
OPONY SEMPERfT zimowe, MS 195/65 R15, 8 szt, po Jednym
sezonie, - 50 zł /szt. Niemcza, powiat dzierżoniowski, tel. 0508/
39-57-65
OPONY SEMPERIT 205/60/15', • 100 zl. Wrocław, teł. 071/
348-50-06,0601/76-37-32
OPONY SEMPERIT 225/75/16, wzmocnione, 4 szt, stan b. dobry
• 650 zł, felgi aluminiowe oryginalne • 850 zł. Złotoryja, teł. 076/
878-29-13,0691/88-0845
OPONY STOMIL nowe, do Stara, - 300 zł /szt. Lubań, tel. 075/
722-12-56
OPONY STOMIL używane, 12.00-20, z bieżnikiem T-45 - 90 zi.
Wrodaw, tel. 071/799-80-10,0691/69-27-56
OPONY TOYO 215/40/17, nowe, cena 300 zł/szt. Świdnica, teł.
074/852-11 -30,0502/32-99-69
OPONY UNIROYAL16”, z felgami, bieżnik 8 mm, 4 szt * 150 zł /
szt. lub zamienię na przyczepę bagażową. Gryfów śląski, tei. 075/
781-42-08,0604/23-03-16

349-40-62 , 0508/16-90-34, 071/349-47-55 (fax),
0601/77-68-33
W81004644
O

OPONY NOWE I UŻYWANE, BEZPOŚREDNI IM
PORTER, różne ro zm ia ry: 12-18” , 245x45x18,
255x45x18, 235x40x18, 225x40x18, 225x40x17.
245x40x17, 235x4017, 245x45x17, 215x45x17,
215x40x17, 225x45x17, 225x55x16, 205x55x16,
205x50x16, 205x45x16, 205x50x15, 225x50x15,
195x50x15, 195x45x15, 185x55x15 i in ne . W ro
cła w , te l. 071/349-40-62 , 0508/16-90-34, 071/
3 4 9 -4 7 -5 5 w g o d z . 9 -2 0, 0 60 1 /7 7 -6 8 -3 3
W81005364

OPRZYRZĄDOWANIE DO NAUKI JAZDY linkowe, do Fiata Pan
dy, tel. 0608/47-38-35

P R Z E D S IĘ B IO R S T W O H A N D L O W E “A N A R ”
IMPORT - EXPORT, ART. GUMOW E. 6 7-4 1 0 SŁAWA ul. Przemysłowa 4
OPONY UŻYWANE, BłEŻMKOWANE I NOWE SERWIS l USŁUGI WULKAMZACYJNE
OPONY BIEŻNIKOWANE WEDŁUG NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII I PRZEZ NAJLEPSZE POLSWE
I NIEMIECKIE FIRMY

N A J T A Ń S Z Y I B E Z P O Ś R E D N I IM P O R T E R

“A N A R ”

/y y

Łupie*
Kajzcroj

H r» ;A N A R

O FE R U JE M Y O PO N Y DO AU T
- C IĘ Ż A R O W Y C H
- OSO BO W YCH
-D O S T A W C Z Y C H
- D O S P R Z Ę T U R O L N IC Z E G O

KOMPLEKSOMOBSŁUGAWZftKRESIEOPŁATYPRODUKTOWEJ. OZPYSKUI RECYKLINGU
T E L : S t a w a 0 - 6 8 3 8 8 0 0 3 3 ; t e l. / T a x 0 6 8 3 8 8 0 0 3 2
w w w . o p o n y - a n a r . c o m . p l e - m a lł : b l u r o @ o p o n y - a n a r . c o m . p l
OPONY UNIROYAL 225(50/16, 2 szt, stan b. dobry, - 320 zl.
Wałbrzych, teł. 0604/58-57-89
OPONY UNIROYAL, 2001 r. letnie, 205/50/16, bieżnik 7 mm, 4
szt, - 440 zł. Wałbrzych, fel. 074/665-04-45,0601/44-14-88
O

OPONY UŻYWANE: 135/70/13,145/70/13,155/70/
13, 165/70/13, 175/70/13, 165/65/14, 165/70/14,
175/65/14, 185/60/14, 185/65/15, 195/60/15, 195/
65/15,205/60/15,205/65/15,205/55/16,255/70/15,
d o busa 195/70/15C - 40-60 z ł/szt. (z montażem).
Przekładka 36-46 z ł (fe lg i a lum in iow e), pn.-pt.
7-17, t o b . 8-15. W rocław, ul. K ościuszki 124, tel.
0696/04-63-69
W02009874

PASY SZELKOWE do samochodu rajdowego, • 120 zł /szt. Brzeg
Dolny, tel. 071/319-64-52,0604/79-79-92
O

PLAN STACJI LPG w N iemczech, F rancji, A u strii,
C h orw a cji (sp o sób dojazdu, g od zin y otw arcia,
t e l. ) - 40 z ł. W ro c ła w , t e l. 0 5 0 2 /4 2-92 -6 8
W01036494

ROLETY BAGAŻNIKÓW półki tylne, siatki, do różnych modeli
samochodów. Oleśnica, tel. 071/314-44-84
SENSORY WSTRZĄSOWE nowe • 5 zł/szt Wrocław, teł. 0600/
05-05-08
SPRĘŻYNY SPORTOWE i amortyzatory doAudi 80, A3, A6, For
da Escorta, Mercedesa 190, 124, Opla Kadetta, Astry, Vectry,
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OPONY YOKOHAMA 265/40/17,2 szt, -150 zł. Chojnów, powiat
legnicki, tel. 0506/13-25-85
OPONY YOKOHAMA 265/35 ZR 18,2 szt nowe, -1.200 zł. Wro
cław, tei. 0504/23-97-53
OPONY YOKOHAMA 195/55/14,4 szt, nowe. - 800 zł. Wrocław,
tel. 0504/23-97-53
O

OPONY CIĘŻAROW E I ROLNICZE p ro d . ro s y j
s k ie j, now e: 840x15, 175x16, 185x16, 650x16,
7 5 0 x1 6 , 6 5 0 x 2 0 , 7 5 0 x 2 0 , 8 2 5 x2 0 , 9 00 x20 ,
1000x20, 1100x20, 1200x20, 8.30x20, 11.2x20,
12.4x 28, 15.5x38,18.4x30, 18.4x34 oraz inne na

Calibry, Renaulta, Seata Ibizy, Cordoby, Leona, VW Golfa I, II, lll,IV, Passata, Jetty, Vento, Scirocco, Corrado, od 200 zł/kpi. Lubin,
tel. 05Ó6/99-11-49
SPRĘŻYNY SPORTOWE do Alfy Romeo 166, BMW E-30, E-36,
Audi A6, Fiata Marea, Forda, Fiesty, Escorta, Hondy Civica, Opla
Ascony, Astry, Corsy, Kadetta, Tigry, Vectry, Seata Toledo, Ibizy,
Cordoby, VW Golfa, Jetty, Vento, Passata B3, B4, B5, Scirocco,
Corrado, Bory. Lubin, tel. 0605/20-17-83
ŚWIECE ZAPŁONOWE BRISK PREMIUM LOR15LGS sporto
we, nowe, oryginalnie zapakowane, 4 szt, cena • 70 zł. Wrocław,
tel. 071/399-88-03,0608/55-65-45
TŁUMIK DRAGON okrągła końcówka, średnica około 10 cm, ba
sowy, 6-miesięczny, stan dobry, • 120 zł. Wrocław, tel. 0507/
15-96-96 '
O

i ^raluminiowych
F E L iC
r™
stalowych!
Usługi wykonujemy w ciągu jednego d nia lli 1

OPONY
%OW E i UŻYWANI
i M frn o n taż zakupionych opon gratig
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TŁUM IKI SPORTOWE BASOWE z w ykłe i n ie ty 
powe u kład y w ydechow e, różne w zory, p od w ó j
ne u k ła d y w y d e c h o w e , s k u te c z n y tłu m ik w
m ie js c e k a ta liz a to ra , w s z y s tk ie k o ń c ó w k i ze
s ta ll n ierdze w n ej • p ro m o cyjn e ceny. Ś w id n i
c a , t e l . 0 7 4 /8 5 8 -8 6 -2 8 ,
0 6 0 5 /4 4 -0 4 -7 1
W 01039094

TŁUMIKI SPORTOWE SEBRING, REMUS oryginalne, tuningo
we oraz zderzaki i spoilery Abarth, AMG, Alpine. Krotoszyn, teł.
0608/40-65-49
TŁUMIKI SPORTOWE basowe, z regulowanym poziomem ba
sów, różne wzory, końcówki ze stali nierdzewnej. Miłochów, tel.
074/853-75-29,0605/76-79-58
WINDY ZAŁADOWCZE • od 800 zł/szt, tei. 0504/95-90-89
ZAMIENIĘ FELGI STALOWE 14', do Opla - na telefon GSM No
kia 3210, w stanie dobrym. Wrocław, tel. 0601/78-28-97
ZBIORNIK DO INSTALACJI GAZOWEJ fi 400. poi. 1301, z
homologacją. Lwówek śląski, tel. 075/647/70-71, 0602/
73-84-30
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ABSOLUTNIE AUTA KUPIĘl WSZYSTKIE MARKII
PŁACĘ NAJWYŻSZE CENY, uszkodzone, rozbite
lekko lub m ocno • każdy rodzaj uszkodzeń, do
rem ontu, po pożarze oraz całe, nawiążę w sp ół
pracę z w arsztatam i, p om ocam i d ro go w ym i, par
k in g a m i • w y s o k ie p ro w izje l G otów ka n atych 

GOTÓWKA
w

2 0

minii!

m iast! Najlepsze ceny! e-m ail: skupaut@ w p.pl,
te l. 060 1/7 8-82 -8 4 c a łą d o b ę , 0 601/70-76-45
W81004384

65 R 1 4 ,185/55 R 1 4 ,185/60 R 1 4 ,185/65 R 1 4 ,1851
70 R 1 4 ,195/60 R 1 4,195/65 R 1 4 ,195/70 R 1 5,205 1
65 R 1 5,215/55 R16 235/45 R17, 195/50 R 1 6 ,205 1
55 R 1 6 ,225/50 R 1 6,215/40 R 1 7 .30x9.5 R15. Fel
g i stalowe, i alum iniow e, pn.-pt. 10-18, sob. 10-15,
u l. O lsztyńska 44, te l. 0602/42-58-23 W rocław

Ż

O

Posiadamy własny transport

ABSOLUTNIE KUPIĘ każde a uto całe i p ow ypad
kowe, nowe i stare ro czn iki, uszkodzone, spalo
ne, zniszczone, całe, dostawcze, osobow e, tere
nowe, tra n sp o rt g ra tis, najlepiej płacę, gotów ka
w 5 m in, autaokazja@ wp.pl, w w w .napicar.pl, tel.
0605/62-00-14, 0602/77-11-77 H W81004574

ALFA ROMEO 145,146,156, 165,1994/03 r. może być lekko
uszkodzony, w b. dobrym stanie lub do poprawek blacharsko-lakiemłczych, możliwość spłaty kredytu. Wrocław, tal. 071/37247-88
ALFA ROMEO 75. Poznań, tel. 0602/86-87-30
AUD1100, benzyna, inst. gaz. stan ł rok obojętny, teł. 0505/
79-09-22
AUD1100,1979/81 r, 2200 ccm, benzyna bez instdaci gazowej,
zarejestrowany, stan techn. b. dobry, w cenie d o i .500 zł. Legni
ca, teł. 0698/61-49-18
AUD1100 C 4 ,1991/97 r. może być uszkodzony łub do remontu.
Wrocław, teł. 071/390-23-20,06^4/06-55-32
AUD1100, A 4,80 B3, B4 stan obojętny, może być mocno łub lek
ko uszkodzony, zniszczony, dobrze zapłacę. Pleszew, teł. 0601/
66-04-39
AUDI 200, 5000,1984/85 r, 2200 ccm, benzyna - do 300 EUR.
Opole, teł. 0505/35-46-24
AUDI 80 B3, B 4,1967/91 r, benzyna, diesel może być do popra
wek błacharsko-iakiemiczych, mechanicznych, po wypadku łub w
b. dobrym stanie, zarejestrowany, możliwość spłaty zadłużenia.
Wrocław, tel. 071/37247-88
AUDI 80 B3, B4, A 4 ,1987/98 r, benzyna, diesel kolor obojętny,
może być do poprawek blacharsko-lakiemiczych, mechanicznych,
uszkodzony łub w dobrym stanie, spłacę zadłużenia. Wrodaw, tei.
0607/96-65-11
AUDI 80,1987/96 r. może być uszkodzony lub do remontu. Wro
cław teł. 071/390-23-20,0604/06-55-32
AUDI 80 B3, B4,1988/94 r. może być w dobrym stanie, do lakie
rowania i napraw mechanicznych, ew. uszkodzony. Wrocław, tel.
0693/50-06-24
AUDI 80 B3, B4,1988/95 r, diesel inst. gazowa, zarejestrowany.
Wrodaw. tel. 0609/23-25-53
AUDI 80 B3, B 4,1988/95 r. z inst. gazową lub diesei, kolor obo
jętny, w b. dobrym stanie, bez wypadku, z kpi. dokumentacją, za
rejestrowany. Wrodaw, tel. 0609/23-25-54
AUDI 80,1990/93 r, diesel w idealnym stanie. Wrodaw, teł. 071/
765-39-31,0503/07-67-61
AUDI 80,100, A6 B3. B4, C4,1985/95 r. w b. dobrym stanie lub
uszkodzony, zniszczony abo inne propozycje. Legnica, tel. 0606/
66-30-66
AUDI 80, 90,100 może być uszkodzony lub do remontu. Wro
cław, teł. 0692/71-38-03
AUDI A 6,1998 r, 2400 ccm w całośd łub uszkodzony przód. Nysa,
teł. 0605/89-58-25
BMW 3 E-30 stan i rok prod. obojętne, do remontu lub na częśd.
Wrodaw, tel. 0693/50-02-64
BMW 3,1987/90 r. rozbity, z dokumentacją polską. Nowa Sól, tei.
0506/40-83-88
BMW 3 E-30, 1986/89 r, 1800 ccm 4-drzwiowy, na zachodnich
tablicach. Legnica, tel. 0697/43-55-05
BMW 3, 5 E-30, E-34, E-36 rok produkcji i stan obojętny. Wro
daw; tel. 0604/21-04-12
BMW 3,5 E-30, E-34, E-36 może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrodaw, teł. 0507/04-95-96
BMW 3 ,5 ,6 ,7 bez względu na stan techniczny oraz rozbite, do
remontu lub na częśd, poniżej ceny giełdowej, teł. 0603/78-78-18
BMW 316 i, 1969/90 r, 1600 ccm, M-40 stan simka b. dobry, tech
nicznie obojętny, z zadbanym wnętrzem. Oława, teł. 0504/15-75-33
BMW 316,318,320,325 E-30, E-36,1984/96 r. zarejestrowany,
może być uszkodzony, po wypadku, do lakierowania, napraw me
chanicznych, blacharskich lub stan b. dobry, możfiwa spłata za
dłużenia. Wrodaw, teł. 0609/23-25-53
BMW 316,318,320,325 E-30, E-36,1984/98 r. wb. dobrym sta
nie, zarejestrowany, może być do drobnych poprawek lakierni
czych. Wodaw, tel. 0693/504)2-64
BMW 316,318,320,325 E-30,1985/91 r. w bardzo dobrym stanie
technicznym lub uszkodzone, do poprawek błacharsko-lakiemiczych, zarejestrowane w kraju. Pleszew, tel. 0692/56-49-16
BMW 320,325,525. Wrocław, teł. 0605/62-00-14
BMW 323 i, 1979/83 r. uszkodzony, do remontu, z silnikiem w
bardzo dobrym stanie, tylko poj. 2.3. Kafisz, tel. 0503/90-06-08
CADILLAC ELDORADO, SEVILLE Grand Opera, techn. spraw
ny, bez wypadku lub uszkodzony. Wrodaw, tel. 0601/77-87-40
CHRYSLER GRAND VOYAGER, VOYAGER Town & Country, bez
wypadku lub uszkodzony. Wrodaw, tel. 0601/77-8740
CITROEN może być uszkodzony łub do remonlu. Wtodaw, teł.
-0692/71-38-03
CITROEN BERLINGO, diesel 5-osobowy, uszkodzony • do 20.000
zł. Wiązów, powiat strzeliński, tel. 0604/10-79-48
CITROEN BX, 1984/92 r, 1900 ccm, diesel na zachodnich tabli
cach. Lubań, tel. 0697/24-15-26
CITROEN C15, BERLINGO, JUMPER w dobrym stanie, spręwny lub do drobnych poprawek. Legnica, tel. 076/722-90-43,0606/
14-33-94
CITROEN JUMPER stan dobry, z ważnym przeglądem i OC, w
cenie do 35.000 zł. Wałbrzych, tBl. 0608/12-1541 ..
CITROEN XANTIA, XM, 2100 ccm, turbo D bez wypadku, pełne
' wyposażenie, zadbany. Wałbrzych, tel. 074/665-04.45, 0601/
44-14-88
CITROEN ZX, 1995/96 r, 1400 ccm. Zielona Góra, teł. 068/
45246-35
DAEWOO ESPERO, LANOS, NUBI RA. 1994/03 r. do poprawek
lakierniczych i blacharsko-mechanicznych, uszkodzony lub stan
b. dobry, możliwość spłaty zadłużenia. Wrocław, tel. 0609/23-25-54
DAEWOO LANOS, benzyna, inst gaz. homologacja na dężaro
wy, do 13.000 zł. Sierosław, teł. 061/814-78-36,0602/38-59-55
DAEWOO LANOS stan dobry, do małego, remontu lub lakierowa
nia, w rozsądnej cenie. Wałbrzych, tel. 074/665-10-68
DAEWOO LANOS rok produkcji obojętny. Wrodaw, tel. 071/
782-22-75 po godż. 18,0604/95-93-70
DAEWOO LANOS, MATIZ, TICO wb. dobrym stanie lub uszko
dzony, płatne gotówką, transport gratis. Świdnica, tel. 074/
853-31-10
DAEWOO LANOS, MATIZ, TICO, 1990/04 r. po wypadku lub do
remontu. Oleśnica, tel. 071/793-35-09,0601/41-23-29
DAEWOO LANOS, NEXIA, NUBIRA, MATIZ, TICO. Wrodaw, tel.
0609/22-67-77,
DAEWOO LANOS, TICO, MATIZ w b. dobrym stanie lub znisz
czony, spalony. Legnica, tel. 0606/68-30-86
DAEWOO LANOS, TICO, MATIZ, NUBIRA, 1994/04 r, benzyna,
diesel kupiony wNsalonie, bez wypadku, I właściciel. Wrocław,-tel.
071/37247-88
DAEWOO LEGANZA bez w ypadku, pełne w yp o 
sażenie, skórzana tapice rka , te l. 0602/60-72-20
W01039554
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Wystawiamy zaświadczenie potrzebne do \frejestrowanla pojazdu

Wrocław, nL Opolska 114
teL/fai 071/311 7193, teL kom. 0501403135 - DZWOŃ CAŁĄDOBĘ
FIAT PUNTO II rok produkcji obojętny. Wrocław, teł. 071/782-22-75
DAEWOO LEGANZA, NUBIRA cały łub uszkodzony, chętnie z
po godz. 18,0604/95-93-70
inst. gazową. Wrodaw, teł. 0609/39-58-04
FIAT PUNTO chętnie do poprawek blacharsko-lakiemiczych,
DAEWOO MATIZ rok produkcji obojętny. Wrocław, tel. 071/
mechanicznych lub w dobrym stanie, zarejestrowany w kraju.
782-22-75 po godz. 18,0604/95-93-70
Wrodaw, tel. 0609/23-25-53
DAEWOO MUSSO, 1997/01 r. może być uszkodzony lub do re
FIAT PUNTO, 1992 r. od I właściciela. Bystrzyca Kbdzka, tei.
montu. Wrodaw, tel. 071/390-23-20,0604/06-55-32 '
,074/811-03-72
DAEWOO NEXIA, TICO kolor i wyposażenie bez znaczenia. Wro
'FIAT PUNTO li, 2002 r, 1200 ccm przebieg do 30 tys. km, I władaw, tei. 071/338-02-78,0603/04-75-27
śdciel, kupiony w salonie, bez wypadku, 5-drzwiowy, el. otw. szy
DAEWOO NUBIRA, 1997/01 r. może być uszkodzony lub do re
by, centralny zamek, wspomaganie kier, do 25.000 zł. Legnica,
montu. Wrodaw, tel. 071/390-23-20,0604/06-55-32
tel.
0505/75-97-49
DAEWOO NUBIRA, 1998 r, 1600 ccm, benzyna, 16V z przebie
FIAT SEICENTO stan b. dobry, od I urfaśddda, możliwość spłaty
giem do 80 tys. km, kolor wiśniowy, wyposażony w ABS, klimaty
zadłużenia,
święta Katarzyna, powiat wrodawski, teł. 0607/
zację, centralny zamek, ei. otw. szyby, ei. reg. lusterka i poduszkę
96-65-11
pow, kupiony w salonie, od I właśddeła, serwisowany, w cenie do
FIAT
SEICENTO
rok produkcji obojętny. Wrocław, teł. 071/
16.000 zł. Głogów, tei. 0507/08-65-37
782-22-75 po godz. 18,0604/95-93-70
DAEWOO NUBIRA, 1999 r, 80 tys. km koniecznie z ABS i po
FIAT SEICENTO bez wypadku lub lekko uszkodzony. Wrocław,
duszką pow, tylko sedan lub hatchback, w cenie do, • 19.000 zł.
tel. 0601/12-36-63
Dobrodzień, powiat oleski, tel. 0601/36-94-54
FIAT TEMPRA, TIPO, UNO, 1990/02 r. w b. dobrym stanie, od I
DAEWOO TICO stan dobry, do małego remontu lub lakierowania,
właśddela, kupiony w salonie, zarejestrowany, może być do drob
w rozsądnej cenie. Wabrzych, tei. 074/665-10-68
nych poprawek. Wrodaw. teł. 071/372-47-88
FIAT 125p łub Polonez, za wyrejestrowanie. Legnica, tal. 076/
FIAT TEMPRA, UNO w dobrym stanie lub'do poprawek. Wro
721 -03-83,0697/20-11 -06
daw, teł. 071/791-38-82,0502/35-77-17
FIAT 125p techn. sprawny, z silnikiem do remontu • do 350 zł.
FIAT TEMPRA, UNO, TIPO, 1990/99 r. do poprawek lakierniczych,
Oława, tel. 0504/15-75-33
blacharskich lub w b. dobrym stanie, zarejestrowany. Wrodaw,
FIAT 125p stan obojętny - do 300 zi. Wiązów, tal. 071/394-38-21,
tal.
0609/23-25-54
0504/9843-11
FIAT TIPO, UNO w dobrym stanie lub do poprawek. Wrodaw, tei.
FIAT 125p KOMBI zarejestrowany, zadbany, może być bez OC,
071/79142-15,0603/77-90-48
techn. sprawny, w cenie do 1.500 zł. Wrodaw, tel. 0607/15-64-06
FIAT UNO 3-drzwiowy, bez prawa rejestracji, w dobrym stanie, w
FIAT 125p PICK-UP zarejestrowany, z ważnym przeglądem i OC,
cenie do 2.000 zł. Wrodaw, teł. 0508/11-58-09,0600/41-76-31
może być bez nadbudowy. Wrodaw, teł. 0694/50-65-56
FIAT UNO stań i rok obojętny. Wrodaw. tei. 0505/794)9-22
FIAT 125p zarejestrowany, ważny przegląd, do 1.500 zł. Wrodaw,
FIAT UNO, 1984/90 r. do remontu błacharki lub silnika. Sobótka,
teł. 050508-78-84
tel.
071/316-33-64 po godz. 18,0696/20-36-90
FIAT 125p, 126p. Wabrzych, teł. 0698/24-99-70
FIAT UNO, 1990/03 r. może być do poprawek blacharFIAT 125p, 126p z kpł. dokumentacją, może być lekko uszkodzo
sko-lakierniczych i mechanicznych lub stan dobry, zarejestrowa
ny, z okolic Ścinawy lub Wdowa, do 150 zł. Wołów, tei. 071/
ny. Wrodaw, tei. 0609/23-25-53
380-93-67 po godz. 16
FIAT UNO, 1995 r, 1100 ccm 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji
FIAT 125p, 126p, CINOUECENTO, PUNTO, SEICENTO, UNO
do 2.000 zł. Kamienna Góra. tel. 075/746-11-12
może być uszkodzony tib do remontu. Wrocław tel. 0692/71-38-03
FORD stan obojętny, może być uszkodzony, dobrze zapłacę. Lesz
FIAT 126P, 125P techn. sprawny, z okolic Wrodawia • do 300 zł,
no, tel. 0607/56-05-05
tel. 0501/10-59-82
FORD ESCORT uszkodzony lub zniszczony. Świebodzice, tel.
FIAT 126P, 125P także bis, tanio, uszkodzony, do remontu. Wro
0606/59-16-30
daw, tel. 0605/12-804)5
FORD ESCORT XR3I, CABRIO, benzyna, inst gaz. może być do
FIAT 126P, 125P stan i rocznik obojętny - do 150 zl. Wrodaw, tel.
poprawek. Wrodaw, tel. 0506/10-89-05
0604/39-55-66
FORD ESCORT, 1982/90 r. do remontu blacharki lub silnika. So
FIAT 126p od 1989 roku, może być do remontu łub po wypadku,
bótka, tei. 071/316-33-64 po godz. 18,0698/20-36-90
dobrze zapłacę. Pleszew, tel. 062/741-83-28,0506/53-07-67
FORD ESCORT KOMBI, 1986/87 r, 1600 ccm. benzyna, diesel
FIAT 126p wyprod. po 1990 r, do 3.000 zi. Sulechów, tei. 068/
bez prawa rejestracji, 3-drzwiowy, w b. dobrym stanie - do 1.500
385-54-00,0606/93-01-34
zł. Głuchdazy, tel. 077/43945-02
FIAT 126p może być uszkodzony, w cenie do 250 zl lub przyjmę
FORD ESCORT, 1986/89 r, 1600 ccm, benzyna, bez prawa reje
wzamian za wyrejestrowanie. Trzebnica, tei. 071/312-33-54,0608/
stracji, może być uszkodzony, tel. 0506/58-45-57
73-27-50
FORD
ESCORT, 1986/95 r. może być uszkodzony lub do remon
FIAT 126p el w dobrym stanie lub do poprawek. Wrodaw, tel.
tu. Wrocław, teł. 0608/09-15-08
0506/10-89-05
FORD
ESCORT, 1989/90 r. I wteśddd, zadbany, bez wypadku FIAT 126p stan i rocznic obojętny - do 600 zł. Wrodaw, tel. 0605/
do 5.500 zł. Złoty Stok, teł. 0501/39-79-54
18-27-75
FORD ESCORT, 1990/91 r, 1300-1600 ccm bez prawa rejestracji,
FIAT 126p, 1982/90 r. stan dobry lub do poprawek, w cenie do
w całośd łub na częśd, -1.000 zł. Leszno, tel. 0603/44-46-86
800 zł. Wrodaw, teł. 0506/63-07-73
FORD ESCORT, FIESTA, FOCUS, MONDEO, SCORPIO, SIER
FIAT 126p, 1984/90 r. bez wypadku, z ważnym przeglądem, w
RA może być uszkodzony lub do remontu. Wrodaw, td . 0692/
dobrym stanie technicznym, w cenie do 500 zł. Wrodaw tel. 0693/
71-38-03
81-57-44
FORD ESCORT, FIESTA, FOCUS, KA, SCORPIO, 1996/03 r.
FIAT 126p, 1987/89 r. do remontu, rozbity, może być bez OC i
może być w b. dobrym stanie, uszkodzony lub do poprawek bla
przeglądu. Przerzeczyn Zdrój, tel. 074/837-50-23,0691/52-88-48
charsko-lakiemiczych,
możliwość spłaty kredytu. Wrocław, teł.
FIAT 126p, 1987/94 r. może być do remontu lub małych popra
0609/23-25-54
wek. Szczepanów, powiat świdnicki, tei. 0608/33-90-65
FORD
ESCORT,
FIESTA,
MONDEO stan obojętny, może być
FIAT 126p, 1987/97 r.. Wrodaw, tel. 0507/84-15-70
uszkodzony lub zniszczony, dobrze zapłacę. Pleszew, tel. 0601/
FIAT 126pi 1988/90 r. stan obdętny • do 1.000 zł. Wrodaw, tel.
66-04-39
0605/18-27-75
FORD ESCORT, FOCUS, FIESTA, MONDEO, KA, 1986/02 r. po
FIAT 126p, 1988/93 r, 650 ccm do remontu lub na częśd, stan i
wypadku lub do remontu. Oleśnica, tal. 071/793-35-09, 0601/
rocznik obojętny • 800 zl. Świdnica, tel. 074/850-13-53, 0600/
41-23-29
20-24-17
FORD ESCORT, FOCUS, MONDEO, 1991/03 r. stan b. dobry iub
FIAT 126p, 1988/96 r. może być do poprawek blachar
do niewielkich poprawek lakierniczych, zarejestrowany w kraju.
sko-lakiemiczych lub do remontu. Oleśnica, tel. 0507/16-71-64 _
Wrodaw, tei. 0609/23-25-53
FIAT 126p, 1995/96 r. zadbany. Złoty Stok, teł. 0606/75-38-29
FORD ESCORT, MONDEO, 1990/99 r. chętnie do poprawek bla
FIAT 126p, 1999/00 r. I <Maśddel, zadbany, boz wypadku - do
charsko-lakiemiczych, mechanicznych, uszkodzony lub w dobrym
5.500 zł. Złoty Stok, tel. 0501/39-79-54
stanie, zarejestrowany w kraju. Wrodaw, tel. 0693/50-02-64
FIAT 126p, 1999/01 r. stan idealny. Wrodaw, tei. 0603/85-13-62
FORD ESCORT, SIERRA, FIESTA, SCORPIO stan obojętny,
FIAT 128 najchętniej cabrio, może być do remontu. Wociaw, tel.
zarejestrowany w kraju. Oława, teł. 0607/96-65-11 .
0609/74-95-22
FORD FIESTA. 1983/94 r. do remontu. Prudnik, td. 077/437-61-30
FIAT BRAVA, BRAVO do remontu. Bielawa, powiat dzierżoniow
FORD FIESTA, 1990/91 r, 1300-1600 ccm bez prawa rejestracji,
ski, tel. 0606/55-24-00
w całośd lub na częśd, • 1.000 zł. Leszno, tel. 0603/44-46-86
FIAT BRAVA, BRAVO, SEICENTO, PUNTO, CINOUECENTO,
FORD FIESTA, 1993/94 r, wtrysk poj. 1.1-1.3, mały przebieg,
UNO, TPIO, 1995/04 r, po wypadku lub do remontu. Oleśnica, tel.
5-drzwiowy, szyberdach, zadbany. Głogów, tel. 076/834-55-61
071/793-35-09,0601/41-23-29
FORD FIESTA, 1994/95 r, 1300 ccm 3-drzwiowy, chętnie niebie
FIAT BRAVA, BRAVO, TIPO, UNO, TEMPRA, PUNTO, SIENA,
ski metalic, w b. dobrym stanie, bez prawa rejestracji, na zachod
1994/02 r, benzyna, inst gaz. lub diesel, do poprawek blacharnich tablicach. Wrocław, td. 0606/79-11 -93
sko-łakiemiczych, uszkodzony lub w dobrym stanie, możliwość
FORD GRANADA KOMBI, 1982/85 r. w dobrym stanie. Wrodaw,
spłaty kredytu, zadłużenia. Wrodaw, tai. 071/37247-88
tel. 071/330-26-33
FIAT CINOUECENTO, benzyna, inst gaz. stan i rok obojętny, teł.
FORD ORION, benzyna,, diesel wyprodukowany po 1990 r, po
0603/62-97-60
wypadku, całkowicie zniszczony, kpł. dokumentacja. Świdnica, tel.
FIAT CINOUECENTO, benzyna, inst gaz. stan i rok obojętny, tBl.
0606/83-55-07
0692/34-66-68
FORD ORION, 1990/91 r, 1300-1600 ccm bez prawa rejestracji,
FIAT CINOUECENTO, 1990/03 r. może być do poprawek blacharw całośd lub na częśd, -1.000 zł. Leszno, td. 0603/44-46-86
sko-mechanicznych oraz do lakierowania lub w dobrym stanie,
FORD SCORPIO SEDAN, 1990/91 r, 2900 ccm na zachodnich
zarejestrowany. Wrodaw, tel. 0609/23-25-54
tablicach. Lubań. tal. 075/646-34-78,0609/28-30-80
FIAT CINOUECENTO, 1992/02 r. w b. dobrym stanie, bez wy
FORD SCORPIO, SIERRA w dobrym stanie lub do poprawek, do
padku, od I właściciela, możliwość spłaty kredytu. Wrodaw, tel.
4.000 zł. Trzebnica, td. 0502/58-98-56
0607/96-65-11
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel najchętniej kombi, w dobrym
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r. I właśdciel, zadbany, bez wy
stanie, na zachodnich tablicach. Góra, tel. 0609/04-60-22
padku • do 5.500 zł. Złoty Stok, tel. 0501/39-79-54
(śr.-niedz.)
FIAT CINOUECENTO, 1997/96 r. od I właśddela. Wilkszyn, gm.
FORD SIERRA, benzyna, inst gaz. lub diesel. Wrodaw, td. 0506/
Miękinia, tel. 071/397-18-24,0607/69-11-39
10-89-05
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO bez wypadku lub uszkodzo
FORD SIERRA, 1982/92 r. uszkodzony lub do remontu, może być
ny. Wrocław, tel. 0602/29-12-92
na białych tablicach. Wrocław, tel. 0608/09-15-08
FIAT CINOUECENTO, TIPO, UNO kolor i wyposażenie bez zna
FORD SIERRA, 1990 r, 2000 ccm, benzyna hatchback, na za
czenia. Wrocław, teł. 071/338-02-78,0603/04-75-27
chodnich tablicach. Nysa, td. 0696/70456-33
. FIAT CINOUECENTO, UNO; PUNTO, TIPO, SEICENTO może
FORD SIERRA, 1990/91 r. czerwony, uszkodzony lub karoserię,
być po wypadku, stan obojętny lub z silnikiem do /emontu, po
z kpi: dokumentacją - w cenie do 1.500 zł. Ziębice, tel. 074/
1988 roku, dobrze zapłacę. Pleszew, tel. 0601/66-04-39
819-J947,0604/16-12-52
FIAT DUCATO BUS może być uszkodzony lub do remontu. Wro
FORD SIERRA, 1991/93 r, 2000 ccm, DOHC wb. dobrym stenie,
daw, tel. 0692/71-38-03
w cenie do 8.000 zł. Wrodaw, tel. 0506/53-46-32
FIAT DUCATO na zachodnich tablicach lub uszkodzony, zareje
IFORD TRANSIT BUS może być uszkodzony lub do remontu.
strowany w kraju. Wrodaw, tel. 0609/02-67-37
Wrocław, tel. 0692/71 -38-03

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl
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* Najwięcej płacimy
* Posiadamy własny transport
* Skupujemy FIATY z całej Polski
* Wystawiamy zaświadczenia do wyrejestrowania
FORD TRANSIT, 1987/93 r, 2500 ccm, diesel w dobrym stanie
lub do poprawek z siedzeniami lub bez, na zachodnich tablicach.
Wrocław, tel. 0606/79-11 <93
FORD TRANSIT MAXł, 1966/90 r, 2500 ccm, diesel na zachod
nich tabficach. Radzyń Podlaski, tel. 0605/51 -95-86
HONDA CIVIC SEDAN, 1992/95 r. uszkodzony lub bez prawa re
jestracji. Wrocław, teł. 0602/81 -21 -23
HONDA OłYIC COUPE, 1993/95 r. stan idealny. Oborniki Ślą
skie, td/071/310-33-58,0605/76-21-77
IVECO TURBODAILY tanio, uszkodzony, do remontu. Wrocław,
tel. 0605/12-80-05
JEEP CHEROKEE, GRAND CHEROKEE po wypadku, zniszczo
ny, zdekompletowany, także na zachodnich tablicach. Wrocław,
tel. 0602/29-12-92
JEEP CHEROKEE, GRAND CHEROKEE, WRANGLER zadba
ny, w b. dobrym stanie lub uszkodzony, po spaleniu, stan i rocznik
obojętny. Legnica, tel. 0606/68-30-86
KIA CERES. 1996/97 r, 2400 ccm, diesel sprawny, 1.51- do 7.000
zł. Piekary Śląskie, tel. 032/284-34-53
O

KUPIĘ SAMOCHÓD OSOBOWY NA ZACHODNICH
TABLICACH na części: VW G olf II, 1988/.1991 r,
1.3, w try s k paliwa, 5-biegow y • d o 1.300 zł, VW
G o lf II GTI • d o 1.700 zł, ta k ie Renault C lio, C itro 
en ZX - d o 1.300 z ł, A lfa Romeo 33,1992/1995 r,
O pel O mega • d o 1.500 zł, Fiat Crom a, 1991/1994
r. - do 1.600 zł Mazda 626 ko m b i, 1988/1991 r. •
do 1.800 z l, ko lor, o bo ję tn y z dokum entacją,, do
w g lą d u , z tra nsp o rtem -, Ś w id n ic a , te l. 0694/
38-49-59
W01041724
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ZADZWOŃ

Ew, ul. Opolska 114
teL/lai 071/311-71-93
Lub 0-501 403 135
CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

MERCEDES C-KLASSE bez prawa rejestracji. Jelenia Góra, tel.
0603/61-59-50,0692/09-80-19
MERCEDES SPRINTER MAXI może być uszkodzony, do 50.000
zł, teł. 0601/75-69-85
MERCEDES SPRINTER skrzyniowy, długi lub pod zabudowę.
Gostyń, tel. 065/572-27-66,0504/26-02-85
MERCEDES SPRINTER 312 nie używany w kraju. MBicz, tel.
0502/28-74-09
MERCEDES SPRINTER MAXI po wypadku, zarejestrowany w
kraju. Wrodaw, teł. 0606/39-06-57
NISSAN PATROL, 1986/95 r, 2 ccm wersja long, do remontu, może
być całkowicie zniszczony (benzyna/diesel), auto musi być zare
jestrowane w kraju, • 10.000 zł. Świeradów Zdrój, teł. 0691/
25-61-21
NISSAN PATROL, TERRANO wb. dobrym stanie, cały lub uszko
dzony. Legnica, teł. 0606/68-3066
NISSAN PATROL, TERRANO po wypadku, zniszczony, niekom
pletny, także na zachodnich tablicach. Wrodaw, teł. 0602/29-12-92
NISSAN SUNNY, 1982/86 r, benzyna 2-drzwiowy, na zachodnich
tablicach. Nysa, teł. 0505/14-51-93
NYSA rocznik i stan obojętny • do 500 zł. Mirków, tel. 071/
315-46-47,0508/50-44-04
NYSA skrzyniowy, w rozsądnej cenie. Wałbrzych, tel. 074/
846-30-35
OPEL AGILA, ASTRA, YECTRA, KADETT, CORSA, 1986/04 r.
po wypadku. Oleśnica, teł. 071/793-35-09,0601/41-23-29
OPELASCONA, 1988 r, 1600 ccm, benzyna na zachodnich tabli
cach. Nysa, tel. 0696/70-66-33
OPEL ASTRA GSI, 2000 ccm, 16V uszkodzony, do lakierowania.
Legnica, teł. 0691/54-86-62

K U P IĘ K A Ż D Y C A Ł Y I U S Z K O D Z O N Y
gotówka natychm iast - całodobowo
0-604 06 55 32, 071/390-23-20
LADA stan obojętny - do 300 zł. Wiązów, tel. 071/394-38-21,0504/
98-43-11
LADA, benzyna, inst. gaz. stan i rok obojętny. Wrocław tel. 0505/
79-09-22
LADA 2107 poj. 1200-1500 ccm, z inst. gazową sprawny, zareje
strowany, najchętniej wersję lińską do 3.000 zł. Wrodaw, teł. 0696/
69-34-64
LADA SAMARA 2106,2107. Brzeg, tel. 0694/30-62-88
LIAZ dągnik siodłowy lub skrzyniowy, stan silnika i opon dobry •
do 3.000 zł. Jordanów Śląski, tel. 071/316-12-81,0606/28-30-48
LINCOLN TOWN CAR, CONTINENTAL Mark VIII, Navigator, bez
wypadku lub uszkodzone. Wrocław, tel. 0601/77-87-40
LUBLIN I, II, III kontener, blaszak, skrzyniowy, stan dobry lub do
małych poprawek. Legnica, teł. 076/722-90-43,0606/14-33-94
LUBLIN I, II, III cały łub uszkodzony, może być do remontu. Trzeb
nica. teł. 0600/55-93-87
LUBLIN H, III stan i rocznic obojętny, może być uszkodzony łub
na częśd, - 3.000 zł. Trzebnica, tel. 0502/58-98-56
LUBLIN może być uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/80-99-16
LUBLIN II, III w całośd lub rozbity, skrzyniowy. Wrocław, tel. 0604/
69-41-48
LUBLIN I, II, III każdy model, cały lub uszkodzony, może być roz
bity łub bez prawa rejestracji. Wrodaw, tel. 0693/38-62-78
LUBLIN, 1995/01 r. może być uszkodzony lub do remontu. Wro
cław, teł. 071/390-23-20,0604/06-55-32
LUBLIN, 2000 r. izoterma, w dobrym stanie. Wrocław, teł. 071/
326-09-84
MAZDA. Wrocław, tel. 0602/99-88-44
MAZDA 323,1990/94 r. uszkodzony, z pdskądokumentacją Wro
cław, tei. 0694/38-14-81
MAZDA 626, diesel do 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/793-63-88,0696/
45-54-73
O

MERCEDES cią gn ik siodłowy, z naczepą o d ł. 12,6
m • 13,1 m, ład. o k. 2 4 1 z HDS, udźwig 2 1, pow y
żej 1998 r, te l. 076/841-04-25,0767841-04-39,076/
841-04-21 (fax)

W01028264

MERCEDES skrzyniowy, w rozsądnej cenie. Wałbrzych, teł. 074/
846-30-35
MERCEDES 107 do remontu, może być bez prawa rejestracji.
Wrocław, tel. 0604/57-04-52

OP024754

OPEL ASTRA stan obojętny. Wałbrzych, tel. 074/848-1848,06091
17-42-29
OPEL ASTRA, 1992 r, 1400 ccm, benzyna hatchback, szyber
dach, w całośd na częśd. Zgorzelec, teł. 0607/46-82-20
OPELASTRA KOMBI, 1993/97 r, 1700 ccm, diesd sprowadzony
w całośd, w idealnym stanie. Wrodaw, tei. 071/765-39-31,0503/
07-67-61
OPELASTRA, CALIBRA na zachodnich tablicach lub uszkodzo
ny, zarejestrowany w kraju. Wrodaw, td. 0609/02-67-37
OPEL ASTRA, CORSA, KADETT w każdym stanie. Wałbrzych,
tel. 0609/17-42-29
OPEL ASTRA, CORSA, KADETT, VECTRA stan auta obojętny,
może być zniszczony lub rozbity, dobrze zapłacę. Pleszew, td.
0697/50-16-99
OPEL ASTRA, CORSA, VECTRA, 1990/98 r. stan b. dobry, ku
piony w salonie, chętnie od I ^aścidela, zarejestrowany w kraju.
Wrocław, td. 071/372-47-88
OPEL ASTRA, CORSA, VECTRA, TlGRA, KADETT, 1990/99 r.
stan b. dobry lub do drobnych poprawek blacharsko-lakiemiczych
i mechanicznych, zarejestrowany w kraju. Wrocław, td. 0693/
50-02-64
OPEL CALIBRA, TlGRA stan i rocznik obojętny, zarejestrowany.
Wrodaw, td. 0609/23-25-53
OPEL CORSA może być do poprawek lakierniczych lub składak.
Śrem, td . 061/282-99-20,0604/86-52-54
OPEL CORSA, 1993/01 r. może być uszkodzony lub do remontu.
Wrocław, td. 071/390-23-20,0604/06-55-32
OPEL CORSA, KADETT GSI na zachodnich tablicach łub uszko
dzony, zarejestrowany w kraju. Wrocław, td. 0609/02-67-37
OPEL CORSA, TlGRA, VECTRA, 1990/97 r. do poprawek błachareko-lakiemicżych i mechanicznych/po wypadku lub w dobrym
stanie, zarejestrowany, możliwość spłaty kredytu. Wrocław, tel.
0609/23-25-54
OPEL KADETT SEDAN, 1600 ccm, diesd na zachodnich tabli
cach, td. 0601/23-82-24
OPEL KADETT stan obojętny. Wałbrzych, tel. 074/848-18-48,
0609/17-42-29
OPEL KADETT tanio, uszkodzony, do remontu. Wtodaw, tel. 0605/
12-80-05
OPEL KADETT SEDAN, KOMBI, benzyna, inst. gaz. w dobrym
stanie łub do poprawek. Wrocław, tel. 0506/10-89-05
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony, na zachddnich
tablicach. Wrodaw, tel. 0608/09-15-08

■
tupie AUTfi n
em
R
n
P0
4? n
U
li 1 a
IV
|
t i U U
O
Ik;
MERCEDES 115,116,123. Gorzów Wlkp, tei: 0600/76-50-48
MERCEDES 123 tanio, uszkodzony, do remontu. Wrocław, tel.
0605/12-80-05
MERCEDES 124, benzyną insi gaz. łub diesla, tel. 0692/34-86-88
MERCEDES 190 124 D wb. dobrym stanie, w rozsądnej cenie.
Opole, tel. 077/453-83-86,0600/64-65-93
MERCEDES 190,124,1965/95 r. w b. dobrym stanie lub uszko
dzony, po spaleniu, zniszczony. Legnica, tel. 0606/68-30 86
MERCEDES 190,124, SPRINTER po wypadku lub do remontu.
Wrocław, tel. 071/357-21 -02,0608/27-09-14
MERCEDES 190,124, SPRINTER, VITO może być po wypadku,
stan obojętny lub z silnikiem do remontu, po 1988 roku, dobrze
zapłacę. Pleszew, tel. 0601/66-04-39
MERCEDES 207,208,209,307,308 lub inny, na zachodnich ta
blicach, na częśd albo uszkodzony, zarejestrowany. Wrocław, tel.
0692/60-64-07
MERCEDES 207,307 rok produkcji i stan obojętny. Wrocław, tel.
0604/21-04-12
MERCEDES 207, 307 może być uszkodzony lub do remontu.
Wrocław, tel. 0507/04-95-96
MERCEDES 207,310 D, 1966/98 r. o poj. 2.4 D, 2.9 D, do remontu
lub uszkodzony, do 16.000zł. Góra, td. 065/544-62-77,0601/84-63-52
MERCEDES 300 124 D z klimatyzacją bez wypadku, do 23.000
zł. Lubin, tel. 0600/35-50-16
MERCEDES 608 M plandeka, winda hydrauliczna lub wydzierża
wię. Wrocław, teł. 0601/43-01-53
MERCEDES ACTROS, ATEGO, SPRINTER, 416 z ok. 2001 r,
przejmę leasimg lub kredyt. Wrocław, tel. 0501/92-64-34

OPEL KADETT, 1988/91 r. do małych poprawek blacharskich,
mechanicznych, lakierniczych lub w dobrym stanie. Oława, td.
0609/23-25-54
OPEL OMEGA, 1987/01 r. może być uszkodzony lub do remontu.
Wrocław, td. 071/390-23-20,0604/06-55-32
OPEL OMEGA, 1987/01 r. może być do remontu lub uszkodzony.
Żórawina, td. 0693/50-02-64
OPEL OMEGA, 1992/93 r, 2000 ccm pełne wyposażenie oprócz skó
rzanej tapicerki, najchętdej z Wielkopolski Jarocin, td. 0503/71-20-38
OPEL OMEGA, YECTRA na zachodnich tablicach lub uszkodzo
ny, zarejestrowany w Polsce. Wrodaw, td. 0609/02-67-37
OPEL VECTRA CD, 2000 ccm, wtrysk na zachodnich tablicach.
Wrocław, td. 0693/77-21-20
OPEL VECTRA, 1988/01 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/390-23-20,0604/06-55-32
OPEL VECTRA, 1989/93 r. może być do remontu, do poprawek
blacharsko-lakiemiczych lub uszkodzony, stan obojętny. Oleśni
ca, tel. 0507/16-71-64
OPEL ZAFIRA, diesd może być lekko uszkodzony, do 47.000 zł.
Slerosław, td. 061/814-78-36,0602/38-59-55
PEUGEOT uszkodzony lub na zachodnich tablicach. Wocław, tol.
0694/28-32-10
PEUGEOT 106,1991/98 r. może być uszkodzony lub do remontu.
Wrocław, td. 071/390-23-20,0604/06-55-32
PEUGEOT 106, 1993/97 r 3-drzwiowy, może być uszkodzony
przód nadwozia, na białych tablicach. Wrodaw, tel. 071/372-65-07
lub Psary, tel. 071/387-80-15
PEUGEOT 106, 205, 1993/94 r. poj. 1.1-1.3, mały przebieg,
5-drzwiowy, szyberdach, zadbany. Głogów, tel. 076/834-55-81
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PEUGEOT 106,205, 206,306,307,1990/03 r. diesel lub z inst.
gazową w b. dobrym stanie lub do drobnych poprawek blacharsko-lakiemiczych i mechanicznych, zarejestrowany w kraju. Żóra
wina, powiat wrocławski, tel. 0693/50-02-64
PEUGEOT 106,205,206,306,309,1990/02 r. może być do po
prawek blacharsko-lakiemiczych, mechanicznych, zarejestrowa
ny w kraju lub wstanie b. dobrym. Wrodaw, teł. 0609/23-25-54
PEUGEOT 106, 205, 305,306, 307, 309,405 może być uszko
dzony lub do remontu. Wrocław, teł. 0692/71-38-03
PEUGEOT 106,406,206,307,1990/04 r. po wypadku lub do re
montu. Oleśnica, tel. 071/793-35-09,0601/41-23-29
PEUGEOT 205 może być uszkodzony lub na częśd. Domasław,
gm. Kobierzyce, powiat wrodawski, tel. 0693/37-73-02
PEUGEOT 205 od 1990 r, uszkodzony, zniszczony, spalony, do
poprawek blacharskich, inne, kpi. dokumentacja, 3-drzwiowy łub
cabrio. Ziębice, teł. 0504/16-87-65
PEUGEOT 205,1984/94 r. może być uszkodzony łub do remontu.
Wrocław tel. 071/390-23-20,0604/06-55-32
PEUGEOT 206,1998/01 r.może być uszkodzony lub do remontu.
Wrocław; tel. 071/390-23-20,0604/06-55-32
PEUGEOT 206,306,405 może być uszkodzony lub do remontu.
Wrocław, tel. 0607/96-65-11
PEUGEOT 405 w dobrym stanie, chętnie z inst. gazową. Wro
cław, teł. 071/791-38-82,0502/35-77-17
PEUGEOT 405,406,1990/03 r. w b. dobrym stanie lub do popra
wek blacharsko-mechanicznych oraz lakierniczych, zarejestrowa
ny. Wrodaw, tel. 0607/96-65-11
PEUGEOT 406,1996/01 r. może być uszkodzony lub do remontu.
Wrocław, teł. 071/390-23-20,0604/06-55-32
PEUGEOT PARTNER, diesel 5-osobowy, uszkodzony - do 20.000
zł. Wiązów, powiat strzełiński, tel. 0604/10-79-48
POLONEZ, 1500 ccm, benzyna, insi gaz. stan i rok obojętny, tel.
0603/62-97-60
POLONEZ, 1500 ccm, benzyna, insi gaz. stan i rok obojętny, tel.
0505/79-09-22
POLONEZ, 1500 ccm, benzyna, inst. gaz. stan i rok obojętny, tel.
0692/34-86-88
POLONEZ. Dzierżoniów, tel. 0601/88-33-75
POLONEZ stan i rocznik obojętny - do 250 zł. Mirków, tol. 071/
315-46-47,0508/50-44-04
POLONEZ może być do remontu, do 300 zł. Oława, tol. 0609/
83-75-85
POLONEZ zniszczony, zaniedbany, do remontu blacharki lub
uszkodzony, może być bez przeglądu i OC, w cenie do 500 zł,
odbiorę vtfasnym transportem. Ostrów Wlkp, tol. 0605/31-09-11
POLONEZ chętnie z insi gazową może być uszkodzony lub przyj
mę w zamian za wyrejestrowanie, odbiór \dasnym transportem.
Trzebnica, tel. 071/312-33-54,0608/73-27-50
POLONEZ, 1969/90 r. stan obojętny - do 1.000 zł. Wrocław, teł.
0605/18-27-75
POLONEZ ATU, benzyna, inst. gaz. stan i rok obojętny, tel. 0603/
62-97-60
POLONEZ ATU, benzyna, insi gaz stan i rok obojętny, teł. 0505/
79-09-22
POLONEZ ATU, benzyna, inst. gaz. stan i rok obojętny, teł. 0692/
34-86-86
POLONEZ ATU, benzyna z inst. gazową w dobrym stanie, chęt
nie od I właśddda, zarejestrowany, możliwość spłaty zadłużenia
lub kredytu. Wrodaw, teł. 0609/23-25-54
POLONEZ ATU, CARO może być uszkodzony lub do remontu.
Wrodaw, tel. 0692/71-38-03
POLONEZ ATU, CARO w dobrym stanie lub do poprawek. Wro
daw, teł. 071/791-38-82,0502/35-77-17
POLONEZ CARO, benzyna, inst. gaz. stan i rok obojętny, tel.
0603/62-97-60
POLONEZ CARO, benzyna, inst. gaz. stan i rok obojętny, tel.
0692/34-86-88
POLONEZ CARO chętnie z inst. gazową może być uszkodzony,
w cenie do 1.000 zł. Trzebnica, teł. 071/312-33-54,0608/73-27-50

RENAULT 19 CHAMADE, 1994/97 r. na zachodnicff tablicach.
Legnica, tel. 0697/43-55-05
RENAULT 19, CLIO, LAGUNA, MEGANE, 1990/99 r. może być
uszkodzony, w b. dobrym stanie lub do drobnych poprawek biacharsko-lakiemiczych albo mechanicznych, zarejestrowany, moż
liwość spłaty kredytu lub zadłużenia. Żórawina, powiat wrodawski, tel. 0607/96-65-11
RENAULT 19, CUO, MEGAN, LAGUNA, 1991/99 r. bez wypadku,
wdobiymstanie, kupiony wsałonielubdomałych poprawekblacharsko-łakierniczych, zarejestrowany. Wrocław, teł. 0609/23-25-53
RENAULT 19, MEGANE, THALIA, CLIO, KANGOO, LAGUNA,
1991/04 r. po wypadku lub do remontu. Oleśnica, tei. 071/
793-35-09,0601/41-23-29
RENAULT 5,19,21 na zachodnich tablicach lub uszkodzony, za
rejestrowany w Polsce. Wrocław, tel. 0693/86-45-22
RENAULT 9,11,19 bez wypadku lub uszkodzony. Wrocław, teł.
0602/29-12-92
RENAULT CLIO, KANGOO, LAGUNA, MEGANE, THALIA może
być uszkodzony, do poprawek blacharsko-lakiemiczych lub w do
brym stenie, możliwość spłaty zadłużenia, zarejestrowany w kra
ju. Wrocław, tel. 071/372-47-C8
RENAULT CLIO, RAPID na zachodnich tablicach lub uszkodzo
ny, zarejestrowany w Polsce. Wrodaw, tel. 0693/88-45-22

KUPIĘ KAŻDE AUTO 0601-77-87-40
Ł

RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998/99 r, diesel do 30.000 zł. Brzeg,
tel. 0501/58-12-11
RENAULT MASTER, KANGOO, TRAFIĆ, 1990/02 r. w dobrym
stanie lub do drobnych poprawek. Środa śląska, teł. 0605/6440-95
RENAULT RAPID, 1992/95 r, 1900 ccm, diesel w całośd lub na
częśd, może być na zachodnich tabficach lub tylko silnik. Wro
cław, tol. .071/354-01 -60,0607/66-78-34
SAMOCHÓD na zachodnich tablicach, bez prawa rejestracji: Fiat
Uno, Opel, Fiat Ducato, samochód prod. francuskiej. Katowice,
tel. 032/677-37-49,0501/00-88-70
SAMOCHÓD cały lub uszkodzony, w obojętnym stanie, rocznik
od 1980 do 2004. Opole, tel. 077/423-16-60,0604/49-87-64
SAMOCHÓD do 50.000 zl, w zamian oferuje mieszkanie 66 m2,
dwupoziomowe, w Zawidowie kdo Zgorzelca. Zawidów, tel. 0601/
47-22-89,075/773-05-45
O

SAMOCHÓD: STAR, JELCZ, ROBUR, NYSA, ŻUK
I inne, stan tech n . obojętny. W rocław , tel. 0608/
36-41-02
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SAMOCHÓD CIĘŻAROWY : Star, Jelcz, Mercedes, lveco, na
częśd lub po wypadku. Kochfice, tol. 076/657-0245
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY wywrotka 3-stronna, najlepiej Tatrę
815. Kramsk, tel. 063/241-67-65,0605/83-20-29
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY do3.51, kontener, winda, marka obo
jętna, do 50.000 zl, możliwość przejęcia leasingu. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-76-66,0696/93-45-69
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY : Kamaz, Tatra, Steyr, stan b. dobry,
na zachodnich tablicach. Wrodaw, teł. 0503/09-99-30
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Jelcz, Star, uszkodzony, do remontu:
Wrodaw, teł. 0605/12-80-05
SAMOCHÓD DOSTAWCZY Steyr, Skoda, Jelcz oraz autobusy,
uszkodzone lub na częśd. Legnica, tel. 0602/24-93-01
SAMOCHÓD DOSTAWCZY skrzyniowy, bliźniacze koła, ład. do
3.51- do 45.000 zł. Przemęt powiat wdsztyński, td. 0607/50-30-81
SAMOCHÓD OSOBOWY Polonez, Fiat, Wartburg, techn. spraw
ny, w stanie obojętnym, z okolic Wrodawia, tel. 0604/15-75-33
SAMOCHÓD OSOBOWY:Aud, VW. Opel, Mercedes lub inny prod.
zachodniej, cały lub uszkodzony. Bdesławiec, tel. 0604/61 -2099

K U P IĘ P O L O N E Z A C A R O , T R U C K
RÓW NIEŻ USZKODZONEGO
POLONEZ CARO stan obojętny. Wrodaw, tel. 0507/84-15-70
POLONEZ CARO, benzyna, inst. gaz. w obojętnym stanie. Wro
daw, td. 071/321-81-20,0503/87-52-18
POLONEZ CARO, benzyna, inst. gaz. w obojętnym stanie. Wro
daw, td. 0507/5W5r59
POLONEZ CARO, benzyna, insi gaz. do 3.000 zł. Wrodaw, td.
071/793-63-88,0696/45-54-73
POLONEZ CARO stan i rocznik obojętny, najchętniej z insi ga
zową. Wrocław, tel. 0605/18-27-75
POLONEZ CARO. Woclaw, td. 0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1991/96 r, 1600 ccm uszkodzony, do remontu
lub na częśd, do 1.500 zł. Legnica, td. 076/850-24-48, 0604/
29-99-07
POLONEZ CARO, 1992/94 r, 1900 ccm, diesel. Świdnica, tel. 074/
850-79-39 po godz. 16,0605/69-21-28
POLONEZ CARO, 1994/01 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, teł. 071/390-23-20,0604/06-55-32

najwyższa
ceny

gotówka
ręki

OP040481
POLONEZ CARO, ATU z inst. gazową łub bez, stan i rocznik
obojętny. Wrodaw, td . 0506/52-83-23
POLONEZ CARO, ATU, benzyna, insi gaz. w dobrym stanie lub
do poprawek. Wrodaw, td. 071/326-1.7-24,0603/29-53-50
POLONEZ CARO, ATU PLUS. 1990/01 r. I właścidel. może być
do drobnych poprawek blacharsko-lakiemiczych, mechanicznych,
uszkodzony lub w dobrym stanie, możliwość spłaty kredytu. Wro
daw, td. 071/37247-88
POLONEZ CARO, TRUCK także starsze, tanio, uszkodzony, do
remontu. Wrodaw, tel. 0605/12-80-05
POLONEZ CARO, TRUCK, benzyna, inst. gaz. w obojętnym sta
nie. Wrocław, tel. 071/321-61 -20,0503/87-52-18
POLONEZ TRUCK, benzyna, insi gaz. stan i rok obojętny, td.
0603/62-97-60
POLONEZ TRUCK, benzyna, insi gaz. stan i rok obojętny, tel.
0505/79-09-22
POLONEZ TRUCK, benzyna, insi gaz. stan i rok obojętny, td.
0692/34-86-68
POLONEZ TRUCK 5-osobowy, w dobrym stanie. Legnica, tel.
0606/11-52-64
POLONEZ TRUCK 5-osobowy, może być uszkodzony. Trzebni
ca, td. 0502/58-98-56
POLONEZ TRUCK. Wrocław, tel. 0605/82-49-57
POLONEZ TRUCK, 1993/01 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrodaw, td. 071/390-23-20,0604/06-55-32
POLONEZ TRUCK, 1995/96 r, benzyna, inst. gaz. 5-osobowy,
zabudowany, stan dobry, Minkowice Oławskie. Wrodaw, tel. 071/
318-60-03,0601/89-95-72
PORSCHE 924, 1978/82 r, 2000 ccm, benzyna na częśd, bez
prawa rejestracji. Opole, td. 0606/19-98-17

SKODA FELICIA KOMBI, iM IObrrTtrfo. km; 1300icnyMPi
kolor obojętny, Ojl I właściciele,-ser^sowany, garażowany, w ide
alnym danie. Rawicz, teł. 065/546-24-17,0600/71 -10-33
SKODA FELICIA, OCTAVIA, FAVORIT, 1990/02 r. stan b. dobry
lub do poprawek, zarejestrowany w kraju. Wrodaw, tel. 0609/
23-2554
SKODA OCTAVIA może być uszkodzony. Wrodaw, tel. 0601/
80-99-18
SKODA OCTAVIA KOMBI uszkodzoną lub po wypadku. Zielona
Góra, teł. 0605/96-82-26
STAR, SW-400 w stanie obojętnym, do 1.000 ź(. Laski, gm. Gó
rzyca, teł. 0607/76-89-17
STAR 200. Czamy Bór, powiat wałbrzyski, teł. 0698/24-99-70
STAR 28 na częśd, w każdym stanie, do 1.000 zł. Wojnowice, k.
Czernicy, powiat wrodawski, tel. 0692/81 -39-78 po godz. 15
SYRENA stan dobry, proszę o oferty ze zdjędem. Niemcy, teł.
0049/17-04-67-68-62
TOYOTA AVENSIS, COROLLA, YARIS, 1996/03 r. może być do
poprawek blacharsko-lakiemiczych, lekko uszkodzony lub w b.
dobrym stanie, możliwość spłaty kredytu. Wrodaw, tel. 0609/
23-25-53
TOYOTA CARINA, 1986/90 r, 1300 ccm bez prawa rejestracji, w
całośd lub na częśd, -1.300 zl. Leszno, tel. 0603/44-46-86

tel. 0-502 589 8 5 5 0P031928
SAMOCHÓD OSOBOWY lekko uszkodzony, chętnie od I właści
ciela, technicznie sprawny, może być bez przeglądu, z dokumen
tacją. VWodaw, td. 0505/47-46-00
SAMOCHÓD OSOBOWY w cenie do 300 zł. Dzierżoniów, tel.
0691/11-30-00
SAMOCHÓD OSOBOWY uszkodzony, po wypadku. Piława Gór
na, powiat dzierżoniowski, tel. 0604/94-06-88,0600/74-26-53
SAMOCHÓD OSOBOWY : Citroen AX, 1,5D luB 1,0-1,2 benzy
na, Ford Fiesta 1,8 D, 1,1 benzyna, VW Passat od 1990 r, uszko
dzony, z polską dokumentacją. Przemków, powiat polkowicki, tel.
0508/52-25-55
SAMOCHÓD OSOBOWY • do 2.000 żł, w rozliczeniu mogę dać
maszynę do produkcji skarpet w dobrym stanie. Świdnica, tel.
074/851-61-31,0501/60-49-65
SAMOCHÓD OSOBOWY po 1995 r, w b. dobrym stanę lub uszko
dzony, płatne gotówką. Świdnica, tel. 0505/02-82-06
SAMOCHÓD OSOBOWY rozbity, maks. 6-letni, w cenie do 6.000
zł. Wrocław, tel. 071/354-36-72,0603/60-70-27
SAMOCHÓD OSOBOWY, 1999/02 r, diesel do 50 000 zł. Wro
cław, td. 0601/70-50-71 .
SAMOCHÓD TERENOWY GAZ 69, Muscel, na częśd lub do re
montu. Wróblin, powiat opolski, tel. 077/456-72-95,0503/06-82-15
SEAT CORDOBA, IBIZA, TOLEDO, 1991/03 r. w b. dobrym sta
nie, chętnie kupiony w sdonie, może być do drobnych poprawek
lakierniczych, zarejestrowany. Wrodaw, teł. 0609/23-25-53
SEAT CORDOBA, TOLEDO, IBIZA, 1990/02 r. chętnie do drob
nych poprawek blacharsko-mechaniczych oraz lakierniczych lub
w b. dobrym stanie, zarejestrowany w kraju. Wrocław, td. 06071
96-65-11
SEAT IBIZA na zachoddch tabficach. Wrocław, td. 0608/09-15-08
SEAT INCA rocznik obojętny, uszkodzony lub zniszczony. Świe
bodzice, tel. 0606/59-16-30
SEAT TOLEDO rok produkcji i stan obojętny. Wrodaw, td. 0604/
21-04-12
SEAT TOLEDO może być uszkodzony lub do remontu. Wrodaw,
td. 0507/04-95-96
SKODA 105 L. 120 L sten i rocznik obojętny - do 800 zł. Wrocław,
teł. 0605/18-27-75
SKODA 105,1989/91 r, 1100 ccm zadbany, oryg. lakier, stan techn.
b. dobry. Legnica, td. 076/856-29-18
SKODA FAVORIT stan dobiy, do mdego remontu lub lakierowa
nia, w rozsądnej cenie. Wdbrzych, tel. 074/665-10-68
SKODA FAVORIT, 1990/92 r, 1300 ccm, benzyna bez prawa reje
stracji, na zachodnich tablicach, w b. dobrym stanie, z dowozem •
do 2.000 zł. Głuchdazy, powiat nyski, tel. 077/439-45-02
SKODA FAVORIT, FELICIA do remontu lub powypadku. Krosnowice, gm. Kłodzko, tel. 074/868-53-87
SKODA FAVORIT, FELICIA może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, teł. 0692/71 -38-03
SKODA FAYORIT, FELICIA kdor i wyposażenie bez znaczenia.
Wrocław, td. 071/338-02-78,0603/04-75-27
SKODA FAVORIT, FELICIA stan i rocznik obojętny. Wrodaw, td.
0605/18-27-75
SKODA FAVORIT, FELICIA, 1989/99 r. do poprawek błacharsko-łakiemiczych, po wypadku lub w dobrym stenie, zarejestro
wany. Wtocław, teł. 0607/96-65-11
SKODA FAYORIT, FORMAN w dobrym stanie lub do poprawek.
Wrocław, tel. 071/791 -42-15,0603/77-90-48
SKODA FELICIA stan dobry, do mdego remontu lub lakierowa
nia, w rozsądnej cenie. Wdbrzych, td. 074/665-1068
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TOYOTA CARINA, CAMRY, COROLLA, CELICA, YARIS po 1990
r, w b. dobrym stanie lub uszkodzony, zniszczony. Legnica, tel.
0606/68-30-86
TOYOTA CARINA, COROLLA. Wrocław, tel. 0692/71-38-03
TOYOTA COROLLA, 1988/90 r, 1300 ccm bez prawa rejestracji,.
w całości łub na częśd, • 1.300 zł. Leszno, td. 0603/44-46-66
TOYOTA COROLLA, 1990/03 r. kolor i wyposażenie obojętne,
zarejestrowany. Wrocław, tel. 071/372-47-88
TOYOTA LAND CRUISER, 4RUNNER zniszczony,uszkodzony, kom
pletny, także na zachodnich tablicach. Wrodaw, td. 0602/29-12-92
TOYOTA STARLET, 1988/90 r, 1300 ccm bez prawa rejestracji,
w cdośd lub na częśd, • 1.300 zł. Leszno, td. 0603/44-46-86
VOLVO 240 KOMBI, 1985/90 r. pojemność i kdor obojętny, stan
dobry, kpł. dokumentacja, może być na zachodnich tablicach.
Wrocław, td. 0604/08-88-47
VW BORA, GOLF, PASSAT, POLO, YENTO, 1968/03 r. może
*być uszkodzony, w b. dobrym stanie lub do drobnych poprawek
blacharsko-iakiemiczych, możliwość spłaty kredytu. Wrodaw, td.
0607/96-65-11
VWGOLF, benzyna, Insi gaz. diesla, td. 0505/79-09-22
VW GOLF uszkodzony, zniszczony, spdony. Leszno, td. 0607/
564)5-05
VW GOLF I, li, lii stan obojętny. Wdbrzych, td. 074/848-1848,
0600/1742-29
VW GOLF I uszkodzony lub do remontu. Wafcrzych, td. 0602/
38-70-33
VW GOLF II uszkodzony lub do remontu. Wdbrzych, tel. 0602/
38-70-33
VW GOLF III stan dobry, do mdego remontu lub lakierowania, w
rozsądnej cenie. Wałbrzych, td. 074/665-10-68
VW GOLF cały łub uszkodzony. Wrodaw, td. 0604/06-204)0
VW GOLF II tanio, uszkodzony, do remontu. Wrodaw, td. 0605/
12-604)5
VW GOLF II uszkodzony lub do remontu, może być na zachod
nich tablicach. Wrocław, tel. 0608/09-15-08
VW GOLF, 1980/84 r, flOO ccm, benzyna bez prawa rejestracji.
Głuchdazy, powiat nyski, tel. 0609/14-52-63
VW GOLF, 1980/90 r. do remontu blacharki lub silnika. Sobótka,
td. 071/316-33-64 po godz. 18,0696/20-36-90
VW GOLF, 1982/84 r, diesd, na zachodnich tabficach, tel. 0506/
5845-57
VW GOLF I. II, 1982/66 r.. Dąbrowa Górnicza, tel. 0504/74-34-50
VW GOLF, 1984/01 r. może być uszkodzony lub do remontu. Wro
cław, tel. 071/390-23-20,0604/06-55-32
VW GOLF, 1990/95 r, diesel w idealnym stanie. Wrocław, td. 071/
765-39-31,0503/07-67-61
VW GOLF, JETTA, PASSAT, POLO , YENTO może być uszko
dzony lub do remontu. Wrodaw, td. 0692/71 -38-03
VW GOLF, JETTA, PASSAT, POLO , VENTO może być uszko
dzony lub do remontu. Wrocław, td. 071/37247-88
VW GOLF, PASSAT bez wypadku łub uszkodzony. Wrocław, td.
0602/29-12-92
VW GOLF, PASSAT, POLO, 1988/99 r. zarejestrowany, może być
do poprawek lakierniczych łub w stanie b. dobrym. Wrodaw. teł.
0609/23-25-53
VW GOLF, PASSAT, POLO, TRANSPORTER T4 stan obojętny,
rozbity lub zniszczony, dobrze zapłacę. Pleszew, tel. 0697/50-16-99
VW GOLF, POLO, PASSAT uszkodzony, w każdym stanie. Wał
brzych, teł. 0609/17-42-29
VW GOLF, POLO, PASSAT w każdym stanie. Wdbrzych, td.
0609/1742-29
VW GOLF, POLO, PASSAT, 1986/03 r, benzyna, diesel kolor obo
jętny, w b. dobrym stanie lub do poprawek blacharsko-łakiemiczych, mechanicznych, zarejestrowany, uszkodzony. Wtocław, td.
0693/504)6-24
VW GOLF, VENTO, POLO, PASSAT, 1986/03 r, benzyna lub die
sel kdor obojętny, stan b. dobry lub do poprawek biacharsko-łakierniczych i mechanicznych, uszkodzony, zarejestrowany. Wro
cław, tel. 0693/50-02-64
VW JETTA po 1988 r, silnik benzynowy z inst. gazową lub diesd.
Wrodaw, tei: 071/372-13-57 po godz. 17,0606/57-89-31
VW LT 28, LT 31 w cdośd lub na częśd, uszkodzony silnie. Wro
cław, td. 0506/8145-99
VW PASSAT stan obojętny. Wałbrzych, tel. 074/848-1848,0609/
1742-29
'
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być uszkodzony, do lakie
rowania, z polską dokumentacją td . 0604/714)1 -78
VW PASSAT, 1988/01 r. może być uszkodzony lub do remontu.
Wrocław, tel. 071 /390-23-20.0604/06-55-32
VW PASSAT KOMBI, 1990 r. na zachodnich tablicach. Złotoryja,
tel. 0694/83-22-80
VW PASSAT KOMBI, 1990/93 r. diesd lub benzyna, do remontu
silnika lub poprawek blacharskich. Sobótka, tel. 0604/964)2-73
VW PASSAT, 1991/93 r, diesel klimatyzacja, ABS, wyposażenie
dektryczne, może być kombi, nie biały, stan b. dobry. Sobótka,
teł. 0602/79-54-84
VW POLO 4-drzwiowy, od I właściciela, w b. dobrym stanie. By
strzyca Kłodzką tel. 074/811-83-70
VW POLO bez wypadku, zadbany. Wrocław, tel. 0609/23-25-54
VW POLO, 1990/93 r. po wypadku lub spaleniu, z kpi. dokumentacją. Legnica, tel. 0603/23-51 -65
VWPOLO, 1991/01 r.może być uszkodzony lub do remontu. Wro
cław, tel. 071/390-23-20,0604/06-55-32
VW POLO, 1992/93 r, 1300 ccm 5-drzwiowy, szyberdach, mały
przebieg, stan dobry, - 4.000 zi. Głogów, teł. 076/834-55-81
VW TRANSPORTER T4 w każdym stenie. Wdbrzych, td. 074/
848-1848,0609/1742-29
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN młody rocznik, może być do
remontu. Wrocław, tel. 0608/66-5845
VW TRANSPORTER T2, T3 6 lub 9-osobowy. stan dobry, może
być bez przeglądu, kpł. dokumentacja • do 1.200 zł. Wrocław, td.
071/333-21-34.0696/43-98-77
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1991/01 r. może być uszkodzony
lub do remontu. Wrocław, td . 071/390-23-20,0604/06-55-32
YW TRANSPORTER T4, T5 BUS, 1991/04 r. po wypadku lub do
remontu. Wrocław, tel. 071/357-21-02,0608/274)9-14
VW TRANSPORTER T4,1991/04 r, diesd do poprawek lakierni
czych łub w b. dobrym stanie, zarejestrowany, możliwość spłaty
zadłużenia. Wrodaw, tel. 0609/23-25-53
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1992/95 r, benzyna zabany,
z małym przebiegiem, zarejestrowany w kraju, nie biały. Opole,
tel. 0504/0440-36
VW VENTO, 1992/01 r. może być uszkodzony lub do remontu.
Wrocław, tel. 071/390-23-20,0604/06-55-32
WARTBURG, 1991 r, 1300 ccm bez prawa rejestracji, w całośd
lub na częśd, • 900 zł. Leszno, teł. 0603/4446-86
WARTBURG GOLF, 1989/91 r, 1300 ccm zadbany, oryg. lakier, w
b. dobrym stanie. Legnica, td. 076/856-29-18
ŻUK rocznik i stan obojętny - do 500 zł.. Mirków, td. 071/3154647,
0508/50-44-04
ŻUK najchętniej z insi gazową w idealnym stanie • do 1.500 zl.
Świdnica, tel. 0508/24-20-58
ŻUK skrzyniowy, w rozsądnej cenie. Wałbrzych, tel. 074/846-30-35
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KUPIĘ CZĘŚCI
O

AIRBAG I • SENSORY • NAPINACZE PASÓW KU
PIĘ, KUPIĘ, KUPIĘ, KUPIĘ do w szystkich modeli
aut. Legnica, te l. 0607/84-11-40, 0697/20-10-46
W84003554

ALFA ROME0146,1997 r.: drzwi lewe przednie, osłonę przewo
dów paliwowych, nadkola przednie, listwy progowe. Lubin, tel.
Ó692/43-46-90
A R 0 10.4: szyba przednia. Trzebnica, tel. 0605/63-61 -65
AUDI 80 B4: kpi. lampy tylne. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,
0692/09-80-19
AUDI 80,1989 r . : szyba przednia. Oleśnica, tel. 071/793-35-09,
0601/41-23-29
AUDI A 4 ,1997 r, 1600 ccm : lampy przednie niedzielne, listwy,
wzmocnienie przednie, zderzak, maska, grii, wisko, wentylatory,
napinacz paska, osłona paska, szyba przednia, 2 chłodnice, obu
dowa filtra, kratki zderzaka. Legnica, tel. 0504/01-69-40
AUDI A 6,1994/97 r, 2500 ccm, TDI: błotnik przedni prawy, zde
rzak przedni, chłodnica kpi, środek skórzany kpi, fotele kubełko
we kpł.'Legnica, teł. 0607/16-88-52
BMW E-21: lampy kwadratowe. Wabrzych, tel. 0698/32-72-43
BMW 316, 325 i E-36,1991/97 r . : elementy blacharki przodu,
lampy, chłodnice, wspomaganie, skrzynie biegów, głowice M-40,
M-42, M-43, mosttylny, mechanizm wycieraczek, klapa tylną drzwi
lewe przednie, lusterka, spoilery M3, klimatyzacja, halogeny, pom
pa paliwa. Bolesławiec, tei. 0694/54-04-69
BMW 5 E-12, 1980 r . : czamy fotel kierowcy. Żarów, tel. 074/
858-09-60,0601/05-20-60
BMW 5 E-39,1996 r . : ćwiartka nadwozia lewa tylna, poduszka
pow. boczna do drzwi od strony kierowcy, czujnik klimatyzacji przy
wymienniku temperatury, tel. 0604/97-38-70,0606/61-04-32
CITROEN BERLINGO : silnik 1.9 Diesel i inne częśd. Ostrów
Wielopolski, tel. 0697/44-71-58
CITROEN BX, 1990 r . : silnik. Lubin, tel. 076/724-69-45, 0605/
45-64-64
CITROEN JUMPER, 2500 ccm, 2800: wszystkie części lub cały
samochód na części. Kłodzko, tel. 0601/62-21*37
CITROEN XSARA PICASSO, 1800 ccm, benzyna : chłodnica z
obudową, poduszki pow, deska rozdz. Wociaw, tel. 071/328-03-24
DAEWOO LANOS: drzwi prawej strony, tylne i przednie, nie uzbro
jone, najlepiej ciemny kolor, - 300 zł. Polkowice, tel. 0607/38-00-79
DAEWOO MUSSO, 2900 ccm, diesel: skrzynia biegów, błotniki,
lampy. Wrodaw, teł. 0604/06-55-32
DAF 400,1985/90 r, 2500 ccm, sink Leyland : skrzynia biegów
(5), do 800 zł, pilne. Leszno, tel. 0501/77-03-81
DAIHATSU CHARADE 4WD, 1990 r, 1300 ccm, 16V : most z
półosiami i przegubami (lub sam most). Oleśnica, tel. 071/
793-98-19
FIAT 126p: karoseria z dokumentacją, stan b. dobry. Góra, tel.
065/543-16-43 po godz. 18
FIAT 126p, 650 ccm : silnik, skrzynia biegów, ałtemator, koła,
rozrusznik, fotele (wysokie) lub przyjmę w zamian za wyrejestro
wanie. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,0608/73-27-50
FIAT 126p : skrzynia biegów, może być uszkodzona, rozrusznik
na kluczyk. Wrodaw, tel. 071/357-59-92,0609/44-21-11
FIAT 126p, 1990 r . : karoseria - do 500 zł. Katowice, tel. 0601/
41-11-52
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO': różne częśd mechaniczne i
blacharskie. Wrocław, tal. 0691/41 -06-40
FIAT DUCATO: skrzynia biegów, lampy, błotnki, zderzak, zawie
szenie i inne, w atrakcyjnej cenie. Wrocław, tel. 0609/02-67-37
FIAT DUCATO, 1994/04 r, 2500,2800 TDI: silnik, skrzynia bie
gów (mogąbyć uszkodzone), głowica, pompa wtryskowa, rozrusz
nik, półosie, drzwi, zawieszenia, chłodnica, fotele i inne, również
do Citroena Jumpera i Peugeota Boxera. Brzeg, tel. 0600/73-25-17
FIAT DUCATO, 1995/04 r, 2500 ccm, 2800: wszystkie częśd lub
cały samochód na częśd. Kłodzko, tel. 0601/62-21-37
FIAT PUNTO, 1700 ccm, diesel: deskę rozdzielczą, kompletne
zawieszenie tyine. Zielona Góra, tel. 068/453-54-69
FIAT PUNTO I : sinik 1.1 lub 1.2, najlepiej z dokumentacją, skrzy
nię biegów. Żagań, tel. 068/477-33-06,0691 /11-28-19
FIAT PUNTO, 1995 r, 1200 ccm 3-drzwiowy: drzwi lewe, błotnik
przedni lewy, lusterko lewe, szyba przednia, przegub lewy we
wnętrzny, zderzak przedni z halogenami, wahacz lewy dolny, fel
ga stalowa. Namysłów, tel. 0604/84-0445
FIAT SCUDO : boczne szyby, przesuwne. Wrocław, tel. 071/
349-12-76
FIAT SIENA: różne częśd mechaniczne i blacharskie. Wrodaw,
teł. 0693/28-0849
FIAT TIPO, TEMPRA, UNO : różne częśd. Wodaw, tel. 0693/
28-0849
FIAT UNO, 1988 r, 1300 ccm, diesel: silnik. Wabrzych, tel. 0600/
88-74-54
FIAT UNO, 2001 r, 900 ccm : częśd przodu. Oleśnica, tel. 071/
793-35-09,0601/41-23-29
FORD 1.8 D, 2.5 D, 2.5 TD: głowica sinika, może być uszkodzo
na. Wrodaw, tel. 0608/09-15-08
FORD ESCORT, 1988 r, 1600 ccm, benzyna: maska, 2 lampy, 2
kierunkowskazy, zderzak, szyba przednia, rozrusznik. Nowa Sól,
tel. 0506/5845-57
FORD ESCORT, 1991 r, 1800 ccm wersja amerykańska: linki do
hamulca ręcznego (z tylu tarcze hamulcowe). Wrodaw, tel. 0502/
14-35-57
FORD ESCORT KOMBI LX, 1993 r, 1900 ccm wersja amerykań
ska: silnik. Wrocław, tel. 0602/64-0749
FORD ESCORT, SIERRA, SCORPIO tylko Cosworth 4x4: wszyst
kie częśd. Wrodaw, tel. 0600/91-1581
FORD FIESTA, 1600 ccm, diesel: silnik kpi. z osprzętem, w sta
nie b. dobrym, może być z dokumentacją niemiecką lub bez doku
mentów, w dobrej cenie. Wrodaw, tel. 071/34649-46
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r . : poduszka pod silnik i lampa
tyina lewa. Kożuchów, powiat nowosolski, tel. 0604/52-64-94
FORD ORION, 1985/90 r, 1300 ccm: zderzak tylny. Wrodaw, tel.
071/325-5643 po godz. 17
FORD SCORPIO, SIERRA : różne częśd, silniki uszkodzone.
Sulechów, tel. 0604/59-9B-75
FORD SIERRA : zbiornik paliwa z pompą zewnętrzną. Jelenia
Góra, tel. 0608/49-82-62
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel : silnik, drzwi tylne lewe do
kombi. Sulechów, powiat zielonogórski, tel. 0609/78-5542
FORD TRANSIT : fotele 3-osobowe z zagłówkami, chętnie roz
kładane i z pasami, 2 szt. Leszno, tel. 0603/07-09-74
FORD WINDSTAR: lampy, rozruszniki, ałtemator, pompa kfimatyzacji, ABS, wspomaganie kier. i inne, stan b. dobry. Wrodaw,
tel. 071/332-50-00,0505/10-59-70
HONDA CIVIC, 1996/99 r. 5-drzwiowy: karoseria kpi. z zawiesze
niami. WTocław, tel. 0602/12-51-35
HYUNDAI SONATA III, 1997 r, 1800 ccm, benzyna : dźwigienki
zaworów, zamek drzwi kierowcy, klamka wewnętrzna drzwi (pra
wych i lewych). Wrodaw, tel. 071/3164042
IVECO DAILY, 1990/99 r, 2500 ccm, 2800: wszystkie częśd lub
cały samochód na częśd. Kłodzko, tel. 0601/62-21-37
IVECO 35-10 DAILY, 2500 ccm, turbo D : sinik, głowica. Wro
cław, tel. 0601/71-59-58
IVECO 35-10,1992 r . : kabinę do wersji ze skrzynią ładunkową.
Opole, tel. 0602/18-88-71
IVECO 59-12,1996 r . : ramę pod zabudowę. Opole, tel. 0602/
64-61-72
JAGUAR S-TYPE:różne częsd do odbudowy auta. Wrodaw, tel.
0600/91-15-81
JELCZ 317, 416, 422, turbo : zestaw naprawczy, wal korbowy,
turbina, korbowody, rozrusznik, pompa wody, końcówki wtrysku,
wały, krzyżaki, pompa wspomagania kier, pompa wtryskowa, al
ternator i inne częśd. Brzeg Dolny, teł. 071/319-77-74, 0607/
40-11-17
KAMAZ: bębny, wal korbowy, głowice, krzyżaki, ogrzewanie we
basto, części silnika, ukł. kierowniczego i hamulcowego, zawory
oraz Inne częśd. Brzeg Dolny, tel. 071/319-77-74,0607/40-11-17
O

KATALIZATORY KUPIĘ KAŻDĄ ILOŚĆ używanych
ka ta liza to ró w (do jazd d o klie n ta ). Leszno, tel.
0506/13-41-65
W84050394

KIA CLARUS : reflektory i grill. Świdnica, tel. 0504/05-19-88
KIA CLARUS, 1997 r. :kompl. tył auta i inne części. Wrodaw, tel.
0600/91-15-81
KOPARKA OSTRÓWEK: przednia osłona maski. Wabrzych, tel.
0603/36-13-96
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LADA 2105 : most tylny. Zator, powiat oświęcimski, tel. 033/
841-27-61 ‘
LIAZ : bębny, wał korbowy, głowice, krzyżaki, ogrzewanie Aebasto, częśd silnika, ukł. kierowniczego i hamulcowego, zawory oraz
.Inne częśd. Brzeg Dolny, tel. 071/319-77-74,0607/40-11*17
LUBLIN: różne części blacharskie i mechaniczne. Wrodaw, tel.
0603/85-13-62
ŁADOWARKA FADROMAŁ-200, L-34 nowe; pompy hydraulicz
ne, rozdzielacze, zaciski Hamulcowe, klocki hamulcowe, części
silnika, skrzyni biegów, mostów, przekładnie, wały, chłodnice wody
i oleju, opony oraz inne nowe części. Brzeg Dolny, fel. 071/
. 319-77-74,0607/40-11-17
MAZDA 626,1987 r, 2000 ccm, diesel: silnik, może być bez do
kumentacji. Zgorzelec, tel. 0600/42-30-27
MAZDA 626,1968/91 r, 2200 ccm: skrzynia biegów (5). Namy
słów, tel. 0604/80-90-33
MAZDA 626,1991 r. hatchback: błotnik lewy tylny. Chróstnik, tel.
076/844-80-79 po godz. 15
MAZDA 626,1993 r, 2000 ccm, 16V: Instalacja gazowa, klimaty
zacja. Wrodaw, tel. 0602/29-44-35
MAZDA 626,1996 r, 1950 ccm: lusterko lewe, zewnętrzne, reg.
elektrycznie lub obudowa. Jelenia Góra, tal. 075/75248-02,0606/
32-01-11
MAZDA XEDOS, 1998 r. : różne częśd. Wrodaw, tel. 0508/
97-16-37
MERCEDES 123,2400 ccm, dieseł: silnik do remontu, z doku
mentacją. Kobierzyce, teł. 071/311-17-94,0807/48-86-73
MERCEDES 124: ukł. wydechowy 3.0 D, chłodnica, skrzynia bie
gów, szyberdach, szyba przednia i tylna, zderzaki, klapa przednia
i tylna do E-Klasse lub zwykła, błotniki lub cały w b. dobrym sta
nie albo uszkodzony. Legnica, tel. 0606/68-30-86
MERCEDES 124: zderzak przedni z atrapą, maska sinika, błot
niki, reflektory. Wrodaw, tel. 071/348-60-06,0601/76-37-32
MERCEDES 124,1994 r. 3.0 TD. 2.5 TD: silniki, skrzynie biegów,
maska silnika (E-klasse). Lubin, tel. 0606/81-63-11
MERCEDES 124,126,201: dźwignia tempomatu. Wodaw, tel.
0604/57-04-52
MERCEDES 124,190 : sinik. Wrodaw, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 200,2151 ccm, CDI: silnik (na częśd), błotnik lewy
przedni (do E-Klasse, 1998 r.j, powiat jeleniogórski, tel. 075/
744-38-37,0604/59-16-18
MERCEDES 207,208,209,210,307 : resory, skrzynia biegów,
wal, most, felgi, silnik, zderzaki, maski, gril, chłodnice, blacharka
i inne. Wrodaw, tel. 0692/60-64-07
MERCEDES 211AVANTGARDE, 2003 r . : drzwi prawe, komplet
ne, nadkola progu prawego, błotnik przedni prawy, szyba przed
nia i inne. Bolesławiec, tel. 0606/94-74-68
MERCEDES 240 123,1984 r, 2400 ccm, diesel: skrzynia biegów,
automatic. Kłodzko, tel. 0605/37-7341
MERCEDES 310 BUS, 3000 ccm, diesel: silnik, stacyjka, lampy,
konsola, stan b. dobry. Wrodaw, tal. 0506/63-07-73
MERCEDES ML iuner TV pracujący z systemem „Comand*, kie
rownica z elementami drewnianymi w kolorze brązowym. Wro
cław, teł. 0601/70-50-71
MERCEDES SPRINTER C DI: kfimatyzacja, ogrzewanie, skrzy
nia ładunkowa. Dzierżoniów, tel. 0604/50-67-17
MERCEDES SPRINTER, TDI: błotniki, maska silnika, lampy tyl
ne, gril, zderzak przedni, deska rozdz. Dzierżoniów, fel. 0600/
60-86-09
MERCEDES VITO : jedno siedzenie z tylnej trójki. Świebodzice,
tel. 074/854-33-56,06Q7/23-50-38
MERCEDES VITO, 1996 r. : tapicerka, podsufitką, wykładzina
podłogi, fistwy wewnętrzne i inne. Paczków, tel. 077/431-77-52,
0602/67-58-35
MERCEDES VITO, 1997 r .: reflektory, zamki, klapy tylne, zamek
maski sinika, obudowa plastikowa oświetlenia tablicy rejestracyj
nej. Wrodaw, tel. 0607/96-65-11
MERCEDES VITO, 1997 r .: reflektory, zamki, klapy tylne, zamek
maski sinica, obudowa plastikowa oświetlenia tablicy rejestracyj
nej. Wrocław, tei. 0609/23-25-54
MERCEDES VITO, 1997 r . : zamki klapy bagażnika, zamek ma
ski silnika, obudowa plastikowa z klamką I oświetleniem tabficy
rej, reflektory. Wrodaw, tel. 071/37247-88
MERCEDES ViTO, 1996 r . : reflektory, zamek do maski sinika,
zamek klapy bagażnika, obudowa plastikowa klapy bagażnika, do
oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wrodaw, teł. 0609/23-25-54
MITSUBISHI CARISMA, 2002 r. : maska silnika, błotnik lewy,
konsola z poduszkami pow. i pasy. Lubin, tel. 076/847-38-64,0693/
28-62-71
MITSUBISHI GALANT : skrzynia biegów automatyczna. Kamie
niec Wrocławski, tel. 071/318-52-86,0603/8042-33
MOTOCYKL HONDA MTX 80,1994 r, 60 ccm : wałek zdawczy
skrzyni biegów, może być używany, stan dobry. Wrodaw, tel. 071/
352-97-27
MOTOCYKL PANONIA, 1958 r . : tarczę sprzęgła. Wrodaw, teł.
071/333-87-24
MOTOROWER SIMSON S 51: rama zarejestrowana z dokumen
tacją lub sama dokumentacja. Wrodaw, tel. 0693/64-30-56
OPEL ASTRA, 1400 ccm, 1600 Ecotec: silnik. Mielec, fel. 017/
585-70-70
OPEL ASTRA : różne częśd, w dobrej cenie, odone. Wrodaw,
tel. 0694/83-33-31
OPEL ASTRA II, 2000 r . : klapa, lampy, zderzak tylny, wszystkie
elementy plastikowe bagażnika, podsufitką, siedzenia, napinacze
pasów, zwrotnica prawa i inne. Wrodaw, tei. 0601/36-52-7.3
OPEL ASTRA II, 2000 r. 5-drzwiowy: klapa, zderzak, lampy, ele
menty plastikowe tylne kpi, podsufitką, fotele, napinacze pasów,
zwrotnica prawa oraz inne częśd. Wrodaw, tel. 0601/36-52-73
OPEL CALIBRA, VECTRA, 2000 ccm, 16V: silnik, stan idealny.
Głogów, tel. 076/833-59-10,0606/51 -86-01
OPEL CORSA B, 1000 ccm, Ecotec, 12V: silnik z osprzętem lub
bez. Wrodaw, fei. 071/399-18-15,0695/63-38-86
OPEL CORSA, 1991 r. : drzwi prawe z lusterkiem (do modelu
3-drzwiowego), felgi stalowe z oponami, tłumik końcowy, kompu
ter sinika (1200 ccm) i inne częśd. Legnica, tel. 076/86646-74,
0691/59-58-98
OPEL FRONTERA, 1995 r . : maska, błotnik lewy, lampy, chłodni
ce. zderzak przedni. Polanica Zdrój. teł. 074/86845-51
OPEL MANTA B, 1985 r . : zderzak tylny szeroki, blenda tylna,
sprężyny sportowe, nakładki na progi. Rawicz, teł. 0502/27-35-22,
0504/72-23*75
OPEL OMEGA: lampy, drzwi, zderzak, maska i inne, tanio. Wro
cław, tel. 0609/02-67-37
OPEL OMEGA, 1992 r, 2000 ccm: ćwiartka przednia prawa, re
flektory, zderzak, błotnk przedni prawy, chłodnica, filtr powietrza,
kolumna McPhersona, atrapa. Wrodaw, tei. 0603/77-10-00
OPEL REKORD : sinik gaźnikowy, stan dobry. Oława, tei. 071/
313-89-54,0602/8048-97
OPEL REKORD, 1980/86 r, 2300 ccm, dieseł, turbo D : sinik na
częśd lub częśd do silnika. Lubin, tal. 076/817-52-02
OPEL TIGRA, 1400 ccm, 16V: sinik. Oława, teł. 071/313-82-24,
0607/91-65-59
OPEL VECTRA: lampy, zderzak, błotniki, drzw, chłodnica, ma
ska, skrzynia biegów i inne w atrakcyjnej cenie. Wrodaw, tel. 0609/
02-67-37
OPEL VECTRA B, 1996 r . : poduszki pow. ze sterowaniem, sen
sor. Legnica, tel. 0607/16-88-52
PPEL YECTRA, 1999/02 r, 1800 ccm: skrzynia biegów F-18 lub
częśd do skrzyni biegów. Wrodaw, tel. 071/336-34-19, 0601/
40-10-08
OPEL VECTRA, 2000 r, 75 tys. km, 2000 ccm, benzyna: elemen
ty zawieszenia, częśd silnika. Japy* pod silnik, nakładki plastiko
we na progi, poduszki pow. Jelenia Góra, tel. 0601/75-09-10
PEUGEOT 106,1994 r .: drzwi prawe do wersji 3-drzwiowej, nie
uzbrojone. Wrocław, tei. 0603/81-07-18
PEUGEOT 206: sinik 1.9 diesel i inne częśd; Ostrów Wielkopol
ski, tel. 0697/44-71-58
PEUGEOT 206, 2000 r, 1900 ccm, diesel 5-drzwiowy: maska
przednia, reflektory, wzmocnienie przednie, chłodnica, wentyla
tor, błotniki przednie, dach, drzwi przednie, poduszka powietrzna
lewa, gril złogo, zderzak przedni, szyba przednia, listwy dacho
we, listwa pod reflektory, pompa wspomagani. Namysłów, teł. 0604/
84-0445
PEUGEOT BOXER MAXI: drzwi tyine kpi. z zamkami i zawiasa
mi, rolki górne i dolne drzwi bocznych. Legnica, tel. 0601/57-48-87
PEUGEOT BOXER, 1995/03 r, 2500 ccm, 2800: wszystkie czę
śd lub cały samochód na częśd. Kłodzko, tel. 0601/62-21-37
PEUGEOT J5 : głowica, skrzynia biegów, zawieszenia, lampy,
zderzaki, maska, błotniki, chłodnica, wspomaganie, wycieraczki i
inne; Wrocław, tel. 0609/02-67-37
POLONEZ: sink, skrzynia biegów (5), most Trzebnica, tei. 071/
312-33-54,0608/73-27-50
POLONEZ CARO, 1600 ccm : most tylny (szeroki lub wąski) w
dobrym stanie, drzwi kierowcy nieuzbrojone, w dobrym stanie,
kierownica. Bolesławiec, tel. 0609/35-01 ■07

POLONEZ CARO: maska, zderzak przedni, lampy, most szero
ki, silnik, skrzynia biegów i inne. Trzebnica, tel. 071/312-30-74,
0502/58-96-56
POLONEZ CARO: drzwi, most lub w całości na częśd. Wrocław,
tel. 071/336-24-69,0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1991/96 r . : różne części mechaniczne I bla
charskie. Legnica, tel. 076/850-2448,0604/29-99-07
POLONEZ CARO, 1996/99 r. wiśniowy: drzwi, maski silnika, błot
niki, w b. dobrym stanie. Jelenia Góra, tel. 0504/15-69-99
POLONEZ TRUCK: most kpi, drzwi lub cały na częśd. Wrodaw,
tel. 071/336-24-69,0605/82-49-57
PRZYCZEPA BAGAŻOWA : oś, szerokość 150 cm, kompletna.
Leszno, tel. 0606/39-1844
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL’ : piasta z felgą, na bUiniacze
koła, opona 4*. Złotoryja, tel. 0503/09-2040
RENAULT 21,25, RAPID: różne częśd blacharskie, lampy, ma
ski, drzwi, zawieszenia, silniki, skrzynia biegów i inne. Wrocław,
tel. 0693/6845-22
RENAULT 5,19, CLIO : różne części blacharskie, lampy, maski,
drzwi, zawieszenia, silnik, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel.
0693/6845-22
RENAULT CLIO: halogeny. Lubin, tel. 0504/08-37-23
RENAULT KANGOO, 2000 r, 1900 ccm, diesel: silnk lub wał
korbowy z blokiem silnka. Gubin, powiat krośnieński, tel. 068/
455-66-97
RENAULT KANGOO, 2001 r.: kpł. tylne drzwi (otwierane na boki),
tylna półka i tłumik. Wrodaw, tel. 0503/03-0042
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r . : szyby, lampy tylne, oblachowanie, zderzaki i inne. Legnica, tel. 0608/1241-00
RENAULT LAGUNA, 1999 r. 1600 ccm, 16V : skrzynia biegów,
stan b. dobry. Dzierżoniów, tel. 0608/48-73-34
RENAULT LAGUNA II, 1999/00 r, 1600 ccm, 16V, benzyna: czę
śd przodu, ćwiartka przednia Iwea, maska, błotnk przedni łwey,
wzmocnienie czołowe, reflektory, chłodnica, zderzak przedni, szy
ba czołowa, inne częśd. Wrodaw, tel. 0602/12-51 -35
RENAULT LAGUNA, 2002 r, 1900 ccm. CDI : maska, błotnk
przedni, zderzak przedni, reflektory ksenonowe (2 szt), chłodni
ca, atrapa, pompa wspomagania, zbiornik, fitr paliwa, wspornik
aluminiowy, ałtemator, elementy płastkowe pod maską. Wrocław,
tel. 0603/77*10-00
RENAULT MASTER, 2800 ccm, TD I: silnk (może być również
od Opla Movano). Wabrzych, tal. 0602/11-26-52
RENAULT SAFRANE I I : częśd tylne. Jelenia Góra, tel. 0603/
61 -59-50.0692/09-60-19
SEAT: silniki, różne częśd mechaniczne i blacharskie, elementy
welurowe wnętrza, lampy tylne, opony z felgami, zderzaki i inne.
Legnica, tel. 0694/18-99-71
SEAT CORDOBA, IBIZA: elementy przodu, elementy welurowe
wnętrza, skrzynia bieaów, konsola, silnki, drzwi, lampy tylne,
wspomaganie kier, dacn, podłużnice, błotniki tylne, zderzaki, opo
ny z felgami i inne. Legnica, tal. 0694/18-99-71
SEAT IBIZA, TOLEDO, COROLLA: różne częśd mechaniczne I
blacharskie. Legnica, fel. 076/850-2448,0604/29-99-07
SEAT TOLEDO, 1991/96 r. 1.9 TD. TDI, 2.016V: siniki, skrzynia
biegów, zawieszenia, częśd mechaniczne, elementy przodu, lampy
tylne, elementy welurowe wnętrza, opony z felgami, szyberdach,
wspomaganie kier, zegary, drzwi, klimatyzacja i inne. Legnica, tei.
0694/18-99-71
SEAT TOLEDO, 1997 r . : taśma poduszki pow, lusterko lewe el.
regulowane. Jelenia Góra, tal. 075/755-83-14,0693/1044-20
SILNIK SW400, SW-680 nowe: turbina, sprężarka, pompa wody,
kapilary, rozrusznk, zestaw naprawczy, głowrica, korbowody, za
wory powietrza, tarcza i docisk sprzęgła, pompa wody. wtryski,
pompa wspomagania oraz inne. Brzeg Dołny, fel. 071/319-77-74,
0607/40-11-17
SKODA 120: sink. Wrodaw, tai. 071/349-23-95
SKODA FAVOR!T: skrzynia biegów. Świdnica, tai. 074/640-64-88
SKODA FAVORIT, 1991 r.: szyba czołowa, drzwi przednie lewe,
błotnk przedni lewy, dach, słupek przedni z kawałkiem progu,
nadkde przednie lewe, możliwość odbioru własnym transportem.
Kępno, teł. 0697/3148-11
SKODA FELICIA, OCTAVIA : różne częśd mechaniczne i bla
charskie. Wrocław, teł. 0609/02-67-37
SPYCHARKA DT 75 gąsienicowa: częśd nowe i używane. Wro
daw, tel. 0602/87-02-24
STAR: opony 200x20, akumulatory, zbiornik paiwa, przystawka
na koło pasowe. Wrocław, teł. 071/349-12-76
STAR 200,266,28: pompa wody, pompa wspomagania kier, roz
rusznik, półosie, piasty, felgi, kola, sprężarka, cylinderki, wały,
krzyżaki, zawory, bębny, końcówki wtrysku, końcówki drążków i
inne częśd. Brzeg Dolny, tel. 071/319-77-74,0607/40-11-17
TATRA 815: bębny, wał korbowy, głosce, krzyżaki, ogrzewanie we
basto, częśd sinika, ukł. kierowniczego i hamulcowego, zawory oraz
inne częśd. Brzeg Doby, tei. 071/319-77*74,0607/40-11 -17
TOYOTA, 1600 ccm, diesel: silnik w cenie do 1.000 zl lub głowi
cę kompletną w cenie do 500 zł. Brzeg, fel. 077/404-37-20,0600/
83-75-79
TOYOTAAYENSIS SEDAN, 2003/04 r, 1600 ccm, 16V,benzyna:
dużo częśd do odbudowy auta, dach, lewy bok, maska, klapa tyl
na, lampy tylne, reflektor iewy, drzwi lewą strony, deska rozdz,
szyba czołowa, błotnk lewy przedni, inne częśd. Wrodaw, tei.
0602/12-51-35
TOYOTA CAMRY. 1993 r. 2200 ccm osprzęt sinka. Wrodaw,
tei. 0600/91-1581
TOYOTA CELICA TURBO 4x4: wszystkie częśd. Wrocław, teł.
0600/91-15-81
TRABANT 601 : silnik. Mielec, tel. 017/585-70-70
TRABANT POLO KOMBI: atrapa przednia, maska, skrzynia bie
gów, stan b. dobry oraz zderzak przedni, z okolic Wrodawia. Wro
daw. tel. 0697/65-14-84
VOLV0121AMAZON: różne częśd. Wrodaw. tel. 0602/20-71 -73
VW : silnki, różne częśd mechaniczne i blacharskie, elementy
welurowe wnętrza, lampy tylne, zderzaki, opony z felgami i inne.
Legnica, tel. 0694/18-99-71
VW, 1900 ccm, TDI: głowica (na pompowtryskiwaczach). Polko
wice, tel. 0505/46-88-36
VW BORA, GOLF IV : poduszki pow. Jelenia Góra, tal. 0603/
61-59-50,0692/09-80-19
VW CADDY, 2001 r. zawieszenie, halogeny i inne. Wrodaw, tel.
0600/91-15-81
VW GARBUS: kolo zamachowe do półautomatycznej skrzyni bie
gów lub całą skrzynię. Wałbrzych, tel. 0607/8240-67
VW GOLF 1,1600 ccm, benzyna lub diesel: silnik, kpi. dokumen
tacją. Marciszów, tel. Ó75/741-06-32,0501/12-56-15 po godz. 20
VW GOLF, 1800 ccm: skrzynia biegów Synero lub sama obudo
wa. Złoty Stok, powiat ząbkowicki, tel. 0507/08-89-59
VW GOLF III, 1994 r, diesel: silnk. Wrocław, teł. 0606/77*75-07
VW GOLF III, 1996 r. 1.9 TD. TDI. 2.8 VR6,2.016V: silniki, skrzy
nie biegów. Lubin, tel. 0606/81-63-11
VW JETTA li GT: Iicznk, z obrotomierzem, ekonomizerem i elek
tronicznym wyświetlaczem. Milicz, tel. 071/384-14-94, 0502/
19-06-39
VW PASSAT, 1990 r . : kolumna McPhersona prawa przednia, re
flektor prawy, atrapa przednia, zderzak przedni, filtr powietrza.
Wrodaw, tel. 0603/77-10-00
VW PASSAT, 1994 r. 1.9TD,TDI.2.6VR6.2.016V: slniki, skrzy
nie biegów. Lubin, tel. 0606/61-63-11
VW PASSAT KOMBI, 1995 r. 1900 ccm, TDI: osłona silnka (gór
na), tunel przy zmianie biegów, klapa podłokietnka + popielnicz
ka lub cały podłokietnik. Lwówek śląski, tel. 075/647-70-71,0602/
73-84-30
VW POLO, 1700 ccm, 1900 ccm: skrzynie biegów, całe i uszko
dzone. Bytom Odrzański, powat nowosolski, tei. 0609/26-06-82,
0601/59-53-31
VW SCIROCCO I, 1977/81 r . : błotnik prawy oraz tapicerka w
kolorze brązowym lub czerwonym, oryg. obrotomierz. Wrodaw,
teł. 0601/87-66-11
VW TRANSPORTER T4,2400 ccm, 1900 ccm, turbo D : skrzynie
biegów (5), cale i uszkodzone, napęd 4x4, możliwy dojazd do klien
ta. Bytom Odrzański, powiat nowosolski, tel. 0609/26-06-82,0601/
59-53-31
, .
VW TRANSPORTER T4 Mułtwan, Caraveie: elementy wnętrza
kpi, do 2.500 zł. Lubin, tei. 0607/52-2844
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1994 r, 2400 ccm, dieseł
automatic: osłona sinka. Ofewa, tel. 071/313-81-68
VW TRANSPORTER T 4 ,1995 r. 2.4 D, 1.9 TD, 2.5 E, 2.5 TDI:
silniki, skrzynie biegów. Lubin, fel. 0606/81-63-11,
VW TRANSPORTER T4,1998 r. skrzyniowy: słupek za drzwiami.
kierowcy lub cały bok. Legnica, tel. 0695/56-17-92
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 2000 r. : elementy wnę
trza do wersji długiej, elementy plastikowe, klimatyzacja. Dzier
żoniów, tei. 0604/50-67-17
VW VENTO: maska, błotniki, grill, wzmocnienie czołowe, lampy,
pompa paliwa, klapa tylna, wspomaganie kier, el. podnośniki szyb,
drzwi, zbiorniczek wspomagania. Wrocław, tef. 0506/39-22-29

KUPIĘ MOTOCYKL HONDA MTX 80 zdecydowanie, stan b. do
bry, zarejestrowany jako motorower, kpi. dokumentacja. Oława,
'teł; 071/302-82-81

MOTOCYKLE

O

S K U T E R Y .................od 3.7 S 0 zł
M O TO C Y K LE ............od 5.8 S 0 zł
QUADY........................ od 6 .0 8 0 zł
FABRYCZNIE NOWE, GWARANCJA. SERWIS

D EALER 8POLM OT
Wrocław, ul. Komandorska 7-11
tel. 071/344-38-31,071/367-00-41

S3
1

'

§

www.auto-galaria.pl

BMW K 740,1995 r, 115 tys. km, 740 ccm, wtrysk ABS, bez wy
padku, serwisowany, kufry, stan b. dobry - 2.300 EUR. Bolesła
wiec, tel. 075/731-20-25,0501/42-90-05
BOSS HOSS 4300,1997 r, 3 tys. km, 4300 ćcm, V6 kolory flagi
amerykańskiej, atrakcyjny wygląd, dużo elementów chromowa
nych, sakwy boczne, • 90.000 zl. Legnica, tel. 0604/12-25-21,076/
722-92-92
BUTY MOTOCYKLOWE numer 44 - 45,-150 zł. Wabrzych, tel.
0603/58-36-36
CAGIVA80 ENDURO, 1992 r, 17tys.km, 80 ccm, biab-fioletowy,
2 hamulca tarczowe, centralny amortyzator, dozownik oleju, chło
dzony wodą, 6-biegowy, kupujący zwolniony z opłaty skaibowej, 3.200 zł. Ostrów Wkp, teł. 062/738-5343,0603/05-86-76
CZ 175,1962 r, 175 ccm, demrowiśniowy, oryginalny, nieużywa
ny 40 lat (stal w skrzyni jako lokata pieniędzy), 4-biegowy, aktual
ne OC i przegląd, karta pojazdu, stan idealny, gotowy do jazdy, 4.000 zl. Ząbkowice śląskie, tal. 0696/35-26-55
DNIEPR 650 MT-16,1992 r, 2 tys. km wersja wojskowa, wózek
boczny, kolor khaki, RO, częściowy osprzęt wojskowy, 2 akumu
latory, ubezpieczony, zarejestrowany, stan idealny, - 5.500 zł.
Szprotawa, tal. 068/376-69-98,0693/70-00-84
GILERA125,1988 r, 12 tys. km, 125 ccm, biały, dwa hamulce
tarczowe, chłodzony cieczą, dozowik oleju, używany amatorsko,
po remonde (nowe bżyska, tok i cylinder), - 3.700 zł. Oleszna,
powiat dzierżoniowski, tei. 0509/12-89-78
GOKART, 125 ccm 33 KM, 3 hamulce tarczowa, szerokie koła,
stan b. dobry, • 2.500 zł. Chojnów, powiat legnicki, tal. 0506/
13-23-85
HONDA 750 SHADOW, 1999 r. b. dużo dodatków, sakwy, szyba,
oparcie, pas na zbiomk, halogeny, gmole, .piórnik’ , stan b. dobry,
- 25.500 zł. Kochlice, powiat fegnicKi, teł. 076/857-02-45
HONDA 900 BOL-DOR, 1981 r, 900 ccm, periowogranatowy, duży,
turystyczny, zabudowany, ukł. wydechowy .4w2", I właściciel w
kraju, atrakcyjny wygląd, • 7.900 zł lub zamienię. Lubin, fei. 0693/
11-29-09
HONDA CB 4 00 ,1980 r. kpi. dokumentacja, z urzędu celnego,
brak tylnego koła, w całośd lub na częśd, • 1.800 zl lub zamienię
na VW Garbusa. Strzelin, tal. 0605/24-11-05
HONDA CB 450,1985 r, 450 ccm, czerwony, hamulec tarczowy,
zapłon w stacyjce, chłodzony deczą, stan b. dobry, • 2.600 zł.
Marcinkowice, powiat oławski, tal. 0607/53-52-17
HONDA CBR1100,1998 r, 14 tys. km, 1100 ccm, 164 KM, czamy
metale, oryginalny przebieg, zadbany, szyba turystyczna, pierw
szy właśddel, kpi. dokumentacja, karta pojazdu, stan b. dobry, •
23.300 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-1848,0609/1742-29
HONDA CBR 600F, 1994 r, 28 tys. km, czerwono-różowo-fioletoy,
atrakcyjny wygląd, • 12.500 zi. Kochanów, powiat kamiennogór
ski, tel. 075/742-59-14 po godz. 16,0608/0547-29 do godz. 18
HONDA CX 500,1981 r, 45 tys. km, 500 ccm, periowogranatowy,
w kraju od 2 la t kufry, stan idealny, • 4.900 zj lub zamienię. Wał
brzych, teł. 074/66545-01
HONDA MB 80,1984 r, 13 tys. km kpł. dokumentaeja, 5-biegowy,
hamulec tarczowy, stan ideainy, -1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel.
071/318-62-38
HONDA MBX 80, 1994 r, 15 tys. km, 80 ccm, biało-niebfeski,
chłodzony deczą, 6-biegowy, prędkość maksynałna 100 km/n, 3.200 zł. Wołów, teł. 071/389-29-64 do godz. 16,071/38949-29
po godz.16
HONDA NN125,1992 r, 17 tys. km, biało-czerwony, aluminiowe
feigi, centralny amortyzator, do poprawek, - 2.200 zł. Lubań, teł.
075/646-1944,0506/11 -77-08
HONDA NTV 650,1991 r, 650 ccm, niebieski metafic, po wymianie
wszystkich płynów II ^aśddel w kraju, nowe tarcze sprzęgła, wa
hacz 1-ramienny, kardan, ekonomiczny, nowe świece i litry stożkowe
(+ oryginalne), czarna szyba, bez wypadku, zadbany, przygotowany
do sezonu, • 7.900 zł. Długołęka, tal. 0606/85-6246
HONDA SE 1500 GOLD WING, 1994 r, 50 tys. km, 1500 ccm, biały,
RO, tempomat interkom, dwa kaski, alarm, podesty, podświetlana
osłona przedniej tarczy, wsteczny bieg, regulacja zawieszenia i dużo
innych dodaków, po wymianie opon i akumulatora w 2003r, - 36.000
zl. Wałbrzych, teł. 074/848-1848,0609/1742-29
JAWA 250,1960 r, 250 ccm techn. sprawny, nowe opony, orygi
nalny, - 600 zl. Boków, tei. 0696/4480-64,0608/67-38-33
JAWA 350 TS, 1989 r, 16 tys. km, 350 ccm przedni hamulec tar
czowy, osłony na ręce, tył i tłumiki podniesione, kufer tylny, szero
ka opona, stan dobry, -1.100 zł. Mieroszów, powiat wałbrzyski,
tel. 0601/59-63-38
JAWA 350 TS, 1990 r, 12 tys. km, 350 ccm, czamy, nowy akumu
lator, owewka, wersja sportowa, stan b. dobry, + kask, • 800 zł.
Leszno, W. 0696/25-97-62
JAWA 350 TS, 1990 r. czamy, szerokie opony, ważny przegląd do
04.2004 r, -1.000 zi. Oleśnica, tal. 0505/92-13-93
JAWA 350 TS, 1990 r, 27 tys. km, 350 ccm. czamy, po remoncie
silnka, zadbany, tył podniesiony, tylna opona szeroka, kratka na
reflektor, kierunkowskazy i dokumentacja i druga Jawa 350 TS,
na częśd lub małego remontu, udokum. pochodzenie, • 1.750 zł.
Wągrodno, teł. 076/858-02-74 po godz. 16
JAWA 350 TS, 1990 r, 350 ccm, czarny, ważny przegląd i OC,
zadbany, • 850 zł. Wrodaw, tel. 0606/47-55-08
JAWA 350 TS, 1990 r, 350 ccm, benzyna, czamy, zadbany, spraw
ny, nowy akumulator, wszyskie finki, klosz H4, dużo nowych czę
ści, brak przeglądu, sinik po remoncie, zatrzymany dowód reje
stracyjny, • 1.050 zł. Wrodaw, tel. 0696/69-34-64
JINCHENG J C 100 KNIGHT CHOPPER, 2000 r, 100 ccm, 4-suw,
srebrny metalic, stan idealny, oryginalny przebieg (1600 km), •
4.300 zł. Nowa Sói, tel. 0693/19-91-88
KASK MOTOCYKLOWY stan b. dobry, • 80 zł. WTodaw, tel. 071/
346-5044
KASK MOTOCYKLOWY stan b. dobry, - 80 zł. Wrodaw, tel. 071/
346-50-44
KAWASAKIGPX 500,1990 r, 70 KM, śdgacz, 3 tarcze hamulco
we, sprowadzony w 2002 r, karta pojazdu, cały obudowany, - 4.400
± Jawor. teł. 0606/82-10-21
KAWASAKI GPZ 1000,1987 r, 50 tys. km, 1000 ccm, czamy,
stan b. dobry, turystyczny, śdgacz, 125 KM, • 6.300 zł. Nysa, tel.
0696/01-16-98
KAWASAKI GPZ 1100,1982 r. silnik na częśd, stan b. dobry, 3.500 zł. Buszyce, powiat brzeski, tai. 077/412-83-65, 0506/
20-71-54
KAWASAKI GPZ 660R, 1988 r, 1 tys. km, 600 ccm, DOHC, czar
ny, stan b. dobry, po remonde kapitełnym sinka, - 5.900 zł. Nowa
'Ruda, powiat kłodzki, tei. 0692/12-95-32
KAWASAKI KR 250B, 1989 r, zielony metalic, 60 KM, stan b.
dobry, • 6.200 zl. Oława, tel. 0503/194447,0504/16-50-89
KAWASAKI ZXR 250,1995 r, 56 tys. km, 250 ccm, czamy, obu
dowany, 3 tarcze, stan dobry, • 5.600 zł łub zamienię na samo
chód osobowy. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0503/13-23-85
KAWASAKI ZZR 600,1995 r, 27 tys. km, niebieski, sportowy ukł.
wydechowy, + 3 dodatkowe opony, • 10.000 zl. Siechnice, tel. 071/
311-57-20,0608/31-54-79
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY skórzany, czarno-niebieski,
2-częściowy, • 250 zł. Wabrzych, teł. 0603/58-36-36
KUFRY MOTOCYKLOWE bez stelaża, -120 zl. Wabrzych, teł.
074/849-57-77,0502/07-95-64
KUPIĘ MOTOCYKL może być po wypadku, nieociony. Kłodzko,
tel. 0607/73-63-20
KUPIĘ MOTOCYKL po wypadku, produkcji japońskiej, w całości
lub na częśd. Opole, tel. 0606/46-23-55
KUPIĘ MOTOCYKL po wypadku, bez prawa rejestracji oraz czę
śd mechaniczne i plastikowe. Prusice, pow. trzebnicki, tel. 0601/
57-69-98
KUPIĘ MOTOCYKL, 125 ccm,, 250 kpi. dokumentacja, śdgacz •
do 2.000 zl. Wrodaw, tel. 0506/11-77-11
KUPIĘ MOTOCYKL AVO SIMSON 425S kpi, z dokumentacją,
oryginalny. Świebodzice, tel. 0607/44-1641
JCUPIĘ MOTOCYKL HONDA MBX 80 z dokumentacją, do 1000
zł lub Simsona S-51, stan b. dobry. Proboszczów, powiat zlotoryjski, tei. 076/877-56-37

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

KUPIĘ MOTOCYKL JAPOŃSKI na części, uszko
dzony, cały, części, m ożliw ość w ysyła n ia SMS.
Opole, te l. 0692/33-65-50
W83000174

KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 TS z dokumentacją, techn. spraw
ny lub do remontu, chętnie z wózkiem bocznym. Lubin, tel. 0609/
10-79-71
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 TS prosta i kpi. rama, z kom
pletną dokumentacją, bez sinika, - 300 zł. Szczedrzykowice, po
wiat legnicki, tei. 0606/99-27-23
KUPIĘ MOTOCYKL JUNAK lub podobny, o dużej poj. sifcika.
Zgorzelec, tel. 0601/75-00-18
KUPIĘ MOTOCYKL MZ 251 ETZ stan b. dobry, kpł. dokumenta
cja, do 900 zl, z Wrocławia lub okolic. Kiełczów, tel. 071/398-81-32
KUPIĘ MOTOCYKL MZ 251 ETZ, 1990/95 r. w idealnym stanie,
przebieg do 5 tys. km. Opole, teł. 077/454-07*61
KUPIĘ MOTOCYKLE MZ 150, MZ 250 lub MZ 251, uszkodzone
lub do remontu. Chojnów, powiat legnicki, teł. 0604/8547*79
KUPIĘ MOTOCYKLE Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasald, Enduro, śdgacz, chopper, również motorower, w stanie dobrym lub do
naprawy. Kafisz, tel. 062/768-02-46,0604/26-64-51
KUPIĘ MOTOCYKLE. ApriCę AF-1, RS, Hondę NSR, NS-1, Suzuki
RG, RGV, Yamahę TZR, do remontu, malowania, złożenia, uszko
dzony, kpi. dokumentacja lub baz nią. Kłodzko, fel. 074/867-84-44
KUPIĘ MOTOCYKLE SHL175 lub WFM Osa 175, wyłącznie z
dokumentacją, może być do remontu abo samą dokumentację.
Przemków, tel. 076/832-05-69
KUPIĘ MOTOCYKLE MZ 250 lub MZ 251,1989-2000 r. Trzebni
ca, tal. 071/387-19-99 po godz. 17
KUPIĘ MOTOCYKLE Honda CBR 600F2 lub Honda CBR 600F3,
po wypadku, uszkodzony, niekompletny,, zarejestrowany w kraju.
Wrodaw, tal. 0601/76-6580
KUPIĘ MOTOCYKLE MZ 150, MZ 250 lub MZ 251, może być do
remontu. Wrodaw, tel. 0606/09-15-08
KUPIĘ MOTOCYKLE Honda MB, Honda MBX lub Honda MTX,
mogą być uszkodzone + częśd. Wodaw, tel. 0692/74-62-54
KUPIĘ MOTOROWER. Kłodzko, tel. 0607/73-63-20
KUPIĘ MOTOROWER PEUGEOT ZENITH może być uszkodzony
lub po wypadku z kpł. dokumentacją Kłodzko, teł. 0607/81-10-59
KUPIĘ MOTOROWER PIAGGIO, 1990/00 r, 50 ccm całkowice
zniszczony, spalony, zarejestrowany w Polsce, chętnie skuter, do
500 zl. Wrodaw. tel. 0603/53-76-74
KUPIĘ MOTOROWER ROMET OGAR z okolic Wrodawia, do 300
zl. Wrodaw, tal. 0508/99-17-31
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51 z dokumentacją, może być
uszkodzony, w częściach itp, stan obojętny, w cenie do 500 zł.
Jarodn, tel. 062/747-40-12
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51 kpi. dokumentacja, stan
dobry, do 300 zl, z okolic Wrodawia. Wrodaw, tal.-0508/99-17-31
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER uszkodzony, w cenie
do 500 zł. Wrodaw, tel. 0608/09-15-08
KUPIĘ MOTOROWERY Romet Ogar, Kadet, Jawa, Simson, w
dobrym stanie, w dągłej eksploatacji, z dokumentacją, z terenu
KoiSny Kłodzkiej, w cenie do 500 zł. Nowa Bystrzyca, powiat Hodzki, fel. 0505/74-66-09 po godz. 14.30
KUPIĘ MOTOROWERY Romet Ogar, Romet Kadet lub Romet
Komar + częśd. Wrodaw, fel. 0692/74-62-54
KUPIĘ MOTORYNKĘ do remontu, kpł. dokumentacja, z okolic
Wrodawia, do 300 zl. Wrodaw, tel. 0508/99-17-31
KUPIĘ MOTORYNKĘ ROMET. Żagań, teł. 068/476-3347,0604/
42-5349
KUPIĘ MOTORYNKĘ ROMET PONY, 1988 r. z kpi. dokumenta
cją, wokołicach Strzelina, stan b. dobry, wcanie do 400 zł. Strze
lin, tal. 0607/81-11-80
KUPIĘ OPONY MOTOCYKLOWE,nowe, używane, leżakownie,
w dobrym stanie, każdą ilość, tal. 0606/74-25-86
KURTKA MOTOCYKLOWA ♦ 2 pary spodni skórzanych, wiąza
nych i pas na nerki, skórzany - od 50 do 200 zł/szt. Strzelin, tal.
0605/24-11-05
O

MOTOR-CENTRUM: SALO N MOTOCYKLOW Y
OFERUJE: SKUTERY - MOTOROWERY - m otocykle n ow e i używane, części, a kcesoria. Sprzedaż
ratalna, ubezpieczenia. Ceny ju ż od 2.750 zi, za 
pewniam y se rw is g w aran cyjn y i pogwarancyjny.
P rzyjm ujem y m o tocykle i m o torow e ry w kom is.
w w w .p m a n n .w e b p a rk .p l C zyn n e p n .- p t. w
godz. 10-18, sob. 10-14. Lubin, ul. S ikorskiego 38,
te l. 076/841-50-07, 0693/11-29-09
W84050364

MOTOROWER APRILIA GULIVER SKUTER, 1997 r, 49 ccm.
granatowy metalic, V maks. 95 km/h, chłodzony deczą, hamulec
tarczowy, el. rozrusznik, dozownik deju, atrakcyjny wygląd, - 3.700
zł. Wrodaw, tel. 071/364-50-65,0607/43-20-55
MOTOROWER APRILIA SR 50,1998 r, 50 ccm, żółto-grafitowy,
chłodzony wodą, rozrusznk, centralny amortyzator, nowy akumu
lator, dozownik oleju, - 6.500 zl. OstrówWlkp, tel. 062/738-5343,
0603/05-86-76
MOTOROWER APRILIA SKUTER, 2000 r, czerwono-czarny, 2.800 zł. Wabrzych, tel. 0697/16-06-13,0604/37-72-07
MOTOROWER BAJAJ SKUTER SUNNY, 1999 r, 4 tys. km, 50
ccm, czenwony metalic, stan b. dobry, lusterka, kierunkowskazy,
automatic, - 3.000 zł lub zamienię. Michałów, powiat brzeski, fei.
077/412-92-83
MOTOROWER HONDA SKUTER, 1996 r. 4 tys. km, 50 ccm, czar
ny, rozrusznik, dozownk oleju, kpł. dokumentacja, stan ideaby, 3.400 zł. Świdnica, teł. 0606/59-16-30
MOTOROWER HONDA SFX SPORT, 1997 r, 49 ccm, perłowozielony, elektron, zapłon, białe zegary, hamulec tarczowy, stan b.
dobry, - 3.200 zł lub zamienię. Leśna, powiat lubański, tai. 075/
721-17-73,0502/81-29-96
MOTOROWER HONDA SRX, 1997 r, 6 tys. km, złoty metalic, el.
rozrusznik, hamulec tarczowy, białe zegary, stan b. dobry, -3.200
zł. Leśna, tel. 075/721-17-73
MOTOROWER ITAUET DRAGSTER, 2000 r, 17 tys. km, 50 ccm,
czenwony, nieeksploatowany w kraju, stan b. dobry, • 5.500 zi.
Miicz, tel. 0609/46-79-51
MOTOROWER JINCHENG SKUTER 50,2001 r. 4-biegowy, stan
idealny. • 2.200 zł. Wińsko, tel. 071/389-80-61,0691/19-08-16
MOTOROWER KTM SKUTER, 1998 r. I właśddel, elektron, za
płon, • 3.200 zł. Bystrzyca Kłodzka, fel. 074/811-03-72
MOTOROWER MALAGUTI SKUTER, 1995 r, 50 ccm, wiśniowy,
stan dobry, - 2.500 zł lub zamienię na motocykl Enduro, maks.
250 ccm, z dopłatą. Jelenia Góra, tal. 0504/15-69-99
MOTOROWER OUEST, 2003 r, 50 ccm el. rozrusznk, automatic,
na gwarancji, • 3.600 zł. Wrodaw, tal. 071/367-0041, 0697/
49-08-75
MOTOROWER OUEST, 2003 r, 49 ccm wielokolorowy, niewymagane prawojazdy, elektr. starter, homologacja na 1 osobę, • 3.400
z ł, możliwe raty. Wrodaw, teł. 0504/04-32-96
MOTOROWER OUEST, 2004 r, 49 ccm wielokolorowy, niewymagane prawo jazdy, elektr. starter, - 3.790 z ł, możliwe raty. Wro
cław, tel. 071/345-53-26,0504/04-32-96
MOTOROWER RIEJU SM 50,2002 r, 50 ccm. czamy metafic. 2
miesiące w kraju, stan idealny, • 6.500 zł. Ostrów Wkp, tel. 0503/
50-2440
MOTOROWER ROMET, 1980 r, 50 ccm, niebieski, po remonde
sinka, nowa inst. elektryczna, kpi. dokumentacja, -450 zl. Strze
lin, tel. 0607/81-11-80
MOTOROWER ROMET OGAR 205,1983 r, 49 ccm, pomarań
czowy, 3-biegowy, oryginalny lakier, po remoncie kapitalnym, brak
dokumentacji, stan idedny + częśd, • 400 zi lub zamienię na Ra
ta 126p. Gotostowice, tel. 071/392-63-77
MOTOROWER ROMET OGAR 200,1985 r. po remoncie silnka i
lakierowaniu, stan b. dobry, - 350 zł. Miodce, powiat oławski, tel.
0696/93-36-66
MOTOROWER ROMET, 1985 r. przód do złożenia, bez dokumen
tacji, stan dobry, -170 zl. Miocice, powiat oławski, tel. 0696/
93-36-66 MOTOROWER ROMET OGAR, 1986 r, czerwony, po remonde
silnika, nowe opony, kpi. dokumentacja, sten dobry, - 570 zł. Świd
nica, teł. 074/853-80-54,0507/8147-65MOTOROWER ROMET KOMAR, 1988 r, 6 tys. km - 80 zł. Wią
zów, tel. 071/394-38-21,0504/9843-11
MOTOROWER ROMET OGAR 205,1988 r, 2 tys. km, czerwony,
nowe opony, po remonde sinka, stan b. dobry, - 450 zł. Żeliszów,
tel. 075/73641-62
MOTOROWER ROMET 205,1990 r, 50 ccm, niebieski, zareje
strowany, oryginalny lakier, po remonde sinika, garażowany, I
właściciel, nowe modele lamp, kpł. dokumentacja/1* kask, stan b.
dobry, - 520 zl. Chobienia, powiat lubiński, tel. 076/843-96-84
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SPRZEDAŻ MOTOROWERÓW I CZĘŚCI i
SIMSON, ROMET, BAJAJ, E n I Inne i

SKUP - KUPĘ KAŻDY MOTOROWER SIMSON
S-51, SR 50, Skuter, KR 50, Schwalbe itp.,
zniszczone, rozbite, niekompletne Itp.
lub w bardzo dobrym stanie, dojazd
g
natychmiastowy 24h, dobrze zapłacę,
bez zbytecznych formalności.

marki, duży wybór, sprzedaż wysyłkowa,
atrakcyjne ceny. Naprawa motorowerów.
Parczew k.. Ostrowa Wlkp.

ta l. 062/739-65-77, 0-692 405 108

tel, 062^39-65-77, 0-692 405 108

MOTOROWER ROMET CHART 210,1990 r, 3 tys. km, 50 ccm,
niebiesko-biaty, I właściciel, nowe opony, elektronie, dodatkowy
zbiornik paliwa, do małych popprawek, gażnik i inst. do regulacji,
kpi. dokumentacja, - 650 zł. Jasienica Górna, powiat nyski, tel.
0507/56-31-33
MOTOROWER SIAMOTO BIRDIE SKUTER, 2002 r, 50 ccm,
srebrny metaiic, i właściciel, hamulec tarczowy, - 2.700 zł. Klucz
bork, tel. 0609/79-33-52
MOTOROWER SIMSON MOPED SR2E, 1961 r, 50 ccm, wiśnio
wy, oryginalny lakier, oryginalne części fabryczne, • 1.000 zl. Klucz
bork, tel. 077/418-21-39
MOTOROWER SIMSON SR 50/1,1976 r, 49 ccm, srebrny meta
lic, nowy akumulator, kierunkowskazy, -1.800 zł. Krobia, tel. 065/
571-16-71
MOTOROWER SIMSON S 51,1981 r, 50 ccm, błękitny metalic,
odony, nie zarejestrowany, techn. sprawy, do poprawek, - 700
zi. Gubin, tei. 068/359-90-26,0603/51 -81 -59
MOTOROWER SIMSON S 53,1985 r, 15 tys. km, 50 ccm, niebie
ski metaiic, zadbany, niklowane lusteika i manetki, kuferek, owiew
ka, nowe opony, nowe siedzenie, nowe zębatki, boczna nóżka,
3-biegowy, prędkość maksymalna 75 km/h, stan b. dobry, -1.900
zł. Bojanowo, powiat rawicki, tei. 0506/02-45-82
MOTOROWER SIMSON S51,1986 r, żółty, 4-biegowy, silnik do
złożenia, • 700 zl. Czerna, powiat bolesławiecki, teł. 075/736-34-15
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r, 50 ccm, niebieski, I właści
ciel, oryg. l-wszy lakier, opony od nowości, stan b. dobry, -1.550
zł. Kalisz, tel. 0693/14-9849

dukcji), podwójna tarcza hamulcowa, owalne lusterka, zadbany,
stan b. dobry, -1.750 zł. Złotoryja, tel. 0504/24-90-57.
MZ 250 ES, 1962 r, 250 ccm* czamy, tzw. Jaskółka”, kompletny,
zarejestrowany, - 550 zł lub zamienię na motorower Simson, mo
torynkę. Leszno, tel. 0607/29-93-85
MZ 250 ETZ, 1983 r, kolor metalic, słaby akumulator, sinik w czę
ściach, • 700 zł. Ujazd Górny, gm. Udanin, tel. 076/871-92-66
MZ 250 ETZ, 1986 r. 250 ccm. zielony, do poprawek, techn. spraw
ny, hamulec przedni tarczowy, • 500 zł. Gubin, teł. 068/359-90-26,
0603/51-81-59
MZ 250 ETZ, 1989 r, 20 tys. km, 250 ccm stan idealny, elektron,
zapłon, -1.700 zł. Świebodzice, tel. 074/854-69-93,0601/09-02-79
MZ 251 ETZ, 1990 r. stan b. dobry. -1.600 zł. Wrocław, tel. 0607/
.23-70-03
PAS MOTOCYKLOWY na nerki, - 20 zł. Wrocław, tel. 0609/
18-35-82
PIAGGI0125 SKIPER, 1994 r, 125 ccm, zielony, rozrusznik, do
zownik oleju, w kraju od 5 miesięcy, zarejestrowany, bez wypad
ku. Syców, powiat oleśnicki, tei. 0608/43-92-06
PIAGGIO TEC 80 SKUTER, 1995 r. 80 ccm, niebieski, bez prawa
rejestrach, 2-osobowy, zapłon elektryczny, dozownik oleju, -1.350
zł. Wrocław, tel. 0502/03-65-18
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MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r. 50 ccm, zielony, nowe opo
ny, inki, lakier, silnik 3-biegowy, stan b. dobry, kpi. dokumentacja,
-1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-94-77
MOTOROWER SIMSON S 50 SKUTER, 1987 r, 50 ccm, czerwo
ny, po remoncie sinika i lakierowaniu, stan opon i ogólny b. dobry,
-1.750 zl. Wrocław, tel. 0508/99-17-31
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER, 1988 r. 10 tys. km. wi
śniowy, pełne wyposażenie, nowe tablice rejestracyjne, po remon
cie silnika, stan dobry, • 1.800 zł. Sowy, teł. 065/547-01 -38
MOTOROWER SIMSON S 50,1988 r, 50 ccm, niebieski metaiic,
zadbany, stan b. dobry, po remoncie silnika, w ciągłej eksploatacji, 1.150 zł. Syców, tel. 062/786-12-32 po godz. 18,0603/04-25-72
MOTOROWER SIMSON S 51,1988 r, zielony, 4-biegowy, kierun
kowskazy, zarejestrowany, stan b. dobry, -1.800 zł. Wrocław, tel.
0693/64-30-56
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r, 50 ccm, 12V, zielony, 4-biegowy, po remoncie silnika, różne części, stan b. dobry, w rozlicze
niu może być telefon, • 1.500 zł. Nowogrodziec, tei. 075/731-67-81
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER. 1989 r. 30 tys. km, nie
bieski, 4-biegowy. stan b. dobry, • 1.650 zł. Wijewo, tel. 065/
54944-07
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r. 50 ccm, czamo-zielony
metalic, 4-biegowy, zarejestrowany, opłacone OC, biała tablica
rejestracyjna, kierunkowskazy, bagażnk boczny, stan b. dobry, •
1.750 zł. Wińsko, tel. 071/389-85-85,0691/91-34-11
MOTOROWER SIMSON S 51 SKUTER, 1989 r. po lakierowaniu,
bez wypadku, po remoncie silnika, nowy akumulator, dużo nowych
części, stan idealny. -1.950 zł. Złotoryja, tel. 0503/t6-44-09

O

SKUTERY • APRILIA, PIAGGIO, ITA LJE T, YAMA
HA, HONDA, SUZUKI ceny ju ż od 2.000 zl, im po rt
W łochy oraz części nowe i używane. Kalisz, tel.
0605/85-02-44
W01038654

SUZUKI GSX 600F, 1989 r, 600 ccm, czamy, brak owiewek, zare
jestrowany, opłacony, stan b. dobry, - 3.700 zł. Wałbrzych, tel.
0601/05-1941
SUZUKI GSX 600 F, 1992 r, 600 ccm, pertowosrebmy metalic,
odblokowany, głośny podwójny układ wydechowy, nowe opony,
łańcuch, zębatki i lakier, po wymianie oleju i filtrów, stan idealny,
przygotowany do sezonu, bez wypadku, - 7.900 zł lub zamienię
na samochód osobowy. Sulechów, powiat zielonogórski, tel. 0694/
33-94-93
SUZUKI G Z125 MARAUDER, 2000 r, 11 tys. km, żółty, serwiso
wany, • 7.000 zł. Oława, tel. 071/313-1949,0607/10-954)0
SUZUKI RF 600R, 1996 r, 39 tys. km. 105 KM, czerwony, stan b.
dobry, przygotowany do sezonu, sprowadzony z Niemiec, • 11.000
zł. Marćinowfce, teł. 074/850-57-94,0692/47-9647
SUZUKI RG 250F, 1988 r, 250 ccm ścigacz, rama aluminiowa, 3
tarcze hamulcowe, 2 rury wydechowe, 48 KM. - 2.250 zł lub za
mienię na rower albo motocykl. Oleśnica, tel. 0504/67-0841
SUZUKI RG 80.1995 r, 23 tys. km, 80 ccm, czamo-zielono-szary,
sprowadzony z Niemiec, zarejestrowany jako motorower nowe
opony, klocki hamulcowe, obudowany, ścigacz, 6-biegowy, przy
gotowany do sezony, nieeksploatowany w kraju, stan idealny, •
4.000 zł. Kłodzko, tel. 0600/67-10-06,0697/39-90-75

liczne, żagamiacze, transport, stan idealny, • 18.000 zl. Gościszów, tel. 075/736-7640 grzecznościowy, 0609/8146-82
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY AMAZONE. 1996 r. zielony,
ścieżki automatyczne, znaczniki, szer. siewu 3 m, stan b. dobry, •
19.000 zł. Kałków, tel. 077/435-73-08
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT 5.2 m, hydraulicznie
składany, podwójne walki, - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 0695/
7049-27
AGREGAT UPRAWOWY szer. 340 cm, stan b. dobry, -1.900 zł.
Borów, tol. 071/312-55-79
AGREGAT UPRAWOWY 2.10 m, stan b. dobry, -1.500 zl. Kęp
no, tol. 062/781-96-17
AGREGAT UPRAWOWY RAU szer. robocza 3 m, - 4.000 zł. Kobierno, gm. Krotoszyn, teł. 062/721-2346
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT szer. 5.2 m, rozkłada
ny hydraulicznie, - 3.800 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-79-88,0608/
86-18-63
AGREGAT UPRAWOWY prod. czeskiej, szer. robocza 7 m, po
dwójne wałki, rozkładany hydraulicznie, • 2.900 zł. Lubań, tel. 0692/
40-68-39
AGREGAT UPRAWOWY GRUDZIĄDZ szer. 2.80 m (kultywator,
brona, wałek), stan dobry, -1.350 zł. Miejska Górka, powiat ra
wicki, tei. 0603/13-95-31
AGREGAT UPRAWOWY DUBLET REKORD szer. 5,4 m, 4 rzędy
bron z zębami sprężynowymi, podwójne walki z tyłu, hydraulicz
nie składane boki, stan b. dobry, - 3.500 zl. Naratów, tel. 065/
543-65-81,0605/10-73-66
AGREGAT UPRAWOWY ROTOTILER RAU szer. 3 m, z hydropakiem i pełnym walem kolczastym, siewniki zbożowy John De
ere 8, stan dobry, możfiwość transportu, -17.000 zł. Naratów, tel.
065/543-65-81.0605/10-73-66
AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza 3 m, • 1.500 zł. Nasławice, gm. Sobótka, tal. 071/391-35-01
AGREGAT UPRAWOWY do pługa obrotowego, prod. niemiec
kiej, stan b. dobry, • 2.500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-83-29,0691/
13-27-85
AGREGAT UPRAWOWY Farmet, 1997 r, niebieski, garażowany,
maio używany, szer. robocza 4 m. 2 rzędy wałów, 2 rzędy włók, 2
rzędy łap uprawowych, możliwość montażu siewnika, • 25.900 zł
lub zamienię na agregat uprawowy o szer. roboczej od 6-8 m.
Tyniec Mały, tel. 071/311-80-84,0603/30-99-75
AGREGAT UPRAWOWY szer. 4 m, prawie nowy, składany, • 2.900
zł. Żmigród, tai. 071/385-55-71,0607/40-13-24
AGREGAT UPRAWOWY, 1994 r. szer. 3.6 m, składany hydrau
licznie, • 3.400 zł. Piaski, tel. 065/571-98-51,0609/0643-36
AGREGATY : Lemken, uprawowy, bierny, szer. 3.20 m, stan b.
dobry • 2.600 zł, Rabewerk, podorywkowy, szer. 3 m, zabezpie
czenia sprężynowe, wał strunowy - 5.500 zł. Góra, teł. 0601/
14-05-28
O

AGREGATY P R Ą D O TW Ó R C ZE -skup-sprzedaż,
bardzo d uży w ybór, z zapasów m agazynowych,
fabrycznie nowe, w cią głej sprzedaży, 170 szt. w
magazynie, od 8 do 500 kW o raz 1 megawat i 2,5
m e g a w a ta . Z a b rz e , t e l.
godz. 7-17
W01015764
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AGREGATY UPRAWOWE szer. robocza od 3 do 5 m. od 1.500
zł. Lubomierz, powiat lwówecki, toi. 0601/08-20-27,0607/3148-62
AGREGATY UPRAWOWE STHOL szer. robocza 3.6 m, składa
ne hydraulicznie, 2 szt, • 3.400 zl. Wrocław, tal. 071/792-58-88
BECZKAASENIZACYJNA kompletna + węże, na samochód Star,
- 3.500 z). Świebodzice, powiat świdnicki, tel. 074/854-72-33,0600/
S K U TER Y M OTO RO W ERY
34-8642
P IA O O I O , H O N D A , A P R I L I A , M A L A O U T I
BECZKI ASENIZACYJNE nowe, konserwacja, różne pojemno
ści, malowane • 1 zł/1 I poj. Szurkowo, gm. Poniec, tel. 065/
573-38-37,0698/26-65-12
BRONA aktywna szer. 3 m, pełny wal kolczasty, wieszak na siew
0-601 946 395, 075/721-44-95
nik, przekaźnik, stan dobry, • 4.000 zł. Boiesławec, teł. 075/
736-31-29
O l s z y n a k . L u b a n ia
BRONA aktywna wahadłowa, prod. polskiej, szer. 3 m, na wałek
przekaźnika mocy, -1.000 zł. Rychnów, powiat namysłowski, tal.
SUZUKI RM 125,1993 r. 125 ccm, - 4.500 zl. Zgorzelec, tel. 0600/
077/410-35-72
58-9941
BRONA MASCHIO HB 3000 szerokość robocza 3 m, z 2 walcami
SUZUKI RM 80 CROSS, 1995 r. 80 ccm, 33 KM. żółty, wyczyno
do uprawi do siewu, w komplecie wałek ze sprzęgłem, częściowo
wy, atrakcyjny wygląd, uszkodzona cewka, -1.800 ził. Wirki, tel.
do remontu, - 500 zł. Sulęcin, tai. 071/390-20-23,0601/78-88-44
074/850-59-63,0509/3647-66
BRONA MASCHIO HB 3000 uprawowa, szer. robocza 3 m, dwa
WSK125,1970 r. 2 szt - 220 zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-21-23
wały (do upraiwy i siewu), do remontu, - 5.200 zł. Sulęcin, tel. 071/
YAMAHA 250 VI RAGO CHOPPER, 1999 r, 16 tys. km. 250 ccm,
390-20-23,0601/78-8844
czamy metalic, dużo elementów chromowanych, szyba, hamulec
BRONA TALERZOWA RABEWERK szer. 3.50 m, stan b. dobry. tarczowy, rozrusznik, w kraju od 11.2003 r, kpi. dokumentacja cel
7.000 zł. Góra. tel. 065/543-55-66
na, stan idealny, • 12.000 zł, tel. 0604/5240-93
BRONA TALERZOWA nowa, szer. robocza 3 m, na kołach, prod.
YAMAHA 750 ENDURO SUPER TENERE, 1993 r. 750 ccm. ben
polskiej, stan dobry, cena - 4.200 zł. możfiwość transportu. Naratów,
zyna, żółto-czerwony, przygotowany do sezonu, stan idealny, •
gm. Niechlów powiat górowski, tel. 065/543-65-81,0605/10-7366
11.000 zł. Świdnica, teł. 0601/5641 -16 (zdjęcia do tej oferty moż
BRONA TALERZOWA, 2004 r. prod. polskiej, nieużywana, nowa,
na zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0677 http://wkz.autoi z o
t e r y
w kształcie fitory V, szer. robocza 3.2 m, hydraulicznie podnoszo
gieida.com.pl)
na, zaczepiana, 28 zębatych talerzy, - 8.600 zł. Oleśnica, tel. 071/
YAMAHA 750 ENDURO SUPER TENERE, 1996 r, 750 ccm, ben
E
S
C
31449-88.0605/63-6940
zyna, granatowo-czerwony, przygotowany do sezonu, stan ideal
Uatormnry I aąśd: nom orazużywanoróżnychmank,^tylka
BRONY zawieszane, nowe, 3-polowe, - 650 zł. Oleśnica, teł. 0609/
ny, -16.000 zL Świdnica, tol. 0601/5641-16 (zdjęcia do tej oferty
70-70-15
l
OP034685
można zobaczyć w intemecie pod numerem • AC0676 http://
PIASKI kJGoatynla uL Sw. Mardna 13
BRONY 3 szt, bardzo ciężkie, z ramą, stan b. dobry, - 720 zł.
wkz.autogieida.com.pl)
Wieluń, tel. 043/842-76-77
Teł. (065) 5714141 unail: błgofttn-nwjl wwwJaiHiar.pl
YAMAHA DT 125 ENDURO, 1997 r. 22 tys. km, czamy, stan ide
CIĄGNIK
SAM silnie RS, do remontu, • 1.600 zł. Oborniki ślą
alny, białe tablice rej, - 5.000 zł. Wtocław, tel. 0601/83-7549
skie, teł. 071/310-62-59
MOTOROWER SIMSON, 1991 r, 5 tys. km, 49 ccm, żółto-szary,
YAMAHA DT 80 ENDURO, 1992 r, 80 ccm, czamo-zielony, chło
CIĄGNIK
SAM
na podzespołach Stara, chłodzony wodą, - 2.800
dzony wodą, ż kpi. niemiecką dokumentacją, stan b. dobry, -2.200
oryginalny lakier, przebieg i opony, kierunkowskazy, zarejestro
zł. Srebrna Góra, tal. 074/818-00-61_
wany bezterminowo, kpi. dokumentacja, stan b. dobry - 2.300 zł
zl. Chojnów, tel. 076/818-18-55
CIĄGNIK
SAM,
ES, 15 KM tylny most i skrzynia biegów Lanz Bulllub zamienię na przyczepę kempingową lub bagażową..Gryfów
YAMAHA FJ 1200,1989 r, 56 tys. km. 1200 ccm. DOHC. 16V,
dog, koła przednie i tylne oraz obłachowanie od ciągnika C411. pod
Śląski, tel. 075/78142-08.0604/23-03-16
srebrny metalic, stan idealny, -10.000 zł, teł. 0501/20-89-91,0506/
nośnik
i
wałek
mocy,
po lakierowaniu, - 2.600 zł. Topola Wielka, gm.
MOTOROWER SIMSON S 51 ENDURO, 1992 r, zielony, orygi
96-18-69
Przygodzice, powiat ostrowski, tel. 062/738-29-06,0501/02-29-23
nalny, instalacja elektryczna 12 V, wzmocniony. - 3.000 zł. Biela
YAMAHA FJ 1200,1990r. 8tys. km, 1200 ccm, granatowy, zapa
CIĄGNIK
SAM
do
małego
wykończenia, bez sinika, koła tylne
wa, tei. 0604/14-68-58
sowe koło, siedzenie, układ hamulcowy i tylna owiewka -10.500
820/20, przednie 560/15, - 700 zł. Wiczyće, tel. 071/399-09-33
MOTOROWER SUZUKI RG 80.1983r, 80 ccm, wiśniowy, stan b.
zl lub zamienię na samochód osobowy, z dopłatą lub bez. Wro
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ : słownik, chłodnica olejowa, piasta
dobry, zarejestrowany na 50 ccm + części, - 3.300 zł. Strzegom,
cław, teł. 0604/77-9642
przednia z półosią, pokrywa z dźwignią zmiany biegów, dodatko
powiat świdnicki, tel. 0508/16-35-82
YAMAHA FZR1000,1988 r, niebieski metalic, turystyczny, atrak
wy silniczek benzynowy do odpalania, • 400 i . Chojnów, powiat
MOTOROWER TGB 303 R, 2001 r, 2 tys. km. 50 ccm, czerwony,
cyjny wygląd, karbowany tłumik, polerowana rama, • 7.600 zł.
legnicki, tal. 076/818-64-52 wieczorem
sprowadzony z Niemiec, - 4.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-12-71,
Wałbrzych, tel. 074/848-85-59,0501/77-05-18
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-80 czerwony, sprowadzony z Niemiec,
0602/21-81-38
YAMAHA RD125 LCII, 1986 r, 125 ccm, czamo-czerwono-bialy,
- 7.000 zł. Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, tol. 076/818-9842
ścigacz,
6-biegowy,
hamulec
tarczowy,
centralny
amortyzator,
MOTOROWER TGB ORION SKUTER, 2003 r, 2 tys. km, 49 ccm,
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-50 czerwony, sprowadzony z Niemiec,
chłodzony cieczą, po wymianie oleju, płynu, nowy akumulator,
niebieski metalic, 2-osobowy, dozownik oleju, hamulec tarczowy,
- 5.500 zł. Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-9642
szczęki, klocki, kpi. dokumentacja, karta pojazdu, nowe tablice
rozrusznik eł, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, stan idealny, •
CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1980 r. stan b. dobry, sprowadzony z Nie
rejestr, stan b. dobry, • 2.100 zł. Świdnica, teL. 074/853-83-38,
4.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/09-30-69
miec, po remoncie silnika, • 6.300 zł. Mieroszów, powiat wałbrzy
0698/62-16-84
MOTOROWER TGB ORION, 2003 r, 3 tys. km skuter, typ rekre
ski, tal. 074/845-11-56,0508/68-99-65
acyjny. • 4.400 zł. Rawicz, tel. 0608/20-10-91
CIĄGNIK
BIAŁORUŚ MTZ-80,1981 r. kpi. dokumentacja, stan b.
MOTOROWER YAMAHA T 50,1992 r, 50 ccm, fioletowy, po re
dobry, - 7.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-1045,0693/6245-53
moncie silnika i lakierowaniu, zarejestrowany, dozownik oleju,
lUPHUin - SERWIS motocyku i skuterów
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-550,1984 r. duża kabina, 6 m, • 9.500
elektr. rozrusznik oraz części do Aprii, Hondy, Cagivy i Yamahy,
JAPOfeKICH i włoskich
zł. Bolesławiec, tel. Q75/736-1045,0693/6245-53
-.1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/04-35-06
CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ, 1965 r. I właściciel, garażowany,
MOTOROWER YAMAHA, 1993 r, 50 ccm ścigacz, aluminiowe
• remonty kapitalne silników, zawieszek, instalacji el.
stan b. dobry, - 9.500 zł. Krapkowice, tel. 0694/93-89-76
felgi, • 2.600 zł. Rawicz, tel. 0608/20-10-91
• regulacja, serwis ogumienia
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-550,1986r. duża kabina, -11.200 zł.
MOTOROWER YAMAHA NEOS SKUTER, 2001 r, 50 ccm, -3.700
• naprawy powypadkowe
0P040978
Bolesławiec, tel. 0609/8146-72
zł. Nowa Sól, tel. 0603/35-37-74
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-80, 1989 r. duża kabina, z ładowa
MOTOROWER YAMAHA SKUTER. 2001 r, złoty metalic. stan
S
O
BÓ
TK
A
,
ul.
Stacyjna
4,
tel.
0-692
880909
czem Tur, stan b. dobry, • 18.000 zł. Brzezina Suiowska, tel. 071/
idealny, do sprowadzenia, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 0697/
363-28-63
16-06-13,0604/37-72-07
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1994 r, duża kabina, ciemne szy
MOTORYNKA ROMET PONY, 1980 r. stan dobry, -150 zł. Miero
YAMAHA RX 80 CHOPPER. 1982 r. 27 tys. km, czerwony meta
by, stan b. dobry, - 22.500 zł. Kostomłoty, tol. 071/795-15-88,0606/
szów, powiat wałbrzyski, teł. 0601/59-63-38
lic, 5-biegowy, dozownik oleiu, nowy czamy kask, atrakcyjny wy
37-50-65
MOTORYNKA ROMET, 1984 r, zielono-brązowy, bez dokumen
gląd, nie wymaga napraw, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 3.000
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1994 r. 4x4, sprowadzony z Nie
tacji, - 300 zł. Bolesławiec, teł. 075/736-61-28
zl. Legnica, tel. 0696/43-51-93
miec, stan idealny, - 25.000 zl. Siekierczyn, tel. 075/722-14-14
MOTORYNKA ROMET, 1987 r, 50 ccm, czerwony, białe felgi, po
YAMAHA XJ 600S, 1991 r, 600 ccm, czerwony, stan b. dobry, wieczorem, 0601/77-6845
remoncie silnika, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 320 zł. Kon
6.000 zł. Bolesławiec, tol. 0697/26-79-25
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82, 1995 r. napęd 4 x4 ,1vrtaściciel,
radów, tel. 074/814-72-09
YAMAHA XJ 600V, 2000 r, 8 tys. km, 600 ccm, zielony metafic,
stan dobry, -27.000 zł. Lasocin, gm. Kożuchów, tel. 068/388-87-60,
MOTORYNKA ROMET, 1988 r, 50 ccm, czerwona, po lakierowastan b. dobry, • 14.500 zł. Legnica, tel. 0606/41-25-63
0502/11-8045
niu, nowe opony, błotniki niklowane, stan b. dobry, atrakcyjny wy
CIĄGNIK CASE 1455 XL TUZ z przodu, czerwona komfortowa
gląd, -350 zi. Wińsko, teł. 071/389-85-65,0691/91-34-11
kabina, hydraulika, 6 eurozlączy, udźwig 7.5 tony tył, przód 2.5
MOTORYNKA ROMET, 1988 r, 50 ccm, czerwony, po lakierowa
tony, • 47.700 zł. Wielowieś, tel. 062/739-00-37
niu, po remoncie kapitalnym, przygotowany do sezonu, kpi. doku
CIĄGNIK DEUTZ 72Ó6 napęd 4x4, stan b. dobry, • 15.000 zł. Kro
mentacja, stan idealny, - 600 zł. Wrocław, tał. 0605/13-57-21
sno Odrzańskie, tel. 068/383-21 -24 w godz. 7-17,068/383-23-60
MZ 150 ETZ, 1987 r, zielony, hamulec tarczowy, tłumik Cross,
w godz. 7-17.0609/54-28-12
stan dobry, - 850 zi lub zamienię na motorower Simson. Stoszo
CIĄGNIK DEUTZ DX-120 napęd 4x4, • 26.000 zł. Krosno Od
wice, powiat żakowicki, tel. 0604/59-1
rzańskie, tel. 068/383-21-24 w godz. 7-17, 068/383-23-60 w
MZ 150 ETZ, 1988 r, 150 ccm, zielony metalic, zadbany, stan ide
godz. 7-17,0609/54-28-12
alny, kpi. dokumentacja, techn. sprawny, - 1.400 zł. Różyniec,
CIĄGNIK DEUTZ DX6.07,1991 r. 1.000 mtg, 6-cylindrowy nowy
powiat bolesławiecki, tai. 0603/85-67-07
AGREGAT U PRAWOWO-SIEWNY, 1995r. z broną wirową 4 m z
silnik, 130 KM prod. szwedzkiej, chłodzony powietrzem, zadbany,
MZ 150 ETZ, 1991 r. 150 ccm, niebieski metalic, zarejestrowany,
tyłu, wal 2-częściowy hydropak, siewnlk Lii wysiew Amazone,
przedni układ hydrauiczny z przekaźnikiem mocy, odbiór w Niem
opłacony, ważny przegląd, tylny błotnik plastikowy (końcówka prozasyp 800 kg, pneumatyczny, siewnik na wałek, znaczniki hydrau
czech - 2.000 EUR. Stoszowice, tel. 074/618-13-12
CIĄGNIK FAHR DEUTZ QX145145 KM, przedni napęd, sprowa
dzony z Niemiec, stan b. dobry, zapewniam transport, • 37.000 zł.
Zbiersk k. Kalisza. tel. 0602/62-63-21,0608/40-04-87
Szlifowanie i tulejowanie cylindrów, regeneracja wałów kortowych. Posiadamy tłoki, panewki, korbowody itp.
CIĄGNIK FENDT FARMER 25 S TURBO MATIC, 1972 r. przedni
napęd, ładowacz czołowy, 70 KM, • 14.000 zł. Turek, tal. 063/
Naprawa układów zapłonowych (moduły, cewki). Naprawa powypadkowa (ramy, koła, teleskopy, zawieszenia).
288-72-69,0601/88-65-01
Aprilia, Cagh/a, Honda, Yamaha, skutery, crossy itp., cylindry, wały korbowe na wymianę, wysyłkowo.
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300 niebieski, techn. sprawny, spro
Skup uszkodzonych i niekompletnych motocykli i skuterów
0 P040550
wadzony z Niemiec, - 6.200 zł. Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka,
teł. 076/818-9842
„M o to c y k le ", 63-400 O s tró w W lkp., ul. G ra b o w ska 23a, te l. 062/738-53-43,0-603 058 676,0-603 607 881
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CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323A, 1986 r. 4x4, stan b. dobiy,
przebieg 2300rńtg -2.000 EUR, Niemcy, tel. 0049/17-33-57-31 -77,
0049/35-83-70-91 -62
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323,1986 r nowe opony tyłne, start
b. dobry, sprowadzany z Niemiec, • 18,000 zl. Siekierczyn, teł.
075/722-14-14 wieczorem. 0601/77-6845
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323A, 1987 r, 120 KM przedni na
pęd, stan opon dobry, do poprawek, do sprowadzenia z Niemiec •
2.300 EUR. Legnica, tal. 076/862-16-76,0608/69-50-97
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323A, 1987 r. 120 PS napęd 4 x4 ,
komfortowa kabina, sprowadzony z Niemiec, stan dobry, -16.500
zł. Łubków, powiat bolesławiecki, tei. 076/818-9349
CIĄGNIK FORTSCHRITT, 1966 r. stan dobry, -17.000 zł. Dąbro
wa, gm. Oleśnica, tel. 071/314-85-30
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323, 1988 r. przedni napęd, stan
dobry, zapewniam transport, -19.000 zł. Zbiersk k. Kalisza, tel.
0602/62-63-21,0608/40-04-87
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323 A, 1989 r. 6550 ccm 74 KM.
zielony, techn. sprawny, z przyczepą o ład. 161. z HDS Kran ab,
do wywozu drewna, z chwytakiem i obrotnicą, - 40.000 zł. Legni
ca, tel. 076/721-91-60,0603/8340-66
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323A, 1989 r, 120 PS stan dobry,
komfortowa kabina, 4 x 4 , sprowadzony z Niemiec, • 18.500 zł.
Łubków, powiat bolesławiecki, tel. 076/818-9349
CIĄGNIK JOHN DEERE£130 LS 100 KM, przedni napęd, stan
techn. idealny, • 23.000 zT Chlewo k. Grabowa nad Prosną tel.
062/730-59-81,6504/3146-27
CIĄGNIK JOHN DEERE 3130AS. 1979 r. 100 KM przebieg 4500
mtg, przedni napęd, nowe opony, zarejestrowany, stan b. dobry. 20.500 zł. Gryfów Śl, tel. 075/78943-13,0501/66-69-51
CIĄGNIK JOHN DEERE 4040,1982 r. 4x4,3 letni silnik, stan b.
dobry, • 37.000 zł. Kostomłoty, tel. 071/317-02-23
CIĄGNIK JOHN DEERE 3040, 1985 r. przedni napęd, okrągła
kabina, sprowadzony z Niemiec, stan techn. i wizualny dobry, za
pewniam transport, - 35.000 zl. Zbiersk k. Kalisza, tel. 0602/
62-63-21,0608/4004-87

O R Y S K IW A C Z E
400,500,600,800,1000,1200,1500,20001
BADANIE TECHNICZNE, ATEST, GWARANCJA,
SPRZEDAŻ RATALNA. Dostawa do klienta. Cena od 1.680 zł.
Jelenin 14,57-110 Borek Strzeliński k. Strzelina
tel. 071/393-32-47 lub 0-609 655 368

OP040855
CIĄGNIK KIRÓW T-150K, 1983 r, V6, turbo, przebieg 10 mtg, po
remoncie silnica I skrzyni biegów, po lakierowaniu, zarejestrowa
ny, opłacony, przystosowany do prac potowych, -15.000 zł. ślu
bów, tel. 065/544-15-52.0605/85-56-53
CIĄGNIK LIAZ, 1982 r, 1100 ccm stan b. dobry, 4 nowe koła,
bliźniacze koła, spycharka, szer. 2.8 m, -16.000 zł. Chmieleń, tel.
075/783-31-00,0502/284742
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSOtN MF-235,1979 r, 2500 ccm, die
sel z kabiną, zarejestrowany, opłacony, -12.100 zł. TamowaŁąka,
powiat leszczyński, tel. 0504/18-65-90
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-255,1985 r. z kabiną, prze
bieg 200 mtg po remoncie kapitalnym, -16.500 zł. Dolsk, tel. 061/
282-54-05
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-255,1967 r. stan b. dobry,
stan opon dobry, zarejestrowany i opłacony, nowy akumulator, •
19.000 zł. Rakoniewice, powiat wrocławski, tel. 0691/94-66-22
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-255,1988 r, przebieg 1000
mtg, nieeksploatowany w rolnictwie, oryg. przebieg, opłacony,
zarejestrowany, I właściciel, - 20.000 zł. Malczyce, tel. 071/
317-93-78,0601/71 -65-80
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 3680,1991 r. przebieg 5000 mtg,
czerwony, uszkodzona skrzynia biegów, w całości lub na częśd,
stan dobry, - 38.000 zł. Kałków, tei. 077/435-73-08
CIĄGNIK OGRODNICZY JTMA A-503S, 53 KM 1000 mtg, 3-cyIndrowy sinik chłodzony powietrzem, na gąsienicach, prod. wło
skiej, pełna hydraulika, 2 wałki, idealny na ciężki teren, możfiwość zastosowania wszelkiego osprzętu i maszyn rolniczych, •
. 12.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-32-59
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4 K14 prod. czeskiej, napęd 4x4, mało
używany, oryginalny lakier * przyczepa wywrotka, glebogryzarka,
pług do odśnieżania, kultywator, pług obrotowy, obsypnik, stan
idealny, -10.000 zł. Pleszew, tel. 0694/22-9446
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4 K14 prod. czeskiej, napęd 4x4, mało
używany, pług obrotowy, nie wymaga wkładu finansowego, - 6.500
zł. Pleszew, tel. 0604/38-95-35
CIĄGNIK OGRODNICZY GUDBROT 2-kołowy, pług obrotowy,
kosiarka do trawy, pług do śniegu, stan b. dobry, - 2.900 zł lub
zamienię na samochód. Prudnik, tel. 077/437-61-30
CIĄGNIK OGRODNICZY MK-GUDBROT 2400 techn. sprawny,
stan b. dobry, kosiarka ♦ zamiatarka, - 3.500 zł. Turek, teł. 063/
278-33-66,0601/87-16-91
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09 techn. sprawny, • 2.300 zł. Uda
nin, powiat średzki, teł. 076/871-92-66
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09 GT-122,1965 r, diesel silnik 2-cylindrowy, 16 KM, kolor czerwony, podnośnik 3-punktowy z łado
waczem czołowy, stan techn. b. dobry + części zapasowe, - 3.500
zł. Wolsztyn, teł. 068/384-33-61
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09, 1969 r. stan b. dobry, z przy
czepą, • 2.900 zł. Karczyce, tel. 071/396-56-69
CIĄGNIK OGRODNICZY TERA, 1986 r, benzyna przyczepka,
brony, pług, opielacz do truskawek, stan idealny, mało używany •
1.800 zl. Oleśnica, teł. 0606/50-09-74
CIĄGNIK RENAULT 9514,1975r, 110 KM zprzednim napędem,
- 20.000 zł. Racławice, tel. 062/731 -24-74
CIĄGNIK SAME, 2000 r.. Niemcza, powiat dzierżoniowski, teł.
0603/4742-69
CIĄGNIK URSUS C-328,1968 r. silnik C-330, nowe opony, zare
jestrowany, - 7.000 zł. Kępno, tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-328,1968 r, - 5.000 zł. Ząbkowice Śląskie,
tal.-074/818-13-67,0693/74-89-69
CIĄGNIK URSUS C-328,1975 r. stan dobry, - 6.000 zi lub zamie
nię na C-360. Nysa, tel. 077/43546-01
CIĄGNIK URSUS 0330,1970 r. kabina, sten techn. dobry, - 6.700
zł. Jaźwiną powiat dzierżoniowski, tal. 071/393-80-67,0604/57-89-01
CIĄGNIK URSUS C-330,1970 r, • 8.500 zł. Sapieżyn, tel. 062/
721-82-90
CIĄGNIK URSUS C-330,1976 r, 1200 ccm silnik w stanie ideal
nym, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, brak rejestracji, 10.000 zł. Grodków, tał. 077/415-2341
CIĄGNIK URSUS C-330,1980 r. kabina, stan dobry, - 8.500 zł.
Kluczbork, tal. 077/418-9347,0608/51-35-97
CIĄGNIK URSUS C-330,1981 r. I właściciel, z kabiną, plaska oś,
po remoncie kapitalnym sinika, nowa inst elektryczna, lampy,
zarejestrowany, brak OC, stan b. dobry, techn. sprawny, -11.000
zł. Czerna, powiat bolesławiecki, tel. 0693/78-23-82
CIĄGNIK URSUS C-330,1987 r, • 10.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/
771-56-22
CIĄGNIK URSUS C-339 M, 1990 r. nowe opony, duża kabina,
stan b. dobry, -15.000 zł. Kępno, tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-3512,1996 r. I właściciel, stan b. dobry, 26.500 zł. Wołów, tel. 071/389-14-59
CIĄGNIK URSUS C-355 techn. sprawny, nowa blacharka, oś
przednia płaska, • 7.200 zł. Grądy, tel. 077/43142-11
CIĄGNIK URSUS C-355 czerwono-czarny, po remoncie kapital
nym, zarejestrowany, oś płaska, • 9.800 zł. Ruszów, teł. 075/
77145-91
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r. kabina nowego typu, zarejestro
wany, ważny przegląd i OC, stan dobry, - 5.800 ził. Trzcinica, tei.
061/443-37-23
CIĄQNIK URSUS C-355,1975 r. duża kabina, kpi. dokumenta
cja, - 6.600 zł. Jaźwina, powiat dzierżoniowski, tel. 071/393-80-67,
0604/57-89-01
CIĄGNIK URSUS C-360 3P: blok z głowicą i korbowód. Młynica,
tel. 0692/23-76-70,0604/72-56-06
CIĄGNIK URSUS C-360 duża, kwadratowa kabina, stan opon b.
dobry, po remoncie kapitalnym sinika, skrzyni biegów i przedniej
części nadwozia, kpi. dokumentacja,-stan b. dobiy, • 10.300 zł.
Wrocław, teł. 0696/35-16-01
CIĄGNIK URSUS C-360,1974 r. kabina z tapicerką, stan opon
dobry, po wymianie maski i błotników, zatarty wał, - 6.700 zł. Jaź
wina, tel. 071/393-80-67,0604/57-89-01
CIĄGNIK URSUS C-360,1976 r, 3100 ccm, diesel po remoncie
silnika, książka serwisowa, kabina, kpi. dokumentacja, stan techn.
b. dobry, - 6.900 zł lub zamienię. Pomianów Dołny, teł. 077/
431-73-19,0602/22-73-24
CIĄGNIK URSUS C-360,1977 r. stan dobry, - 7.200 zł. Lubnów,
teł. 074/819-91-18

CIĄGNIK URSUS C-360,1982X stan dobry, - 7.500 zł. Jasień,
teł.068/372-94-93
.. .
' ~CIĄGNIK URSUŚ1D-360, 1962 r. po wymianie paneweJC ńówe
‘ uszczelki, 2 nowe opony, po lakierowaniu, • 8.600 zł. Wąsosz,
powłat górowski, tel. 0605/19-55-37
CIĄGNIKURSUS C-360,1982 r. nowa instalacja, po remoncie,
oś płaska, stan b. dobry, • 8.000 zł. Wołany, powiat kłodzki, tel.
0694/35-77-76
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r. po lakierowaniu, techn. spraw
ny, zarejestrowany, - 8.500 zl. Jawor, teł. 076/671 -80-54
CIĄGNIK URSUS C-360, '1984 r. ważny przegląd, w ciągłej eks
ploatacji, techn. sprawny, - 11.500 zł. Przecławice, tel. 071/
31148-36
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1985 r. stan dobry, -10.000 zł. Sto
brawa, tel. 077/469-26-75,0600/634640
CIĄGNIK URSUS C-360,1985 r, silnik Perkins, • 9.500 zł. Ząbko
wice śląskie, tei. 0601/39-33-82
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1986 r. czerwony, stan b. dobry, techn.
sprawiy lub zamienię na ciągnik Zetor 5011, 7245, 7745 z do
płatą. Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, tel. 071/393-70-63 CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1986 r. stan Idealny, - 18.500 zł.
Ząbkowice śląskie, teł. 074/816-05-13
CIĄGNIK URSUS C-360, 1986 r. nowe opony, stan b. dobry, 11.500 zł. Ząbkowice śląskie, teł. 0607/28-55-54
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1987 r. oryginalny lakier, kwadrato
wa kabina, -11.000 zł. Dryżyna, tel. 065/549-22-76
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1987 r, 2500 ccm, diesel nowe opo
ny tylne i przednie, sinik po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, •
12.900 zł. Lubnów, powiat ząbkowicki, teł. 0604/41-21-81
CIĄGNIK URSUS C-360,1988 r. szeroka kabina, zarejestrowa
ny, nowe akumulatory, płaska oś, nowa blacharka, stan b. dobry, 11.800 zł, tel. 0608/57-88-93
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1988 r. kabina kwadratowa, stan
dobry, -12.500 zł. Brzeg, teł. 077/412-44-98,0694/12-0547
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1988 r. nowe opony, stan idealny *
pług 3-skibowy, • 15.000 zl. Brzeźnio, powiat sieradzki, teł. 043/
820-39-51,0502/15-63-71
CIĄGNIK URSUS C-360 3P. 1986 r. sinik Perkins, • 12.000 zł.
Włoszakowice, powiat leszczyński, tel..0605/B3-36-18
CIĄGNIK URSUS C-385 czerwony, nowe wszystkie elementy bla
charskie, gruby dach, nowa instalacja el, nowa pompa hydrauiczna, nowe opony, stan b. dobry, ♦ pług 3-skibowy, obrotowy, z za
bezpieczeniem sprężynowym i brona wahadłowa, - 17.500.zi. Mi
licz, tel. 0602/70-97-51
CIĄGNIKURSUS C-385 silnik od Ursusa U-912, nowy typ, ścięta
maska, lampy w środku, wygląda jak Ursus U-912, stan b. dobry,
przegląd do 2005 r, ważne ubezpieczenie, -13.200 zł lub zamie
nię na Ursusa C-360 albo Zetora 7011, 7211. Piaski, tel. 065/
571-98-51,0609/0643-36
CIĄGNIK URSUS C-385 nowe opony tylne i serwo, ścięta ma
ska, rozruch bateryjny, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, 12.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/816-97-92
CIĄGNIK URSUS C-385,1973 r, 4562 ccm po remoncie silnika,
na dotarciu, 30 mtg, zawieszenie przednie i inne części, -11.500
zł. Podoiany, tel. 076/87842-70
CIĄGNIK URSUS C-385,1976 r. stan dobry, - 9.500 zł. Ratajno,
powiat dzierżoniowski, tel. 071/393-97-21
CIĄGNIK URSUS C4011 zarejestrowany, ważny przegląd i OC,
w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, + przyczepa D47A, • 6.000
zł. Grodków, powiat brzeski, tel. 0608/27-56-25
CIĄGNIK URSUS U-1002,1984 r. stan dobry, • 16.000 zł lub za
mienię na ciągnik Ursus C-360. Siemianów, powiat strzeliński,
tel. 071/393-53-31
CIĄGNIK URSUS U-1014, 1993/94 r, turbo 4x4, komfortowy z
wciągarką do lasu lub osobno, stan b. dobry, - 42.500 zl. Kalisz,
tel. 0601/38-16-19,062/761-86-61
CIĄGNIK URSUS U-1014,1997 r. 4-cylindrowy, turbo, I właści
ciel, ścięta maska, gruby dach, zużycia, garażowany, stan b. do
bry, - 65.000 żł. Niedźwiedzice, tel.076/818-68-31
CIĄGNIK URSUS U-1202, 1980 r, • 16.000 zł. Wawrzęcice, tel.
071/3944342
CIĄGNIK URSUS U-1212,1982 r, -14.000 zł. Jordanów Śląski,
powiat wrocławski, tel. 0692/29-29-95
CIĄGNIKURSUS U-1214,1983 r. napęd naprzedraekoła, -18.000
zł. Postolin, tel. 071/384-90-79
CIĄGNIK URSUS U-1222,1984 r. 6-cyłindrowy, błotniki nowego
typu, nowe opony, stan b. dobry, • 19.200 zł. Węgry, powiat wro
cławski, tel. 071/31146-88,0607/05-71-09
CIĄGNIK URSUS U-1222,1988 r. zarejestrowany, stan b. dobry,
- 26.000 zl. Januszkowice, tel. 071/31543-79
CIĄGNIK URSUS U-1222,1990 r. stan b. dobry, - 25.000 zł. Ząb
kowice śląskie, teł. 0606/83-56-15
CIĄGNIK URSUS U-1234,1995 r. 1.900 mtg, szybka skrzynia
biegów (40 km/h), stan b. dobry, sprowadzony, • 62.000 zł. Ołobok, tel. 062/739-02-85,0606/12-87-72
CIĄGNIK URSUS U-1614,1987 r. stan b. dobry, - 37.000 zl lub
zamienię na ciągnik Massey-Ferguson o mocy pow. 100 KM. Lesz
no, tel. 0697/27-52-60
CIĄGNIK URSUS U-1634,1996 r. 2.200 mtg, sprowadzony, stan
b. dobry, - 64.000 zł. Ołobok.tel. 062/739-02-85,0606/12-87-72
CIĄGNIK URSUS U-902,1983 r. żółty, nowe opony, stan b. do
bry, zarejestrowany, po remoncie skrzyni pośredniej, • 23.000 zł.
Dobrzeń, tel. 071/315-35-91
CIĄGNIK URSUS U-912,1993/94 r. przebieg 2000 mtg, czerwo
ny, stan b. dobry, wysoka kabina, nieeksploatowany w rolnictwie,
- 36.000 zł. Wołów, tel. 0691 /06-0641
CIĄGNIK URSUS U-914,1990 r. żółty, przebieg 2700 mtg, stan
b. dobry, oryginalny lakier, oryginalne opony, zużycie 70%, I wła
ściciel, garażowany, zarejestrowany do 2006 r lub zamienię na
większy, po 1990 r.. Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, tei. 071/
393-70-63
CIĄGNIK URSUS U-914,1990 r. stan dobry, nowe ogumienie, 35.000 zł. Tubądzin k. Sieradza, teł. 043/821 -38-63
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25,1979 r. i właściciel, zarejestrowa
ny, - 5.500 zł. Jawor, tol. 076/870-89-10
CIĄGNIK WŁADIMIREC, 1989 r, - 5.500 zł. Giyfów Śląski, tei.
075/781-39-63
CIĄGNIK ZETOR 10145,1986 r, turbo nowe opony, stan b. dobry,
- 33.000 zł. Ząbkowice śląskie, tol. 0607/28-55-54^—
CIĄGNIK ZETOR 10145,1968 r. przebieg 3.000 mtg, stan b. do
bry, 4x4, sprowadzony z Danii, zarejestrowany, opłacony, - 41.000
zł. Świebodzice, tel. 074/664-82-11
CIĄGNIK ZETOR 12011,1984 r. 4562 ccm czeiwony, 64 KM, stan
b. dobry, II właściciel, zadbany, • 24.000 zł. Ziębice, tel. 074/
816-07-16
CIĄGNIK ZETOR 12045,1978 r. stan dobry, techn. sprawny, •
24.000 zł. Krotoszyn, teł. 062/725-79-88,0606/86-16-83
CIĄGNIK ZETOR 12045, 1980 r. nówe opony, stan b. dobry, 25.000 zł. Nysa, tel. 0507/08-76-81
CIĄGNIK ZETOR 12045,1983 r. nowa kabina, przedni napęd, •
29.000 zł. Grodków, powiat brzeski, tel. 0602/6742-64
CIĄGNIK ZETOR 12111,1966 r. stan dobry, - 19.900 zł. Grod
ków, powiat brzeski, tel. 0506/91 -27-55
CIĄGNIK ZETOR 12111,1994 r, ścięta maska, komfortowa kabi
na, bez przecieków, stan dobry, sprowadzony, - 19.600 zl. Ko
stomłoty,tel. 071/795-15-88,0606/37-50-65
CIĄGNIK ZETOR 12145,1992 r. 2530 mtg -11.000 EUR. Bogaty
nia, powiat zgorzelecki, tol. 075/773-09-27
CIĄGNIKZETOR12245,1990 r. napęd 4x4, przebieg 3300 mtg,
stan b. dobry, • 47.500 zł. Parczew, tel. 062/739-61 -64, 0604/
25-15-34,0604/24-03-20
CIĄGNIKZETOR 16145,1987 r. nowe opony i most tylny, stan b.
dobry. - 37.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-73-72,0609/27-23-31 .
CIĄGNIK ZETOR 16145, 1989 r. nowe opony, stan b. dobry, •
39.500 zł. Grodków, tal. 077/415-19-81
CIĄGNIKZETOR 16245,1995/96 r. sprowadzony z Niemiec, moc 160 kW, stan b. dobry, • 70.000 zł. Jaksonowice, gm. Długołęka,
tal. 071/399-78-21
CIĄGNIK ZETOR 16245.1996 r. sprowadzony, kompletny, za
dbany, stan idealny, opony w stanie b. dobrym, - 75.000 zł, tel.
0608/57-68-93
CIĄGNIK ZETOR 3011 techn. sprawny, stan dobry, nie wymaga
nakładów finansowych, ałtemator, dodatkowo części, wał korbo
wy, pompa wtryskowa i części skrzyni biegów, • 5.500 zł. Opatowice, powiat strzeiński, tal. 071/393-35-70
CIĄGNIKZETOR 3011,1967 r, - 5.500 zł. Nowy Bełęcin, tel. 065/
536-62-35
CIĄGNIK ZETOR 5011,1983 r. silnik 3-cytindrowy, komforto
wa kabina, stan b. dobry, wspomaganie kier, sprowadzony z
Niemiec, - 13.000 zł. Łubków, powiat bolesławiecki, tel. 076/
818-9349
CIĄGNIK ZETOR 5211,1988 r. silnik 3-cyłindrowy, komforto
wa kabina, wspomaganie kier, stan b. dobry, sprowadzony z
Niemiec, - 18.500 zł. Łubków, powiat bolesławiecki, tel. 076/
818-9349
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A g m rt i piw uw o l Uwiiy tktywny, brona BtrylgUerl L —der 4, pewnik ni budowmy Konpkttde 8075,1998, rodUcc zwykłe,
pomost załadowczy, zagarniacie zwykle, cena; 25.000 zl
Agregat apiawawo a ltway Aaiazoor, peroikość robocza 4,00 m, brona wahadłowa, wał oponowy, ńewnik nabudowaoy
RPAD402, redlioe talerzowe, zagamiacze S, ichodki, pomost załadowczy, wózek tranaportowy, cena; 30.000 zł
Agitgirt aprawowy bkray Kaocfce BRT 45H, 2001, aklzdany hydnmlkanie, «pccqgdo aiwwiłka, oeoa: 45.000 zł
Brona obrotowa Brerlgtieri, carokołć robocza 3,00 m, wał packera, hydropack, 1997, oene: 12.000 ń
Brona obrotowa Y ogdiNoot Ik rra n a t 3S Profl, wał packeia, 2000, azerokotć robocza: 4,00 m, cena: 30.000 zl
Brona wahadłowa Ylcoa, szerokość robocza 4,50 m, wał »tninowy, cena: 4.500
Ciągnik rolniczy Caaa 515,70 KM , 4x4,4639 mth, cena: 45.000 zł
Ciągnik rołnlezjCaao International S45XL, 80 KM , 4x4,1985,1543 mth, cena: 40.000 r i
Ciągnik rolniczy FlatAgri 115-90 DT, 115 KM , 4x4,3463 mth, 1990, cena: 55.000 zł
Ciągnik rolniczy FlatAgri 1S80DT, 150 KM , 4x4,6500 mth. 1983, cena: 42.000 zł
Ciągnik rolniczy FlatAgri 90-90DT, 90 KM , 4x4,1989,7122 mth, cena: 55.000 zł
Ciągnik rolniczy FlatAgri 980,1989,4x4,100 KM , 8000 mth, cena: 45.000 zł
Ciągnik rolniczy FlatAgri F-1M , 100 KM , 4x4,8600 mth, cena: 83.000 zł
Ciągnik rolniczy Joka Deere 2148,80 KM , 1988.4x4,7000 mth, cena: 45.000 zł
fSągnUr rolniczy M B -ltac 1 M 0,100 KM , 4x4,1993, z opryskiwaczem 2000 Utr6w, 30 m belka połowa, cena: 130.000 zł
Ciągnik rolniczy McCorm kk D-436,40 KM , 1967, cena: 5.000 zl
Ciągnik rolniczy New Holland 8360,135 KM , 4x4, A/C, 1998, cent: 110.000 zl
Frazarka do ziemniaków Grimma, 4 rzędy, rozstaw 75 cm, eona: 18.000 zł
Header bezrzędowy do knkurydzy K in p e r, szerokość robocza 3,00 m, oena: 40.000 zł
Header do knknrydzy G ftngboff, 4 rządowy, pełne wypoaał iimr do knlmrydzy do kombajnu Bizon Z056, oena: 17.000 zł
Header do knknrydzy GeringholT, ó-cządowy, składany hydraulicznie, oena: 25.000 zł
Kombajn do ziemniaków AVR, 4 rzędy, rozstaw 75 cm, napyl osi, komputer, polna hydraulika, o l skrętna, eona: 100.000 zł
Kombąjn do ziemniaków Grimme D L 1500,2 rzędy, rozstaw 75 cm, oena: 35.000 zł
Kombąjn zbotowy Claaa Domłaator 80, kabina, 1982, beader 4,20 m, cena: 45.000 zł
Kombajn zboiowy Claeys, 1976, header 3,80 m, bez kabiny, cena: 15.000 zł
Kombąjn zbołowy Maasey Ferguson M F38,1996, header 6,00 m, wózek headera, cena: 145.000 zł
Kombąjn zboiowy Now Holland Clayson 8070, sieczkarnia, kabina, czujnik strat ziarna, beader 5,00 m, 1989, oena:70.000 zł
Ktftmritm A t » y in m iili rawAw Bomfnrd h w f Ptnt, ■MmlrnAĆ 1,90 w, wyłiggniW łamany KyrfrmHffWłfct, w w ‘M.nflfl
Koaiarka aamojezdna Jokn Deere F93, silnik diesla 28 KM , kabina, 3212 mth, szerokość robocza 1,20 m, cena: 15.000 zł
Knłtywator ścierniskowy Doablet-Rekord, szerokość robocza 3,00 m, 1997, cena: 7.000 zł
Kultywator ścierniskowy Doablet-Rekord, szerokość robocza 3,00 m, wał, 1997, oena: 8.000 zł
Ładowarka czołowa Werklnst W G 18,1987, cena: 48.000 zł
Owfyarkn do baloMw Wapra, pełna automatyka, komputer, cena: 23.000 zł
Ping obracalny Krernełand PB100,1997,7 korpusów, Non-Stop, śdnacro, cena: 45.000 zł
Ping obracalny O ra n u , 1993,6 korpusów [5+1], Non-Stop, cena: 23.000 zł
Pług obracalny Vogal&Noot 3S M 850,2003,3 korpusy, Non-Stop hydraoliozny, ścmacwi liatwowo, oena: 18.000 zł
Pług obracalny Vogel&Noot 3S MS 950,2002,4 korpusy, Non-Stop hydrauliczny, koło podporowo-tnmsportowe,
przedpłużld, cena: 29.000 zł
Pług obracalny Vogel&Noot Hektor 1000,2001,7 korpusów, lado transportowo-roboczc, ictnaczc, Non-Stop, system Vario,
cena: 108.000 zł
Prasa Kroae KR10-16S, stałnkoronrowa, 1996, podbieracz 1,80 m, cena: 29.000 ń
Prasa Weiger RP15S, stałokomorowa, 1996, podbieracz 1,20 m, cena: 17.000 zł
Przyczepa samozbierająca Pottiager Trtnd U, dyszel łamany hydraulicznie, koła pojedyncze, podbieracz 1,30 m, bolca nożowa,
ccna: 16.000 zł
Rozsiewacz do nawozów Amarone ZA -X Perfect 6 t2 ,600 litów, tarcze 10-18 m, 2002, cena: 8.500 zł
Sadzarka do ziemniaków Grase, 4 rzędowa, 1993, cena: 25.000 zł
Sieczkarnia samobieżna Now Holland 2205,360 KM , 4x4, detektor metalu, 2097 mdi, cena: 120.000 zł
SiewnUc zbożowy Amazone D4, szerokość robocza 3,00 m, mechaniczny, rodhce zwykłe, ccna 3.000 zł
Słownik zbożowy Ansazona D7, szerokość robocza 3,00 m, mechaniczny, redUco zwykło, cena 4j000 zl
Siewnlk zbożowy Ansazoae P
t,rcdlicc zwykk, szerokość robocza 4,00 m. zagamiaczc S. znaczniki hydrauliczne, cena: 12.500 zl
Mnlttsoed, włóka przednia, wał oponowy x2, redlico talerzowe, zagamiara zwykły, pomost
załadowczy, konąmter, 1995, oena: 45.000 zł
Siewnlk zbożowy Fottinger Asrosem 4500, pneumatyczny, szerokość robocza: 4,50 m, 2003, komputer, składany hydraulicznie,
cena: 60.000 zł
Siewnlk zbożowy Yogel&Noot PaeumadriD 500, pneumatyczny, szerokość robocza: 4,50; 5,00; 6,00 m, 2000, komputer;
składany hydraulicznie, cena: 60.000 zł
W ał doprawiąjąey Expom, 2002, szerokość robocza 3,20 m, cena: 12.500 zł
W ał uprawowy Yadentad Cambridge R o la 620,2003, szerokość robocza 6,20 m, cena: 18.000 zł
Wdz paszowy Schułtemaker Balio 20, taśma, ccna: 16.000 zł
Wóz poazowy Schułtemaker Yertigo IM , taśma, waga, cena 55.000 zł
g ra b ia rk a Pottinger EaroTop 620A, 2-karuzelowa, podwozie, składana hydraulicznie, 2003, oena: 42^)00 zł
OP040885
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CIĄGNIK ZETOR 5245,1987 r. • 26.500 zł, 8011,
1981 r. • 14.500 z ł, 8111,1987 r. • 20.600 zł, 8145,
1989 r. • 28.300 zł, 8245,1990 r. • 36.000 zł, 12145,
1988 r. - 26.000 zł, 12045,1980 r. • 24.000 zł, 16145,
1988 r. • 37.000 zl, kom bajn F o rts c h ritt E-524,
1990 r, kabina, z siekaczem słom y, 1984r. • 17.600
zł, E-514, z kabiną,. 1986 r. • 23.000 z ł, Z ąbko w i
ce Ś lą s k ie , te l. 074/816-03-72, 0601/65-72-17
W03002014
CIĄGNIK ZETOR 7011 17.000 zł, 7711, 1989 r. •
27.000 zł, 8011 • 10.000 zł, 8145,1987 r. - 28.000
zł, 10145,1988 r. • 33.000 z ł, 12011 - 15.000 zł,
1 20 45 ,19 8 0 r, ko m fo rto w a ka bina - 25.000 zł,
12145,1988 r. • 33.000 zł, 8111,1987 r. -18.500 zł,
16145, 1988 r. -, - 38.000 z ł deszczow nia Odra,
E -5 1 4 ,1987 r, sieczkarnia - 27.000 zł,, sprow a
dzam na zam ów ienie, w szystkie m aszyny ro ln i
cze, Taczów Mały, p o w ia t trz e b n ic k i, te l. 0602/
58-25-59
W82001734

CIĄGNIK ZETOR 7211,1986 r, - 20.000 zl. Trzebień, tel. 075/
736-51-31
CIĄGNIK ZETOR 7211,1990 r. I właściciel, garażowany, stan b.
dobry, • 29.500 zł. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-93-19, 0600/
22-45-60 CIĄGNIK ZETOR 7245,1966 r. przebieg 4000 mtg, stan b. dobry,
kabina, do sprowadzenia z Niemiec, - 29.000 zł + opłaty celne.
Osieczna, powiat leszczyński, tel. 0603/33-98-51
CIĄGNIK ZETOR 7340,1997 r, 80 KM 3510 mtg -11.000 EUR.
Bogatynia, powiat zgorzelecki, tel. 075/773-09-27
CIĄGNIK ZETOR 8011,1973 r. nowa kabina, stan dobry, • 14.500
zl. Stary Paczków, tel. 077/431-87-23
CIĄGNIK ZETOR 8011,1974 r, • 12.600 zl. Kłodzko, tel. 0608/
16-87-08
O

CIĄGNIK ZETOR 8011,1976 r. kom fortow a ka bi
na, stan b. dobry, 8 1 4 5 ,1 9 8 7 r, stan te c h n . b.
dobry, 10145, stan b. dobry, 5245, 7211,1985 r,
stan b. dobry, 7245,1986 r, stan b. dobry, komb.
Fo rtschrii E-512, E-514 MDW, 2 szt, E-524, sie w n ik i d o kukurydzy (4 i 6-rzędowe) sprowadzam
na z a m ó w ie n ie w s z y s tk ie ty p y m aszyn ro ln i
czych. Ł o zin a k. W rocław ia, te l. 071/312-86-89,
0603/04-99-63
W82001864

CIĄGNIK ZETOR 8045,1981 r. zarejestrowany, techn. sprawny, •
24.000 zł. Chotów k. Kalisza, tel. 062/762-32-62,0609/63-33-63
CIĄGNIK ZETOR 8045,1981 r. sprowadzony z Niemiec, przedni
napęd, stan dobry, zapewniam transport, - 26.000 zł. Zbiersk k.
Kafisza. tol. 0602^2-63-21,0608/40-04-87
CIĄGNIK ZETOR 8111,1987 r. czerwony, techn. sprawny, -19.000
zł. Oława, tel 071/301-40-71,0502/31 -30-05
CIĄGNIK ZETOR 8111,1987 r. stan b. dobry, komfortowa kabina,
• 18.000 zl. Taczów Mały, powiat trzebnicki, tel. 0602/58-2559
CIĄGNIK ZETOR 81145,1986 r. stan idealny, - 41.000 zł. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/816-05-13
CIĄGNIK ZETOR 8811,1976 r. stan dobry, -13.000 zł. Brzeg, tel.
077/412-44-98,0694/12-95-47
CIĄGNIK ZETOR K-2S, 2700 ccm nowe akumulatory i opony, po
remoncie kapitalnym ♦ przyczepa, - 4.500 zi. Lubawka, powiat
kamiennogórski, tel. 075/741 -19-54
CIĄGNIK ZETOR K-25 sinik od C-330, - 3.000 zł. Trzebnica, tel.
071/387-04-91
CIĄGNIKZETOR K-25,1960 r. silnik Ursusa C-328, stan dobry, 3.000 zł. Kobyla Góra, tel. 062/732-90-12
CIĄGNIKZETOR KRISTAL, 1976 r. stan b. dobry, sprowadzony
z Niemiec, -10.500 zl lub zamienię na mniejszy. Mieroszów, po
wiat wałbrzyski, teł. 074/845-11 -56,0508/68-99-65
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50,1975 r. po remoncie, wciągłej eks
ploatacji, bez kabiny, stan dobry, - 5.500 zł. Kamienna Góra, tei.
0609/35-26-12
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CIĄGNIKI: Ford, 50 KM, silnik 3-cyflndrowy, stan b. dobry • 8.500
zł, John Deere, 50 KM, silnik 3-cylindrowy, stan b. dobry - 8.500
zł. Góra, tel. 0601/14-05-28
CIĄGNIKI, diesel: Zator 12145,1988 r, 120 KM, z napędem •
38.000 zł, Zetor 5011,1981 r, z ładowaczem ♦ widły -16.000 zł,
Białoruś MTZ-50,1982 r, diesel, bez napędu, niebiesko-czerwony, stan dobry - 6.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731 -63-14,0607/
09-05-72
CIĄGNIKI OGRODNICZE : Gutbrot. 1-osiowy, z przyczepą i
osprzętem - 2.200 zl, drogi, z przyczepą wywrotką- 2.200 zł. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
CIĄGNIKI ZETOR: 8011,1974 r, 8011,1975 r, nowy typ siWka,
stan b. dobry, 6911,1979 r, po remonde generalnym (na dotar
ciu), wspomaganie kier, miękki przód (C-360), 8045,16245,12245
♦ klimatyzacja, cena 4.500 - 49.000 zl. Trzebnica, tei. 071/
387-09-72,0605/26-01-99
O

CIĄGNIKI - PRODUKCJA KABIN d o cią g n ikó w
(cena 1.400 z ł) oraz do kom bajnów. Koźm in W iel
k o p o lski, tel. 0609/23-19-42
W01021204

O

CIĄGNIKI KUPIMY URSUS C-328, C-330, C-360
3P, MF, ZETOR, MTZ, T-25 i inne, ró w n ie żz przed
n im napędem o ra z kom bajny, agregaty i sprzęt
ro ln iczy w um iarkow anej cenie. Także w krajach
UE. Tra n spo rt m aszyn kraj-zagranica, te l. 041/
261-15-41,041/248-81-77
W01015414

CZYSZCZALNIA DO ZBOŻA PETKUS GIGANT, • 2.600 zi. Koź
minek k. Kalisza, tei. 062/763-74-72
CZYSZCZALNIA DO ZBOŻA I NASION PEKTUS GIGANT, •
5.000 zi. Kępno, tel. 062/783-66-58 po godz. 20

KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 30001-rzędowy, ze zbiorni
kiem na liście, - 5.000 zł. Wrodaw, tel. 071/3904944
KOMBAJN 0 0 BURAKÓW MATRON M-31 ELEKTRONIC sześdorzędowy, samobieżny, stan b. dobry - 80.000 zł. Wrocław, tel.
0607/98-25-96
KOMBAJN 0 0 BURAKÓW MATROT ELEKTRONIC. 1991 r.
samobieżny, 6-rzędowy, samozbłerający, - 80.000 zł. Pławna, tei.
071/393-05-10,0607/98-25-96
KOMBAJN DO BURAKÓW NATIONAL 2-rz$dowy, - 7.000 zl.
Dąbrowa, gm. Oleśnica, tel. 071/314-85-30
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN z koszem na liście, • 5.000
zł. Brennik, tel. 076/87842-53
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN 4 szt, stan idealny, - 4.000
zl. Środa Śląska, tel. 071/317-19-91,0691/52-88-58
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN Z 4 1 3 ,1984 r, • 7.000 zł.
Wojsław, powiat brzeski, tel. 0602/67-74-73
KOMBAJN DO BURAKÓW SCHMOTZER BIC-400 I właścidel
w Polsce, stan b. dobry, • 5.000 zł. Zabardowice, gm. Oława, teł.
071/302-84-62
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V-501-rzędowy, z orkanem,
• 2.500 zi. Bojanowo, teł. 065/545-61-63,0692/70-35-88
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V-100, - 8.000 zl. Dąbrowa,
gm. Oleśnica, tel. 071/314-85-92
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL 1-rzędowy, orkan przedni,
naprowadzanie, stan b. dobry, • 4.000 zl. Kostomłoty, tel. 071/
317-02-23
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V-35,1989 r. z pojemnikiem
na liśde i siekaczem, stan b. dobry, - 5.900 zl. Borów, tel. 071/
312-55-79
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW, 1996 r, • 35500 zi. Jawor, fel.
0695/74-33-21
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA, 1985 r. 1-rzędowy, stan b.
dobry. - 6.300 zł. Przylesie, tel. 077/412-3841
O

KOM BAJN DO ZIEMNIAKÓ W GRIMME SL-800
GSBR 2 szt, rozsiewacz d o nawozów Amazone
Z a f 803, p ług K rone 3-skibow y, sadzarka Kverneland 4-rzędowa, rozstaw 75. P odgaj, tei. 071/
393-60-37,0601/54-39-31
W81005394

KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME MK 700 duży. sterowa
ny hydraulicznie, nowe taśmy, szczotki do grud i kamieni, zadba
ny, - 9.000 zl. Zagrodno, powiat złotoryjski, tei. 0607/03-84-44,
0607/26-18-85,0692/65-81-63
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW HAGEDORN, 1989 r. stan b. do
bry, - 7.600 zl. Borów, tel. 071/312-55-79
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW HASSIA, 1992 r. wysyp taśmowy,
stan b. dobry, - 7.600 zł. Borów, tel. 071/312-55-79
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056 kabina, sieczkarnia, techn.
sprawny, • 31.000 zł. Chotów k. Kalisza, tel. 062/762-32-62,0609/
63-33-63
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1972 r. garażowany, po remonde
silnika, gotowy do żniw, nowe opony przednie, - 9.800 zł lub za
mienię na samochód. Jelcz-Laskowice, tel. 0601/14-72-11
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1972 r. garażowany, nowe opo
ny, po remoncie silnika, - 9.600 zl lub zamienię na samochód.
Jelcz-Laskowice, tel. 0601/65-31-25
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1978 r. z kabiną, stan b.
dobry, • 20.000 zl. Lubin, tel. 076/842-83-97,0605/05-84-96
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, 1979 r. bez kabiny, stan
dobry, • 15.000 zł. Lubin, tel. 076/842-83-97,0605/05-84-96
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050,1979 r. nowe opony i dużo
innych częśd, • 14.500 zi. Wschowa, tel. 0609/59-35-75
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1982 r. z sieczkarnią, ga
rażowany, stan b. dobry, • 24.000 zł. Ząbkowice śląskie, tei. 074/
816-05-13,074/816-88-14
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1983 r. sieczkarnia, szero
kie opony, - 23.000 zi. Grądy, tel. 077/43142-11
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1989 r. I właścidel, gara
żowany, • 32.000 zł! Rawicz, teł. 0607/54-58-12
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1989/90 r. czerwony, stan
b. dobry, kabina, nowa sieczkarnia, II wfaśddd, - 45.000 zi. Wo
łów, tei. 0691/06-0641
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1990 r. kabina, rozdrabniacz słomy, garażowany, stan b. dobry, -40.000 zł. Kostomłoty,
tel. 071/317-02-23
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z-060 heder 6 m, kabi
na, -13.000 zł. Bolesławiec, tei. 0695/7049-27
O

KOM BAJN ZBOŻOW Y BIZON REKORD Z-058
stan b. d ob ry - 39.000 zl, do uzgodnienia lu b za
m ieni ę na sam ochód dostawczy, skrzyniow y, 39.000 z ł, te l. 074/66 5-09 -6 0 , 0605/30-04-37
W01040894

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD. 1982 r. z sieczkarnią, 26.500 zł. Kostomłoty, tel. 071/397-10-61
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z-056,1982 r. -15.000
zł. Wawrzędce, teł. 071/394-4342
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z-056,1983 r, • 17.000
zł. Wojsław, powiat brzeski, tei. 0602/67-74-73
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COLUMBUS, 1997 r. pełne wy
posażenie, przebieg 1380 mtg, stan idealny, - 220.000 zł. Legni
ca, teł. 0509/12-76-75
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL, 1980 r. - 9.500 zł. Wią
zów. tel. 071/393-00-94,0608/66-51 -85
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL, 1984 r. sink Perkins,
zielony, + rozdrabniacz słomy, heder 2.8 m, stan b. dobry, szero
kie koła, - 22.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 0691/
77-77-92
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 80 heder 4 mb,
sieczkarnia, kabina, stan dobry, sprowadzony z Niemiec, zapew
niam transport, - 34.000 zł. Zbiersk k. Kalisza, tel. 0602/62-63-21,
0608/40-04-87
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1985 r. przebieg
3375 mtg, heder 4 m, sieczkarnia, • 72.000 zł. Strzelce, gm. Mar
cinowice, tel. 0601/54-06-46
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 80, 1986 r. sinik
Mercedes 6-cylindrowy 120 KM, szer. 350 cm, stan b. dobry, •
24.500 zl. Borów, tel. 071/312-55-79

Sprzedam ciągniki rolnicze

teijfax 076/818-95-80

ZETORY 16245,1992-97 r., ZETOR 95-40,1993 r., ZETOR 52-11. JOHN DEERE 115 KM. 230 KM, FE N D T186
KM. 120 KM. CASE 210 KM, 110 KM. 105 KM z ładowaczem. 95 KM, MASSEY-FERGUSON 192 KM. 100 KM
z ładowaczem. 93 KM. 87 KM, 80 KM. NEW HOLLAND G 1 7 0 ,1999 r.. DEUTZ FAHR 6.61 145 KM, RENAULT
110 KM. 170 KM. FORTSCHRITT 323A, 3 20.303,300, MTZ 82. mała kabina. J C B FASTRAK190 KM. UNIMOG
100 KM, URSUS 1224, nowy silnik, skrzynia biegów, ogumienie, KOMBAJNY ZBOŻOWE FORTSCHRITT E517,
E512, JOHN DEERE, ŁADOWARKI TELESKOPOWE CLAAS, 3 szt.. OPRYSKIWACZ ROLNICZY VICON, za
wieszony, 1300 l, KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL. 1-rzędowy, PŁUGI OBROTOWE RABEWERK. 4-, 6 - 17skibowe, AGREGATY UPRAWOWO - SIEWNE AMAZONE. 3 i 4 m, PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA.
OP040216

W R O ZLICZENIU M O ŻLIW Y INNY SPR ZĘ T
DMUCHAWA DO LIŚCI BLACK&DECKER ręczna, elektryczna,
różne możliwości zastosowania, kosz ♦ 2 wymienne końcówki,
stan b. dobry, możliwość dowozu, • 300 zł. Wrodaw, tel. 0503/
71-03-71
DMUCHAWA DO SIANA pionowa, stan b. dobry, • 650 zi. Kuklinów. tel. 065/548-40-59
DMUCHAWA DO ZBOŻA silnik 7.5 kW, -1.000 zł. Bolesławiec,
tel. 0695/70-49-27
DMUCHAWA DOZBOŻA wydajność 15-20 t/godz, • 1.600 zł. Pia
ski, tel. 065/571 -98-51,0609/06-43-36
DOJARKA ALFA-LAVAL, -400 zł. Grabina, tel. 077/436-78-28
DOJARKA ALFA-LAVAL, - 7.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/
732-01-55,0603/20-71-96
DOJARKA ALFA*LAVAL, • 3.900 zł. Ostrzeszów, tel. 062/
732-01-55,0603/20-71-96
GLEBOGRYZARKI: Grilo, 1996 r, 3.7 KW, rozstaw do 80 cm,
używana 10 godzin -1.000 zł, Terra, rozstaw ok. 40 cm - 500 zł.
Stronie śląskie, tel. 074/814-71-61 wieczorem
KOŁA DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH rozmiar 12,4x38, pa
sują do dągnica Ursus 385, Zetor 8011, - 650 zł /szt. lub zamienię
na koła 16,9x34. Rawicz, tel. 065/546-95-17
KOMBAJN DO BURAKÓW 6-rzędowy, • 10.000 zł. Żmigród, po
wiat trzebnicki, tel. 0603/08-8344
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5000 1-rzędowy, stan b.
dobry, - 6.500 zł. Dobrzenice, powiat ząbkowicki, tel. 074/810-31 -31
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5003 z koszem na liście,
orkan, stan b. dobry, -10.000 zl. Jaksonotóce, teł. 071/399-78-21,
0693/77-34-71

w w w .szydlow ski.republika.pl

KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 66,1987 r. szarpacz słomy, heder 3.6 m, stan idealny, • 42.000 zl. Żerków, powiat
jarociński, tel. 0503/6442-92
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1992 r. heder 4,5
m, przystawka do rzepaku i kukurydzy, 4-rzędowy, z rozdrabniaczem, wózek, • 97.000 zł. Świdnica, tel. 0601/54-06-46
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA heder 2.20 m, sinik
Perkins, wyposażony w prasę I rozdrabniacz słomy, - 8.000 zł.
Grabów k. Kafisza, teł. 062/730-54-22
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MATADOR. 1977 r, sink Per
kins 6-cylindrowy, heder 3 m ♦ sieczkarnia, • 24.000 zł. Szczepa
nów, powiat średzki, tel. 0603/06-15-23
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERCATOR 60 heder 3 m, sil
nk Peikins, siekacz słomy, - 24.000 zł. Wrodaw, tel. 071/792-58-66
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERCATOR, 1979 r. sinik Mer
cedes V6, zielony, kabina, sieczkarnia do słomy, heder 3.8 m, 28.000 zi. Brzeg Dolny, powiat wołowski, teł. 0698/17-84-77
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKURY. 1977 r. silnik 4-cylindrowy Perkins, heder 2.7 m, • 8.000 zł. Sfrzeganowice, tal. 071/
391-16-12
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS PROTECTOR, 1982 r, silnik Per
kins heder 2.8 m, z rozdrabniaczem słomy, na dużych kolach,'stan
dobry. - 21.000 zł. Cząjków, tel. 062/731-11-82,0606/75-58-11
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR1166,1972 r. stan dobry, heder 240
cm, chłodzony powietrzem, - 8.000 zł lub zamienię na dągnik rolni
czy. Mieroszów, powiat wałbrzyski, tel. 074/845-11-56,0508/68-9965
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR M88,1980 r, sink 4-cyfindr. Deutz.
I właśdciel w kraju, heder o szer. 2.8 m, sieczkarnia, zadbany.

garażowany, • 23.000 zł lub zamieniana kombajn zbożowy Claas,
Pahr,’ Bizon,."'Fortschritt, do 16.500 zł, Chojnów, powiat legnicki,
tel. 0691/52-57-63
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRfTT E-512,1983 r. heder 4.2
m. sito do rzepaku, stan b. dobry, • 11.800 zł. Ząbkowice śląskie,
tel. 0607/61-32-61
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1985 r. stan do
bry. -14.500 zl. Kalisz, tel. 062/764-77-38
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1986 r. kolor nie
bieski, heder 4.2 m, kabina, po wymianie pasków i łożysk, -10.500
zL Tworzyjanów, powiat świdnicki, tel. 0693/07-25-02
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516B, 1986 r. I właśd
ciel, oryginalny lakier, 2-letnl szarpacz słomy, siewnik zbożowy 3
m, mało używany, stan b. dobry, - 26.000 zł lub zamienię na etągnk. Bytom Odrzański, tei. 0692/38-70-19
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1986 r, -17.000
zl. Nysa, tol. 077/435-71-32
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516, 1988 r. bliźnia
cze koła, sinik Liaza, 300 KM, rozdrabniacz słomy, kolor niebie
ski, - 28.000 zł. Sobota, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-22-23
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514 MDW, 1989r. kom
fortowa kabina, - 26.000 zl. Nysa, tel. 077/435-71-32
O
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GW A RA N CJA , ATEST, DOW ÓZ GRATIS
KOSIARKI DO TRAWY spalinowe, z koszem, stan idealny,
250-300 zł. Bolesławiec, tol. 0601/57-13-39
KOSIARKI DO TRAWY: spalinowa, traktorok • 2.700 zł. spalino
we, z napędem i bez, od 170 zł. kosa spalinowa • 270 zł, kosiarka
spalinowa, istwowa - 370 zl. Syców, tel. 062/785-26-38, 0605/
13-98-65
KOSIARKI DO TRAWY spalinowe, do uruchomienia -120 zł/szt.
Syców, tel. 062/785-35-26,0601/37-83-03
KULTYWATOR szer. robocza 2,40 m, - 550 zł. Bolesławiec, po
wiat wieruszowski, tel. 062/763-61-57
KULTYWATOR szer. 3 m, stan b. dobry, • 1.800 zł. Borów, tel.
071/312-55-79
KULTYWATOR zawieszany, do dągnka, szer. robocza 2 m, - 700
zi. Gryfów śląski, tel. 075/781 -28-95 po godz. 20
KULTYWATOR GRUDZIĄDZ szer. robocza 2.1 m, • 550 zł. Brzeg,
tel. 077/412-36-80,0507/58-79-24
KUPIĘ AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza od 3.6 - 4.2 m.
Legnica, tel. 076/878-10-29 wieczorem
KUPIĘ BECZKOWÓZ beczka z blachy nierdzewną. Legnica, tel.
0602/24-93-01
KUPIĘ CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1984/85 r. 4x4, zarejestro
wany, z okolic Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry - do
12.000 ń. Chełmsko śląskie, gm. Lubawka, teł. 0607/53-61-96 po
godz. 16
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY. Wtodaw, tel. 0609/39-58-04
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY MT8 prod. czeskiej lub TZ4K-14.
Wodaw, teł. 0601/70-79-79
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-355, C-360, C-365. Dzierżoniów, tel.
074/631-3948
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 techn. sprawny lub do remontu.
Lubin. tol. 076/724-87-54
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-1634 stan b. dobry • w cenie do 60.000
2i. Grabów, powiat ostizeszowski, tel. 062/730-60-20
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 7340. Zwiastowice, powiat prudnicki,
teł. 077/437-17-37
KUPIĘ CIĄGNIKI: Ursus C-326, C-330, C-360. C-360 3P, 04011.
Massey-Ferguson MF-255, Wladimirec T-25A, Ursus C-385,
U-912, U-914, U-1222, U-1224, Zetor MT2, mogąbyć do remon
tu. Opole, tol. 0600/97-62-10
KUPIĘ CIĄGNIKI: Ursus C-328. C-330, C4011, C-360. C-360
3P, Massey-Ferguson MF-255, Wladimirec T-25A, Ursus C-385,
U-912, U-914, U-1222, U-1224, Zetor MT2, mogąbyć do remon
tu. Podgaj, tel. 071/392-62-64,071/393-20-50,0602/81-14-23

UŻYWANE

KoflriMłoFORTSCHRITTE517,1989r, Itedor5ą łapacz _____ 29.000*
Kfimb»|nCLAASLflOOti 450,1998r., 1700m*|, silnk 202kW.toder 6m,
topowaróKleru, adaptacjadorzepaku----------- _■--------------- 320.000*
KoatalartnlMy 6EOW2110,1995c, 1200nty dok Martft sttt dompaku,
łapaczitany----------8&000*
O^golkZETOR12145,1991r„ porsnende, noaeopony
39-OOOd
CiągnikZETORS24&1989c, przedni napęd, stanMb___________ 2&S004
CiągnikURSUS1014,19971, 2200mig, pławzy tfaicideł, ttn bdb
60.000*
CiągnikURSUSU-912,1967r.,sbft dobry
i,_____________ 21500*
Ciągaft OEUTZ-fAHRAGROSTAR*71,1998 c, 8600mft, oponyMkMte
6207008, tył18,4/30 _________ _____ :_____ 1
135.000*
CiągnikIT1114,1980c,6<yMa*11Sm.4*stnfadb_________ 31.000*
SkakaniaFORTSCHRITTE2t1 C, 1986r, potoenczdoAomzłcftmk.
adapter benędowydozttaulolaiydzy----------------------------- 10500*
SanobfcłnykonbafBdotankówHERMUTH4typ44310, zah nonatop... 51000*
Agregat upoMowMlmny FAMAROI (tratawMtara ♦sennik, dettoniczne
___________________ 1&000*
śdeźWtechnologiczne), 1997r
Agreg* aprawowottewny KYERNELAND, 19991, szer. roCocza3m(brona
wMlwnNG 14/300*śemk nadbutamyAccordPneumalcDA)
32jD00*
Agregat ictomfekmyAGRK0NKECSKEMET,1998r., szer. rebocza3.8m 10500zł
PługLBKBI VARK>OAMAKT,1992r. póbaKle&zany. 6-stabowy, odfeftnie
aZurcwe.zabi nonstop
...............
20000*
PbgNEHEYERSONNE.4&txxriooctmry _______
U00*
l%ą|z««klendopart^lM39i24ttxwtnleu2m
___
1.500*
Breaatatazma ♦«al dopowtofcy. 2002 . szerrobocza45m. prod tzettej
.......................
39300*
Hedadokukurydzy, taędN? zg*arancft. ___
47300*
Hededok*wy^4«ą<toeyttty^ttwxflBrancia
.....
54000*
HcderdoUuyayNEWHCLLAł©.2003r,taę b * Sttfiny aMpny
rcBdzleiaczłani poepcaoomneiaOhainagnaaraf______________ 90.000*
ZeatawwyoiyNKZIk in a ttełz leMrsemFanzKieiną 1983r. *ztfcncz
buakte TMKM* Typ1101Oanmark...._____
20000*
Pizyczepatamoztttrałąea sano, słomę, spra*natecfn«znie, prod potsWe) 2100*
Rozrzutnikotonłka, 2-osoniy----------------------------------------4J»*
RoBlancziB«»paauin^QiyzdM»Bi^aMmtl964t__________ 500*
WałySANPOZ,tzer rcbcaa3,4ą(k)pUga ...______________10000*
Przdrzątaczo• zgrabiarkaZ-520,7-g*tazilo*a, neiiftam __
2550*
Stan*do barakówCEKTRA&ClŻR, 12-aędory: mertancTiy
3.500*

K O M B A JN ZB O ŻO W Y FO RTS CHR ITT E-514
MDW, 1989 r. h eder 4.2 m, kosa boczna, rozdrab
niacz słom y, stan b. dob ry - 29.900 zł, kom bajn
do kukurydzy CASALIS, stan b. d o b ry • 15.400
z ł, opryskiw acz Pilm et 2018, stan dobry, - 5.500
z ł, tel. 0606/62-80-23
W01033884

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1989 r. szer. ro
bocza hedera 4,20 m, sieczkarnia • 7.000 EUR. Bogatynia, powiat
zgorzelecki, tal. 075/773-09-27
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-524 MDW, 1990 r. 4.80
m, sieczkarnia, stan b. dobry - 52.000 zl lub zamienię na dąęjnk
Zetor 10245, z Turem, po 1994 r. Miejska Górka, powiat raMckl,
tel. 0607/244342
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-525 MDW, 1993 r. kli
matyzacja, komputer, sieczkarnia, heder 5.10 m, stan b. dobry, 84.000 zł. Taczów Mały, powiat trzebnicki, tei. 0602/58-25-59
KOMBAJN ZBOŻOWY INTERNATIONAL, 1974 r. sinik 4-cyfindrowy, szarpacz słomy, stan b. dobry, -10.000 zl lub zamienię na
zboże. Kostomłoty, tol. 071/317-01-81
KOMBAJN ZBOŻOWY INTERNATIONAL 953, 1988 r. 150 KM
szer. robocza 450 cm, zbiornik 2fi t, wysyp hydraulczny, siekacz
słomy, komfortowa kabina, wydąjnść 1 ha/30 min, wersja górzy
sta, + wózek, I właśdciel, garażowany, zadbany, zapasowy he
der, stół do rzepaku, kosa boczna, - 40.000 zl. Gośdszów, teł.
075/736-7640 grzecznościowy, 0609/81-46-82
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 630 heder o szer. 3.6 m,
6-cylndrowy sinik, rozdrabniacz słomy, sprowadzony, stan b.
dobry, - 23.000 zl. Kainowa, powiat sieradzki, tei. 0691/7241-35,
0603/57-90-88
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 970 hydrauliczna rura,
heder 3.70 mb, sieczkarnia, 5 wyfrząsaczy, sprowadzony z Nie
miec, zapewniam transport, - 31.000 zł. Zbiersk k. Kalisza, tei.
0602/62-63-21,0608/40-04-87
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 86 silnik Perkins,
szer. 250 cm, stan b. dobry, -10.500 zł. Borów* tel. 071/312-55-79
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 31,1980 r. silnik
Perkins, szer. 2 m, stan b. dobry, • 6.500 zł. Borów, tei. 071/
312-55-79
KOMBAJN ZBOŻOWY NEW HOLLAND 1540 motowidły, rura
wysuwana hydraulicznie, chłodnica samoczyszcząca, hamulce
hydrauficzne, szarpacz słomy, heder 330 cm, stan ideainy, • 28.500
zł. Nowy Belędn, powiat leszczyński, tel. 065/536-62-35
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa 2-rzędowa, po re
moncie kapitalnym, nowa taśma, stan b. dobry, • 2.200 zl. Oława,
teł. 0600/36-24-89
KOSIARKA DO TRAWY OSA stan b. dobry, - 400 zł. Domaniów,
tol. 071/301-77-75
KOSIARKA DO TRAWY AL-KO GOLDEN LINE GLB 480 spali
nowa, z koszem do trawy • 400 zl. Grodków, powiat brzeski, tei.
0603/36-51-55
KOSIARKA DO TRAWY FAHR prod. niemieckiej, rotacyjna, duża,
bębnowa, stan b. dobry, -2.000 zł. Jaksonowice, tol. 071/399-78-21
KOSIARKA DO TRAWY TRAKTOREK MTD, Briggs 12.5 KM, z
koszem lub bez, 3 szŁ - od 1.700 zł do 2.800 zi/szt. Legnica, tei.
0603/23-51-65
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna. 900 W, z koszem, stan ide
alny, -100 zi. Świdnica, tel. 0508/24-20-58
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, na akumulator+ ładowarka
Black&Decker, oryginalna, 3600 obr/min, duży kosz, ustawianie
koszenia w 6 pozycjach, stan ideainy, • 230 zł. Świdnica, tel. 0508/
24-20-58
KOSIARKA DO TRAWY KAMPER rotacyjna, -1.000 zł. Wilamo
wice, powiat nyski, tol. 0694/25-46-54
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, dl. noża 30 cm -100 zł.
W o d a * tel. 071/325-27-32,0505/07-03-54
KOSIARKA ROTACYJNA prod. polskiej, -1.100 zł. Nowa Boru
ją, powiat nowotomysld.tel. 0601/16-68-71
KOSIARKA ROTACYJNA stan b. dobry, -1.250 zl. Nysa, tel. 077/
433-11-67,0606/55-77-24
KOSIARKA ROTACYJNA4-bębnowa ♦ zgrabiarka4-gwiazdowa,
-1.400 zł. Złotniki, tel. 012/28747-34
KOSIARKA ROTACYJNA, 1989 r. mało używana, • 1.700 zł. Sta
ry Łom, gm. Chojnów, tol. 076/817-72-74
KOSIARKA ROTACYJNA Z-042,2002 r. stan idealny, 2-bębnowa, prod. polskiej, I właśddel, • 2.300 zł. Działosza, powiat ole
śnicki, tei. 0606/39-25-77

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl
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U sługi rolnicze - koszenie kombajnem
NEW HOLLAND TX-68

KUPIĘ CIĄGNIKI URSUS C-328, C-330, C-380, C-360 3P, C4011
- do 15.000 zl, mogą być do remontu. Wrocław, tel. 0609/07-27-32
KUPIĘ DOJARKĘ ALFA-LAVAL. Kalinowa, tel. 063/279-8847
KUPIĘ KOMBAJN DO BURAKÓW: Stoi 2002 lub Kleine 5002
lub 5003, zbiornik na Eście - do 10.000 zl. Łagiewniki, powiat dzier
żoniowski, tei. 071/393-70*63
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056 - do 15.000 zł, może
być do remontu. ocław, tel. 0609/07-27-32
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON.-Wrodaw, tel. 0693/
02-74-72
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR do dągnica Ursus 0360, hydraufczny U>
ręczny, może być doremontu. Leszno, fel.065(627-00-08,0609/21^64-95
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR do 6.000 zł. Oborniki Śląskie, tei. 071/
310-30-62
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR 5,6 z łyżką, do dągnika Ursus U-914.
Szprotawa, powiat żagański, tel. 0609/58-12-62
KUPIĘ MASZYNY ROLNICZE : beczkowóz, kombąjn do bura
ków, słomę lub zamienię na Robura, teł. 0693/70-27-24
KUPIĘ MASZYNY ROLNICZE : ciągnik Ursus C-330, C-360.
MF-255, ładowacz Cyklop, Troi, UNHZ-500, rozrzutnik obomfca.
Orkan II i inne. Domaniów; powiat oławski, tei. 071/301-7749,
0601/91-88-55
KUPIĘ MASZYNY ROLNICZE dągnki, sprzęt rolniczy, kombajn
zbożowy Bizon lub Rekord, płatne gotówką. Jdenia Góra, tel. 0751
746-14-92,0601/15-33-95
KUPIĘ MASZYNY ROLNICZE: włóka pierścieniowa, brona dągniona dężka i średnia, opryskiwacz Piknet 20001. Wrodaw, tel.
071/398-77-81
KUPIĘ PŁUG PHX 6-skibowy. Jezierzyce Kościelne, tei. 0651
533-15-58
O

K U P Ę PRASĘ DO SŁOMY FORTSCHRITT K-454.
S ie kie rczyn , te l. 075/724-44-03, 0601/75-50-19
W01039524

KUPIĘ PRZETRZĄSARKĘ • ZGRABIARKĘ. Kainowa, tel. 0631
279-8847
KUPIĘ ROZSIEWACZ NAWOZÓW. Ose, gm. Międzybórz, tel.
062/765-6849
KUPIĘ SCHŁADZARKĘ DO MLEKA. Ose, tel. 062/785-68-49
KUPIĘ SIEWNIK DO BURAKÓW. Środa Śląska, tel. 071/
317-19-91,0691/52-88-58
KUPIĘ SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK może być do remon
tu. ., tol. 0604/72-56-06,0692/23-76-70
KUPIĘ SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK. Łagiewniki, powiat
dzierżoniowski, tol. 0692/23-76-70
KUPIĘ SIEWNIK ZBOŻOWY. Środa Śląska, tel. 071/317-19-91,
0691/52-88-58
KUPIĘ SILOS ZBOŻOWY o poj. 30-60 t. Pleszew, tel. 062/
742-52-67
KUPIĘ SILOSY ZBOŻOWE 3 sztuki, po 20 ton, wolno stojące.
Błaszki, tel. 043/829-13-71
KUPIĘ ŻMIJKĘ DO ZBOŻA. Brzeg. tei. 077/41244-50 po
godz. 20,0608/75-23-06
ŁADOWACZ CYKLOP, - 7.000 zł. Ostrów Wlkp, tel. 0602/33-71-13
ŁADOWACZ CYKLOP T-214, • 5.500 zl. Ratajno, powiat dzier
żoniowski, tel. 071/393-97-21
ŁADOWACZ CYKLOP T-214, • 5.500 zł lub zamienię na dągnik
Ursus C-360. Siemianów, powiat strzeliński, tol. 071/393-53-31
ŁADOWACZ CYKLOP T-214 nowe siłowniki, kabina, stan b. do
bry, - 3.800 zl lub zamienię na przyczepę o ład. 121. Ząbkowice
Śląskie, tei. 074/816-02-95
ŁADOWACZ CYKLOP, 1969 r. 2 nowe pompy, stan b. dobry, •
5.800 zł. Bielawa, tel. 074/833-02-86.0507/19-78-65
ŁADOWACZ TUR czołowy, do dągnika Ursus C-360. Kuźniczka.
tol. 043/820-64-65
ŁADOWACZ TUR do dągnika Ursus C-360. kompletny + widły,
łopata, wózek paletowy i dodatkowe przedłużone zęby, stan ide
alny, - 2.200 zł. Niemcza, powiat dzierżoniowski, tol. 0692/03-95 34
ŁADOWACZ TUR. 1996 r. kpi. z osprzętem, stan b. dobry, -6.200
zł. Jelenia Góra, tel. 075/746-14-92,0601/15-33-95
ŁADOWACZ UNHZ-750,1985 r, - 5.000 zł lub zarraenię na łado
wacz Cyklop. Szkaradowo, powiat rawicki, tel. 065/547-37-58
ŁADOWACZ UNHZ-750,1988 r. stan dobry, - 5.800 zl. Cząków,
tei. 062/731-11-82,0606/75-58-11
O

MASZYNY RO LNICZE: kom bajn do z iem niaków
G rim m e HL 750 UBSB • 12.000 zl, p łu g Nemeyer
Delta, obrotow y, 4 -skibow y -14.000 zł, p ług Kvern e la n d, o b ro to w y , na re s o ra c h , 4 -s k ib o w y 11.000 z ł, agregat upraw ow y Maestro, szer. 6 m,
składany hysraulicznie, -11.000 zł. P odgaj, tel.
071/393-60-91,0601/93-69-61
W02007054

MASZYNY ROLNICZE: kultywator 2.4 m - 550 zł; pług 4-skibo
wy -1.150 zł; przetrząśarka karuzelowa - 550 zł; wał strunowy
szer. 2.7 m • 370 zł; rozsiewacz nawozów N-044,18 m • 900 zł;
dmuchawa do zboża • 1.300 zł. Bolesławiec, powiat wieruszow
ski, tel. 062/783-61-57
MASZYNY ROLNICZE : dągnik Ursus C-360, 1963 r, przebieg
3.000 mtg, cena - 3.000 zł, pług Grudziądz 5-skibowy, cena -1.200
zł, siewnie zbożowy Saksonia, cena -1.800 zł, siewnik zbożowy
Mazur, 6 m, cena • 1.500 zł lub całość, cena - 9.000 zł, - 3.000 zł.
Bolesławiec, tel. 075/736-1045,0693/6245-53
MASZYNY ROLNICZE : ładowacz Troll, zawieszany, oryginalny,
stan b. dobry.-4.000 zł; przyczepa HL-8011, lad. 8.31, zarejestro
wana, nowe burty i podłoga, wysokie kda, 1100/20 * koło zapa
sowe, stan b. dobry - 5.400 zł; siewnik zbożowy Poznaniak II,
cena 1.700 zł. Brzeg, tol. 077/412-36-60,0507/58-79-24
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MASZYNY ROLNICZE: prasa do słomy Welger AP 42, wysokie
go zgniotu, kostkująca -7.500 zl, zgrabiarka karuzelowa Fefla, szer.
rob. 3.2 m - 3.200 zl, zgrabiarka 2-karuzelowa (szer. rob. 4.2 m)
•2.200 zł, zgrabiarka 4-łcaruzełowa, składana Fela, szer. rob. 4.2
m • 2.600 zł. Brzeg Dolny, teł. 071/319-80-28,0501/46-40-61,062/
731-21-19 Ostrzeszów (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w
internecie pod numerem-AC0496 http://Mikz.autogielda.com.pl)
MASZYNY ROLNICZE: rozsiewacze nawozów od 400 kg do 1600
kg, 2-talerzowe, sieczkarnia 1-rzędowa MengeOa 350 turbo, agre
gaty uprawowe 3 m, siewniki do zboża od 2.5 do 3 m, śrutowniki
do zboża, ceny od 1.000 zł. Chlewo k. Grabowa nad Prosną, tel.
062/730-59-81,0504/31 -46-27
MASZYNY ROLNICZE : wycinacz do kiszonek, dmuchawa do
zboża z rurami, sieczkarnia do kukurydzy, 1-rzędowa, zgrabiarka
do siana, zawieszana, karuzelowa, od 800 zł. Gostyń, tel. 065/
573-33-19
MASZYNY ROLNICZE : kosiarka rotacyjna Fahr KM-62,1994 r,
odpowiednik polskiej, zadbana, z wałkiem lub bez -1.450 zl, bro
ny, składane, półciężkie, sprowadzone • 560 zł, kultywator na
wąskich zębach do Ursusa C-360 • 550 zł, brony, 3-połowe -270
zł. Gośdszów, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-40 grzeczno
ściowy, 0609/81-46-82
MASZYNY ROLNICZE: kosiarka spalinowa, z koszem, sprawna
-160 zł, siewnik zbożowy, zawieszany, zasyp 150 kg, na spręży
nach, wąskie koła + zagamiacze • 1.100 zł. Gośdszów, gm. No
wogrodziec, tel. 075/736-76-40 grzecznościowy, 0609/8146-82
i

f f f

OPW075J

SPRZEDAZ

S p r ^ o p it s k i^ i^
s tĄ p a iK ja , badane
p ra s z k (^ iw l^ !ie (H iy 3 0 0 l-L 3 8 0 ^ ^ l- 1.550rf,(lowóz(io
klienta, Z M S M ! KAKOŚ ZBIGNIEW, jastrzębia 8,
56-2006ÓHATd0605 2l)0222; 065/543 4236;065/5433S87
MASZYNY ROLNICZE : ładowacz Cyklop, po remoncie kapital
nym, nowe Węże, rozdzielacze, z kabiną - 5.400 zł, pług 4-skibowy - 700 zl, siewnik do buraków Gamma, stan idealny - 900 zł.
Grąbkowo, tel. 065/547-13-66
MASZYNY ROLNICZE : rozsiewacz nawozów 1-talerzowy, hydrauiczny • 1.750 zl, kombajn do buraków, prod. niemieckiej •
2.300 zł. Henryków, tel. 074/815-97-85
MASZYNY ROLNICZE: dągnik Fortschritt ZT 303, zielony, spro
wadzony z Niemiec - 9.500 zł oraz pług B-200 • 2.500 zl. Iwiny,
gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-9842
MASZYNY ROLNICZE: ciągnik Fortschritt ZT 323 A, 1989 r, zie
lony, sprowadzony z Niemiec • 14.500 zl, pług B-200 + kolczatka
• 3.000 zł. Iwny, gm. Warta Bolesławiecka, tal. 07.6/818-9842
MASZYNY ROLNICZE: pług 2-skibowy Grudziądz • 250 zł, bro
ny 4-polowe • 450 zł, rozsiewacz nawozów Bąk • 350 zł, kultywa
tor szer. robocza 2 2 m - 450 zł lub 1.200 zł/calość. Jawor, tal.0691/16-33-12
MASZYNY ROLNICZE: pług 3-201 - 3.200 zł, przyczepa samozbierająca T-072 - 2.500 zł, dmuchawa do siana, boczna -1.000
zł. Jelenia Góra, tal. 075/75145-18 wieczorem
MASZYNY ROLNICZE: maszyna do obcinania szczypiorku, ce
buli, czyszczenia oraz wstępnego sortowania, 4-wałkowa, napęd
elektryczny, stan techn. b. dobry, -1.800 zl. Jordanów śl, powiat
wrocławski, tal. 0602/80-0149
MASZYNY ROLNICZE : dągnik Zetor 7340,1997 rok, siewnik
Poznaniak, - 44.000 zł. Kalisz, tel. 0602/24-63-29
MASZYNY ROLNICZE: prasa 2-sznurkowa, prod. polskiej, stan
b. dobry • 9.000 zł, zgrabiarka, 5-gwiazdowa - 700 zł, siewnik do
wapna i nawozu • 12.000 zł. Kozów, powiat złotoryjskC tel. 076/
878-17-79
MASZYNY ROLNICZE: siewnik zbożowy, szer. robocza 2m,kon
ny, przerobiony na ciągnikowy, nowe lejki, stan dobry - 600 zl oraz
kultywator dągnikowy, stan dobry • 550 zl. Krzepielów, powiat
wschowski, tel. 068/356-80-85
MASZYNY ROLNICZE : brony talerzowe, dężkie, szer. robocza
2,3.5 oraz 7 m - od 1.500 zł, pługi 6- i 5-skibowe, hydrauliczne
zabezpieczenia - od 3.500 zł, glebogryzarka Krone 3 m, 4 m, z
walem na siewnik • od 3.800 zł. Lubomierz, tal. 075/782-21-14,
0601/07-20-27
MASZYNY ROLNICZE: ciągnik Zetor 5011, z 1983 r, wspomaga
nie kier, sprowadzony z Niemiec, stan b. dobry -13.000 zł, kosiar
ka rotacyjna, prod. czeskiej -1.200 zł, pług 3-skibowy, Grudziądz,
nowy - 700 zł, siewnik zbożowy, 2,2 m, prod. niemieckiej -1.100
ii przyczepa D47A, ład. 4,5 t, wywrotka 3-stronna - 2.000 zł.
Lwówek śląski, tal. 075/730-10-12
MASZYNY ROLNICZE: kultywator, po remonde kapitalnym, 2,2
m - 500 zł, brony • 350 zł, ciągnik Władimirec T-25A2, z 1984 r, po
remoncie kapitalnym - 6.000 zł, przyczepa rolnicza, 1-osiowa, lad.
1,51- 500 zł. Lwówek śląski, tal. 075/730-10-12
MASZYNY ROLNICZE: kopaczka do ziemniaków, gwiazdowa •
300 zł, kosiarka konna - 300 zł, dmuchawa pionowa, kpi. rur • 300
zł. Marciszów, tel. 075/742-53-24,0695/5943-96
MASZYNY ROLNICZE : ciągnik Ursus 1224,1986 r, zarejestro
wany - 25.000 zł, pług PHZ .gruber* * zabezpieczenia • 4.000 zł.
Mleczno, tal. 076/843-22-29
MASZYNY ROLNICZE: deszczownia z pompą pług 3-skibowy z
zabezpieczeniami sprężynowymi, agregat uprawowy 3.9 m, mie
szalnik pasz 600 kg, dmuchawa, żmijka, • 1.200 zł. Naratów, gm.
Niechlów, powiat górowski, tel. 065/543-65-81,0605/10-73-66
MASZYNY ROLNICZE: przyczepy samozbierające Fahr • 3.500
zł, Krone • 2.200 zł, agregaty uprawowe, szer. 2,30-3 m 1.000-2.200 zł, sadzarka do ziemniaków, 4-rzędowa • 2.200 zl,
przetrząsarki do siana - 500-1.000 zł, sieczkarnie do kukurydzy
Claas - 2.000 zł i inne. Niemodlin, tal. 077/460-81-69, 0600/
94-78-50
MASZYNY ROLNICZE : pług Grudziądz, 3-skibowy, stan b. do
bry - 700 zł, agregat uprawowy Grudziądz, szer. 2.10 m, stan b.
dobry • 1.500 zł, rozsiewacz nawozów Rotost 600, szer. 15 m,
1-talerzowy -1.500 zł. Nowa Wieś Książęca, gm. Bralin, tel. 062/
781-96-17
MASZYNY ROLNICZE: siewnik zbożowy Isaria, zawieszany, dą
gnikowy, zasyp 150 kg, zagamiacze, transport gratis, stan b. do
bry -1.200 zł, kultywator do dągnika Ursus C-360 - 600 zl, brony
- 300 zł, przyczepa 1-osiowa, metalowe burty, 3 otwierane, koła
750 • 600 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-40 grzecznościowy,
0609/8146-82
MASZYNY ROLNICZE kopaczka elewatorowa -1.800 zł, dojarka
A'fa-Laval, • 750 zł. Opole, tel. 0501/54-03-33
MASZYNY ROLNICZE: rozsiewacze nawozów Amazone, od 400
do 6001, ceny od 1.000 zl do 1.700 zł, przetrząsarka do siana .600 zł, zgrabiarka do siana • 1.600 zł. Otmuchów, tel. 077/
434 51-11,0608/1545-69
MASZYNY ROLNICZE : przetrząsarka prod. polskięj, na paski
kTr we - 700 zł; brony dężkie - 300 zł; brony lekkie • 150 zł;
obs mik do ziemniaków 3-zębowy - 300 zt; rozsiewacz nawozów
Jajt - 400 zł. Pilawa Górna, tal. 074/837-17-95
MASZYNY ROLNICZE: młockarnia, sieczkarnia Fortschritt E-281
C (na części), prasa do słomy Kuna 21, snopowiązalka .5', podbierak lik i buraczanych, opona do kombajnu Bizon (rozm. 23.1/
18/26) • cena od 1.500 zł, do 2.500 zł. Poradzew, tal. 043/829-73-18
po godz. 20
MASZYNY ROLNICZE : siewniki zbożowe, rozsiewacze nawo
zów 2-talerzowe, rozsiewacz pneumatyczny Acord, agregat upra
wowy 4 m bierny Becker, agregaty uprawowe czynne 3 m, pługi 3
i 4 skibowe obrotowe, wybieraki do kiszonek, ceny od 1.000 zł.
Przedborówk. Ostrowa Wlkp, tal. 062/731-03-99,0608/83-18-71
MASZYNY ROLNICZE : śrutowniko-mieszalniki, siewnik do ku*,
kurydzy pneumatycznyAcord 8-rzędowy, z dozownikiem nawozu,
rozsiewacz wapna Piast, dmuchawy do zboża, prasa rolująca
Wergel RP150 S, ceny od 1.000 zł. Przedborów k. Ostrowa Wkp,
tal. 062/731 -03-99,0608/83-18-71
MASZYNY ROLNICZE : agregat uprawowo-siewny Amazone, z
pełnym walem, z siewnikiem lub bez -4.900 zł, siewnik Famarol
Słupsk, z 1996 r, szer. 3 m, ze ścieżkami technologicznymi, - 5.400
zł. Rawicz; tal. 065/546-95-17
MASZYNY ROLNICZE : dągnik, 1988 t, z siewnikiem do bura
ków Gama 5, mało używany, - 1.500 zi. Rozdrażew, teł. 062/
722-14-22
MASZYNY ROLNICZE; brony dężkie, 3-polowe, z ramą, brony
średnie 5-polowe, kultywator szer. 210 cm, 2-skibowy, wałek stru
nowy-450 zł/szt. Smardzów, powiat wrocławski, tel. 0692/76-15-76
MASZYNY ROLNICZE: kosiarka listwowa + .taczka" spalinowa •
1000 zł, zbieracz do liśd i nieczystości, spalinowy, samojezdny 550 zł. Syców, tel. 062/785-26-38,0605/13-98-65
MASZYNY ROLNICZE : glebogryzarki spalinowe, ogrodnicze,
różne, od 450 zi, pfla spalinowa, teleskopowa, dl. 4 m - 550 d.

areator spalinowy • 500 zł, pług i glebogryzarka, spal nowy, -1.500
zł. Syców, tal. 062/785-26-38,0605/13-98-65
MASZYNY ROLNICZE: kosiarki sadownicze, nowa, do dągnika,
szer. rob. 160 cm • 3.400 zł, 180 cm - 3.500 zł, 200 cm - 3.600 zł,
brona talerzowa, szer. 180 cm, zawieszana -1.600 zł, kombajn do
ziemniaków Hassia, stan b. dobry - 6.700 zł. Trzebnica, tal. 071/
312-15-90 po godz. 20,0603/22-78-24
MASZYNY ROLNICZE siewnik zbożowy SZU 3.6 • 800 zł, przetrząsarka-zgrablaika, 4-gwiazdowa • 350 zł. Wiązów, tel. 071/
31349-28,0606/44-81-12
MASZYNY ROLNICZE: siewnik Amazone D7, typ 30 - 3.900 zł,
ciągnik Ursus C-33Ó, nowy silnik + drugi z kompletem napraw
czym, nowe opony, stan b. dobry -14.500 zl. Wleń, powiat lwó
wecki, tel. 075/713-63-29
MASZYNY ROLNICZE: agregaty uprawowe, szer. robocza 3 m •
1.600 zł/szt, pługi Krone, Frost, 3-skibowe, hydraulicznie i me
chanicznie obracane - 2.800 zl/szt, siewnik zbożowy Amazone D7,
szer. robocza 2.50 m • 2.500 zl, wycinacz do kiszonek Trioliet 2.500 zl, transport. Wroniawy, gm. Wolsztyn, tel. 068/384-15-37
MASZYNY ROLNICZE : młocarnia MZC-4B z prasą do słomy, ■
snopowiązalka ciągnikowa, wóz konny zaczepiany do ciągnika, 6.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0691/64-3447
MASZYNY ROLNICZE : rozrzutnik obornika, 2-osiowy, 2 taśmy,
nowe burty i podłoga, inst. elektryczna, stan b. dobry • 3.200 zł,
ładowacz Troll, z 1989 r, stan b. dobry - 4.000 zł. Ząbkowice ślą
skie; teł. 074/815-82-24
s
MASZYNY ROLNICZE: śrutownik bjjakowy, mało używany -1.200
zł, przyczepa do przewozu bydła, ciągnikowa -1.500 zl, pług 2-skibowy - 350 zł. Żukowice śląskie, tel. 0696/35-26-55
MASZYNY ROLNICZE : dągnik Ursus C-330, z 1975 r, stan b.
dobry - 7.800 zl oraz rozsiewacz nawozów, lejkowy, stan b. dobry
- 450 zł. Ząbkowice Śląskie, tei. 074/815-30-25
MASZYNY ROLNICZE : agregat uprawowy MF-167,1994 r, kosząco-rozdrabniający, szerokie koła - 4.800 zł, prasa do słomy
Welger RP-180,1994 r, rolująca, 150x180, szerokie koła, kpi. do
kumentacja - 11.800 zł. Zielona Góra, tal. 068/327-44-72,06921
9743-01
MASZYNY ROLNICZE : ciągnik Zetor 12145,1987 r, poj. 6820
D, półbiegi, komfortowa kabina, wzmocniona hydraulika, po re
monde kapitalnym, nowa blacharka i lakier, stan b. dobry • 31.000
zl, kombajn zbożowy Fortschritt E-512,1987 r, kabina, heder 4,2
m -18.000 zł. Ziębice, tel. 074/816-73-97,0693/46-25-25

O

M ASZYNY ROLNICZE WSZYST.KICH PRODU
CENTÓW POLSKICH, ciągniki Zetor i Lamborghi
ni, deszczownie, nowe i używane. 55-140 Żmi
gród, ul. Parkowa 4a, tel. 071/385-40-48, 071/
385-42-08 W01028124

0

MŁOCARNIA z prasą w komplecie, • 1.200 zł. Mieroszów, tei.
074/845-13-17
MŁOCARNIA prod. niemieckiej, dodatkowo prasa i sieczkarnia, 6.000 zł. Rakowice, gm. Kondratowice, tel. 0693/63-91-68
OBSYPNIK DO ZIEMNIAKÓW nowy. - 650 zł. Oława, teł. 0600/
36-24-89 .
O PI ELACZ DO BURAKÓW. - 500 zł. Wilczkowice, tel. 071/
316-13-11
OPIELACZ DO BURAKÓW I ZIEMNIAKÓW stan dobry, - 250 zł.
Nysa, tel. 077/435-97-05
OPRYSKIWACZ na niskich kołach, do remontu, o poj. 10001, 1.100 zł. Bolesławów, tel. 065/571-73-67
OPRYSKIWACZ poj. 20001, lance 18 m, hydraulicznie podnoszo
ne, • 4.000 zł lub zamienię na przyczepę HL. Gaworzyce, tel. 076/
831-62-88
OPRYSKIWACZ poj. 2.0001, koła 36x9.5, nowy, z atestem, na
gwarancji, -18.500 zł. Góra, tel. 065/54341-36
OPRYSKIWACZ poj. 4001, prod. francuskiej, I właściciel, lance
chromoniklowe, stan b. dobry, • 1.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel.
0606/12-08-96
OPRYSKIWACZ poj. 3001, do remontu, - 350 zł. Lubnów, tel.
074/819-91-18
OPRYSKIWACZ poj. 3001, podwieszany, szer. roboczd 7.2 m, 600 zł. Mlicz, teł. 071/383-08-11
OPRYSKIWACZ, 1988 r. poj. 2000 I, - 6.000 zł. Jeszkotle, tel.
077/415-10-04
OPRYSKIWACZ PILMET poj. 20001, rozkładany hydraulicznie,
stan idealny, • 13.900 zł. Niedźwiedź, tel. 074/81940-16,06961
20-24-07
^
OPRYSKIWACZ PILMET poj. 20001, szer. robocza 18 m, hydrau
licznie podnoszony, stan b. dobry, - 6.000 zł. Postolin, tel. 071/
384-90-79

KABINY DO CIĄGNIKÓW
ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW
oraz dachy do ciągników C-385
dowóz do klienta opMoras
tel. 062/721-33-19, 0-607 605-278
OPRYSKIWACZ PILMET taczkowy, 380 V, pompa prod. włoskiej,
• 900 zł. Wrocław, tal. 071/316-95-11
OPRYSKIWACZ PILMET 1018,1999r. stan b. dobry, • 11.500 zł
lub zamienię na większy, z dopłatą. Oława, tel. 071/30140-71,
0502/31-30-05
OPRYSKIWACZ SOLO sadowniczy, samojezdny, poj. 8 0 1, stan
idealny, -1.300 zł. Wrodaw, tel. 0609/16-36-73
OPRYSKIWACZ ŚLĘZA 1000 I, szer. robocza 12 m, pompy do
małego remontu, • 2.000 zł. Wojnowice, tel. 071/318-05-81
OPRYSKIWACZ TERMfT 417 poj. 4001, w dągłej eksploatacy,
stan dobry, -1.000 zł. Kępno, tal. 0508/22-31-62
OPRYSKIWACZE : zawieszane, poj. 300,400,500, 600 i 8001
oraz ciągane, poj. 1000,1200,1500,20001, dł. belki opryskowej
10-18 m, atest na 2 lata, gwarancja. Bąków, tel. 077/413-17-02,
077/413-17-81,0694/67-37-25

O

OPRYSKIWACZE: 300,400,500,600,800,1200 I,
2000 1, 1500 I, badania techniczne, atest, gwa
rancja, możliwość dostawy do klienta, cena od
1.680 zł - sprzedaż ratalna. Rogów Sobócki, gm.
Sobótka, ul. Wrocławska 61, tel. 071/316-35-79
(fax), 0604/40-70-05 W01031954

PASZOWÓZ, 1994 r. Stranmann, 1-osiowy, typ FVW-100,2-stronny wysyp paszy, stan dobry, • 4.500 zł. Naratów, gm. Niechlów,
powiat górowski, tel. 065/543-65-81,0605/10-73-66
PŁUG 4-skibowy + kolczatka, stan idealny, -1.500 zł. Jawor, teł.
076/871-78-02,0600/97-25-81
PŁUG 4-skibowy, wysokie korpusy, do głębokiej orki, reguł, szeroko
ść, stan b. dobry, -1.100 zł. Jelcz-Laskowice, teł. .0606/12-08-96
PŁUG 4-skibowy, prod. niemieckiej, • 2.600 zł. Kłoda, teł. 076/
833-10-59,0604/71-1247
PŁUG obrotowy, 3-skibowy, duże odkładnie, wysoki korpus, do
dągnika Ursus U-912, stan b. dobry, - 3.500 zł. Kostomłoty, tel.
071/795-15-88,0606/37-50-65
PŁUG do podorywki, 7-skibowy, • 1.300 zł. Siemianów, powiat
strzeliński, tel. 071/393-53-31.
PŁUG 3-skibowy, obrót mechaniczny (bez kółka podporowego), •
1.100 zł. Syców, teł. 062/785-22-88
PŁUG obrotowy, mechaniczny, prod. niemieckiej, -1.200 zl. Wie
luń, tel. 043/842-76-77
PŁUG ATLAS 4-skibowy, - 3.000 zł. Kobiemo, gm. Krotoszyn,
tel. P62/721-2346
PŁUG ATLAS, 1988 r. 5-sklbowy, hydrauliczne zabezpieczenia i
regulacja szerokośd orki, - 3.000 zl lub zamienię. Wąsosz, tal.
065/543-91-75
PŁUG ATLAS, 1990 r. zielony, orygjnalny, stan b. dobry, techn.
sprawny lub zamienię na 4-skibowy, obracany z dopłatą lub. 4-skibowy, Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, tei. 071/393-70-63
PŁUG BRIX zagonowy, 4-skibowy, zabezpieczenia, okładnice
ażurowe, przedpłużki, stan b. dobry, - 3.200 zł. Góra, tel. 0601/
14-05-28
PŁUG FORTSCHRITT B-200 zielony, techn. sprawny, sprowa
dzony z Niemiec, • 2.500 zl. Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, tei.
076/818-9842
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, podorywkowy, - 620 zl. Łagiewni
ki, tel. 071/393-72-94,0604/72-56-06
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, podorywkowy, • 580 zł. Młynica,
pow. dzierżoniowski, teł. 0692/23-76-70
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PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, do głębokiej orki, stan idealny, 3.300 zł. Namysłów, tel. 0505/05-23-81
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, stan b. dobry. - 700 zł. Ostrów
Wkp, tel. 062/734-20-76
PŁUG GRUDZIĄDZ 4-skibowy, do głębokiej orki, stan b. dobry, •
1.500 zł. Wrocław, tei. 0693/1846-89
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, do podorywki, mało używany, stan
b. dobry, • 1.300 zl. Wrodaw, tel. 0693/1846-89
PŁUG GRUDZIĄDZ 4-skibowy, stan b. dobry, • 1.250 zl. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/615-30-25
PŁUG INTERNATIONAL 4-skibowy, • 5.000 zi. Racławice, tel.
062/731-24-74
PŁUG KRONE 4-skibowy, -4.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/734-2144
PŁUG KRONE kolor niebieski, 4-skibowy - 1.500 zl. Żelazna,
powiat opolski, tel. 069/17045-54
PŁUG KUHN1994 r, 8-skibowy, obracany, stan dobry, • 20.000 zł.
Siekierczyn, tel. 075/722-14-14 wieczorem, 0601/77-68-45
PŁUG LEMKEN 4-skibowy, hydraulicznie obracany, stan idealny,
zabezpieczenie na kamienie, - 7.200 zł. Trzebnica, tel. 071/
312-62-OOr0601/52-62-00
PŁUG PHX 7-skibowy, - 2.200 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
076/818-67-54,0606/33-74-36
PŁUG PHX 5, • 2.900 zł. Jawor,-tel. 076/873-84-13,0604/39-56-79
PŁUG RABE STAR 4-skibowy, z przedplużkami, zabezpieczenia
na kamienie, wys. ramy 75 cm, szer. skiby 40 cm, regulacja pierw
szej skiby, okladnica półwirowa, • 7.200 zł. Sulęcin, tel. 071/
390-20-23,0601/78-88-44
PŁUG RABE STAR obrotowy, 4-skibowy (3+1), wysokość ramy
75 cm, szerokość skiby 40 cm, przedpłużki, zabezpieczenia koł
kowe na kamienie, stan b. dobry, - 700 zł. Sulęcin, tel. 071/
390-20-23,0601/78-8844
PŁUG RABEWERK obrotowy, 3-skibowy, z kołem podporowym, •
2.900 zł. Legnica, tel. 0691/91-76-24
PŁUGI; obrotowe, hydraulcznie lub mechanicznie obracane, 2,3
i 4-skibowe, stan idealny, możliwość transportu • od 1.400 zł/szt.
Szprotawa, tel. 068/376-61-81,0609/58-12-82
PŁUGI obrotowe, 3- i 4-skibowe, wysoki korpus, duże.odkładnie,
stan b. dobry - od 3.000 zł lub zamienię, środa śląska, tel. 071/
795-15-88,0606/37-50-65
■
PŁUGI, 1982 r. 2-, 3-, 4-, 5-skibowe, ceny od 50 zł. Popęszyce,
tel. 068/388-92-22,0697/14-2046
PŁUGOFREZARKA 2-skibowa, • 800 zł. Żmigród, tel. 071/
365-61-96

PODNOŚNIKI KUBEŁKOWE, przenośniki lańcuchowe i ślimakowe, wialnie, czyszczalnie Petkus,
s ilo s y zbożow e, w yw rotnice, w agi, ceny do
uzgodnienia. Krzepice 26 koło Strzelina, tel. 06081
17-71-37 W01007884

PRASA DO SŁOMY CLAAS wysokiego zgniotu, stan b. dobry, 3.500 zł. Blizanów, tel. 0607/21-37-65
PRASA DO SŁOMY DEUTZ FAHR GP-220 rolująca, -11.000 zł.
Dobrzyca, tel. 062/741-31-86,0608/3046-17
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT K442 stan b. dobry, - 3.000
zł. Ratajno, powiat dzierżoniowski, tel. 071/393-97-21
PRASA DO SŁOMY GP 510 belująca, • 11.500 zł. Krotoszyn, tel.
0695/28-25-76
PRASA DO SŁOMY JOHN DEERE, 1988 r, -10.000 zł lub za
mienię na kombajn zbożowy Bizon Z-056. Doruchów, tel. 062/
731-5140,0609/88-19-33
PRASA DO SŁOMY KRONE KR-150 rolująca, - 10.000 zł lub
zamienię na rozrzutnik obornika Fortschritt T0-88. Dobrzyca, tel.
062/741 -31-86,0608/3046-17
PRASA DO SŁOMY KRONE KR8-16,1997 r. oraz do siana i sianokiszonek, „balotrica”, zmiennokomorowa, stan b. dobty, szeroki podbieracz, -21.000 zł. Piaski, teł. 065/571-96-51,0609/0643-36
PRASA DO SŁOMY MORRA, 1999 r. rolująca, 120x120 cm, •
21.000 zł. Gostyń, teł. 0607/97-79-73
PRASA DO SŁOMY SIPMA Z-276/1,1995 r. rolująca, czerwona,
prod. polskiej, stan b. dobry, • 17.500 zi. Trzebnica, tel. 0609/
8143-14
PRASA DO SŁOMY Z-224,1985 r, - 6.500 zł. Granowice, gm.
Wądroże Wielkie, tel. 076/68745-67
PRASA DO SŁOMY Z-224,'1986 r, - 12.500 zł. Grabów nad
Prosną tel. 0609/97-28-52
PRASA DO SŁOMY Z-224, 1969 r. I właśddel, • 9.500 zł lub
zamienię. Poświętno, powiat wdsztyński, tel. 065/549-65-60,0601/
644147
PRASY DO SŁOMY rolujące: Claas Rollant44, na sznurek i siat
kę, Welger,. Deutz Fahr, New Holland - od 12.000 zł oraz prasy
pasowe • od 5.000 zł i kostkowe • od 4.000 zł. Bucz, tei. 065/
529-77-02,0601/644147
PRASY DO SŁOMY KRONE, 1994/97 r. oraz do siana i sianokiszonek, Zalotnice", łańcuchowe, wym. 120x120 cm, stan b. do
bry, - 15.500 zł lub zamienię. Piaski, tel. 065/571 -98-51, 0609/
0643-36
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, po remoncie
1 lakierowaniu, stan dobry, - 1.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/
736-31-29
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA DEUTZ FAHR stan b. do
bry, • 2.300 zl. Góra, tel. 0601/14-05-28
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA Stoi, 4-bębnowa, zawiesza
na, szer. robocza 4.5 m, stan b. dobry, • 2.800 zł. Naratów, gm.
Niechlów, powiat górowski, tel. 065/543-65-81,0605/10-73-66
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA rozkładana, szer. 4 m, 1.100 zł. Syców, tel. 0606/73-6741
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA taśmowa, prod. czeskiej,
stan b. dobry, -1.600 zł. Wieruszów, tel. 074/850-11 -57
PRZETRZĄSARKA DO SIANA, • 550 zł. Bolesławiec, powiat
wieruszowski, tel. 062/783-61-57
PRZETRZĄSARKA DO SIANA zaczepiana, stan b. dobty. • 200
zł. Strzegom, teł. 074/855-72-32
PRZETRZĄSARKI • ZGRABIARKI Claas, 3.30 m, cena - 2.800
zł i 2.80 m, cena - 2.500 zł. Naratów, gm. Niechlów, powiat górow
ski, tal. 065/543-65-81,0605/10-73-66
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA prod. jugosłowiańskiej, • 3.500
zł. Dąbrowa, powiat krotoszyński, tel. 062/722-29-25, 0608/
34-26-39
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-010 do siana i słomy, stan
b. dobry, - 2.700 zł. Grodków, tel. 077/415-19-81,0608/05-71-21
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA, - 1.500 zł. Kątna, tel. 071/
315-39-64
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA PRP-3, - 4.800 zł. Krotoszyn,
tel. 062/734-2144
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA prod. polskiej, do siana i sło
my, stan b. dobry, garażowana, • 2.800 zł. Mieroszów, tei. 074/
845-13-17
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA CLAAS tandem, waga 6 t.
przyrząd tnący, hydrauliczna reg. zaczepu z dwoma wałami z tyłu,
stan b. dobry, - 8.500 zł. Naratów, tel. 065/543-65-81, 0605/
10-73-66
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA paszowóz z wałkami z tyłu, z
nożami tnącymi, stan b. dobry, prod. zachodniej, - 9.500 zł. Nysa,
tel. 077/433-11-67,0606/55-77-24
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA do remontu, • 1.000 zl. Woj
nowice. tel. 071/318-05-81
ROZRZUTNIK OBORNIKA samojezdny, sprawny, - 5.000 zł. Bia
ła, tel. 0605/65-61-99,076/818-63-60
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, brak burt, podłogi, łańcu
chów i zaczepu, • 1.200 zł. Głogów, tel. 076/831-77-13, 0692/
33-26-67
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, stan b. dobry, • 3.500 zł.
Gołostowice, tel. 071/392-64-73,0505/03-95-62
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT ład. 101, stan b, do
bry, - 8.500 zł. Gostyń, teł. 065/571-21 -52
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, 2 szt. • 3.000 zł. Jaźwina,
tel. 071/393-82-02,0604/57-89-01
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, stan b. dobty, • 4.000 zł.
Krzyżowa, tel. 076/617-29-38
ROZRZUTNIK OBORNI KA nowy, nieużywany, 2-osiowy, komplet
ny, w całości, • 400 żł. Łagiewniki, tel. 071/393-70-63
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT. - 8.000 zl. Ostrów
Wlkp. tel. 0602/33-71-13
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-talerzowy, ciągany, napęd hydrau
liczny,-3.000 zł. Ożary, tel. 074/816-09-06 .
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, oryginalny lakier, stan do
bry, • 4.500 zł. Ratajno, powiat dzierżoniowski, tal. 071/393-97-21
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2 szt. 1-osiowe, - 3.000 zł. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-19-91,0691/52-88-58
ROZRZUTNIK OBORNIKA 6-tonowy, 2-osiowy, 2 adaptery, 4 łańuchy, wysokie burty, I właśdciel, - 6.500 zł lub zamienię na Fortschritta, 10-tonowego, do małego rem.. Trzebnica, tel. 071/
385-56-62,0607/0945-11

ROZRZUTNIK OBORNIKA, 1987 r. 2-osiowy, 5-tonowy, stan b.
dobry, - 3.800 zł. Przylesie, tal. 077/442-3841
ROZRZUTNIK OBORNIKA, 1994 r. adapter na 2 waflci, 2-taśmowy, 2-osiowy, po remonde + części, stan dobry, - 4.500 zł. Rychnów, powiat namysłowski, tal. 077/410-35-72
ROZSIEWACZ NAWOZÓW N-044 szer. robocza 1,80 m, - 900 zł.
Bolesławiec, powrfat wieruszowsłd, tel. 062/783-61-57
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3 ład. 3.51, szer. robocza 18
m, 2-talerzowy, stan techn. b. dobry, - 2.500 zł. Domaniówek, gm.
Domaniów, tel. 071/302-87-51
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE poj. 1200 kg, 2-talerzowy, otwierany hydraulcznie, stan b. dobty, • 5.200 zł. Jaksonowice.tel. 071/399-78-21
ROZSIEWACZ NAWOZÓW zawieszany; 15 m na jeden talerz,
stan b. dobry, -1.500 zl. Kępno, tel. 062(781 -96-17
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .LEJEK”, • 350 zł. Leszno, tel. 0601/
56-27-00
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 603 ZAF 600 kg, z wał
kiem, • 2.700 zł. Miejska Górka, powiat rawicki, tel. 0607/86-82-89
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3, • 900 zl. Nasławice, tel. 071 /
391-35-01
ROZSIEWACZ NAWOZÓW BRZEG N041 szer. robocza 12 m,
stan b. dobry, - 3.900 zł. Niedźwiedź, tel. 074/81940*16,0696/
20-24-07
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE, RAU 1 lub 2-talerzowy,
stan b. dobry, -1.300 zł. Nysa, tel. 077/433-11-67,0606/55-77-24
ROZSIEWACZ NAWOZÓW MO-35 1-osiowy, 2 talerze, napęd
hydraulczny, taśma łańcuchowa, ład. 3.500 kg, szer. robocza 18
m, stan b. dobry, - 9.000 zł. Okrzeszyce, tel. 071/31645-92,0692/
46-78-13
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 1990 r, lejek, ocynkowany, z nad
stawką - 520 zl. Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 0692/23-76-70
ROZSIEWACZ NAWOZÓW szer. robocza 18 m, pneumatyczny, •
7.000 zł. Otmuchów, powiat nyski, tel. 0696/46-78-66
ROZSIEWACZ NAWOZÓW typ Jejek", stan b. dobry, • 450 zł.
Sulędn, tel. 071/3114447
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RAU KOMET szerokość siewu do 15
m, zasyp do 800 kg, otw. mechanicznie, 2 talerze, stan b. dobry, •
1.500 zł. Sulędn, tal. 071/390-20-23,0601 /76-8844
ROZSIEWACZ NAWOZÓW ład. 3 t, napęd hydrauliczny, taśmy
łańcuchowe, stan b. dobry, - 3.000 zł. Szum, tei. 077/418-93-66
ROZSIEWACZ NAWOZÓWprod. duńskiej, lad. 1100 kg, szer. rob.
16 m, wałek, • 2.500 zł. Wądroże Wielkie, powiat jaworski, tel.
0691/54-66-62
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-5,1986 r.‘ taśmowy, stan ideal
ny, -4.200 zł. Czadrów, tel. 075/746-14-92,0601/15-33-95
ROZSIEWACZ NAWOZÓW, 1990 r. typ Jejek*, - 480 zł. Słupice,
tel. 071/393-72-94,0604/72-56-06
ROZSIEWACZ NAWOZÓW N 035, 2000 r. i wapna, 3-tonowy,
ciągany, -10.000 zl. Oleśnica, tel. 0692/94-16-91
ROZSIEWACZE NAWOZÓW AMAZONE poj. 400-1500 I - od
1.700-5.200 zł. Piaski, tel. 065/571 -98-51,0609/0643-36
ROZSIEWACZE NAWOZÓW RAUCH 300-1500 kg, z hydrauliką *
lub bez, od 1.600 zl. Sobiaikowo, tel. 065/54742-88 po.godz. 18,
0607/86-82-89
ROZSIEWACZE NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzowe, o poj.
400-10001, z ukł. hydrauicznym lub bez - od 1.800 zł/szt. Szpro
tawa, tel. 068/376-81-81,0609/56-12-82
SADZARKA AGROZET typ SA-2-074, prod. czechosłowackiej,
1986 r, stan b. dobry, • 4.000 zl. Sokolniki, gm. Łagiewniki, powiat
dzierżoniowski, tel. 071/393-94-10.0605/56-50-75
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW, - 450 zł. Czadrów, tel. 075/
746-14-92,0601/15-33-95
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW produkcji czeskiej, mało używa
na, • 1.200 zł. Dębionka, gm. Pakosław, tel. 065/547-91 -53
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW stan b. dobry, • 500 zl. Kępno,
tel. 062/784-75-18
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW kielkowanych, 2-rzędowa, nowa,
• 1.600 zł. Sobocisko, powiat oławski, tel. 0605/23-90-97
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA-LAVAL zanurzeniowa, poj.
2001, przenośna, techn. sprawna, stan b. dobry, -1.500 zł. Wro
daw, tel. 0508/17-92-26
O

SIECZKARNIA CLAAS JAGUAR -5.500 zł, d ą g n ik
LlazS T -18 0,1981 r. -11.500 zł, Ze to r 12145,1986
r. • 32.500 zł, pług F o rtsch ritt B-200 • 1.800 zł, 6
PHX - 4.000 zł, czyszczalnia Petkus K -5 3 1 ,1989
r. • 7.800 z ł, dm uchawa d o zboża • 1.500 zł, przy
staw ka G eringhoff - 16.500 zł. Siekierczyn, tel.
075/724-44-03,0601/75-50-19
W01039514

SIECZKARNIA toporowa, z przekładniądługośd cięda, - 200 zł.
Jordanów Śląski, teł. 071/316-11-21
SIECZKARNIA FORTSCHRITT 281 C. 1985 r. z trzema przyrzą
dami. - 9.500 zł. Gorzupia, tel. 0605/1245-14
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY jednorzędowa, stan b. dobry, 2.400 zł. Syców, tel. 0606/73-6741
SIECZKARNIAOO KUKURYDZY FORTSCHRITT E-281 C, 1988
r. 3 hedery, • 11.000 zł. Dobrzyca, tel. 062/741-31-66, 0608/.
3046-17
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMA, • 1.500 zł. Brennik, tel. 076/
87842-53
SIEWNIK DO BURAKÓW BECKER 12-rzędowy, - 3.000 zł. Le
gnica, tel. 0691/70-52-37
SIEWNIK DO BURAKÓW KLEINE 6-rzędowy, • 3.000 zł. Siemia
nów, powiat strzeliński, tel. 071/393-20-11
SIEWNIK DO BURAKÓW RAU 12-rzędowy, stan dobry, - 6.500
zł. Wińsko, tel. 0609/23-50-82
SIEWNIK DO BURAKÓW KLEINE. 1985 r. 12-rzędowy, • 9.000
zl. Wiązów, tel. 071/393-00-94,0608/66-51-85
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMA, 1987 r. stan idealny, • 2.000 zł.
Środa Śląska, tel. 071/317-19-91,0691/52-68-56
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMA 5,1999 r. punktowy, 6-rzędowy,
stan b. dobry, • 2.500 zł. środa śląska, tel. 0601/56-3045
SIEWNIK DO KUKURYDZY BECKER 6-rzędowy, składany hy
draulicznie, ze żmijkądo nawozów, stan b. dobry, • 22.500 zl. Jaksonowice, tel. 071/399-78-21,0693/77-34-71
SIEWNIK DO KUKURYDZY BECKER 4-rzędowy, z dozownikiem
nawozów i komputerem, stan b. dobry, • 14.000 zł. Jaksonowice,
tel. 071/399-78-21,0693/77-34-71
SIEWNIK DO KUKURYDZY CASE 6-rzędowy, hydraulcznie roz
kładany, z dozownikiem nawozu i zaprawiarką - 8.000 zł. Skoro?
szyce, tel. 077/431-87-23
SIEWNIK DO KUKURYDZY BECKER4-rzędowy, z dozownikiem,
• 13.500 zł. Strzelce, powiat namysłowski, teł. 0695/59-54-81
SIEWNIK DO KUKURYDZY 4-rzędowy, hydrauliczne znaczniki,
aeromat, pneumatyczny, po remoncie, techn. sprawny, stan b.
dobry, -4.700 zł. Strzelin, tel. 071 /394-3042t 0601/53-5842
SIEWNIK DO KUKURYDZY z dozownikiem nawozu 4-rzędowy,
pneumatyczny (jak nowy), sprowadzony z Niemiec, zapewniam
transport, • 13.000 zł. Zbiersk k. Kalisza, tel. 0602/62-63-21,0608/
40-04-87
SIEWNIK DO KUKURYDZY, 1989 r. 8-rzędowy, prod. polskiej, 6.000 zł. Legnica, tel. 076/854-79-85,0695/80-63-31
SIEWNIK DO KUKURYDZY I BURAKÓW pneumatyczny. 6-sekcyjny, • 4.900 zł. Miejska Górka. tel. 065/547-76-35

O

SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. 2.7 m 1.500 zł, agregat uprawowy, szer. 2.2 m, brona
ciężka + podwójne w a łki - 1.700 zł, kolczatka do
pługa 4-sklbow ego • 600 zł, pług 4-skibow y - 700
zł, pług 7-skibowy, podoryw kow y - 1.000 z ł. Le
gnica, t e l . 076/877-27-64
W84006034

SIEWNIK ZBOŻOWY Poznaniak, 1983 r, stan dobry, • 1.650 zł.
Bierutów,tel. 071/314-68-16 wieczorem, 0606/80-86-05
SIEWNIK ZBOŻOWY szer. robocza 3 m, ciągany, na wysokich
kołach • 400 zł i przyczepa do przewozu zwierząt, samochodowa
• 600 zł. Chojnów, powiat legnicki, tei. 076/818-64-52 wieczorem
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, -1.600 zł. Czadrów, teł. 075/
746-14-92,0601/15-33-95
SIEWNIK ZBOŻOWY szer. robocza 3 m, stan b. dobry, -12.000
zł. Gołostowice, gm. Kondratowice, tel. 071/392-64-73, 0505/
03-95-62
SIEWNIKZBOŻOWY ACCORD szer. 3 m, pneumatyczny, stan b.
dobry, -15.000 zł.Jaksonowice, tel. 071/399-78-21,0693/77-34-71
SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE SUPER D7-30, -11.000 zl. Jesz
kotle, te l 077/415-10-04
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR szer. robocza 4 m, przerobiony na
zawieszany, -1.200 zł. Łazy, powiat wołowski, tel. 071/389-8646
SIEWNIKZBOŻOWY AMAZONE D-8 szer. 3-m, znaczniki, ścież
ki technologiczne, hydraulcznie sterowane, możlowość transpor
tu. - 7.800 zł. Naratów, teł. 065/543-65-81,0605/10-73-66

SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE szer. robocza 3 nr, ze ścieżka
mi technologicznymi, - 5.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-83-29,
0691/13-27-85
SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE szer. robocza 4 m, hydraulicz
nie rozkładany, stan b. dobry, - 8.000 zł. Szprotawa, tel. 068/
376-82-82,0609/58-12-82
SIEWNIKZBOŻOWY POZNANIAK. • 2.000 zł. Środa Śląska, tel.
071/317-19-91,0691/52-68-58
SIEWNIKZBOŻOWY VEDERSTAD RAPID 400-C szer. robocza
4 m, komputer, ścieżki technologiczne, stan dobry, • 35.000 zł.
Wińsko, tel. 0609/23-50-82
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1981 r. stań b. dobry, -1.600
zł. Gizałki, pow. pleszewski, tel. 0504/59-73-50
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1988 r. stan b. dobry, - 2.300
zl. Młynica, tel. 071/393-72-94,0604/72-56-06
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1988 r. oryginalny lakier, kpi,
• 2.250 zł. Młynica, pow. dzierżoniowski, tel. 0692/23-76-70
SIEWNIKI DO BURAKÓW KLEINE KNIKORN17-rzędowe, 2 szt,
- 2.700 zł. Wrodaw, tel. 0607/3649-13
SIEWNIKI DO KUKURYDZY Becker i Geringhoff, 4-, 5-, 6-i 8-rzędowe, nowe i używane * częśd - od 14.000 zł/szt. Dziadowa Kło
da, powiat oleśnicki, tel. 0503/12-84-69,0607/24-0349
SIEWNIKI DO KUKURYDZY. 1994 r. pneumatyczne, 3 szt, stan
b. dobry, • 15.000 zł /szt.. Wiązów, tel. 071/393-00-94, 0608/
66-51-85
SIEWNIKI DO KUKURYDZY BECKER, 1997 r. 6-, 8-rzędowe, z
dozownikiem nawozów, komputer, stan b. dobry • od 14.000 zł.
Izbicko, powiat strzelecki, tel. 0692/29-57-19
SIEWNIKI ZBOŻOWE AMAZONE D7 szer. robocza 3 m, ze ścież
kami lub bez, stan idealny, możGwość transportu - od 4.200 zł/szt.
Szprotawa, tel. 068/376-81 -81,0609/58-12-82
SIEWNIKIZBOŻOWE AMAZONE D7,1994 r. hydrauliczne, znacz
niki - od 4.100 zł. Piaski, tel. 065/571 -98-51.0609/0643-36
SILOS ZBOŻOWY od 25 m3 - od 2.000 zl. Brzeg, tel. 0606/
53-00-68
O

SILOSY ZBOŻOWE, baterie s ilo só w z oprzyrzą
dowaniem , podno śn iki kubełkowe, przenośniki
ślim ako w e i łańcuchow e, w a gi I w yw rotn ice sa
m o ch od ow e, kosze za sypo w e do zboża,
w ia ln ie -czyszcza lnie w stę pn eg o i dokła d ne g o
czyszczenia, urządzenia do m ieszalni pasz, hurt
i deta l, te l. 0692/26-00-31, 0604/05-12-34, 077/
448-80-62
W01009014

O

SILOSY ZBOŻOWE - baterie s ilo s ó w z oprzyrzą
dowaniem , podno śn iki kubełkowe, przenośniki
ślim akow e i łańcuchow e, w a gi i w yw rotn ice sam ochod,
kosze za sypo w e
do zboża,
w ia ln ie -czyszcza lnie w stę pn eg o i d okładnego
czyszczenia, urządzenia d o m ieszalni pasz, hurt,
d e ta l, te l. 0692/26-00-31, 0604/05-12-34, 077/
448-80-62
W01025664

O

SKLEP FORTSCHRITT, części nowe i używane do
kom bajnów i maszyn rolniczych, polskich, cze
skich i n iem ieckich, do cią gn ikó w ZT-300, 303,
323, rozdrabniacze sło m y E-512, E-514, o pony
nowe i używane do c ią g n ikó w i m aszyn ro ln i
c z y c h . P a n kó w 42 k. Ś w id n ic y ś l, te l. 074/
850-68-22
W01033404

SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW, -4.000 zł. Bukownica, tel. 062/
730-73-29
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW prod. radzieckiej, • 3.500 zł.
Grabów nad Prosną tel. 0609/97-28-52
O

SPRZEDAM : ŁADOW ACZ UNHZ 750, s ie w n ik
Stanley, kombajn d o m archwi, p ług obrotowy, sad z a rk ę
4 -rz ę d o w ą ,
t e l.
0 6 0 2 /6 5-73 -1 2
W87002374

O

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I KOM BAJNÓW oraz
przyczep rolniczych, np. Z e to r 8 011,2 szt, 6911,
ze wspom aganiem i m iękkim przodem , 2 szt, Ur
sus C-360, 2 szt, Z e to r 12245 + klim atyzacja, 2
szt, 16245,1992 r, 8045,8145,1990 r. I inne, komb.
F o rtsch ritt E -514,3 szt, E-514 MD W, E-524 MDW
1990 r, stan b. d o b ry • idealny, cena 4.500 - 49.000
. zł. w w w jcetor2004.republika, pl, Trzebnica, tel.
071/387-09-72,0605/26-01-99
W82001854

SUSZARNIA DO ZBOŻA I KUKURYDZY (sterowanie kompute
rowe), • 25.000 zł. Kątna, tel. 071/315-39-64
ŚCINACZ ZIELONEK ORKAN. - 1.200 zl. Czadrów, tel. 075/
746-14-92,0601M5-33-95
ŚCINACZ ZIELONEK ORKAN, - 2.200 zl. Konary, tel. 0761
871-90-29
ŚCINACZ ZIELONEK ORKAN hydraulicznie podnoszony, • 2.500
zł. Ostrów Wlkp, tel. 0692/49-53-38
ŚRUTOWNIK bijakowy silnik 11 kW, • 1.300 zł. Bolesławiec, tel.
0695/7049-27
ŚRUTOWNIK bjjakowy silnik 11 kW, -1.000 zi. Grabina, tel. 0771
438-78-28 .
ŚRUTOWNIK BĄK, • 370 zł. Bolesławiec, powiat wieruszowski,
tel. 062/783-61-57
ŚRUTOWNIK BĄK silnik 11 kW, stan b. dobry, -1.200 zł. Ożary,
tel. 074/816-09-06
ŚRUTOWNIK BĄK bijakowy silnik 11 kW, mało używany, -1.300
zł. Wrocław, tel. 071/361-96-58.0601 /33-7941
O

TORF: kora kompostowana pH 3,4, su bstra ty pod
ja go d ę, borówkę, ziem ia o grodow a • 20 zł/m3.
C h o cia n ó w , te l. 076/818-50-06, 0602/53-33-83
. W84050464

WAŁ STRUNOWY dł. 2,70 m. - 370 zł. Bolesławiec, powiat wie
ruszowski, teł. 062/783-61 -5/
WIALNIA prod. polskiej, przystosowana do napędu elektryczne
go, • 490 zł. Stoszowice, powiat ząbkowicki, teł. 074/618-11-39
WIALNIA DO ZBOŻA K-523, - 4.000 zł. Gronów, powiat zgorze
lecki, tel. 0600/55-79-71
WÓZ KONNY na gumowych kołach, • 200 zł. Żagań, teł. 0607/
99-93-94
WYCINACZ DO KISZONEK pojedynczy nóż Vicon, - 2.200 zł.
Naratów, gm. Niechlów, powiat górowski, tel. 065/543-65-81,0605/
10-73-66
ZAMIENIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON. 1972 r, - 9.800 zł • na
samochód. Oława, tel. 0601/14-72-11
ZRYWACZ KOLB KUKURYDZIANYCH 1-rzędowy, zawieszany,
prod. niemieckiej, stan b. dobry, • 1.900 zł. Opole, teł. 077/
456-33-84

CZĘSicif )0 MASZYN
nI0LNICZYCH
AGREGAT UPRAWOWY MASCHIO : różne częśd. Golostowice, powiat strzeliński, tel. 0505/03^95-62
BRONA TALERZOWA : talerze, średnica 56 cm, - 50 zł /szŁ.
Wojnowice, tei. 071/318-05-81
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82: pompa wtryskowa, - 300 zł. Kaszowo, tel. 071/384-90-92,0608/05-10-54
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ : kupię chłodnicę. Wojdeszyce, po
wiat jeleniogórski, tel. 075/755-14-25,0606/89-30-70
CIĄGNIK FORTSCHRITT : opony 18.4x30, 12 płóaen, bieżnik
90% - 610 zi, 60% bieżnika • 510 zł. Stoszowice, powiat ząbko
wicki, tel. 074/818-11-39
CIĄGNIK FORTSCHRITT: silnik, stan b. dobry, -1.200 zł. Żary,
tel. 0692/66-13-62
CIĄGNIK IMT 579,4060 ccm, silnik Perkins : blok, misa, opony
18.4 x 30, wspomaganie kier, napęd przedni i tylny - 3.000 zł/szt.
Stoszowice, powiat ząbkowicki, tel. 074/818-11-39
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CIĄGNIK KIRÓW. K-150: silniczek rozruchowy, (alternator. Cze-"
ladź Wieka, powiat górowski, tel. 0508/29-8242
.....
CIĄGNIK KIRÓW K-150 : kola 4 szt - 600 zł. Opole, tel. 0608/
70-15-60
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-255: blok silnika, głowica i
korbowody. Słupice, tel. 071/393-72-94,0604/72-56-06
JWW
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255, silnik Perkins: blok, misa,
tłoki, korby, rozrząd, pompa wtryskowa, głowica. Stoszowice, po
wiat ząbkowicki, teł. 074/618-11-39 CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09 : skrzynia biegów, kompletna.
Przemków, teł. 076/832-05-69
CIĄGNIK OGRODNICZY TERRA: sprzęgło, wał, cylinder, tłok z
pierścieniami, gażnik, wkład elektryczno-zapłonowy, silnik, nowe.
Wtocław, tel. 0691/06-96-21
CIĄGNIK OGRODNICZY TERRA : kpi. nowych tłoków, wał, cy
linder, sprzęgło, gażnik, układ elektryczno-zapłonowy, kpł. silnik.
Wtocław, tel. 0601/80-99-18
CIĄGNIK OGRODNICZY RS 09,1971 r, diesel, V2 : silnik po
remoncie kapitalnym, skrzynia biegów kpi, części do skrzyni bie
gów i silników, tłoki, panewki, łapy sprzęgła, wałek sprzęgłowy,
pompy wtryskowe, pompy podnośnika (hydrauliczne), zwolnice,
tłumiki. Jawor, tei. 076/873-85-73
CIĄGNIK URSUS C-328 : sinik, skrzynia biegów, półosie, pod
nośnik, błotnflci, kabina, siedzenie, zbiornik paliwa, chłodnica, inne.
Popęszyce, tei. 068/388-92-22,0697/14-20-46
CIĄGNIK URSUS C-328 : silnik kpi, po kapitalnym remoncie. 2.500 zł. Szewce, powiat trzebnicki, tel. 071/310-71-66, 06091
36-18-21
CIĄGNIK URSUS C-330 : silnik po remoncie. -1.500 zł. Jorda
nów śląski, powiat wrocławski, teł. 0692/29-29-95
CIĄGNIK URSUS C-330 : rozrusznik, obudowa zwolnicy, głowi
ca, przekładnia pasowa, sprężarka, kabina, chłodnica i obciążni
ki. Kępno. tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-330: koła 9.5x32, wąskie, -1.200 zł. lizawice. tel. 071/302-85-84
CIĄGNIK URSUS C-330: głowica, wał korbowy, pokrywa rozrzą
du. Łagiewniki, tel. 0717393-72-94,0604/72-56-06
CIĄGNIK URSUS C-330 : pompa wtryskowa po regeneracji, na
gwarancji, - 250 zl. Przemków, teł. 076/832-05-69
CIĄGNIK URSUS C-330,360 : kupię pług do odśnieżania. Wro
cław, teł. 0603/95-35-39
CIĄGNIK URSUS C-340 : kabina, błotniki, koła przednie i inne
części, - 300 zł. Jordanów śląski, tel. 071/316-10-73
CIĄGNIK URSUS C-360 kupię. koła wąskie, tel. 0693/70-27-24
CIĄGNIK URSUS C-360 3 P : głowice, 4 szt - 50 zł/szt, sprężarka
z centralnym smarowaniem, stan b. dobry • 220 zł, gm. Borów,
tel. 071/392-60-53 po godz. 20
CIĄGNIK URSUS C-360 : wtryskiwacze, kompletne -100 zł/szt
Kietlin, teł. 074/837-87-14
CIĄGNIK URSUS C-360: silnik. Mlyraca, tel. 071/393-72-94,0604/
72-56-06
CIĄGNIK URSUS C-360: blok silnika. Młynica, teł. 0692/23-76-70,
0604/72-56-06 *
CIĄGNIK URSUS C-360 : blok sinica • 650 zł, wał po szlifie z
kompletem panewek • 550 zł. Nowa Borują, powiat nowotomyski,
tel. 0601/18-68-71
CIĄGNIK URSUS C-360: kupię głowicę. Piława Górna, teł. 074/
837-15-60,0603/27-51 -61
CIĄGNIK URSUS C-360: pompa wtryskowa, po naprawie, • 250
zł. Przemków, tel. 076/832-05-69
CIĄGNIK URSUS C-360 3P : blok silnika - 300 zł, zwolnice, oś
przednia i inne. Ruszów, tei. 075/771-45-91
CIĄGNIK URSUS C-360 : wspornik przedni, obudowa zwolnicy,
obudowa tylnego mostu -150 zł. obciążniki tylne, zwojnice, prze
kładnia kątowa - 300 zl. Sobin. powiat polkowicki, tel. 076/
845-96-52
CIĄGNIK URSUS C-360 : most tylny, zwolnice, docisk, podno
śnic górny, pompa dolna, przód miękki, fslgi, koła przednie, peda
ły hamulca i inne. Stara Rzeczka, tel. 0692/39-41-56
CIĄGNIK URSUS C-360: rozrusznik, prądnice, pokrywa silnika,
pompa wtryskowa, wtryskiwacze, miska olejowa, docisk, filtr pow,
kolektor wydechowy, tłumik, wiązka inst elektr, obrotomierz, ko
lumna kierownicza. Stara Rzeka, tel. 0604/20-93-58
CIĄGNIK URSUS C-360 3P: blok, miskaolejowa, tłoki, korbowo
dy. pompa wtryskowa, wał z nowymi panewkami, rozrząd, stan b.
dobry -1800 zł/całość. Stoszowice, tel. 074/818-11-39
CIĄGNIK URSUS C-360: skrzynia biegów, most, zwolnice, ponośnik, chłodnica, rozrusznik, zbiornic paliwa, kabina blaszana,
koło zamachowe, sprzęgło, .gwiazdy* kół, wspornik, koła 16.9x28
(prawie nowe). Stoszowice, teł. 074/818-11 -39
CIĄGNIK URSUS C-360 : kupię opony 149x28,2 szt Wtocław,
teł. 071/321-77-50,0507/51-35-70
CIĄGNIK URSUS C-360: wal korbowy z panewkami, rozrusznik
nowy. Zielona Góra, tel. 0604/93-68-09
CIĄGNIK URSUS C-360, C-360 3 P : silniki, blok. głowice, skrzy
nia biegów, podnośnik, koła, zwolnice, most, oś przednia, obciążnici, chłodnica, rozrusznik, kolumna, zaczepy, błotniki, fotele, sprę
żarka, przekładnia pasowa, inne - od 200 zl, oś sztywna i miękka,
cięgna, kabina. Kępno, teł. 062/764-75-16
CIĄGNIK URSUS C-360, C-4011: kupię blok sinika. Łagiewniki,
powiat dzierżoniowski, tel. 0692/23-76-70
CIĄGNIK URSUS C-385: obciążniki kół tylnych -14 szt teł. 0608/
57-88-93
a
CIĄGNIK URSUS C-385: przednia oś kompletna, - 1.200 zi. Koź
min Wlkp, tel. 062/721-66-84
CIĄGNIK URSUS C-4011 : obudowa skrzyni biegów - 400 zł,
wspornik przedni • 30 zł. Sobin, powiat polkowicki, tel. 076/
845-96-52
CIĄGNIK URSUS C-411: blok silnika • 200 zl, zwolnice, oś przed
nia i inne. Ruszów, tel. 075/771 -45-91
CIĄGNIK URSUS C-4512: kola tylne, - 2.200 zl. Stróża, tel. 071/
316-91-59
CIĄGNIK ZETOR: koła 16.9x28, wał korbowy (nowy), dowód re
jestracyjny do Zetora 3011. Stoszowice, tei. 074/818-11 -39
CIĄGNIK ZETOR 12111: kupię siedzenie i maskę. Wrocław, teł.
0607/05-71-09
CIĄGNIK ZETOR 3011 MAJOR: obudowa zwolnicy - 200 żł, do
wód rejestracyjny • 600 zł. Stoszowice, powiat ząbkowicki, teł.
074/818-11-39
CIĄGNIK ZETOR 7211,5211, 5011,7011 : koła 16.9 x 28, stan
idealny lub opony - 800 zł/szt, wał korbowy, nowy - 650-1.050 zł.
Stoszowice, powiat ząbkowicki, tel. 074/818-11-39
CIĄGNIK ZETOR 7211,7011,5211, 5011: koła 16.9x26, prawie
nowe, wał korbowy -1.000 zł/szt Stoszowice, powiat ząbkowicki,
tel. 074/818-11-39
CIĄGNIK ZETOR K-25 : głowica uszkodzona, dodatkowo 3 gło
wice, także uszkodzone. Oława, teł. 071/303-09-20,071/303-07-97,
0604/26-78-97
CIĄGNIKZETOR K-25: wszystkie części, nowe i używane, moż
liwość wysyłki. Pleszew, tel. 0600/91-88-04
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50 : zestaw naprawczy, tuleje, tłoki,
pierścienie, uszczelniacze, tulejki korbowodów, - 800 zł. Kąty
Wrocławskie, tel. 0607/41 -68-19

O

FORTSCHRITT - SK LEP części do kombajnów
zbożow ych E-512, E-514 i ciągników ZT-300,
ZT-303, ZT-323, rozdrabniacze słomy, opony, eks
presowa sprzedaż wysyłkowa, kupię części nowe
i używane oraz całe kombajny i ciągniki Fort
schritt. FHU „ ĄGROBIS” , ul. Wrocławska 1A
obok Centrum Handtowego Bielany. ZAW SZE
CZYNNE, tel. 071/311-27-88 (fax), 0501/03-29-14
W81005224

KOMBAJN ZBOŻOWY: silnik SW-400, - 3.500 zł. Cielętniki, po
wiat trtebnicki, teł: 071/312-92-55
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON kupię oponę 23.1 x 26. Gaworzy
ce, teł. 076/831-62-88
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056: heder. • 1500 zł. Lwówek
Śląski, teł. 0600/95-37-82
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, SW400 : silnik Leyland, stan b.
dobry, techn. sprawny - 5.000 zł łub zamienię na inny, 4-cyłindrowy Leyland, Perkins lub 6-cytindrowy sinik do ciągnika Ursus, 5.000 zl. Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, teL 071/393-70-63
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: kupię opony rozm. 23.1/26, zu
życie od 20 do 30%. Poradzew, tel. 043/629-73-18 po godz. 20
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : silnik SW400, - 2.200 zł. Wie
luń, teł. 043/842-76-77
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050 : skrzynia biegów, zwałniacz obrotów (orbitroł), sink SW-400, chłodnica, siłowniki, roz
dzielacze i inne. Wińsko, powiat wołowski, teł. 0691/91-3409
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056 : nowa pompa wtryskowa.
Wtocław, tel. 0607/05-71-09
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USZCZELNIENIA TECHNICZNE,
PRZEWODY CIŚNIENIOWE,
CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW s
I SPYCHAREK ROSYJSKICH, I
KOPAREK K408, K 162 o

POLECA SKLEP
LESZNO, UL. KRÓLOWEJ JADWIG110
TELJFA X 065/529-94-16
CZYNNE: PON. - PT. OD 9.00 D 0 17.00
SOBOTAOD 10.00 D 0 13.00
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS : silnik Perkins 6-cylindrowy,
chłodnica, głowica, kolektory, wtryskiwacze, wał, blok I inne. Gościszów, tel. 075/736-7640 grzecznościowy, 0609/8146-82
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 96,1985 r .: heder
na wózku 4,5 m - 5.000 zł, wytrząsacze, podatnie zbożowy, kłoso
wy podajnik hederu, cepy, koła, oś tylna skręłu, blachy boczne,
wal z panewkami, głowica, .dzwon* silnika pasowy, zwolnice, skrzy
nia i inne. Popęszyce, tel. 068/388-92-22,0697/14-2046
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514: stół do rzepaku
oraz kosa boczna. Kłodzko, tel. 0601Z5745-53
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, E-514, E-516 :
różne części, pasy klinowe • od 1 zł. Pszenno, teł. 074/851-96-22
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,514 : sieczkarnia, 3.300 zł. Żmigród, powiat trzebnicki, tel. 0603/08-8344
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1990 r.: siekacz sło
my, • 1.600 zł. Muczowa, gm. Ząbkowice śląskie, teł. 074/815-8143
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-527 MDW, 1995 r. :
kupię częśd. Śrem, tel. 061/282-38-94
ŁADOWACZ NH5-050,1992 r . : łyżka o szerokości 2 m, stan b.
dobry, -1.150 zł. Miejska Górka, powiat rawicki, tel. 0603/13-95-31
ŁADOWACZ TUR: przedlużka, prawie nowa, - 350 zł łub zamie
nię na opony 750x16. Przywsie, tel. 071/385-56-62,0607/094 5-11
OLEJ Lux 10, do maszyn rolniczych, w beczce, 2081. • 1.000 zł.
Biała, powiat prudnicki, tel. 0501/48-35-73
OPONA ROLNICZA GOODYEAR z felgą, 16.9-24, prawie nowa,
• 800 zł. Namysłów, teł. 0505/30-25-98
OPONA ROLNICZA radialna. 20/8x38, • 650 zL Przywsie, tel.
071/385-56-62.0607/0945-11
OPONA ROLNICZA z felgą, kpi, do ciągnika lub kombajnu,
20.8x34, • 600 zł. Rębiszów, teł. 075/783-91-21
OPONA ROLNICZA 12.4x28. Wabienice, tel. 071/398-90-26
OPONY ROLNICZE bieżnikowane, gwarancja - od 680 zł/szt. (w
rozliczeniu mogą być stare opony). Biała, powriat prudnicki, teł.
0501/48-35-73
OPONY ROLNICZE : 16.9x30, 16.9x34. 380/70x24, 14.9x30,
16x20.30.5x32,16/70x20,16/70x24,15.5x38,23.1x26,23.1x24.
8.3x24,20/70x24,6.00x16,420/70x24,16.9x24,12.5x18,12.4x24,
od 70 zl. Brzeg, tel. 077/416-38-04
OPONY ROLNICZE : 1200x18,1200x20,850x15,825x20, cena
100-160 zł/szŁ Kłodzko, tel. 0603/74-87-93
OPONY ROLNICZE: wym. 1100/20,3 szt, - 350 zł. Krzelów, gm.
Wińsko, tel. 071/389-91-77
OPONY ROLNICZE 16.9x30,18.4x34,650x16. Piława Górna. tel.
074/837-17-95
OPONY ROLNICZE : 16.9 R34,12.4 R24 przednie do ciągnika
Ursus C-380 i 13.6 R28,12.4 R28, do ciągnika Ursus C-330 oraz
195x65x15’ , 205x60x15', 195x65x15’ , 155x43', 185x70x14'. Zło
toryja, teł. 0507/8747-04,0501/24-37-52
OPRYSKIWACZ : zbiornic 1001, stan b. dobry, nieklejony, - 400
zl lub zamienię na 3 pojemniki po 10001albo 30001, na wodę.
Łagiewniki, tel. 071/393-70-63
PŁUG: kolczatka doprawiająca, -450 zł. Jawor, tel. 076/873-84-13.
0604/39-56-79
PRASA DO SŁOMY Z-224: aparaty wiążące, nowe. - 900 zł. Uzawice, teł. 071/302-85-84
PRASA DO SŁOMY Z-230 : szeroka taśma. Krzelów, gm. Wiń
sko, tel. 071/389-91-77
ROZSIEWACZ NAWOZÓW ACCORD : rozdaslaczs wysiewające (końcówki). Wrocław, teł. 0607/05-71-09

ARTYKUŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE
O

AGRO SYSTEM W ŻAROWI E, skup-sprzedaż zbóż
rzepaku, kukurydzy, każda ilość, płatne gotówką,
nawozy - pasze, środki ochrony - węgiel, koks,
możliwa wymiana, posiadamy własny transport
od 1-251, kontraktacja zbóż, Żarów, ul. Armii Kra
jowej 34, tel. 074/857-05-75,074/857-05-86 0605/
82-58-43. Sobótka, ul. Dworcowa 16, tel. 071/
390-39-39 W84050374

BÓB • 6 zł/kg. Długołęka, tel. 071/315-27-80
BURAKI ĆWIKŁOWE okrągłe. 151 - 0.40 zł/kg. Chmielów, tel.
071/795-15*50
BURAKI ĆWIKŁOWE pakowane po 15-21 kg - 0,30 zł/kg. Choj
nów, powiat legnicki, tel. 076/818-67-54,0606/33-74-36
BURAKI PASTEWNE ok. 101- 0.15 zł/kg. Tyniec nad ślężą, tel.
071/390-83-65
CEBULA odmiana Wolska, pierwszy gatunek • 1 zł/kg, cebula na
szczypior - 50 gr/kg. Kobierzyce, tel. 071/311-83-94
CEBULA konsumpcyjna, -1 zł/kg. Trzebnik, gm. Łagiewniki, tel.
071/393-96-66
#
GORCZYCA biała, odmiana Nakieiska, czysta, sucha, 7 ton, cena
-1.50 zł/kg. Lubin, tel. 076/842-2448
GORCZYCA workowana -1.50 zł/kg. Wolibórz, powiat kłodzki,
tel. 074/87243-99
GORCZYCA 300 kg - 2 zł/kg. Wrocław, tel. 071/357-76-79
GORCZYCA BARKA mątwikobójcza, 2 1-1.20 zł/kg, Obora, po
wiat lubiński, teł. 076/842-28-57,0503/05-57-76
GORCZYCA-BIAŁA 5 tor., po czyszczeniu - 2 zł/kg. Lubomierz,
powiat lwówecki, tel. 0603/11 -03-61
GORCZYCA ŻÓŁTA 1.51, cena 1.60 zt/kg. Rudna, powiat lubaw
ski, tel. 076/843-96-19
JĘCZMIEŃ JARY około 3.5t, -650 zł. Brennik, tel. 076/87642-53
JĘCZMIEŃ JARY oczyszczony - 700 zł/t. Głogów, teł. 076/
831-72-19
JĘCZMIEŃ JARY RUDZIK siewny, 3 1 - 650 zł A. Niwnice, gm.
Lwówek śląski, tel. 075/78442-67
JĘCZMIEŃ JARY 201- 630 zł/t i owies, 201- 530 zł/t. Nysa, tel.
077/467-33-11 po godz. 17,0604/48-84-57
JĘCZMIEŃ JARY RUDZIK browarniany, nadający się do siewu,
301, - 700 zł /t. Obora, powiat lubiński, tel. 076/842-28-57,0503/
05-57-76

JĘCZMIEŃ JARY wysokiej klasy, - 650 zl /fe Tyniec narf ,$lęi;ą,
tel. 071/390-83-65
JĘCZMIEŃ JARY BRENDA pierwszy odsiew, idealny do siewu 800 zł/t. Wrocław, tel. 071/311-17-90.0609/87-9545
JĘCZMIEŃ JARY SCARLET 151 - 630 zł/t, kukurydza 12 złA 640 złA, pszenica jara - 800 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0606/
63-56-15
JĘCZMIEŃ JARY 161, browarny - 640 zł/t. Zbylutów, powiat lwó
wecki, tel. 0603/88-55-32
KAPUSTA kwaszona - 35 gr/kg. Mączniki k. Kalisza, tal. 062/
762-15-04
KAPUSTA biała, odmiana holenderska, z przechowalni • 300 złli
Roszyce, gm. Kłodzko, tel. 074/867-92-86
KISZONKA, -100 zł / t Barkowo, gm. Żmigród, tel. 071/385-64-31
KUKURYDZA ok. 2 1- 650 zł. Komarówka, powiat trzebnicki, tel.
071/312-89-38
KUKURYDZA 5 1• 650 zł/t. Wołów, teł. 071/38945-05
KUKURYDZA SIEWNA VKawax 200 FS. zaprawiona • 2.50 zł/kg.
Piekarzew, tel. 062/742-34-16
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY. Kalisz, tel. 0604/53-0240
KUPIĘ LIMIT NA BURAKI CUKROWE każdą Ilość. Mietków, tel.
071/317-01-89,0697/66-27-54
KUPIĘ LIMIT NA BURAKI CUKROWE każdą ilość, cukrownie z
Dolnego śląska, płatne gotówką. Wrocław, tel. 0601/15-33-95,
0691/52-88-58
KUPIĘ SIANO 10-151, teł. 0603/61-2742
KUPIĘ SIANO zielone. Bielawa, tel. 071/314-81-05.0601/51-78-33
KUPIĘ SIANO dużą ilość, z pierwszego pokosu. Łambinowice,
powiat nyski, teł. 077/431-15-06
KUPIĘ SIANO do 5 ton, b. dobrej jakości, odbiór wrfasnym trans
portem. Woclaw, tel. 071/398-81 -94
KUPIĘ SŁOMĘ, tel. 0693/70-27-24
KUPIĘ ZBOŻE: pszenica, jęczmień, pszenżyto, płatne gotówką,
własny transport. Krotoszyn, tel. 0603/43-10-95
KUPIĘ ZBOŻE: pszenicę, jęczmień, pszenżyto, kukurydzę, owies,
żyto oraz pośiad zbożowy, zapłacę gotówką. Sobótka, teł. 071/
390-33-66,0602/25-01 -06
KUPIĘ ZBOŻE PASZOWE odbiór Masnym transportem, gotów
ka. Jemielno, tel. 065/544-27-06
UMIT NA BURAKI CUKROWE -4 7 1, • 150 zł/L Braszowice, gm.
Ząbkowice śląskie, tei. 074/616-97-03
LIMIT NA BURAKI CUKROWE 1451 - 120 zł/t. Henryków, tel.
074/815-97-85
LIMIT NA BURAKI CUKROWE w cukrowni w Otmuchowie, 601,
-13 zł /kg. Pakosławice, powiat nyski, tel. 077/435-70-07,0603/
94-63-89
LIMIT NA BURAKI CUKROWE 5701, cukrownia Łagiewniki -13
zł/L Strzegom, tel. 074/855-84-06,0691/11-29-76
LIMIT NA BURAKI CUKROWE 190 t. -150 zł / t Strzelin, tel.
071/390-93-05
LIMIT NA MLEKO 9.5001-2.50 zł/l. Bojanowo, tel. 065/5454548

OCIEPLENIE-PRODUCENT
ZMYWALNEJ PŁYTY TERMOIZOLACYJNEJ
obory, chtownto, kurniki, magazyny
BALEX METAL DOLNY ŚLĄSK Sp. Z O. O.
DŁUGOŁĘKA, TEL 071/3151613

_______________ PP040338

LIMIT NA MLEKO kwota 2.242 kg • 2 zł/kg. Brennik, tel. 076/
87842-53
LIMIT NA MLEKO bezpośredni dostawca • 0.5 EUR. Długołęka,
teł. 071/315-35-28
LIMIT NA MLEKO 6925 kg • 2.50 zł/kg. Głęboka, tel. 074/
81949-31
MARCHEW jadalna • 0,30 zł/kg. Chojnów, powiat legnicki, tel.
076/818-67-54,0606/33-74-36
MARCHEW - 0.50 zMcg. pietruszka • 1 zł/kg. Jawor, tel. 076/
671-83-20
MARCHEWjadaina, 251• 020 zł/kg. Wrodaw, tel. 071/328-7949
MIÓD PSZCZELI wielokwiatowy • 9 zt/kg. Niedszów, tel. 071/
399-96-20
MIÓD PSZCZELI 300 kg • 10 zł/kg. Oława, teł. 071/313-30-62
NASIONA pietruszki, marchwi i kopru • 20 zł/kg. Warta, teł. 043/
82942-34
OGÓREK nasiona • 80 zMcg. Warta, tel. 043/82942-34
OTRĘBY PSZENNE żytnie i owsiane - od 540 zł/t. Wrodaw, tel.
0501/34-56-07
OWIES paszowy, 3 1 - 550 zł /t. Grabina, tel. 077/438-78-28
OWIES 1.54-450 zł/t Grodków, tel.077/415-19-58.0508/08-08-26
OWIESbezluskowy,-650z ł/t Jelcz-Laskowice, tel. 071/316-92-74
OWIES 7 ton - 550 zł/t. Nowa Ruda, teł. 074/672-69-85
OWIES 5 1, - 600 zł li Wojdeszyce, powiat jeleniogórski, tel. 0751
755-14-25,0606/89-30-70
OWIES 8 ton - 590 zł/L Wołów, teł. 0606/73-62-95
OWIES 2 1- 550 zł/t. Wrocław, teł. 071/357-76-79
OWIES bezłuskowy 101, - 70 zl /q. Zaręba, tel. 075/724-81 -62
OWIES DRAGON siewny, 2 1, - 550 zł /L Niwnice, gm. Lwówek
śląski, tel. 075/78442-67
OWIES SAM z pierwszego odsiewu, 2.5t, - 600 zł li Wrodaw,
teł. 0608/65-63-62
PSZENICA paszowa, 800 kg. - 580 zł. Kietlin, tel. 074/837-87-14
PSZENICA 101, konsumpcyjna - 720 zł/t. Kluczowa, gm. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/815-8143
PSZENICA paszowa, 251, - 720 zł / l Legnica, tel. 0691 /0642-84
PSZENICA JARA nowa odmiana • 750 zł/L Bystrzyca Kłodzka,
teł. 074/813-60-67
PSZENICA JARA do siewu, odmiana Torica, cena - 800 zl/t Ja
wor, tel. 076/873-86-21
PSZENICA JARA • 80 zł/100 kg. Olszanka, tel. 077/412-96-73
PSZENICA JARA 6 1, -100 zł /q. Zaręba, tel. 075/724-81^2
PSZENICA OZIMA 5 1- 700 zł/t Legnica, tel. 076/722:98-06
PSZENICA OZIMA - 4 1, - 700 zł /t. Niwnice, powiat lwówecki, tel.
075/78442-67
PSZENICA OZIMA 25 ton, cena • 730 zł/t. Turów, tel. 071/
31648-81,0692/68-73-33
O

PSZENICA KONSUMPCYJNA, PSZENICA JARA
DO SIEWU, słoma pszenna ze stodoły. Środa Ślą

ska, tel. 071/317-26-62

W01041814

PSZENŻYTO około 7 1, - 660 zł /t lub zamienię na otręby jęcz
mienne lub mieszankę zbożową. Przywsie, tel. 071/385-56-62,
0607/0945-11
SIANO - 30 Zł/100 kg, teł. 071/311-81-22
SIANO luzem 10 ton -150 zł/t. Domaszków, tel. 074/813-2042,
0506/19-83-44
SIANO prasowane i luzem, suche, z 2003 r. - 6 zł/kostkę. Kraśnik
Dolny, powiat bolesławiecki, tel. 0604/20-55-74
SIANO prasowane w kostkach • 300 zł/t. Twardodce, tel. 076/
877-50-70
SIANO prasowane, - 300 zł li Woflbórz, powiat kłodzki, tel. 074/
87243-99
SŁOMA w balach • 2 zł/szt, tel. 07t/311-81-22

SPRZEDAŻ I KONTRAKTACJA
Rollmpn • Nasiona Sp. z 0.0. Zaldad w Lwówka Śląskim
posiada w sprzedaży materiał siewny:
m t& w k
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• jęczmień jary: Brenda, Sezam u«in»z uiepszych om« browarnych) •

• pszenicę jarą: Banti, Nawra • kukurydzę •

STAŁY SKUP WIERZBY ENERGETYCZNEJ
• WIELOLETNIE UM OW Y
• POMOC W ZAKŁADANIU PLANTACJI
• BEZPŁATNE SADZENIE!!!
58-160 ŚW IEBO DZICE, CIER NIE 167
tel. 074/664-55-93
OP025206
SŁOMA prasowana jęczmienna, owsiana i pszenna • 1.50 zł/kost
ka. Wrocław, teł. 0608/65-63-62
SŁOMA JĘCZMIENNA, ŻYTNIA w małych kostkach, ilość ok. 30
ton -150 zł/tona. Kępno, tel. 062/783-66-58 po godz. 20
SŁOMA ŻYTNIA prasowana w dużych balotach, 20 szt - 60 zl /
szt.. Jezierzyce Kościelne, teł. 065/533-15-58
SŁOMA ŻYTNIA składowana w stodole -1.5 zł/bal. Niegosławi
ce, tel. 068/378-11-14
WYSŁODKI suche, granulowane, - 530 zł A. Żórawina, tel. 071/
316-51-20
ZAMIENIĘ OBORNIK na słomę. Oleśnica, teł. 071/314-62-07
ZBOŻE : owies, 8 1 - 600 zl/t, jęczmień jary, 2 1 - 620 zł/t. Marczów, powiat lwówecki, teł. 075/713-63-29
ZIEMNIAKI paszowe - 0.15 zł/kg. Brennik, tel. 076/87842-53
ZIEMNIAKI wczesne, A-klasa, odmiana Ruta, cena - 40 groszy/
kg. Astra, cena - 35 groszy/kg, Bryza, cena • 35groszy/kg. Lubin,
tel. 076/841-90-56 po godz. 18
ZIEMNIAKI odpadowe, 4 1- 0.15 zł/kg. Ożary, teł. 074/816-09-06
ZIEMNIAKI drobne, cena 0.15 zł/kg. Trzebnica, tei. 071/387-06-52
ZIEMNIAKI JADALNE MARYNA, • 7 zł /kg (worek). Chojnów;
powiat legnicki, tel. 076/818-67-54,0606/33-74-36
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA, - 40 zł /100 kg. Chojnów, powiat
legnicki, tel. 076/81887-80
ZIEMNIAKI JADALNE odmiana Wineta - 50 gr/kg. Dobkowice,
gm. Kobierzyce, tel. 071/311-89-18 po godz. 19
ZIEMNIAKI JADALNE 6 1, pakowane w workach po 30 kg • 10 zł/
worek. Gaworzyce, tel. 076/831 -62-88
ZIEMNIAKI JADALNE SANTA - 50 gr/kg oraz sadzeniaki, odmia
na Aster, Santa - 40 gr/kg. Kobierzyce, teł. 071/311-83-94
ZIEMNIAKI JADALNE - 0.40 zł/kg. Kostomłoty, teł. 071/397-10-61
ZIEMNIAKI JADALNE SANTA 151- 0.40 zł/kg. Królikowice, gm.
Kobierzyce, tel. 071/311-10-39,0504/0641-95
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA pakowane po 30 kg, 401• 0,33 zł/
kg. Mśdwojów, teł. 076/72243-56,0609/16-83-24
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA bardzo dobre, ok. 101- 50,60 gr/
kg. Wrodaw, teł. 071/311-17-90,0609/67-9545
ZIEMNIAKI JADALNE I SADZENIAKI BRYZA nie sortowane 0.25 zł/kg. Kępno, teł. 0503/52-27-35
ZIEMNIAKI JADALNE I SADZENIAKI • 300-500 d/t lub zamie
nię na zboże. Legnica, tel. 076/722-98-06
ZIEMNIAKI JADALNE I SADZENIAKI bryza -40 gr/kg. Oleszna,
tel. 071/393-72-87,0692/65-20-20
ZIEMNIAKI JADALNE I SADZENIAKI odmiany bryza i baszta •
0.35 zł/kg. Pisarzowice, powiat lubański, tei. 0608/03-15-22
ZIEMNIAKI JADALNE I SADZENIAKI BASZTA, BRYZA-od 0.40
zł/kg. Prusice, tel. 071/312-53-90
ZIEMNIAKI JADALNE I SADZENIAKI BRYZA, -350 zł A. Radborowice, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-97-79
ZIEMNIAKI PASZOWE drobne, ok. 2 1 - 0.15 zł/kg. Małkowice,
gm. Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, tei. 071/390-73-21
ZIEMNIAKI SADZENIAKI cena 0,50 zł/kg, tel. 0608/16-87-08
ZIEMNIAKI SADZENIAKI ASTER. BRYZA kł. A - 0.30 zl/kg. Bą
ków; gm. Długołęka, teł. 071/398-76-21,0601/86-36-84
ZIEMNIAKI SADZENIAKI wczesne: Aster, klasa A- 30 gr/kg, Ibis,
drobne • 20 grAcg. Bolesławiec, tel. 0607/74-37-64
ZIEMNIAKI SADZENIAKI KARLENA wczesne - 0.40 zMcg. Bu
ków, tel. 074/850-72-04
ZIEMNIAKI SADZENIAKI ASTER, ORLIK. TRIADA od 0.40-0.50
zl/kg, przy zakupie większej iośd transport gratis. Dobrzeńice,
teł. 074/810-31-31
ZIEMNIAKI SADZENIAKI ASTER 5 1. dobrze przechowane, moż
liwy transport - 0.30 zł/kg. Jankowice, tei. 071/797-10-50.0603/
85-12-15
ZIEMNIAKI SADZENIAKI ASTER odmiana wczesna, cena - 400
zł/t Jawor, tel. 076/873-86-21 w godz. 18-20
ZIEMNIAKI SADZENIAKI BRYZA klasę A, kwaHkowane, z moż
liwością dowozu na miejsce, iość 10 ton - 0.30 zł/kg. Kępno, tei.
0503/52-27-35
ZIEMNIAKI SADZENIAKI BRYZA. - 40 zł /q. Legnica, tel. 0691/
91-76-24
ZIEMNIAKI SADZENIAKI ASTRA, BRYZA, MARYNA 35 zl/kg lub
zamienię na zboże paszowe. Niegosławice, tel. 068/378-11-14
ZIEMNIAKI SADZENIAKI IRGA 3 t • 0.30 zł/kg. Oleśnica, tei.
071/398-76-87
ŻYTO ozime, 151 - 600 zł/t Ostroszowice, powiat dzierżoniow
ski, tel. 074/83340-64
ŻYTO KONSUMPCYJNE 301 - 570 zł t. Niemstów, powiat lubiń
ski, tei. 076/841 -88-83

KUPIĘ SZKLARNIĘ oraz tunel foliowy, piece, wiaty, zdemontuję.
Wrodaw, teł. 0603/54-3748KUPIĘ TUJE od 100-130 s ń i Wysokość od 40-60 cm. Głogów,
teł. 0606/91-57-77
KUPIĘ TUNEL FOLIOWY szer. od 5-6 m, dł. 25 m, wys. 2.5 m.
Domasław, tel. 071/311-99-73
KUPIĘ TUNELE FOLIOWE z konstrukcją stalową. Dzierżoniów,
teł. 074/645-63-85,0697/37-22-17
KUPIĘ WIERZBĘ ENERGETYCZNĄ sadzonki. Wrodaw. tel. 071/
792-69-70,0602/2944-35
MEBLE OGRODOWE : 2 fotele, stół, ławka 3-osobowa, stan b.
dobry, • 570 zl. Wałbrzych, tel. 0507/73-44-35
NAMIOTY OGRODOWE lodowe, ogrzewane o wym. 30x7 m, 4
sztuki, nowa folia, szczyty oszklone ♦ 2 piece w tym jeden na
trodny oraz podajnik na troty i pompa z hydroforem, • 5.000 zl.
Lubin, tel. 076/844-81-04
NASIONA ARBUZA odmiana kawon, czerwona, b. słodka. 10 kg,
szczegółowa instrukcja uprawy gruntowej, sprawdzona -1 5 zł.
Jełcz-Laskowice. teł. 071/318-22-77,0603/51-09-73
NASIONA KOPRU odmiana .szmaragd’ , 150 kg -15 zł/kg. Wro
daw, teł. 071/329-83-35
OBORNIK koński i workowany • 50 zł/t. Wrodaw, tel. 0604/
39-55-66
PALMA wys. 3 m, - 600 zł. Kostomłoty, tel. 071/396-92-80
PARASOL OGRODOWY nowy, średnica 3.6 m, prod. niemiec
kiej, - 300 zł. Wrodaw, teł. 0606/80-81-25
PIEC PAROWO-WODNY opalany węglem, drewnem lub innym
opałem, przydatny w pieczarkami i ogrodnictwie, • 1.500 zł /szt..
Biała, teł. 0605/65-61 -99,076/818-63-60
POMPA OGRODOWA BAUER do nawadniania, napędzana dągnikiem, - 6.000 zł. Świebodzice, tel. 0696/06-57-07 .
ROZDRABNIARKA DO GAŁĘZI, - 400 zł. Jordanów Śląski, teł.
071/316-11-28,0503/09-26-28
ROZSADY: wczesnej kapusty, odmiany holenderskie • 45 gr/szt,
sałaty - 30 gr/szt, kalafiora holenderskiego - 50 gr/szt, pomidorów
szklarniowych i innych. Henryków, teł. 0691/11-34-98
SADZONKA WIERZBY ENERGETYCZNEJ - 0.20 zł/szt Korzeńsko, tel. 071/385-61-96

0

SAD ZO N KI: tuja od 1 zł, ligustr od 0,35 zł/szt,
świerk srebrny - 2 zł, świerk • 0,50 zł, sosny, da
glezja od 1 zi, jodły. CHOINKI daglezja (Jedlica)
do 1.5 m, do 5zVszt. HURTOWO -zalesienia: dąb,
buk, świerk, modrzew, sosna. Tokary 27 k. Wro
cławia, tel. 071/398-77-81 (fax), 074/815-35-71
W01023964

SADZONKI: sosna pospolita, 2-letnia • 0,18 zł/szt, sosna czarna
• 0,50 zł/szt, świerk pospolity, 3-łetni - 0,25 zł/szt, świerk pospoli
ty szkółkowy, 5-tetni - 0,50 zł/szt czereśnia ptasia, podkładka -1
zł/szt forsycja - 5 zl/szt. Tułowice, pow. opolski, tel. 0508/33-97-37
SADZONKI DRZEW LIŚCIASTYCH : dąb, buk, fipa drobnoBstna
• 0.20 zł/szt. Chodlewko, powiat trzebnicki, teł. 071/312-65-98
SADZONKI DRZEW: świerk, sosna, do nasadzeń, wys. od 1 m,
- 5 zł /szt. Miicz, tel. 0604/56-26-33 lub Legnica, 076/721-06-70
wieczorem
SADZONKI DRZEW I KRZEWÓW: tuja brabant, wys. 70 cm - 6
zł, jałowce, wys. 80 cm • 8 zł, ognik szkarłatny, wys. 60 cm - 4 zł
1inne. środa Śląska, tei. 071/396-6443
SADZONKI KRZEWÓW: świerk pospolity, wys. 50 - 70 cm, so
sna pospolita, świerk srebrny, 5-łetni, cena 5 zl/szt. Wabrzych,
tel. 074/845-07-21
SADZONKI KRZEWÓW : wierzby energetycznej, z instrukcją
uprawy -1 5 gr/szt, figustr zimozielony 2-letni • 1.2 zł/szt. Wro
daw, teł. 071/354-25-65,0602/59-87-34
SADZONKI LESZCZYNY z zasadzeniem • 5 zl/szt. śwerczów,
teł. 077/419-62-30,0604/19-74-75
SADZONKI PORZECZKI CZARNEJ TITANIA 2-letnie - 2.20 zł/
szt Trzebnica, tel. 071/312-64-78

KORA SOSNOWA
luzem i workowana

c e n a 4 ,0 0 , w o r e k 6 0 1 '
Tel. 0 -6 0 1 8 4 5 642
ÓP0H318
O

SADZONKI TRUSKAWEK ze świadectwem kwatifikacji, różne odmiany, możliwość wystawienia
rachunku. Cena 0.30 zł/szt, -6.500 zł. Ołobok, tel.
0505/36-37-18
W03002224

O

SADZONKI TRUSKAWEK kilka odmian, kopane
lub w bryle ziemi, możliwość dowozu do klienta.
Cena od 0.15 do 0.40 zł/szt, • 6.500 zł. Parowa,
teł. 0501/59-93-32 W03002214

SADZONKI TRUSKAWEK . pegasus, kuriga - 0.30 zl/szt Wro
daw, tel. 071/349-80-03 po godz. 18

O

O

AGREGATY P R Ą D O TW Ó R C Z E -ikup -sp rze da ż,

bardzo duży wybór, z zapasów magazynowych,
fabrycznie nowe, w ciągłej sprzedaży, 170 szt. w
magazynie, od 8 do 500 kW oraz 1 megawat i 2,5
megawata. Zab rze, te l. 032/271-95-08 w
godz. 7-17 W01015774
AGROWŁÓKNINA 3.2x400 cm - 0.17-0 24 złAn2 i 0.19-0.26 złI
m2. Jawor, tel. 0605/0741 -70
AGROWŁÓKNINA do przykrywania roślin - 0,20 zl/m2. Lubin, tel.
0607/91-09-06
ARAUKARIA WYNIOSŁA nazywana igławą wysoką, wys. 3 m, o
reg. kształtach gałęzi, doniczkowy, podobny do świerku, • 350 zł
łub zamienię na gitarę hiszpańską Juanita, - 350 zł. Oleśnica, tel.
071/314-39-35
BASENY OGRODOWE z piaskowca. 2 szt, - 1.200 zl /szt.. By
strzyca Kłodzka, tel. 0609/89-04-59
BRATKI różne kolory, cena 1.20-1.50 zł/szt. Wrocław, tel. 071/
327-66-20
DMUCHAWA DO PIECA MIAŁOWEGO TORUŃ 60 z wentylato
rem, komplet, z demontażu, stan techniczny dobry, • 700 zł. V\frodaw, tel. 0607/97-56-31
DRZEWA I KRZEWY: tuja na żywopłoty, w doniczkach, z Jasnej
plantacji, różne wielkości, 4-7 zł/szt.; świerk pospolity, w donicz
kach, 3-8 zł/szt; jałowiec płożący, w doniczkach - 7 zl/szt Kaszczor, powiat wołsztyński, tel. 065/549-90-79
FOLIA OGRODNICZA perforowana, szer. 3.2 m - 6 zł/kg. Jawor,
tel. 0605/0741-70

O

HUMUS czamoziem do ogrodu, sypki, bez zanie
czyszczeń, klasy I, duże ilości - od 200 z ł za 13
ton, w tym transport. Wrocław, teł, 0602/23-46-80
W01037924

HUMUS sypki, bez gruzy, cena • 3 zł/tona, ilość ograniczona. Mi
chałów, gm. Chocianów, powiat polkowicki, tel. 076/844-7048,
0602/22-60-55
HUMUS ogrodowy, badania do wglądu, cena od 70 zł, ok. Trzeb
nicy. Trzebnica, tel. 0600/55-93-87
HUMUS duże ilo$d, z załadunkiem • 80 żł/10 ton. Wrocław, teł.
0607/93-2946
KAMIEŃ DEKORACYJNY MŁYŃSKI średnica około 70 cm, ze
strzemieniem, cena 350 zł lub zamienię na betoniarkę 80-1201,
220 V albo kosę spalinową, w b. dobrym stanie. Bukowice, powiat
mOicki, tel. 0601/19-89-07

• rzepak jary Llcosmos - grykę Kora •
Prowadzimy również kontraktację pszenicy, jęczmienia browarnego,
Bliższe informacje:
kukurydzy, gryki.
Rolipex - Nasiona Sp. z o.o. Zakład w Lwówku Śląskim, ul. A. Struga 2.
Dział Handlu i Kontraktacji, tel. 075/782-22-32,782-44-63.

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl
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KOCANKI, ŁEBKI W KOLORACH - 25 zł/kg, na
siona CARTHAMUSA i inne rośliny do suchych
kompozycji. Głaniszew, tel. 043/82944-76,0691/
31-43-91
W01031554

KRZEWY I DRZEWA na żywopłoty, zimozielone: brzoza, jarzębi
na, as, sosna, jałowiec, świerk, tuja, berberys, dereń, ognik, buksz
pan, grab, Hgustr pstry, od 2 zl. Wrocław, teł. 0692/13-49-27

SADZONKI WIERZBY ENERGETYCZNEJ. Kawice, tel. 0608/77-86-08 W01038244

SADZONKI WIERZBY ENERGETYCZNEJ z własnej plantacji w
Woliborzu, wys. 23 cm, cena 0.12-0.15 zł/szt Nowa Ruda, tel.
074/8724743,0507/3343-93
SADZONKI WIERZBY ENERGETYCZNEJ - 0.20 zł/szt Świer
czów, powiat namysłowski, teł. 0502/68-64-38
SADZONKI WIERZBY ENERGETYCZNEJ sztobry, klon 1054, b.
szybko rosnące - 0.14 zł/szt. Trzebnica, tel. 0604/70-54-35
SIECZKARNIE poniemieckie, 2 szt, na ozdoby ogrodowe -150
zł/szt Lizawice, tel. 071/302-85-84

O

SOSNA CZARNA I ZWYKŁA, świerk srebrny, zwy
kły oraz brzozy z kępą korzeniową w jucie. Wy
sokość od 1 do 4 m, ceny już od 5 zl/szt. Sadzon
ki świerka, 3-letnie, do zakładania plantacji. Do
w sp ółp ra cy za prasza producent, tel. 0606/
41-04-03 lu b po godz. 20, 075/771-40-93
W02008804

SOSNA POSPOLITA z bryłą korzeniową, wys. do 30 cm - 0.6 zł/
szt, wys. 40-100 cm -1.1 zł/szt. oraz brzoza, wys. do 1.5 m -1.1
zł/szt wys. od 1.8 m - 2.5 zł/szt. MHicz, teł. 0691/20-09-06
SZKŁO SZKLARNIOWE hartowane, różne wymiary, środa ślą
ska, tel. 0501/92-64-34

WIERZBA ENERGETYCZNA
to bezpłatny opał, ekologiczne, 0
odnawialne paliwo XXI wieku I
- sprzedaż sadzonek z m o ż liw o ś c i*

|

w n m o t v fr* « H to « JlHT? rV l

- konsultacje z zakresu przygotowania ziemi
- możliwość wieloletniej współpracy
Kontakt; tal. 071/S1H2-JO po godz. 18
lub całodzienny podwmwram lwim. M 0 H 1 M M
TORF kora kompostowana pH 3,4- 20 zł/m3, substraty pod jago
dy, borówki - 20 zł/m3. Ziemia ogrodowa. Chocianów, teł. 0761
618-50-06,0602/53-33-83
TUNEL FOLIOWY wym. 25x7 m. Gnojna, tel. 077/415-1949
TUNELE FOLIOWE z c o, piec, zbiornik 1500 I, ze szczytami
oszklonymi, • 3.500 zł. Andrzej Rekliński, 46-100 Namysłów, ul.
Wiejska 19
WYPOSAŻENIE OGRODU: kominek z piaskowca, grille ogrodo
we, boniówka i inne wyroby z kamienia. Bolesławiec, tel. 0751
644-93-06,0602/43-80-11
WYPOSAŻENIE OGRODU : altany, meble, domki drewniane,
płoty, bramy, pergole, budy dla psów, kojce. Maty, studnie,
300-1.500 zł/szt. Janowice Wielkie, tel. 075/751-58-29,06921
78-35-72
ZIEMIA OGRODNICZA czamoziem, bez zanieczyszczeń, na
ogródki, ffawiiki, wyrównanie terenu - 200 zł/131, wraz z trans
portem. Oborniki Śląskie, teł. 071/310-79-67,0504/83-3144

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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ZWIERZĘTA
HODOWLANE
BOGATĄ OFERTĘ ZWIERZĄT OOMOWYCHI HODOWLANYCH
znajdziecie Państwo w naszym miesięczniku .Planeta Zwierząt*.
Ogłoszenia ze zdjęciami do tej gazety, z Wrocławia i okolic, moż
na zamawiać pod numeremtelefonu 071/346-94-96,071/341 -06-25
lub 0504/02-44-47.
AMUR i inne ryby roślinożerne - od 8 zł/kg. Henryków, tal. 074/
810-34-27
BAŻANTY i pawie -od 50 do 100 zł/szt. Rybin, tei. 062/731-60-14
BAŻANTY SREBRNE hodowlane, para, • 200 zł. Syców, tei. 062/
785-49-51,0691/58-46-77
BAŻANTY ZŁOCISTE oraz srebrzyste, wybarwione i młode, z
likwidacji hodowrił - 30-60 zł. Oleśnica, tel. 071/399-10-64
BAŻANTY ZŁOCISTE 50 zł/szt. Strzegom, powiat świdnicki, tel.
0605/65-17-00
BYDŁO - cielak tygodniowy, byczek, - 250 zł. Chojnów, teł. 076/
818-87-45
BYDŁO • jałówka 19 miesr= 3 zł /kg. Legnickie Pole, tel. 076/
866-40-80
BYDŁO - krowa czamo-biala, wysoko cielna, • 1.700 zl. Ostrów
Wlkp, tel. 062/734-20-76
BYDŁO - 2-tygodniowy cielak, rasy mięsnej, od dobrej, zdrowej
krowy, • 300 zł. Tyniec nad śłężą, tel. 071/390-83-65
BYDŁO: byki, waga od 500 - 650 kg - 3.40 zl/kg. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/816-02-95
BYDŁO - jałówka, 9-miesięczna, • 800 zł. Zbylutów, teł. 075/
784-31-70
DRÓB: kuria odchowane • leghorn, zielononóżka kuropatwiana, żółtonóżka, sussex, jarzębiatka, rosa, messa, również pisklęta kacze,
gęsie i indycze, cena 2-8 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/732-39-60
DRÓB: perliczki, 30 sztuk, kolory - 35 zł/szt koguty brahmy, srebr
ne, kuropaMane, gronostajowe - 45 zl/szt. lub zamienię na pawia
samicę, niebieską albo samca. Mrokocin, tel. 074/817-70-76
DRÓB : bażanty dociste, wylęg 2003 r. • 150 d/parę, kogut dia
mentowy • 160 zł/szt, gęsi dzikie zbożowe • 120 zł/szt. Parszowce, tel. 076/843-28-67
DRÓB OZDOBNY: kury siky • 25 zlfezt, kury brahmy - 60 zł/szt.
Jawor, teł. 0602/45-00-67
DRÓB OZDOBNY cena od 25 zł. Niedźwiedzice, powiat legnicki,
tei. 076/818-68-35,0600/81-83-10
DRÓB OZDOBNY : kaczory mandarynki - 30-100 zł/szt lub za
mienię na kaczki, koguty brahma, srebrne, gronostajowe. Nie
dźwiedź, powiat ząbkowicki, tel. 0506/04-87-77
DZIK: odyniec i locha, 2-letnie, • 600 zł /szt.. Ceków, powiat kali
ski, tel. 0608/39-75-66
GOŁĘBIE OZDOBNE - pawiki tarczowe i jednobarwne, - 25 zł/
szt, blondynety, - 45 zł/szt, krymki, • 25 zł/szt. Przeworno, tel.
074/810-22-89 po godz. 20
GOŁĘBIE POCZTOWE ceny od 10 do 30 zl. Lubin, tel. 076/
844-35-74,076/840-06-59
INKUBATOR wylęgowy, nowy, na 100 jaj kurzych, • 450 zł. Boja
nowo, powiat rawicki, tel. 0505/29-87-54
INKUBATOR na 60 jaj. - 450 zł. Syców, tel. 062/785-49-51,0691/
58-16-77

O

KARP - narybek, kroczek oraz karp konsumpcyj
ny. W ofercie ta kie sum i tołpyga. Przyjmujemy
zamówienia do realizacji wiosną. Zapraszamy!.
O le śn ica , te l. 071/314-28-37, 0602/63-42-72
W03001164

KARP kroczek i narybek, w tym 10% amura - 9 zł/kg, odbiór w
Chróścicach albo Bogacicy. Bogadca, powiat kluczborski, tel. 077/
413-06-28,0604/30-94-26
KARP narybek i kroczek, cena 8 zl/kg. Brzeg, tel. 0692/28-15-23
KARP narybek • 10 zł/kg. Chodlewko, powiat trzebnicki, teł. 071/
312-65-98
KARP kroczek, hodowlany, duży wybór • od 8 d/kg. Henryków,
teł. 074/810-34-27
KARP narybek, większe ilości, • 10 zł /kg. Karpniki, powiat jele
niogórski, tel. 075/713-72-13
KARP kroczek, 6-7 sztuk w kilogramie -10 zł/kg. Legnica, tel.
076/855-28-21
KARP kroczek, narybek, świadectwo zdrowia - 8.5-10 zł/kg. Cfcgnica, teł. 076/854-58-64,0604/38-09-61
KARP kroczek • 10 zł/kg. Lubań, teł. 075/646-19-44,0608/43-12-49
KARP kroczek, 250-300 g - 8.5 zł/kg. Milicz, tel. 0601/33-38-76,
0606/99-69-77
KARP narybek, 80-120 g -11 zł/kg. Milicz, tel. 0601/33-38-76,
0606/99-69-77
KARP narybek, kroczek, konsumpcyjny oraz tołpyga, ze świadec
twem zdrowotności -od 7 zł. Nysa, tel. 077/435-64-66,0603/75-52-14
KARP kroczek, cena -10 zł/kg oraz tołpyga, cena - 6 zł/kg. Nysa.
tel. 077/435-53-10,0696/83-07-46
KARP hodowany, kroczek - od 8 zł/kg. Stary Henryków, teł. 074/
81Q-55-28
'
KARP narybek - 8 d/kg. Wołów teł. 071/389-96-50,0603/07-31-83
KLATKI DO HODOWLI KRÓLIKÓW na 8 szt, stan b. dobry, - 250
zł /szt. Leszno, teł. 0601/44-64-16
KLATKI DO HODOWLI KRÓLIKÓW 12 szt, w regale 4-piętrowym, podłogi drewniane, wym. 90x75 cm, - 350 zł. Wrocław, teł.
0692/42-92-75
KOJCE DLA LOCH porodowe, - 300 zł. Słaborowice, tel. 062/
733-88-98,0608/13-94-17
KONIE pod siodło, w różnym wieku, obustronne pochodzenie - od
2.500 zł. Głogów, teł. 076/833-13-03,0605/14-01-20
KONIE zimnokrwiste: ogier4-łetni, gniady - 4.500 zł, ogier 8-miesięczny, maści karej - 2.000 zł. Jegłowa, tel. 074/B10-25-43
KONIE rasy SP i szetlandzki, ogierki, obustronne pochodzenie,
paszporty, gniady i karogniady - 2.200 zl i 2.300 zł lub zamienię
na klacze szelłand, poniżej 100 cm w kłębie. Niedźwiedź, powiat
ząbkowicki, teł. 0506/04-8/-77
KONIE: 3-letn ia klacz, zimnokrwista, zaźrebiona 7 mies, jedno
stronne, pochodzenie, zaprzęgana, bardzo spokojna - 6.200 zl,
22-miesięczny ogier, z pełnym pochodzeniem - 4.800 zł. Olszyny,
tel. 075/742-20-41.0603/37-78-43
KONIE : klacz, 8-letnia, z rodowodem • 4.200 zł, klacz, 9-mies,
bardzo ładnie zbudowana - 2.200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-24-57,
0694/11 -65-45
KONIE RASY ŚLĄSKIEJ : ogiery, wiek 2 lata, gniady i kasztan,
zaprzęgane, nie boją się ruchu ulicznego, wzrost 160 cm, bardzo
grzeczne, chodzi pod siodłem, waga 500 i 600 kg - 3.300 zł/szt.
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-83-97,074/811-82-31
KONIE RASY WIELKOPOLSKIEJ: 2 klacze i 3 ogiery, maść tarantowata, pełne pochodzenie, • 15.000 zł. Grzymalin, tel. 076/
887-16-67,0608/19-48-06
KON • ogier, 2-letni, maść gniada, spokojny, - 3.700 zł. Chełmsko
śląskie, tel. 075/742-23-05
KON • ogier 2-letni * bryczka, - 4.000 zł. Góra, teł. 0693/20-09-52
KOŃ • ogier zimnokrwisty, 8-mies, waga 370 kg, spokojny, • 2.000
zl. Kłodzko, tel. 074/867-95-53
KOŃ 3-łetni, chodzi w zaprzęgu i w siodle, - 3.600 zl. Marcinowi
ce, tel. 074/850-73-30.0505/47-42-03
KOŃ maść kasztanowa, 3-tetnł, waga 600 kg, pracował w lesie, •
5.000
zl. Niemcza, powiat dzierżoniowski, tei. 0603/47-42-69
KON , wałach, 14-letni, ujeżdżony, demnogniady, wysokość w
kłębie 164 cm, może być dla początkujących,- 3.500 zł. Nysa, tel.
,0608/57-01-53
KOŃ - klacz, skarogniada, 10-miesięczna, - 2.000 zl. Przeczów,
powiat namysłowski, tel. 077/419-10-88
KOŃ - klacz 9-letnia, zimnokrwista, gniada, waga 750 kg, - 4.200
zł. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-87
KOŃ - ogier, zimnokrwisty, 13-mies, jasnogniady, spokojny, -2.100
zl. StoszoMce, tel. 074/818-13-12
KOŃ • ogier, 1-roczny, - 1.500 zł. Stradomia, tel. 062/785-81-11
KOŃ RASY ANGLOARABSKI EJ demnogniady, 2.5-łetni, z rodo
wodem, • 3.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-51 -69,0695/56-20-67
KOŃ RASY FIORD z rodowodem, źrebak, • 2.300 zł. Ceków, po
wiat kaliski, tel. 0608/39-75-66
KOŃ RASY KONIK POLSKI - 20-miesięczna klacz, demnogniada, półkrwi, do sportu i pracy w polu - 2.700 zł oraz 6-miesięczny
ogier -1.700 zl. paszporty. Lubawka, tel. 0601/66-94-71
KOŃ RASY KONIK POLSKI • walach 2-letni, chodzi w zaprzęgu
(bryczki) i pod siodłem - 2.300 zł lub zamienię na klacz w wieku
do 10 lat, wzrost do 150 cm. Oleśnica, teł. 071/398-86-90,0608/
88-12-58

KON RASY SP • ogierek, 2-letni, kasztan z białąłysinką, 155 cm '
w kłębie, w b. dobrej kondycji, • 2.800 zł lub zamienię na innego
ciemnej maśd, teł. 0609/50-09-94KOŃ RASY SP - wałach ujeżdżony 6 lat, dla dobrego jeźdźca, po
słynnym skoczku Dido, odważny, jdo przodu’ , • 7.500 zł. Wrodaw,
tel. 0609/08-85-49
KOŃ RASY ŚLĄSKIEJ - klacz 2-łetnia, rodowodowa, - 3.800 zł.
Domasław, powiat wrodawski, tel. 0697/15-19-56
KON RASY ŚLĄSKIEJ kary, 2-letni, spokojny, zaprzęgany, - 3.200
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-62-38
KOŃ RASY ŚLĄSKIEJ • 5-łetnia klacz, źrebna, - 4.000 zł. Mikolin, gm. Lewin Brzeski, tel. 077/412-10-17
KOŃ RASY ŚLĄSKIEJ • roczny ogier, • 1.500 zl. MBcolin, gm..
Lewin Brzeski, tei. 077/412-10-17
KOŃ RASY ŚLĄSKIEJ • klacz 10-miesięczna, • 2.100 zł. Ostrze
szów, teł. 0692/84-71-67
KOŃ RASY ŚLĄSKIEJ - klacz 9-łetnia, waga 700 kg, gniada, źreb
na, • 6.000 zł. świerki, gm. Nowa Ruda, tel. 074/871-11-98
KOŃ RASY WIELKOPOLSKIEJ - 2-letni ogier, kasztan, wys. 165
cm, • 2.100 zł łub zamienię na innego konia. Dzierżoniów, tel.
074/830-27-94.0607/03-55-14
KOŃ RASY WIELKOPOLSKIEJ 7-łetni, wzrost 165 cm, maść
gniada, łagodny, - 4.000 zł. Goworów, tei. 074/813-68-34
KOŃ RASY WIELKOPOLSKIEJ - klacz 2-łetnia, demnogniada,
z dokumentacją, - 3.100 zł. Góra, teł. 065/543-44-78, 0606/
15-23-33
KOZY kotne, mleczne, biała, czarna i ruda, -140 zł /szt. Złoty
Stok, powiat ząbkowicki, teł. 0606/67-27-79
KRÓLIKI mieszańce, dorosłe, do chowu łub na ubój • 7 zł/kg.
Chwalibożyce, tei. 071/301 -46-28
KRÓLIKI nowozelandzkie, kalifornijskie, belgijskie, srokacze i
mieszańce, ceny od 10 zl/kg oraz klatki z wyposażeniem. Lubin,
tel. 076/844-80-58,0604/83-58-37
KRÓLIKI obrzymy belgijskie, szare oraz kalifornijskie, a także
klatki do hodowli królików oraz karmidla półautomatyczne, nowe,
od 8 zl. Milicz, tel. 0696/40-67-99,0600/52-01-12
KRÓLIKI nowozelandzkie, mięsne, 3 samce do krycia, zaszcze
pione, - 30 zł/kiyde. Proszków, tel. 071/317-43-24
KRÓLIKI kalifornijskie, samce • 20 zł/szt. Ziębice, tel. 074/
819-23-86
KUC RASY SZETLANDZKIEJ 4-łetni, gniady. ujeżdżony, • 2.500
zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/813-00-56,0609/20-08-60
KUCE RASY PONY: klacz, 9-łetnia * źrebak roczny, wysokość w
kłębie od 110-120 cm, gniade + kantary i linki, - 6.000 zł. Brzeg,
teł. 0506/18-59-86
KUPIĘ BYDŁO • byki, nienad^ące się do uboju. Wrocław, tel.
0605/31-71-94
KUPIĘ KLATKĘ DO HODOWLI ZWIERZĄT dużą. Wrodaw, tel.
071/342-29-36,0502/83-45-57
KUPIĘ KONiE : klacz, 2-, 3-łetnią- do 2.000 zł. Jelenia Góra, tel.
075/755-18-46,0508/20-96-49
KUPIĘ KONIE : kuce, klaczki, ogiery i miniszetlandy, do 75 cm
wysokośd, oraz wyższe: srokate, białe i kare, do - 2.500 zł. Po
znań, teł. 061 /814-78-36,0602/38-59-55
KUPIĘ KUCE RASY SZETLANDZKIEJ • klacze. Słerosław, tel.
061/814-78-36,0602/38-59-55
KUPIĘ MASZYNKĘ DO STRZYŻENIA OWIEC lub częśd do
maszynki. Milików, tel. 075/731-73-54
KUPIĘ MASZYNKĘ DO TATUAŻU królików - do 300 zł. Wrodaw,
teł. 0692/42-92-75
KUPIĘ ŚWINIODZIKI • 2 knury, wyłącznie w dobrej kondycji. Wro
daw, tel. 071/372-82-88
KUPIĘ ZWIERZĘTA: lamę, osła, mulona, daniela, jenota, szopa
pracza. Wrodaw, tei. 0600/74-44-36
KUPIĘ ZWIERZĘTA HODOWLANE : kozy karłowate i ozdobne,
owce wrzosówki, zające. Wrodaw, tel. 0600/74-44-36
KURY LOHMAN, 16-tygodniowe. Opole. tel. 077/469-11-95

O

OFERUJEMY SUMA I KARPIA NA ŁOWISKA KO
MERCYJNE w cenie 10-8 zł/kg, tel. 071/315-61-00,
0692/36-27-15 W01026314

PAWILON PSZCZELARSKI poszerzony, na 52 ule warszawskie,
stan b. dobry. • 6.000 zl. Wojnowice, teł. 071/318-20-12,0600/
63-30-44
PERLICZKI 8-miesięczne, 30-50 zł/szt pisklęta • 6 zł/szt i jaja 1.50 zl/szt. Łagiewniki, tei. 071/393-95-40
POIDŁA DLA DROBIU rynienkowe, z blachy aluminiowej, 20 szt
dł. poidła 2 m - 20 zl/szt. Dobkowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/
311-89-18
PRZEPIÓRKI jaja, klatki - 5 zł/szt. Karolew Nowy k. Kalisza, tel.
062/763-76-63,062/763-84-91
PRZYJMĘ KONIE DO STAJNI fachowa opieka, wyżywienie, wy
bieg, 7 km od Wrodawia - 4.000 zł/mies. Ligota Piękna, teł. 071/
312-44-03
PRZYJMĘ KONIE DO STAJNI zapewniam iMaściwąopiekę, moż
liwość ujeżdżania, instruktor, hotel, ładna okolica, 4 km od Wro
cławia. Smolec, teł. 071/316-95-24.0606/79-25-89
RYBY: karp. karaś, szczupak, amur, lin, narybek, kroczek • 3-20
_zł/kg. Chodlewko, gm. Prusice, tei. 071/312-66-24,0693/64-33-20
RYBY: narybek i kroczek karpia • 10 zł/kg, karaś srebrny - 4 zł/
kg. Zgorzelec, tel. 0600/20-26-35
STRUSIE, 3 szt, samice i samiec -1.500 zł/sżt. Leszno, tel. 0606/
39-18-44
STRUSIE AFRYKAŃSKIE w różnym weku, od 300-4.000 zł. Bo
janowo, tel. 065/545-65-08 po godz. 16.
STRUSIE AFRYKAŃSKIE rodzina, od roku znosząjaga - 5.000 zł
lub pojedyncze sztuki albo inne propozycje, śródnica, teł. 074/
852-44-77,0602/38-69-57
STRUSIE AUSTRALIJSKIE para, 2.5-łetnie - 1.700 zł/szt lub
zamienię albo inne propozycje. Świdnica, tel. 074/852-44-77,0602/
38-69-57
SZYNSZYLE standardowe oraz czarne, aksamitne • od 50 zl/szt.
Nowy Świętów, powiat nyski, tel. 0600/13-07-81
ŚWINIA: knur hodowlany WBZ,.waga 100,110 kg, - 700 zł. Wto
daw, tel. 071/311-17-90,0609/87-95-45
ŚWINIE - warchlaki rasy WBP-Pietrain - 5,50 zł/kg. Chojnów, po
wiat legnicki, tel. 076/818-67-54,0606/33-74-36
ŚWINIE : prosięta 7-tygodniowe, 20 szt. -120 zł/para. Jaźwina,
tei 071/393-80-38.,
ŚWINIE - prosięta -130 zł/para. Milikowice, gm. Jaworzyna Ślą
ska, teł. 074/857-16-89,0694/55-86-96
ŚWINIE - warchlaki 10 sztuk, cena - 6 zł/kg. Prochowice, tel. 076/
85846-74
/
ŚWINIODZIKI 6-tygodniowe • 350 zł/parę. Gądów, gm. Kąty Wro
cławskie, teł. 071/390-68-21
ŚWINKI WIETNAMSKIE • prosięta - 50 zł/szt. Łambinowice, po
wiat nyski, teł. 077/431-15-06
TCHÓRZOFRETKA 2 szt, dorosłe - 320 zł razem lub osobno 180 zł/szt. Wrodaw, tel. 071/353-37-50,0697/74-60-76
TCHÓRZOFRETKA para, dorosłe, - 320 zł/parę, • 180 zł/szt. Wro
daw, tel. 0697/74-60-76
ULE WIELKOPOLSKIE z pszczołami, młode matki, 16-ramkowe,
stan b. dobry • 300 zł/szt Syców, teł. 062/785-36-84 po godzi 18
UPRZĄŻ KONNA dla kucyków, nowa, ogłowie zdobione, z lejca
mi, dla pojedynczych sztuk lub pary - od 650 zł lub zamienię na
kuce klacze, tel. 061/814-78-36,0602/38-59-55
UPRZĄŻ KONNA prod. angielskiej, na parę koni, stan b. dobry, 2.200 zł. Ceków, powiat kaliski, tel. 0606/39-75-66
UPRZĄŻ KONNA dla dwóch koni, • 3.000 zł. Góra, tei. 0693/
20-09-52
UPRZĄŻ KONNA 2 szt, stan idealny, -1.000 zł /szt. Jawor, tel.
076/870-86-32,0608/03-52-37
UPRZĘŻE KONNE nowe, wyjazdowe, z czarnej skóry, dla kucy i
dużych koni .+oglowia + lejce, wszystko czarna skóra - od 800 zi.
Sierosław, tel. 061/814-78-36,0602/38-59-55
ZAMIENIĘ KONIA RASY WIELKOPOLSKIEJ walach 6-letni, z
siodłem • na kucyka lub osła. Ciepłowody, tei. 074/810-32-23,0502/
27-55-22

ZWIERZĘTA
DOMOWE
BOGATĄ OFERTĘ ZWIERZĄT DOMOWYCH i HODOWLANYCH
znajdziecie Państwo w naszym miesięczniku .Planeta Zwierząt*.
.Ogłoszenia ze zdjędami do tej gazety, ź Wrodawia i okolic, moż
na zamawiać pod numerem telefonu 346-94-96, 341-06-25 lub
0504/02-4447.

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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AKIt A INU szczenięta, po rodowodowych rodzicach, • 600 zł.
Głogów, tel. 0609/05-92-03

O

AKWARIUM poj. 310 I, trójkątne, szyba panora
miczna + szafka + pokrywa, kompletny osprzęt,
rybki: pyszczaki, tropheusy, ok. 50 szt, -1.500 zł,
tel. 0501/38-80-95 W01038714

AKWARIUM poj. 3251, nowe, nieużywane, wymiar 130x50x50 cm,
stolik, wys. 90 cm, - 600 zł. Kluczbork, tel. 077/418-16-60
AKWARIUM poj. 35 i, z pełnym wyposażeniem + żółw,.-150 zł.
Nowa Ruda, tel. 074/872-1543
AKWARIUM poj. 1201, -100 zł. Wałbrzych, teł. 074/665-29-08
AKWARIUM 450 i, 150x50x60 cm, nowe • 430 zł oraz pokrywa z
oświetleniem • 192 zł i szaflca, bukowa - 350 zł. Wrodaw, tel. 0508/
50-89-38,0506/94-72-19
AKWARIUM 240 i, profilowane, * szalka i pokrywa z oświetle
niem, nowe • 690 zł. Wrodaw, tel. 0508/50-89-38,0506/94-72-19
AKWARIUM panoramiczne, nowe, poj. 1.0001 stolik, - 2.000 zł.
Wrodaw, tel. 0697/2843-75
ALASKAN MALAMUTE szczenięta, mocnej budowy, po rodowo
dowych rodzicach sprowadzonych ze słowackich hodowli, • 300
zl. Jawor, teł. 076/871-93-59,0605/11-38-23
ALASKAN MALAMUTE 2.5-letni, czarno-biały, - 200 zł. Nysa,
tel. 077/43546-67
ALASKAN MALAMUTE pies 2.5-roczny, sierść wilczasta, bar
dzo przyjacielski, książka szczepień, oddam w dobre ręce wraz z
budąi dodatkowym wyposażeniem (warunek • duży wybieg), • 200
zł. Wrocław, tel. 0501/38-66-17
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER suczka, 2-letnia, kątowana, mocnej budowy, brązowa z białymi dodatkami, teł. 0506/
94-15-05
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER po wysokiej klasy ro
dzicach, grubej kośd, muskularne, szerokie klatki piersiowe, do
skonale kątowane, rodzice i szczenięta do wglądu w intemecie, 1.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 076/818-19-26, 0602/
61-50-32
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 2 suczki 5-miesięczne, zaszczepione, odrobaczone, książeczki zdrowia, po rodowo
dowych rodzicach, - 450 zł. Domaszkowice, tel. 077/435-4448
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER , pies. roczny, po ro
dowodowych rodzicach, mocnej budowy, -450 zł. Gostyń, tel. 0607/
54-2941
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER piękne szczenięta,
6-tygodniowe, typ wystawowy, rodowodowe, po interczempionach,
ojciec czempion, matka medalistka, rodzice o zrównoważonej
psychice, po szkoleniach, • 1.500 zl. Jelenia Góra, tel. 0691/
77-2845
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta błękitno-płowe, czarne maski, po rodowodowych rodzicach, - 480 zł.
Kargowa, teł. 068/352-5943
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, odrobaczo
ne, zaszczepione, książeczka zdrowia, mocnej budowy, zrówno
ważona psychika, • 380 zł. Legnica, tei. 076/723-71-12
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, pies i sucz
ka, z zagranicznym pochodzeniem - 1.300-1.500 zł oraz pies i
suka, roczne, z zagranicznego kryda -1.300 zł. Leszno, tel. 065/
520-98-16,0606/72-75-34
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta rodowodo
we, po czempionach, 2x zaszczepione, odrobaczone, doskonale
odchowane - od 1.200 do 1.600 zł. Lubiąż, tel. 071/380-93-84,
0604/83-68-11
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, 9-tygodniowe, po rodowodowych rodzicach, mocnej budowy, książeczka
zdrowia, domowa hodowla, rodzice do wglądu, • 550 zl. Niesiebędowice, powiat nyski, tei. 077/431 -98-83
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, odrobaczo
ne, zaszczepione, książeczka zdrowia, dobrej budowy, ładnej
maśd, białe, do odbioru, - 420 zł. Okmiany, tel. 076/819-27-19,
0602/53-58-68

NAJSTARSZY W POLSCE
ZAKŁAD TRESURY PSÓW
Tadeusz Trzciński

0-692-504-077
Przyjm uje zapisy
na kursy psa
specjalistycznoobronnego

R o z p o c z ę c ie : 20 m a rca 2004 r.
O R A Z O F E R U J E S Z K O L E N IE PS Ó W :
w a r to w n ic z o - o b ro n n y c h ,
p rz e w o d n ik a o s o b y n ie w id o m e j.
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Szczenięta owczarków
f
niemieckich długowłosych °
z rodowodem, własnej hodowli.
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 5-miesięczna suczka,
umaszczenie brązowe, - 650 zł. Polkowice, tel. 076/724-77-82
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, suki 13-tygodniowe, zaszczepione, odrobaczone, • 500 zi. Wrocław, tei. 0501/
6248-38
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, rodowo
dowe, po interczempionie, 1.200-1.300 zł. Wrodaw, teL 071/
326-1447.0605/24-0947
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER złote z białymi dodat
kami, beżowo-biękitne z białymi dodatkami, błękitne z białymi
dodatkami oraz złote pręgowane z białymi dodatkami, b. mocnej
budowy, odrobaczone, zaszczepione, - 450 zł. Wrodaw, tel. 0600/
73-93-80.
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta rodowodo
we, po doskonałych rodzicach, CHPL, CACIB, CWC, zrównowa
żone, mocnej budowy, wystawowe, możliwość obejrzenia zdjęć w
Intemecie, -1.100 zl. Wrocław, tel. 071/349-2445,0693/69-84-19
BEAGLE szczenięta od 700 do 900 zł/szt. Nowe Kramsko, tel.
068/351-12-67
BEAGLE suczka 2-łetnia, umaszczenie 3-kołorowe, - 1.500 zł.
Psary, powiat gnieźnieński, tel. 0503/76-07-05
BEAGLE dwu i trzykolorowe szczenięta, bez metryk, zadbane,
wychowane w domu, pod stałą opieką weterynarza, szczepione,
odrobaczone, po rodowodowych rodzicach, posiadam również
reproduktory do krycia, cena 800-900 zł. Wrodaw, tel. 0508/
16-2142
BEAGLE reproduktor oczekuje na suczki. Wschowa, tel. 065/
540-17-75
BERNARDYN szczenięta, mocnej budowy, zaszczepione, odro
baczone, książeczka zdrowa, - 350 zl. Jawor, tel. 076/870-8347
BERNARDYN pies 3-letni z rodowodem, łagodny, wychowany z
dziećmi, -1.100 zł. Nowy Tomyśl, teł. 0502/74-06-94
BERNARDYN 3-kolorowy, szczenięta, -400 zł. Wrocław, tel. 0604/
92-37-03
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY umaszczenie .tri-kolor', suka
10-miesięczna, b. ładna, zadbana, wychowana z dzieckiem, kpi.
szczepień, przyjazna, - 350 zł łub zamienię na mniejszego psa.
Kąty Wrocławskie, tel. 071/397-01-28,0602/82-54-63
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, rodzice do wglądu, •
350 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-35-19
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY psy i suki, tricolor, mocnej budo
wy, duże głowy, krótkie, grube kufy, grube łapy, po doskonałych,
mocnych rodzicach, odrobaczone, zaszczepione, - 550 zł. Wto
daw, tel. 0600/73-93-80
BERNEŃSKI PIES PASTERSKI szczenięta, po pięknych rodo
wodowych rodzicach (do wglądu), odrobaczone, zaszczepione,
masywne, idealnie umaszczone, - 950 zł. Świdnica, tel. 074/
853-70-03,074/852-57-30
BOKSER szczenięta, złote i pręgowane, mocnej budowy, zaszcze
pione, książeczka zdrowia, rodzice do wglądu na miejscu, - 330
zł. Jawor, teł. 076/870-8347
BOKSER szczenięta, mocnej budowy, zaszczepione, odrobaczo
ne, książeczka zdrowia, - 350 zł. Kępno, tel. 0692/81-38-25
BOKSER szczenięta, rodowodowe, 3-tygodniowe, żółte i pręgo
wane, po czempionach, • 1.600 zł. Oborniki śląskie, tei. 071/
310-24-38,0607/47-95-93
BOKSER szczenięta, • 350 zł. Wrodaw, tel. 0604/92-37-03
BOKSER szczenięta, pręgowane z białymi dodatkami, bardzo
ładne, pod stałą opieką weterynaryjną odbiór po 15.03.2004 r, •
320 zi. Złotoryja, tel. 076/877-60-54

BCIDA DLA PSA nowa, termoizolacyjna, z oknami, dach otwiera
ny, nietypowy kształt, wiatrołap, możliwość transportu, cena od
100 zl. Trzebnica, tel. 071/312-72-08,0603/36-06-32
BULL TERRIER szczenięta, rodowodowe, po czempionach Pol
ski, odrobaczone, zaszczepione, z domowej hodowli, -1.500 zł.
Olszyna, tel. 075/723-10-68,0502/86-24-05
BULL TERRIER szczenięta rodowodowe, świetne pochodzenie,
biała suka, pies .tri-color*, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 0604/73-15-10
CHIHUAHUA suczka kremowa, 3-miesięczna, z książeczką zdro
wia, waga dorosłej 2.5 kg, • 550 zł. Wrocław, tel. 0501/34-45-08
COCKER SPANIEL szczenięta, mocnej budowy, z długim uchem,
odrobaczone, zaszczepione, książeczka zdrowia, - 300 zł. Jawor,
teł. 076/870-8347
COCKER SPANIEL szczenięta, odrobaczone, zaszczepione, ksią
żeczka zdrowia, złote, długie ucho, • 300 zl. Legnica, tei. 076/
723-71-12
COCKER SPANIEL szczenięta odrobaczone, zaszczepione, ksią
żeczka zdrowia, umaszczenie złote, - 300 zł. Rawicz, tel. 065/
546-31-59,0606/9646-24
COCKER SPANIEL suczka 11-miesięczna, • 300 zł. Wrodaw, tel.
0601/42-19-59
COCKER SPANIEL, • 300 zł. Wrocław, teł. 0604/92-37-03
COCKER SPANIEL szczenięta rude, łaciate, dereszowate i czar
ne, zdrowe, zadbane, odrobaczone x3, zaszczepione, książeczka
zdrowia • od 400 do 450 zł/szt. Wrodaw, teł. 0606/48-70-27,0691/
50-05-15
COCKER SPANIEL angielski, szczenięta, umaszczenie łaciate,
dereszowate, czekoladowe i czarne, odrobaczone, zaszczepione,
z własnej hodowli, cena 400450 zl, posiadam reproduktora, który
czeka na suczki -100 zł. Wrodaw, tel. 0606/48-70-27, 0691/
50-05-15 .
COCKER SPANIEL czarne pieski, b. ładne, rodzice do wglądu, II
miot o rudym umaszczenhi, odbiór pod koniec marca, możliwy
dowóz, posiadam reproduktora • 250 zł/szt. Złotoryja, teł. 076/
877-54-81
DALMATYŃCZYK szczenięta rodowodowe, ojciec interchampion,
matka złota medalistka, doskonale pochodzenie rodziców, za
szczepione, tatuowane, cena suczki 2100 zi, pieska 1800 zł. Wro
cław, tel. 071/354-12-21
DOBERMAN szczenięta, 6-tygodniowe, grubej kośd, czarne pod
palane, brązowe • 220 zł/szt Brzeziny, powiat kaliski, tel. 0691/
8148-61
DOBERMAN szczenięta, po rodowodowych rodzicach (rodzice do
wglądu), kopiowane ogonld, odrobaczone, zaszczepione, -400 zł.
Trzebnica, tal - 0600/55-93-87
DOBERMAN 2-letni, czamy podpalany, ładnej budowy, kopiowa
ne uszy, wesoły temperament, doskonały stróż domu, tylko w do
bre ręce, - 500 zł. Wrodaw, tel. 0605/28-72-24
DOG NIEMIECKI z najlepszych linii francuskich i niemieckich,
czarne, żółte, arlekin, z rodowodem lub bez • 600-21000 zł. Wocław, tel. 0694/66-08-80
FOKSTERIER szczenięta, zaszczepione, odrobaczone -130 zł/
szt. Łęka Mała, gm. Poniec, tel. 065/573-31-09
FOKSTERIER 3-kolorowy, • 250 zł. Wrodaw, tel. 0604/92-37-03
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY 3-kolorowe, odrobaczone, po
rodzicach polujących, - 230 zl. Dzierżoniów, teł. 074/831-95-91
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY 6-tygodniowe szczenięta, po
doskonałych rodzicach, -170 zł /szt.. Koźmin Wlkp, powiat kroto
szyński, tei. 0508/15-18-86
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY i krótkowłosy, szczenięta,
zaszczepione, odrobaczone, - 200 zł. Rokosowo, powiat gostyń
ski, tel. 065/573-12-86
GOLDEN RETRIEVER , pies, rodowodowy, wystawowy, czem
pion, .złoty", oczekuje na partnerki. Gostyń, teł. 060754-2941
GOLDEN RETRIEVER zaszczepione, odrobaczone, po rodowo
dowych rodzicach, • 600 zł. Rokosowo, powiat gostyński, tel. 065/
573-12-86
GOLDEN RETRIEVER suczka, 4-miesięczna, zaszczepiona, za
dbana, umaszczenie złote, - 900 zl. Wałbrzych, teł. 074/666-67-65
GOLDEN RETRIEYER rodowodowe, szczenięta, zagraniczne
pochodzenie, kremowe, złote, biszkoptowe -1.200-1.600 zł. Wro
cław, tel. 0694/66-08-80
GOLDEN RETRIEVER, • 700 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03
GOLDEN RETRIEYER biszkoptowe i złote szczenięta, bez me
tryk, po rodzicach rodowodowych, kompleksowo zaszczepione i
odrobaczone, piękna szata i budowa, książeczka zdrowia, • 900
zł. Wrocław, teł. 0694/17-76-66
GOLDEN RETRIEVER szczenięta, 7-tygodniowe, umaszczenie
biszkoptowe, po rasowych rodzicach, bez rodowodu, zaszczepio
ne, odrobaczone, wychowane w domu, od 900 do 950 zł/szt,
możliwość dowozu. Wrodaw, tel. 071/339-85-35,0607/33-94-79
GOLDEN RETRIEVER domowa hodowla, metryka FCł, gwaran
cja czystośd rasy, dobra psychika, • 1.200 zł. Wrocław, teł. 0693/
33-26-70
GWAREK ptak naśladujący ludzką mowę, ładny, młody, oswojo
n y-1.200 zł. Wrocław, teł. 071/355-35-08,0601/16-86-24JAGDTERRIER pies 4-miesięczny i terier walijski, pies 6-miesięczny, z linii psów polujących, zaszczepione, książeczka zdro
wia, - 300 zł. Lwówek śląski, tei. 075/647-73-07 po godz.20,0604/
57-95-04
JAGDTERRIER szczenięta, 6-tygodniowe, odrobaczone, czarno
podpalane, po rodzicach polujących, wychowane z dziećmi - 200
zł. Niedźwiedź, gm. Ziębice, tei. 074/81940-57JAMNIK miniaturowy piesek, ciemnobrązowy, waga dorosłego
4 4 .5 k g ,-250zl.Wrodaw,tel.0600/73-93-80 \
JAMNIK DŁUGOWŁOSY miniaturowy czarne podpalane, szcze
nięta 5-miesięcznem, zaszczepione, odrobaczone, książeczka
zdrowia, • 200 zl. Wojcieszyn, tel. 076/877-59-89

KARELSKI PIES NA NIEDŹWIEDZIE 4-mies. czarno-biały, za- ,
szczepiony, odrobaczony - 300 zł. Kunowo, gm. Gostyń, tel. 065/ '
571-82-91
KLATKA DLA PAPUGI z huśtawką lusterkiem i basenem, 7 po
jemników na pokarm, • 40 zł. Lubomin, powiat wałbrzyski, tel. 074/
846-55-66,0697/81 -72-48
KOT BRYTYJSKI śliczne, przywiązane do ludzi, niebieskie kocurid i kotka, 3-miesięczne, odrobaczone i zaszczepione, po ro
dowodowych rodzicach, - 500 zł. Wrodaw, tei. 071/334-96-19,
0506/87-07-32
KOT HIMALAJSKI kocięta niebieskookie oraz-docięta perskie,
rude i kremowe, rodowodowe, po czempionach, zaszczepione,
400-600 zł, zdjęda tej oferty w Intemecie, na stronie http://wkz.autogielda.com.pl nr TC0109. Wrodaw, tel. 071/78544-22, 071/
78346-58
KOT MAINE COON kocięta, - 900 zł. Bytom. tel. 032/395-24-07,
0696/04-70-61
KOT PERSKI kocięta po rodowodowych rodzicach, zadbane - 350
zł. Brzeg, tel. 0608/19-35-55
KOT PERSKI 1.5-roczna kotka, nauczona czystpśd, umaszcze
nie .tri-kolor*, - 200 zł. Głogów, tel. 076/831-20-23
KOT PERSKI • kocurek 8-tygodniowy, • 250 zł. Głuszyca, powiat
wałbrzyski, tel. 0502/1049-28
KOT PERSKI niebieski, kryde, zapewniam domową atmosferę.
Wrocław, tel. 071/321-91-59,0608/72-69-77
KOT ROSYJSKI kodęta, zdrowe, zadbane, kocurek i kotka, • 500
zł. Brzeg, tel. 0608/19-35-55
KRYCIE PSAMI ras: beagle, labrador, golden retriever, rottweiler, akita inu, duży pies japoński, owczarek środkowoazjatycki.
Nowa Sól, tel. 0609/1646-20
KUPIĘ BULDOGA FRANCUSKIEGO do 3 lat, bez rodowodu.
Legnica, teł. 0609/41-62-01
KUPIĘ KANARKA samczyka. Strzelin, tel. 071/394-3042,0601/
53-5842
KUPIĘ KOTA PERSKIEGO kotkę z płaskim noskiem lub inną,
egzotyczną od 3 do 8 miesięcy. Głogów, teł. 076/831-20-23
KUPIĘ MOPSA z rodowodem. Niemcy, teł. 0049/439-36-19-87
KUPiĘ PAPILONA suczkę z rodowodem, może być dorosła lub
wystawowa. Przemęt, tel. 065/549-66-82,0607/08-99-96
KUPIĘ PSA szczenięta, całe mioty, różnych ras, także psy doro
słe. Wrocław, tei. 0604/92-37-03
KUPIĘ PSY szczenięta różnych ras, całe mioty, oprócz owczarka
niemieckiego. Legnica, tel. 0694/17-61-10
KUPIĘ SHIH TZU lub sznaucera miniaturowego, w wieku 1.5-3
lat, ew. zamienię na boksera (sukę). Głogówek, powiat prudnicki,
tel. 0504/1346-70
KUPIĘ WYPOSAŻENIE AKWARIUM (dużego) z rybami. Kamie
niec Wrocławski, tel. 071/318-56-92,0609/57-53-53
KUPIĘ YORKSHIRE TERRIERA szczenię - do 600 zł. Świebo1 dzice, teł. 0604/12-7642
LABRADOR RETRIEYER szczenięta, po rodowodowych rodzi
cach, umaszczenie biszkoptowe i czarne, wychowane w domu,
zaszczepione, odrobaczone, książeczka zdrowia, możliwy dowóz
- 700 zł/szt. Jerzmanki, tel. 0602/47-19-88
LABRADOR RETRIEVER szczenięta rodowodowe, czarne, bisz
koptowe 1.200-1.400 zl. Piotrowice, gm. Kostomłoty, tel. 071/
397-03-17,0601/55-19-92
LABRADOR RETRIEVER zaszczepione, odrobaczone, po rodo
wodowych rodzicach, • 650 zł. Rokosowo, powiat gostyński, teł.
065/573-12-86
LABRADOR RETRIEVER szczenięta, po doskonałych rodzi
cach, umaszczenie biszkoptowe i czarne, zaszczepione, odro
baczone, - 800 zl. Świebodzice, tel. 074/664-07-66, 0609/
97-78-97
LABRADOR RETRIEVER szczenięta 7-tygodniowe, zaszczepio
ne, odrobaczone, książeczka zdrowia, zdrowe, ładne, po efektow
nych, rodowodowych rodzicach, cena 750-800 zł/szt. Wtocław, tel.
071/322-35-28,0504/06-11 -36
LABRADOR RETRIEVER doskonały pies rodzinny, szczenięta
bez rodowodu, czarne i biszkoptowe, bardzo ładnie zbudowane,
po rodowodowych rodzicach, kompleksowo zaszczepione i odro
baczone. Posiadam czekoladowego reproduktora do kryda, - 800
zl. Wrocław, tel. 0694/17-78-66
LABRADOR RETRIEVER szczenięta, 11-tygodniowe, umaszcze
nie biszkoptowe i czarne, bez rodowodu, po rasowych rodzicach,
zaszczepione, odrobaczone, wychowane w domu, od 800 do 850
zł/szt, możliwość dowozu. Wrocław, tel. 071/339-85-35, 0607/
33-94-79
LABRADOR RETRIEVER szczenięta, rodowodowe, zagranicz
ne pochodzenie, piękne, wesołe, czarne i biszkoptowe 1.200-1.600 zł. Wrocław, tel. 0694/66-08-80
LABRADOR RETRIEVER szczenięta, umaszczenie biszkopto
we, po rodowodowych rodzicach, pięknej i mocnej budowy, za
szczepione, odrobaczone, do odebrania • koniec marca/początek
kwietnia - 700-800 zł. Złotoryja, teł. 0692/91-75-57
LEGWAN samica, 3-łetnia, dł. 102 cm, z terrarium, - 1.500 zł.
Wałbrzych, tel. 074/847-30-43 po godz. 18
LEGWAN ZIELONY dl. 65 cm, 1.5-roczny • 600 zl. Wrodaw, tel.
071/341-60-04
MASTIF NEAPOLITAŃSKI 2-letni pies, kolor beżowy, czeka na
suczki, mocnej budowy, pomarszczony, waga 65 kg, pierwsze kry
da. Wrocław, tel. 0609/71-60-53
MIESZANIEC pinczera z jamnikiem miniaturowym, czamy pod
palany, - 80 zł. Wrocław, teł. 0600/77-24-58
MIESZANIEC owczarka, 2-letnia suka, dobry do pilnowania po
sesji - 50 zł. Wtocław, teł. 071/372-63-04
ODDAM KOTKĘ 1,5-roczna, czarna, biały brzuch, łapki, pysz
czek, zaszczepiona, korzysta z kuwety, ^chowana wdomu, łagod
na. Wrodaw, tel. 0606/78-16-51
O JAMNiK GŁADKOWŁOSY, szczeńięta 4-miesięczODDAM MIESZAŃCA 6-miesięczną suczkę brązową, zaszcze
pioną, odrobaczoną w dobre ręce. Oborniki śląskie, teł. 07.1/
ne, zaszczepione • 180 zł, owczarek podhalański
310-11-27
7-tygodniowy, odrobaczony, zaszczepiony • 300
ODDAM MIESZAŃCA 5-miesięczna suczka, czarna, mała, ko
zł, owczarek niemiecki 7-tygodniowy, odrobaczo
chająca dzieci, zaszczepiona, książeczka zdrowia, oddam w do
ny, zaszczepiony - 250 zł, terier tybetański 4-mie
bre ręce. Wrodaw, teł. 0695/62-7540
sięczny, zaszczepiony • 350 zł, mieszańce po
ODDAM OWCZARKA NIEMIECKIEGO krótkowłosego suczkę.
szpicu małym, odrobaczone - 50 zł. Siberian hu
6-letnią, łagodną w dobre ręce. Brzeg, tel. 077/416-17-62 po
godz. 18
sky i jamnik. czekają na partnerki, Piotrowice 49,
ODDAM OWCZARKA NIEMIECKIEGO krótkowłosego 3-łetnietel. 076/870-88-63, 0693/43-56-78 W01039054
go, w dobre ręce. Lubin, tel. 076/840-83-03,0695/46-7248
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY miniaturowy szczenięta 6-tygodnio
ODDAM OWCZARKA NIEMIECKIEGO suki. 2 szt 4-letnie. Strze
we, pieski i suczki, brązowe, podpalane, odrobaczone, zadbane,
lin, tel. 071/796-12-37,0602/77-62-52
bardzo wesołe -150 zł/szt Chojnów, powiat legnicki, tel. 0694/
ODDAM OWCZARKA POLSKIEGO 5-letnia suka, pilnująca, czuj
03-31-21,0607/36-35-00
na, wysterylizowana, do domu z ogrodem. Wrocław, tel. 071/
787-83-29 grzecznościowy
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY miniaturowy biązowe 16-tygodniowe
szczenięta, odrobaczone, po rodowodowym ojcu, piesek i suczka
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta 6-tygodniowe, odrobaczo
• 200 zl. Głęboka, tel. 074/81949-31
ne, mocnej budowy, doskonałe do pilnowania posesji, rodzice
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY czarny podpalany, odbiór po
do wglądu • 280 zł/szt. Chojnów, powiat legnicki, teł. 0508/
20.03.2004 r, • 200 zł. Głęboka, powiat żakowicki, tei. 074/ 14-91-14
81949-14
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta 5-tygodniowe, - 200 zł.
Kłodzko, teł. 0502/6143-12
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY szczenięta, 3-miesięczne, rude, psy i
suki, odrobaczone, szczepione, książeczki zdrowia, -150 zł. Piła
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta, po wystawowych rodzicach,
wa Górna, teł. 074/832-50-12,0691/84-16-10
Z rodowodem, od 600-1.300 zł/szt. Mirków, gm. Długołęka, teł.
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY szczenięta 3-miesięczne, brązo071/398-76-21,0601/86-36-84
wo-czarne, podpalane, piesek, suczki, odrobaczone, książeczka
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta, odrobaczone, mocnej bu
zdrowia, łubiane przez małe dzied, -180 zł. Szczytna, tel. 074/
dowy, psy i suki, do stróżowania, • 270 zł. Pleszew, tel. 062/
86841-37,0604/61-02-07
742-54-39,0602/51-27-95
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY miniaturowy pieski, demnobrązowe,
OWCZAREK NIEMIECKI krótkowłosy szczenięta 7-tygodniowe,
po pięknych rodzicach, waga dorosłego psa ok. 5 kg, - 250 zł.
• 250 zi. Brzeg, tel. 077/416-17-82 po godz. 18
Wrocław, tel. 0600/73-93-80
OWCZAREK NIEMIECKI krótkowłosy 2 pieski i suczka, czarne
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, odbiór po 20 marca
podpalane, po ładnych rodzicach, książeczka zdrowia, odroba
2004 r, - 300 zł. Głęboka, powiat ząbkowiciu, tel. 074/81949-14
czone, typ średni, wystawowy. • 360 zł. Głęboka, powiat ząbko
wicki, teł. 074/81949-01
OWCZAREK NIEMIECK114-miesięczny, do pilnowania posesji,
• 200 zł. Głogów, teł. 076/831-72-19
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, 10-tygodniowa suczka, po
wybitnych rodzicach, ojciec zwydęzca świata juniorów w 2002 r.
Ouentin Karanberg, I miot w Polsce, wybrana z miotu, bardzo ładna,
- 2.000 zl. Gromadka, tel. 0501/23-92-93
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy szczenięta -450 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/316-62-38
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta, czarne ł czarne-podpalane po rodowodowych rodzicach, zaszczepione i odro
baczone z własnej hodowli, wiek: 6.5 miesiąca, 4.5 miesięcy i 2.5
miesiąca, cena 500-800 zl, Brzezinki, ul. Główna 19. Jełcz-Laskowice, tel. 0600/50-09-61,0604/44-65-79 (zdjęda do tej oferty
S zkolim y p sy w zakresie PT, IPO, PS.
można zobaczyć w intemecie pod numerem • A01101 http://
wkz.autogietda.com.pl)
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta rodowodowe, rude podpa
lane, po czempionie kraju. Karpacz, tel. 075/643-96-23, 0605/
54-88-69
K r z y s z to f K iw a k , D O M A S Z C Z Y N
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy szczenięta, 6-tygodniowe,
u.
W r o c ła w s k a 4
zaszczepione, odrobaczone, z rodowodem, • 800 zł. Kobylin, tel.
t e l. 0 7 1 /3 9 9 -8 6 -6 3
065/548-29-75,0507/07-86-16
0 -6 0 5 1 7 1 8 0 0
OWCZAREK NIEMIECKI krótkowłosy szczenięta, • 200 zl. Kuczyna, teł. 065/571 -21-90.0607/66-76-62
h ttp ://w w w .p 8 y .iiifo .p l/lc lw a k /
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OGŁOŚ SIĘ W NIEMIECKIEJ GAZECIE "SUCH & FIND* s. 11
| |f>—
* * * * >

Ś?!? "

Od 16 marca nowy numer

P L A N E T Y Z W IE R Z Ą T
ogólnopolskiej specjalistycznej gazety ogłoszeniowej ukazującej się w co drugi wtorek

2 000 ofert dotyczących SPRZEDAŻY, KUPNA, ZAMIANY
zwierząt domowych i hodowlanych, zwierząt i ptaków
egzotycznych, akcesoriów związanych ze zwierzętami
ZAREKLAMUJ W „PLANECIE ZWIERZĄT” SWOJĄ:
O hodowlę O lecznice weterynaryjne O sklep zoologiczny
O zakład tresury psów O szkółkę jeździecką O
0 pensjonat dla koni O hurtownię paszy dla zwierząt gospodarskich
1karmy dla zwierząt domowych O zakład produkujący budy i kojce dla
psów, akwaria, terraria, budki dla ptaków, karmniki, bryczki, inne O
usługi kosmetyczne i hotelarskie

ZAINTERESUJ SIĘ! PYTAJ W KIOSKACH!
„ P la n e t a Z w ie rz ą t" , 5 0 - 4 4 0 W ro c ła w , u l. K o ś c iu s z k i 1 3 5 ,
m a il: r e d a k c ja @ p la n e t a z w i e rz a t.p l
D z ia ł R e k la m y , te l. 0 7 1 / 3 4 6 - 9 4 -9 0
P r z y jm o w a n ie o g ło s z e ń b e z p ła tn y c h , tel. 0 7 1 /3 4 2 - 1 8 -1 4 , f a x 0 7 1 /3 4 2 - 5 6 -5 4
OWCZAREK NIEMIECKI 2-miesięczna suczka, b. ładna, czarna
podpalana, książeczka zdrowia, * 260 zł. Legnica, teł. 0605/
54-77-95
OWCZAREK NIEMIECKI mocnej budowy, doskonała psychika,
rodowodowe, suka 10-miesięczna -1200 zł, suka 7-miesięczna 900 zł. Leszno^ teł. 065/520-29-97
OWCZAREK NIEMIECKI reproduktor po czempionach, czarny pod
palany, b. dobra budowa, pokryje suczki. Lubań, tel. 0600/91 -6047
OWCZAREK NIEMIECKI długo^osy zaszczepione, po rodowo
dowych rodzicach, kątowane, grubej kości, podpalane, • 500 zł.
Lubin, tel. 076/846-15-74.0698/53-70-00
OWCZAREK NIEMIECKI krótkowłosy szczenięta « od 100 zł.
Lwówek śląski, tel. 075/782-36-60
OWCZAREK NIEMIECKI krótkowłosy 4-miesięczna suczka, czar
na podpalana, mocno kątowana, grubej kości, bez lęków, zaszcze
piona, rodzice do wglądu z niepełnym rodowodem, - 530 zł. Mierzowice 5, gm. Prochowice, powiat legnicki, tel. 076/858-52-65,
0601/15-89-84
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, po rodowodowych rodzi
cach, grubą kości, kątowane, rodzice do wglądu, od 250 zł do
400 zł/szŁ Nowa Ruda, teł. 074/872-86-02,0609/31-58-77
OWCZAREK NIEMIECKI 2,5-ietni, kątowany, z rodowodem, po
niemieckim reproduktorze Wito • 1.200 zł. Piaski, powiat gostyń
ski, tel. 065/571-96-97
OWCZAREK NIEMIECKI krótkowłosy 2-łetnia suczka, -160 zł.
Rawicz, teł. 0697/37-37-76,0609/16-25-05
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta i dorosłe, długowłose i krót
kowłose, cena 250-600 zł. Rokosowo, powiat gostyński, tel. 065/
573-12-86
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 6-tygodniowe, czarne pod
palane, po rodowodowych rodzicach, szkolenia PT i wystawy,
odrobaczone, książeczka zdrowia, rodzice do wglądu, - 350 zł.
Ścinawka średnia, teł. 074/871-50-76,0502/37-54-67
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy szczenięta 10-tygodniowe,
czarne podpalane, kątowane, odrobaczone, po pięknych, rodo
wodowych rodzicach, rodzice do wglądu oraz krótkowłose, 8-tygodniowe, cena 350-500 zł/szt. Świdnica, teł. 074/851-62-19,074/
853-10-64
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy szczenięta, czarne podpa
lane, grubej kości, po rodowodowych rodzicach, odrobaczone,
zaszczepione, książeczka zdrowia, z wrfasnej hodowli, 6-tygodnio
we. - 450 zł. Trzebnica, tel. 071/312-71 -27
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy szczenięta, po rodowodo
wych rodzicach, czarne podpalane, • 430 zł. Twardogóra, powat
oleśnicki, teł. 0607/73-75-16
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy szczenięta 6-tygodniowe, 350 zł. Wieruszów, teł. 062/763-94-46
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy i krótkowłosy, szczenięta,
rodowodowe, dobra psychika, ciemne umaszczenie, rodzice zwyy wystaw, wyprawka Bosch, 700-1.000 zł. Wrocław, tel. 0607/
aęzcywysi
17-53-03
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy i krótkowłosy, szczenięta,
kątowane, grube) kości, 300-400 zł. Wrocław, teł. 0604/92-37-03
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy szczenięta, czarne podpa
lane, 7-tygodniowe. mocnej budowy, z rodowodem, - 1.200 zł.
Wrocław, tel. 0605/31-71-94
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OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, z rodowodem FCI. 4-miesięczny pies i suczka, po doskonałych rodzicach wolnych od dysplazji, doskonała psychika, wyprawka, pomoc w szkoleniu, -1.400
zl. Wrocław, tel. 071/793-66-43,0694/53-78-31
OWCZAREK NIEMIECKI szczeniak, po doskonałych rodzicach,
grubej kości, z metryką FCI, - 1.000 zł. Wschowa, tel. 065/
540-59-47,0696/30-59-11
OWCZAREK NIEMIECKI krótkowłosy 7-miesięczna suka, czar
na podpalana, - 200 zł. Wschowa, tel. 065/540-17-75
OWCZAREK PODHALAŃSKI 5-miesięczna suczka, - 300 zł.
Głogów, teł. 076/831-72-19
OWCZAREK SZKOCKI • COLLIE złoto-biały, szczenięta, za
szczepione, odrobaczone, - 300 zł. Ostrów Wlkp, teł. 062/
735-67-43
OWCZAREK ŚRODKOWOAZJATYCKI szczenięta, kopiowane i
niekopiowane, po doskonałych rodzicach, idealne do stróżowa
nia, -1.200 zł. Legnica, tel. 0609/09-35-65
OWCZAREK ŚRODKOWOAZJATYCKI suczka 2-letnia, ułożo
na, do pilnowania obiektów, • 1.000 zL Rybin, tel. 062/731-60-14
PAPUGA NIMFA młode, białe oraz różnokolorowe • 40 zł/szt
Wrocław, tel. 0507/41 -6040
PEKIŃCZYK szczenięta. - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/42-19-59
PIES KANARYJSKI szczenięta rodowodowe, wspaniała psychi
ka - od 1.600 zl. Pleszew, tel. 062/741-85-17
PIES KANARYJSKI szczeniączki rodowodowe, wspaniała psy
chika, cena od 1.600 zł. Pleszew, tel. 062/741-65-17
PINCZER MINIATUROWY, • 450 zł. Wrocław, tel. 0601/42-19-59
PINCZER MINIATUROWY mieszaniec z jamnikiem, czarny pod
palany, 7-tygodniowe szczenięta, -100 zł. Wrocław, teł. 0600/
77-24-58
PIT BULL TERRIER szczenięta, suki, 6-tygodniowe, kremowo-czame, szczepione, grubej kości, - 350 zł. Niemodlin, powiat
opolski, tel. 0691/04-58-87
PIT BULL TERRIER suczka, 2-miesięczna, umaszczenie bisz
koptowe z białymi znaczeniami, książeczka zdrowia, • 200 zł.
Świebodzice, powiat świdnicki, teł. 0608/38-80-34
POSOKOWIEC BAWARSKI pies 3-łetni, rodowodowy, nadaje się
do hodovrii lub zamienię na jagdterriera, do 1 roku. Bystrzyca
Kłodzka, tol. 074/811 -15-00 po godz. 20
POSOKOWIEC BAWARSKI suczka, zaszczepiona, - 500 zł. Kar
pacz, tel. 075/761-81-74.0601/77-51 -35
PRZYJMĘ BEAGLE suczkę lub szczenię roczne. Kup, powiat
opolski, teł. 0608/32-76-18
PRZYJMĘ OWCZARKA NIEMIECKIEGO 2-letniego lub mlodszBgo, krótkowłosego lub długowłosego, do pflnowania posesji. Nie
modlin, powiat opolski, teł. 0602/64-61 -72
PRZYJMĘ PSA lub sukę, szczeniaka małej rasy lub kupię za nie
wielką opłatą, zapewniam b. dobre warunki i opiekę weteryna
ryjną. Wtodaw, tel. 0501/3445-08
PRZYJMĘ YORKSHIRE TERRIERA dla malej dziewczynki, za
pewniam b. dobre warunki domowe i opiekę weterynaryjną. Wro
cław. teł. 071/34548-18,0606/96-39-16
PSY: wyżeł niemiecki, suczka, 26 mies, polująca • 300 zł, czeski
fausek, 6 mies. - 300 zł. Chojnów, powiat legnicki, teł. 076/
818-67-54,0606/33-74-36

~ PSY: yorkshire terrier, szczenięta rodowodowe, po doskonałych
rodzicach - od 1.500 do 1.800 zł, gryfonfc brabandzki, piesek, po
czempionach, szczepiony - 800 zł. Wrocław, teł. 071/372-55-54
PUDEL MINIATUROWY umaszczenie morełowe, szczenięta, za
szczepione, odrobaczone, książeczka zdrowia, odbiór po
21.03.2004 r, możliwość dowozu, • 370 zł. Gostyń, tel. 065/
573-03-12,0603/13-73-03
PUDEL MINIATUROWY szczenięta: czarne pieski i jasnomorelowe suczki, zaszczepione, odrobaczone, książeczka zdrowia, - 320
zł. Gostyń, teł. 065/573-03-12,0603/13-73-03
PUDEL MINIATUROWY piesek 8-tygodniowy, umaszczenie mo
rełowe, - 300 zł. Lubin, tel. 076/749-84-82,0606/35-02-76
PUDEL MINIATUROWY srebrny, odrobaczony, zaszczepiony, ro
dzice do wglądu, • 400 zl. Lubin, tel. 076/74943-77,0605/51-40-70
RATLEREK miniaturowe szczenięta 6-tygodniowe, czarne pod
palane, • 390 zł /szt. Lubin, tel. 076/847-55-93
RATLEREK miniaturka, .sarenka', szczenięta, po bardzo malut
kich rodzicach, czarne podpalane, posłuszne, nie gubią sierści,
550-600 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872*30-39
RATLEREK sarenka, szczenięta, czarne podpalane i czekolado
we, odrobaczone, z domowej hodowli, rodzice do wglądu, od 400
do 450 zł/szt Strzelin, tei. 071/796-12-37,0602/77-62-52
RATLEREK miniaturka, .sarenki”, szczenięta, czarne podpalane i
czekoladowe, odrobaczone, zaszczepione, rodzice do wglądu,
350-600 zł, 5 reproduktorów, czekają na suczki. Wabrzych, tel.
074/845-08-05,0506/7743-14
RATLEREK szczenięta, - 450 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03
ROTTWEILER suczka, 18-mies, dobrze ułożona, • 400 zł, tel.
0506/94-15-05
ROTTWEILER reproduktor, oczekuje na suczki, 2.5-roczny, łagod
ny, doskonała psychika, mocnej budowy, czarny podpalany, - 300
zł. Dzierżkowa, gm. Przeworno, teł. 074/810-25-16
ROTTWEILER suczka, 10-miesięczna,'brązowe podpalenie, - 250
zl. Rokosowo, powiat gostyński, tel. 065/573-12-86
ROTTWEILER szczenięta o doskonałym pochodzeniu i eksterierze, wystawowe, w rodowodzie czołowe psy polskie i niemieckie,
rodzice do wglądu na miejscu, cena 1000-1200 zł. Tomaszow
Bolesławiecki, teł. 0604/75-22-06,076/816-94-80
SETER IRLANDZKI 4-miesięczne szczenięta, zaszczepione, od
robaczone, książeczka zdrowia, - 500 zł. Domaszkowice, tel. 077/
4354446
SHIH TZU .pieski szczęścia*, po rodowodowych rodzicach, pięk
ne, różnorodne umaszczenie, odrobaczone, rodzice do wrglądu, 480 zł. Dobrzeń, tel. 071/315-35-75,0501/71-72-94
SHIH TZU umaszczenie 3-kolorowe, szczenięta, zaszczepione,
odrobaczone, książeczka zdrowia, do odbioru po 21.03.2004 r,
możliwość dowozu, posiadam reproduktora, • 470 zł. Gostyń, tel.
065/573-03-12,0603/13-73-03
SHIH TZU szczenięta 6-tygodniowe, 3-kolorowe, książeczka zdro
wia, po rodowodowych rodzicach, zaszczepione, odrobaczone, 500 zł. Góra. tei. 065/54344-76,0608/10-06-10
SHIH TZU szczenięta, pieski i suczki, różnych kolorów, odroba
czone, zaszczepione, książeczka zdrowia, - 500 zł. Jawor, tel.
076/870-8347
SHIH TZU reproduktor, kolor błało-miodowy, b. ładny, mały, spraw
dzony, daje Iczne mioty, cena krycia 200 zł. Niemcza, teł. 074/
837-60-79
SHIH TZU 9-miesięczny piesek, rodowodowy, dobry na reproduk
tora, książeczka zdrowia, metryka, • 700 zł. Nowa Sól, tel. 068/
355-08-84,0600/92-95-76
SHIHTZU szczenięta, tricolor - 550 zł. Wrocław, teł. 0604/92-37-03
SHIH TZU czarno- i złoto-białe, odrobaczone, książeczka zdro
wia, po rodowodowej matce, szczenięta, rodzice do wglądu, • 400
zł. Wrocław, teł. 0601/16-66-00
SHIH TZU szczenięta, • 500 zi. Wrocław, tei. 071/341-37-59
SHIH TZU szczenięta po utytułowanych rodzicach, książeczka
zdrowia, metryka, wyprawka, • 1.200 zł. Wrocław, td . 071/
350-64-83,0601/72-80-00
SIBERIAN HUSKY suczka 2-łetnia, niebieskooka, po rodowodo
wych rodzicach, - 350 zi. Głogów, tel. 0609/05-92-03
SIBERIAN HUSKY szczeniak, 3-mie9ięczny, z rodowodem, za
szczepiony, odrobaczony, książeczka zdrowła, pierwszy z miotu,
niebieskooki, pięknej budowy, ojciec Isman, czemipon Polski i
10-krotny złoty metalista, matka Dat#, 2-krotna złota medafstka,
2 x CWC, - 700 zł. Głogów, tel. 076/834-68-13,0608/35-97-34
SIBERIAN HUSKY szczenięta 8-tygodniowe, niebieskookie, za
szczepione, odrobaczone, książeczka zdrowia, - 450 zł. Strze
gom, powtat świdnicki, tel. 0502/34-65-09
SIBERIAN HUSKY, - 500 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03
SKYE TERRIER szczenięta, po czempionach, z rodowodem, cena
od 1.000 do 1.200 zł. Wrocław, teł. 0601/18-75-34
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER szczenięta złote z białymi
dodatkami, zaszczepione, odrobaczone, psy i suczki, - 450 zł.
Ostrów Wlkp, teł. 062/735-6743

O

STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA CZWORONOGÓW
konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Zadzwoń,
przyjdź, umów się www.haspol.piv.pl. „HASPOL” ,
Wrocław, ul. Daszyńskiego 8, tel. 0502/34-46-15,
071/321-38-07
W01017904

SZNAUCER MINIATUROWY .pieprz i sól*szczenięta 11-tygodniowe, po interczempionach i czempionach, zaszczepione, odroba
czone, książeczka zdrowia, wyprawka, -1.300 zł. Bardo śląskie,
tei. 074/817-16-57 po godz. 16.0507/08-68-01
SZNAUCER MINIATUROWY czamo-srebmy, 2 pieski, szczenię
ta, rodowodowe, po dwukrotnym zdobywcy tytułu czempiona Pol
ski, do odbioru po 20.03.2004 r. • 900 zł. Boguszów-Gorce, tel.
074/844-84-07
SZNAUCER MINIATUROWY czamo-srebmy szczenięta, po ro
dowodowych rodzicach, - 500 zł. Głogówek, powiat prudnicki, tel.
0504/1346-70
SZNAUCER MINIATUROWY czarny szczenięta, pieski, po rodo
wodowych rodzicach, zaszczepione, odrobaczone, książeczka
zdrowia, samodzielne, • 500 zł. Jawor, tel. 076/729-14*36,0601/
79-95-23
SZNAUCER MINIATUROWY czamo-srebmy szczenięta, odroba
czone, zaszczepione, - 450 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-21 -46,0600/
92-14-31
SZNAUCER MINIATUROWY .pieprz i sól’ oraz czarne, • 450 zl.
Nowe Kramsko, teł. 068/351-12-67
SZNAUCER MINIATUROWY .pieprz i sól* szczenięta, bez rodo
wodu, książeczka zdrowia, z domowej hodowli, - 500 zł. Wabrzych,
teł. 074/848-19-13
SZNAUCER MINIATUROWY, -550 zi. Wrocław, tei. 0604/92-37-03
SZNAUCER MINIATUROWY czamo-srebmy 4-letnia suczka,
kopiowane uszy, łagodna, - 250 zł lub zamienię na psa tej samej
rasy. Złotoryja, tel. 076/877-54-81.
SZNAUCER ŚREDNI czarny szczenięta, odrobaczone, po rodo
wodowych, utytułowanych rodzicach, z wyprawką, - 600 zł. Nowa
Sól, teł. 068/356-16-29,0604/31-67-11
SZNAUCER ŚREDNI czarny i .pieprz i sól*, szczenięta, bez ro
dowodu, 400-600 zł. Roztoka, tel. 074/650-61-69,0691/6243-04
SZNAUCER ŚREDNI .pieprz i sól’ szczenięta, zaszczepione,
odrobaczone, • 600 zl. Szczawno Zdrój, tel. 074/666-27-73,074/
666-27-69
SZPIC ŚREDNI 10-tygodniowe szczenięta, białe, b. wesołe, od
robaczone, zaszczepione, książeczka zdrowia, • 300 zł. Oława,
tel. 071/313-84-86
TERIER ROSYJSKI czarny suczka 6-miesięczna, z rodowodem,
• 1.100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-20-54
TERIER ROSYJSKI szczenięta, pieski rodowodowe, zaszczepio
ne, książeczka zdrowia, • 1.200 zł. Wołczyn, tel. 077/418-91-90,
0607/55-97-53
TERIER TYBETAŃSKI sprowadzone z Czech, rodzice z rodowo
dem, suczki i piesek, 6-tygodniowe, - 400 zł. Wrocław, tel. 0501/
36-64-28
WARAN NILOWY młody, - 500 zł. Wrodaw, tel. 071/797-67-12,
0697/56-05-26
WĄŻ BOA długość 120 cm, 16-miesięczny, samica + terrarium
szklane, poj. 4001. - 500 zł. Jelenia Góra. tel. 0608/35-9043
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER szczenięta, zaszczepione,
odrobaczone, matka do wglądu, • 1.000 zł. Świebodzice, teł. 074/
664-07-66,0609/97-78-97
WYŻEŁ WEIMARSKI szczeniak, 5-miesięczny, z rodowodem, po
zwycięzcy świata, zrównoważony, nauczony czystości i podsta
wowych komend, • 750 zł. Góra, tel. 0507/33-31 -02
WYŻEŁ WEIMARSKI krótkowłosy szczenięta rodowodowe, po
czempionach. • 2.500 zł. Opole, tel. 077/455-1345,0602/19-91-66
YORKSHIRE TERRIER reproduktor, waga 1,8 kg, b. ładny, krót
ka kufa, daje liczne mioty, czeka na suczki, • 250 zl /krycie. Gło
gów. teł. 076/631-51-00
YORKSHIRE TERRIER miniaturowy 5-miesięczny piesek rodo
wodowy, stalowo-złoty, śliczny, po szczepieniach, • 1.300 zl. Gło
gów. tel. 076/831 -51 -00

YORKSHIRE TERRIER miniaturowy, piesek, z rodowodem, za
szczepiony, odrobaczony, hodowla domowa, - 900 zł. Głuchołazy,
powiat nyski, tel. 077/439-11-12,0696/5963-66
YORKSHIRE TERRIER piesek, 4 mies, 2 zaszczepiony, odroba
czony, bardzo ładny, gruby błyszczący włos, - 950 zł. Jordanów
Śląski, powiat wrocławski, tel. 0696/87-17-69
YORKSHIRE TERRIER piękne, zdrowe, po dwóch szczepieniach,
rodzice z rodowodem, 809-1.000 zl. Legnica, tel. 0609/05-79-66
YORKSHIRE TERRIER pieski 2.5-miesięczne, zaszczepione dwa
razy, odrobaczone, książeczka zdrowia, rodzice do wglądu, • 1.000
zł. Legnica, tel. 0608/46-65-14
YORKSHIRE TERRIER piesek 1 5-roczny, 2 kg, dobry do krycia,
- 750 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-2146,0600/92-14-31
YORKSHIRE TERRIER miniaturowy, waga 1.2 kg, liczne minia
turowe mioty, doświadczony, oczekuje na suczki, - 200 zi. Oława,
tel. 071/313-69-67,0601/71-77-15
YORKSHIRE TERRIER suczka, 7-letnia, polująca, srebrny me
dal z wystawy międzynarodowej, - 700 zł. Rudna, powiat lubiński,
tel. 076/843-96-19
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, 74ygodniowe, odrobaczone,
książeczki zdrowia, -1.000 zł. Świebodzice, tel. 0607/28-32-87
YORKSHIRE TERRIER reproduktor, 1,8 kg, z rodowodem, -1.200
zł. Wrocław, teł. 071/37342-05
YORKSHIRE TERRIER szczenięta 7-tygodniowe, po rodowodo
wym ojcu, odrobaczone, zaszczepione, umaszczenie stalowo-złote, -1.000 zł. Wrocław, teł. 071/782-99-82
YORKSHIRE TERRIER sprawdzony, rodowodowy piesek, minia
turowy, stalowo-zloty, b. ładna głowa, krótki, oczekuje na oferty
krycia, ładne potomstwo - 200 zł/krycie. Wrocław, teł. 071/
373-73-18,071/36140-59
YORKSHIRE TERRIER szczenięta 3-miesięczne, odrobaczone,
zaszczepione, po ładnych rodzicach, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
80-11-26
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, odrobaczone, książeczka
zdrowia, • 900 zl. Wrocław, tei. 071/341 -89-88,071/320-22-56
YORKSHIRE TERRIER 6-tygodniowe suczki, krótkie kufy, małe
uszy, waga 30-40 dkg, -1300 zł. Wrocław, teł. 0697/46-89-15
YORKSHIRE TERRIER pieski, 7-tygodniowe, książeczka zdro
wia, -1.000 zł. Wrocław, teł. 071/328-04-63,0501/5840-31
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, 6-tygodniowe, zaszczepio
ne, odrobaczone, -1.000-1.200 zł. Gocław, tel. 071/783-91 -04
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, pieski 6-tygodniowa, ksią
żeczka zdrowła, • 1.000 zł. Wrocław, teł. 071/325-8146
YORKSHIRE TERRIER miniaturowy, 9-miesięczny piesek, po
rodowodowych rodzicach, • 1.200 zł. Zakrzewice, tel. 061/
282-2541
YORKSHIRE TERRIER miniaturowy reproduktor, oczekuje na
suczki, • 200 zł. Zakrzewice, teł. 061/282-2541
ZAMIENIĘ POSOKOWCA BAWARSKIEGO 3-letniego, b. ładne
go, nadaje się do krycia, z rodowodem - na jagdterriera, do 1 roku.
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-15-00
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PROTETYKA - pełny zakn
naprawy protez na poczaf

CHIRURGIA

.-

O

AKUPUNKTURA - jeśli masz kłopoty ze zdrowiem
a Twoi dotychczasowi lekarze nie radzą sobie z
nim i, Z O B A C Z : w w w .a kup un ktura .o rg.pl.
W01038414

APARAT DO BIOREZONANSU prod. niemieckiej, do diagnozo
wania i leczenia, na gwarancji, • 12.000 zł. Legnica, tai. 0604/
57-21-06
APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI ZEPTER. • 160 zł. Wro
daw, teł. 0696/53-31-09
APARAT DO KRłOTERAPII ciekłym azotem, 65 itrów, niemiec
ki, używany, w bardzo dobrym stanie, po serwisie, atestowany,
bardzo ekonomiczny, zmienne głowice, na kółkach, automat cza
su, stan b. dobry, • 8.200 zi. Wrocław, tei. 071/780-85-27,0603/
38-58-97
APARAT DO MAGNETOSTYMULACJIVIOFOB JPS 3 apfikatory, literaturą - 6.500 zł Wrocław; tei. 071/34847-64,0501/45-77-80
APARAT DO MASAŻU HAND MASSAGER ZEPTER oraz lampa
Błonic, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/746-21 -74,0604/51 -09-35,0606/
48-02-72
APARAT DO MASAŻU • pas na stojaku, 1000 .palców*, stan do
bry. -180 zł. Lwówek Śląski, teł. 075/782-29-22 po godz. 20,075/
78243-16,0603/50-91 -11
APARAT DO MASAŻU ZEPTER HAND MASSAGER. - 270 zł.
W-ocław, teł. 0696/53-31-09

A C T IV
WYŁĄCZNY IMPORTER HA POLSKĘ ARTYKUŁÓW
DO PRZEDŁUŻANIA PAZNOKCI
• hurtownia
• szkolenia z certyfikatem z metody
żelowej do 100 zi
• lampy UV od 200 zt
• tipsy Ultra Form 25 szL - 1 2 zł
•ż e le od 60 zł
• kolczyki do dała
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INHALATOR ULTRADŹWIĘKOWY dla chorego na astmę i aler
gika, duża wydajność rozpylania leku, kompletny, stan b. dobry, 400 zł. Lubin, tal. 0608/50-46-51
KONCENTRATOR TLENU z jonizatorem. prod. niemieckiej, pro
fesjonalny, na gwarancji, • 12.500 zł. Legnica, tei. 0604/57-21 -06
KONCENTRATOR TLENU prod. niemieckiej, - 4.500 zł. Wrocław,
tel. 071/326-09-84
KULE INWALIDZKIE Mikirad, łokciowe, 2 szt, regulowane, stan
ideainy, - 50 zi. Wrocław, tał. 0503/72-33-72

KULTURYSTYCZNE! HITY CENOWE! DUŻA MASA
MIĘŚNIOWA. SUPLEM EN TY: Anapolon -140 zl,
Prolongatum • 38 zł, Clenbuterol - 70 zł, Omnadren • 48 zł, Sustanon -1 8 zł, Superanabolon 45 zł, Deka grecka - 25 zł, Deka holenderska - 30
z i, Metanaboł - 40 zł, Winstrol • 24 z i, Testanat
100 mg • 70 zł/10 amp, Propionat 50 mg • 40 zł/10
amp, HCG, Clomid, Silabolin i inne. Porady, wy
syłka, oryginalne produkty, tel. 0693/23-12-24
W01038644

SOLARIA ERG0LME, UWE - sprzedaż, zamiana
po przeglądzie technicznym
i
montaż, sterownik, gwarancja
i
naprawy i przeglądy techniczne urządzeń

LAMPY: Dr Muller, Ughttecłi, 160 W. od 9,50 EUR
.SOLAR TECHNIK*, W rodaw, ta i 071/76647-89 do godz. 1&00,
__________ to 071/765-67-50, tom . 0404 250 704__________

O

KULTURYSTYCZNY HIT - DUŻA M ASA MIĘŚNIO
WA BEZ SKUTKÓW UBOCZNYCH peritol 100 tabł.
-100 zł, hydroxycut (zawierający efedrynę - spalacz tłuszczu), 100 tabl. • 100 zł, odżywki białko
we firmy Prostar, oryg. pakowane • 25 zł/kg, in
dywidualne porady i plany treningowe gratis, tel.
0600/53-22-41
W87001954

O

KULTURYSTYKA - duży wybór: metanaboł - 35
zł, deca 50 mg -15 zł, deca 200 mg - 25 zł, super
anabolon • 45 zł, testosteron - 40 zł, ganabol 200 zł, winstrol - 25 zł, prowiron • 30 zł, pregnyl 90 zł, testosteron 5% • 40 zł, tel. 0697/42-20-89
W03000384

SOLARIA-NOWEI UŻYWANE
tuby stojące, lampy, kosmetyki

|

SERWIS, NAPRAWA

|

Ziębice, tal. M 04 280 451,074/81MS-56

£
O

KULTURYSTYKA-anaboliczna metoda, meta -30
zł, testo - 40 zł, omna - 50 z i, oryginalne prepara
ty, wysyłka lub osobiście. Wrocław, tel. 0507/
51-57-65 W01020264

O

KULTURYSTYKA- deca holenderska • 30 zł, deca
grecka - 25 zł, sustanon - 20 zł, omnadren - 50 zł,
testosteron - 40 zł, silabolin - 50 zł, anapolon 170 z, prowiron - 45 zł, undestor - 70 zł, meta - 40
zł, stanozoi (winstrol) -180 zł/10 ml i inne! Także
w ysyłka!!. Zie lon a Góra, tel. 0697/18-90-62
W03002284

Wrodaw, ul. Macadoiska 39a (pawilon)

tal. 071/35246-90
APARAT DO ULSTRASONOGRAFII, - 5.000 zł. Syców, tel. 0608/
64-27-83,062/785-30-81
APARAT SŁUCHOWY zauszny, prod. niemieckiej, - 400 zł. Bie
lawa. tal. 0503/9048-18
APARAT SŁUCHOWY zauszny. nowy, roczna gwarancja, prod.
niemieckiej, duże wzmocnienie. -680 zł. Lubin, teł. 0608/5046-51
APARAT TLENOWY do pomiaru wieku tlenowego, prod. niemiec
kiej, na gwarancji. Legnica, tei. 0604/57-21-06
APARAT TLENOWY domowy, koncentrator tlenu, * 1.650 zł. Sy
ców. teł. 0608/64-27-83,062/785-30-81
APARAT TLENOWY Drager Permoxsilenc Care, koncentrator,
prod. niemieckiej, używany, 3.5-miesięczny, 1.600 mtg, instrukcja
obsługi w języku poiskim + kaniula donosowa, maseczka i prze
wody, • 3.200 zł. Wrocław, teł. 0505/19-05-01
FEROMONY substancje zapachowe wabiące pleć przeciwną,
damskie i męskie, • 120 zl. Wtodaw, tel. 0605/05-24-03
- PROFESJONALNE KURSY KOSMETYCZNE
k o n ta C t)
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PEDICURE MEDYCZNY- 950 zł,
ZAMYKANIE NACZYŃ I USUWANIE OWŁOSIENIA
METODĄ ELEKTROKOAGULACJI-2 8 0 *
BIOSONIC-ULTRADŹWIĘKI, PEEUNOI LIFTING

(071)361 97 15, 36197 16
Wrocław, PI. Hirszfelda 16/17, GALERIA
--------------

GABRIELLA - NAILS ZAPRASZA NA INDYWIDU
ALNE SZKOLENIE W ZAKRESIE - zakładania tipsów- gel, U V, włókna szklane (jedwab); przedłu
żania paznokci akrylem; zdobienia paznokci,
manicure, pedicure, henna, PIERCING. Wrocław,
tel. 071/783-39-07, 0607/75-61-97
W01001454

A M E R YK A Ń SK I PREPARAT
NA POPRAW Ę POTENCJI

ZDROWIE
I URODA

O

w w w .e va d e n tw T p d a w .D <

FOTEL STOMATOLOGICZNY, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 0603/
79-91-18
FOTELE STOMATOLOGICZNE pełne wyposażenie - 2.000 EUR/
szt Jelenia Góra, tel. 075/755-06-32

O

INFORMUJEMY, że nie pubilcujemy ogłoszeń dotyczących sprze
daży leków. Prosimy o nienadsyianie do nas tego typu ogło
szeń Reklamy dotyczące sprzedaży leków publikować będziemy
po przedstawieniu przez rekiamodawcę stosownych koncesji.
Redakcja. Wrocław, tei. 071/791-82-52

RT&
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------------- — m im

FILTRY DO LAMPY LECZNICZEJ ZEPTER BIOPTRON COM
PACT6 szt ♦ żele i literatura, • 550 zl. Wrocław, tel. 0603/72-77-95
FOTEL GINEKOLOGICZNY i wzierniki, -1.000 zł. Opole, tel. 077/
464-7445
FOTEL REHABILITACYJNY do klękosiadu, z wkładem z łuski
gryki, pomaga w schorzeniach kręgosłupa, dyskopatii i ukl. krąże
nia, nowy, nieużywany, - 280 zl lub zamienię na telefon G$M No
kia 3510. Wołów, tei. 0609/62-26-50

EXTRA CEN A
Lampy PHASE NEW TECHNOLOGY
1 6
16
10
8 0

0 W
0W
0W
0 -1

, 2 ,4 - % - 9 €
, 2 ,3 % - 1 1 €
, 2 ,4 % - 8 ,7 0 €
OOOW - 4 5 €

tel/fax: <075)75 22 804
kom: O 502 902 414
JE-mall: promykstudio@wp.pl
OP040619

O

KULTURYSTYKA-ANABOLICZNE SUPLEMENTY
NA PRZYROST MASY I SIŁY, reduktory tkanki
tłuszczowej m.in.: deka • od 20 zł, winstrol V, clen
buterol - 80 zł, meta • od 20 zł, omnadren - 45 zł,
prolongatum - 40 zł, hormon wzrostu! Inne, pla
ny sesji, fachowe doradztwo, wysyłka, odżywki
firmy TREC, www.maxpacker.com. Jelenia Góra,
tel. 0506/77-44-77, 0692/36-00-00
W03002234

KUPIĘ LAMPĘ LECZNICZĄ BIOPTRON ZEPTER. Wrodaw, tel.
0605/94-91-39
KUPIĘ STÓŁ DO MASAŻU. Wschowa, tel. 0506/02-74-04

I LAMPY USHTTECH -160 W 2.S - 52 A 100 W 2.3 - 45 zł 0-508 240 7 4 0 .0 74/666-43-3a

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

81

Sprzedam w dobrym stanie

3 łó żka

bez NAŁOGU, bez ALERGII - BICOM doda Ci energii

U W E B la c k P o w e r 42/6 1 6 0 W - 7 .50 0 z ł
S t a r f lig h t 3 8 U P P - 6 .5 0 0 z ł "
E r g o ll n e 3 8 - 4 .5 0 0 z ł
s t e r o w n ik i, w e n t y la t o r y

ALERGIA

i

metoda watki z nałogiem to _

W rocław, tel. 0693 348 974
KUPIĘ WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO: sprzęt
kosmetyczny, w rozsądnej cenie - do 3.000 zł. Wrocław, tei. 0696/
44-66-79
KURACJA NA WZMOCNIENIE WŁOSÓW : powstrzymywanie
nadmiernego wypadania włosów, odrost włosów w łysieniu płackowatym i androgenowym, wysoka skuteczność terapii, kuracja
prowadzona preparatem mikroelementowym najnowszej genera
cji, brak jakichkohwek efektów ubocznych. Wrocław, pi. Grunwaldz
ki 18/20 (nad sklepem Artur), tel. 0507/43-98-41,071/351-68-40
LAKTATOR, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/367-66-64
LAMPA LECZNICZA ZEPTER cena nowej 2.000 zł. nieużywana,
na gwaranci • 1.000 zł. Kalisz, tel. 062/502-97-12
LAMPA LECZNICZA BIOSTIMUL do terapii laserowej, najnow
szej generacji, nowa, • 890 zł. Oleśnica, tel. 071/398-23-35,0502/
13-83-56
LAMPA LECZNICZA ZEPTER BIOPTRON z przeszkoleniem i
literaturą do gabinetu lekarskiego, kosmetycznego, - 3.500 zł.
Wrocław, teł. 0508/52-84-18

[SUPER OFERTA
ERGOLINE
ERGOLINE 600,
ERGOLINE600 AVANTGARDE,
8
ERGOLINE 500. ERGOLINE 50/3.
ERGOLINE 44/4, ERGOLINE 43/3

s

Bezbolesne testy
na 300 alergenów
- BEZ NAKŁUĆ

wyniki natychmiast
+ O D C Z U L A N N IE

• bez leków

W-w, ul. Chrobrego 35

071/ 329 - 33 - 70

O

POTENCJA DLA PANÓW - wysyłka cały Kraj, dys
krecja zapewniona. Leszno, tel. 0501/92-61-45
W25000124

O

POTENCJA DLA PANÓW amerykański preparat,
tylko oryginalne produkty, osobiście lub wysył
ka, 1 dzień, niskie ceny. Wrocław, tel. 0605/
17-06-46
W02039614

O

POTENCJA DLA PANÓW -100% dyskrecji!! Ta
nio! Pewnie! Wysyłka w 1-2 dni! Cały kraj, możli
w ość dowozu osobiście!! Zamówienia także
przez SMS-yl. Zielona Góra, tel. 0697/18-90-62
W02002294

tel/fax: (075) 75 22 804
k o m T o 502 902 414
E-mall: p r o m y k s t u d l o t a t w p . D l

AMERYKAŃSKI PREPARAT
NA POPRAWĘ POTENCJI

BIOREZONANS

Wystarczy tylko Jedna wizyta
u naszego lekarza,
aby rzucić palenie
\ Tsrapla antynikotynowa metodą
i BIOREZONANSU
; wykonywana Jest przsz lekarza
| za pomocą niemieckiej aparatury
: BICOM.
: Likwiduje głód nikotynowy oraz
! odruch slfg a n ls po papierosa,
| oczyazcza organizm z toksyn
: I reguluje prasm lanf
materii - dzięki czsm u pacjsnt
nis ma problemów z nadwagą.

s t e r o w n ik , m o n t a ż g r a t is , g w a r a n c ja

LAMPA LECZNICZA ZEPTER BIOPTRON COMPACT 3 statyw,
aparat do elektroakupunktury, literatura, - 550 zl. Wrocław, teł.
0609/50-52-66
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE dla osoby niepełnosprawnej, regu
lowane, zagłówki i podnóżek na pilota, silnik 220 V, - 350 zł. Lwó
wek śląski, teł. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16,0603/
50-91-11
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE nowe, z materacem, sterowane za
pomocą dżojstika, regulacja wysokości, uchwyt do podnoszenia,
- 500 zł. Syców, teł. 062/785-35-26,0601/37-83-03
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE regulowane elektrycznie, prod. nie
mieckiej, dużo funkcji, zagłówek, gwaranqa, stan b. dobry, -1.200
zł. Wrocław, tel. 0505/19-05-01
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE nowe, regulacja hydrauliczna, • 400
zł. Wrocław, tel. 0698/35-59-72
MATERAC DO MASAŻU PLECÓW RICHTER PLUS nowy. pięć
układów wibrujących, 3-stopniowa siła masażu i regulowana pręd
kość ruchu wibrującego, -1.000 zł. Doruchów, teł. 062/731 -58-66
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY prod. USA, dł. 2 m, szer.
80 cm, na prąd, nowy, nieużywany, faktura zakupu, - 380 zł. Żar
niki Wrocławskie, tel. 071/781-65-29

nl« leczona prowadzi d o astmy
nowoczesna, bezpieczna I skuteczna
metoda waiki z astmą to

Nowoczesna, bezpieczna I skuteczna

SAUNA domowa, nowa, -1.300 zł. Nysa, tel. 077/435-26-77 po
południu, 0507/73-55-60
SAUNA FlftSKA sucha kabina, • 3.850 zł, Piława Dolna, teł. 074/
837-02-15,0606/30-39-97
SOLARIA ERGOLINE 2 sztuki: 60/4 z lampami -12.000 zł oraz
40/3 -10.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-11-10,0508/28-47-47

k o n ta C T )

(071) 361 97 15,361 9716

PROFESJONALNE KURSY KOSMETYCZNE
71PSY- 550

WIZAŻ-BOOzł. TATUAŻ -1 5 0 0 z ł
BODY M ERO NO -5 0 0 *
NATURAL ALTERNATTVE NAIL TEK - 300 3*
DEPILACJA. TATUAŻ HENNĄ- 200 *
MANICURE IZDOBNICTWO - 260 z ł

Q
fi
9

£

CERTYFIKATY
0
UPRAWNIAJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU
H U R T O W N A S P R Z Ę T U I P R O F E S JO N A L N Y C H KO SM E T Y K Ó W
BIOMAK, JANSSEN, L A FEMNE, N A Ł T E K ,
BIŻUTERIA DO CIAŁA, KOLCZYKI STUDEX, WOSKI
SKUP UŻYWANEGO, USZKODZONEGO SPRZĘTU KOSMETYCZNEGO
LA M PY UV OO 360 rt, AIR BRUSH OD B9S a
APARATY DO MAKIJAŻU PERMANENTNEGO OD 2200 a

Wrocław. PI. Hirszfelda 16/17. GALERIA
O

- osobiście lub wysyłka, rabaty
- porada lekarska

MOTOROWER INWALIDZKI JAWA VELOREX OSCAR, 1964 r,
kpi. dokumentacja, do małej renowacji, - 4.500 zł. Krotoszyn, tel.
0606/62-34-50
MOTOROWER INWALIDZKI MEYRA Citimobi, prod. niemiec
kiej, gwarancja, nowe akumulatory, 4-kołowy, kierunkowskazy,
klakson, lampy, bieg wsteczny, lusterko, stan b. dobry + ładowar
ka, - 4.200 zł. Wrocław, teł. 0505/19-05-01'
MOTOROWER INWALIDZKI TRELEK kolor czerwony, 3-kołowy,
składany, elektryczny, prod. polskiej, febr. nowy, zasięg do 40 km,
prędkość maks. 25 km/godz, akumulator, ładowarka 220 V + za
mykany pojemnik na bagaż, • 2.400 zi. Wrocław, teł. 071/348-25-43,
0603/68-45-44
PODNOŚNIK SCHODOWY dla inwalidów, może być do aptek lub
budynków, prod. niemieckiej, gąsienicowe, nowe akumulatory,
gwarancja ♦ ładowarka, - 6.600 zł. Wrocław, teł. 0505/19-05-01
PODNOŚNIK SCHODOWY SCAIAMOBIL dla inwalidów, prod.
niemieckiej, do wjeżdżania po schodach, nowe akumulatory, małe,
gwarancja, stan b. dobry + wózek i ładowarka, - 5.500 zł. Wro
cław tel. 0505/19-05-01

SŁONECZNE
STUDIO

SOLARIA NOWE i UŻYWANE, ERGOLINE i INNE.
Kom pleksowa obsługa techniczna. UWAGA!
Lampy na raty, NEW TECHNOLOGY 2,8%, utyli
zacja zużytych. Kosmetyki SOLEO - atrakcyjne
ceny. SPRZĘT I MEBLE kosmetyczne - sprzedaż
również wysyłkowa. „CEL-MAN” , Opole, tel. 077/
458-17-22, 0608/50-99-55 www.celman.opole.pl
W01021464

O

SOLARIA UWE B U C K POWER 160 W, stan ide
alny, 3 szt. - 6.950 zł/szt, gwarancja, montaż, moż
liw ość wystawienia faktury VAT. Wrocław, tel.
0609/73-73-75 W02010094
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Jłołaria,
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po cenachkonlUirencyjnych:
Nowość: 4
Lampa HighGradeXSR Plus
59-900 ZgorzÓac ul.Kościuszki 31 b
.^Tej.075/ 7 f 55 454, %
www.euro-sun.plwww.sundash.pl

nowa i używane ERGOUNE i ima
■* K o s m t y k i MAGICAL SUN IEXCLUSIVE BRONZE

Nowo otwarta fula w Górlitz ( Niemcy)
02826 GOrtitz Bertinerstr. 23

I* Lam py NEW TECHNOLOGY
S t r w ił, raty, leasing
WrocteW Ut Hałora 29, toŁ 071/361-87-01,0-601 153740

SO LA R IA W S U P E R C E N A C H - S P R Z ED A Ż.
Wszystkie znane marki, różne modele: Ergoline,
Soltron, UWE, KBL, stan b. dobry, różne konfi
guracje. Polecamy: sterowniki, komputerowe
systemy sterujące. NAJLEPSZE LAMPY (niskie
ceny): Lighttech, Tan-Tan, Bermuda Gold • mon• taż. DORADZTWO: mechaniczne elektryczne,
wentylacyjne, konfiguracja. MULTIPLAN, Wro
cław, te i. 071/799-97-12, 0605/06-22-15
W01034324

PODNOŚNIK DO WANNY nowy, prod. niemieckiej, • 550 zł. Walbrzych, teł. 0603/35-38-30

O

POTENCJA OLA PANÓW wysyłka na cały kraj,
dyskrecja zapewniona. Nowa Sól, tel. 0507/
57-78-46 W25000144

O

POTENCJA DLA PANÓW, INTERNET!!! www.viagra.pni.pl, tanio i dyskretnie, wysyłka na terenie
całego kraju lub osobiście, tylko oryginalne pro
dukty. Wrocław, tel. 0697/34-29-94 W01034474

O

POTENCJA DLA MĘŻCZYZN różne rodzaje, pew
nie I dyskretnie, osobiście lub wysyłkowo, d o 
gów, te l. 0601/15-80-59, 0691/93-79-09
W03002054

SOLARIUM ALISUN SUNVISION 24-łampowe, 100 W, klimaty
zacja, sterowanie wbudowane w łóżko oraz drugie zewnętrzne,
stan b. dobry, - 3.200 zł. Wałbrzych, teł. 074/842-33-66
SOLARIUM DR. KERN 20 lamp, wzmocnienie na twarz, -1.200
zł. Blizanów, teł. 0607/21 -37-65

SOLARIA BEZ POŚREDNIKÓW TANIO! Sprzedaż,
zamiana, dzierżawa, lampy od 7 EUR. Wrocław,
tel. 0695/55-77-85 W80003364

AKADEMIA URODY
oferuje:
K O S M E TY K I
S O L A R IA
S P R Z Ę T K O S M E TY C ZN Y
P R O D U K T Y D O P A ZN O K C I

SUN DESIGN

O

SPRZEDAŻ, SKUP URZĄDZEŃ OPALAJĄCYCH
NOWYCH I UŻYWANYCH, ZAMIANA, leasing, lampy kosmetyczne, akcesoria, Kryger Solaria Concept Poznań, ul. Lazurowa/Szydłowska, Złotkowo, ul. Lipowa 3, tel. 061/849-24-03,0501/64-06-00
W01028334

SPRZĘT INWALIDZKI: wózki inwalidzkie, bafconiki, chodziki, kule
• od 120 zł. Lwówek śląski, teł. 075/782-29-22 po godz. 20,0751
78243-16,0603/50-91-11
SPRZĘT REHABILITACYJNY : wózek inwalidzki, prod. szwedz
kiej - 400 zł, łóżko medyczne, wielofunkcyjne, prod. szwedzkiej 500 zł oraz wózek-krzesełko z toaletą - 350 zł, stan b. dobry. Wro
daw, teł. 071/348-33-27
TIPSY ŻELOWE UVA FIBERGLAS jedwabne, • 60 zl. Wrocław,
tei. 0694/58-73-50
TIPSY ŻELOWE FIBERGLAS,-60 zl. Wrocław, tel. 0602/64-85-65

UWAGA! DZIERŻAWIMY SOLARIA NA BARDZO
KORZYSTNYCH WARUNKACH! Transport, mon
taż, lampy. WYKONUJEMY: podesty aluminiowe
pod solaria (różnych rozmiarów) - ścianki dzia
łowe i inne, tel. 0604/09-32-04 W01024584

WÓZEK INWALIDZKI elektryczny, używany, miesięczny, regulo
wane oparde i podnóżek, zasięg 30 km, 5-biegowy, stan idealny,
• 7.800 zł. Poniec, teł. 065/573-15-95,0604/78-93-38
WÓZEK INWALIDZKI prod. niemieckiej, dla osoby dorosłej, • 170
zł. Sułów, teł. 071/384-71-51
WÓZEK INWALIDZKI prod. niemieckiej, samojezdny, stan b. do
bry, - 2.500 zł. Trzebień, teł. 075/736-53-34 po godz. 19
WÓZEK INWALIDZKI ręczny, głębołd, aluminiowy, prod. niemiec
kiej, stan b. dobry, • 1.500 zł. Wrodaw, teł. 0504/87-88-18
WÓZEK INWALIDZKI SOPUR Classic, prod. niemieckiej, aktyw
ny, lekki, szer. siedziska 41 cm, koła i podnóżki odpinane, regulo
wane poręcze, wąskie opony, stan b. dobry, • 700 zł. Wrocław, teł.
0505/19-05-01
WÓZEK INWALIDZKI UNIROLL aluminiowy, stan b. dobry, • 400
zł. Szewce, powiat trzebnicki, tel. 0601/7748-66

O
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SOLARIUM ERGOLINE 40/2, lampy 160 W, 4TP, oryginalny ste
rownik, mało używane, stan idealny, - 7.300 z ł, transport I montaż
gratis. Jawor, tel. 0696/48-31 -22
SOLARIUM ERGOLINE 100 białe, stan dobry, mało używane, 2.500 zł. Lubin, tal. 076/844-30-63
SOLARIUM ERGOLINE 43-lampowe, 4 lampy na twarz, 100 W,
stan b. dobry, sprawne, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-11-15
SOLARIUM ERGOLINE 50-lampowe, 3 wzmacniacze na twarz,
lampy 160 i 1.000 W, klimatyzacja, sterownik, stan b. dobry, 15.000 zł. Wrocław, tel. 0601/34-24-34
SOLARIUM ERGOLINE 30-łampowe, 5 wzmacniaczy na twarz,
nowe lampy, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0609/19-11 -44
SOLARIUM ERGOLINE 70-lampowe, 4 wzmacniacze na twarz,
lampy 160 i 1.000 W, klimatyzacja, sterownik, • 12.000 zł. Wro
cław, tel. 0696/48-35-28
SOLARIUM GOLF 100 W, 25-łampowe, 2 lampy na twarz, mało
używane, stan b. dobry, • 1.000 zł. Syców, teł. 062/785-42-71,0604/
52-21-06
ł
SOLARIUM GOLF 62 lampy + 12 lamp na twarz, stan dobry, •
7.000 zł. Świdnica, teł. 074/852-64-86
SOLARIUM PHILIPS 1-stronne, nowe, • 650 zł łub zamienię na
telefon GSM. Jelenia Góra, teł. 0600/53-16-92
SOLARIUM PRIYILEG domowe, duże, na kółkach, stan idealny,
- 400 zł. Niemcza, teł. 074/837-60-11,0606/42-34-87
SOLARIUM SANOWICH łóżko, 20 rur^dł. 2 m, - 1.200 zi. Wro
daw, tei. 0692/18-55-11
SOLARIUM SUNFIRE Plus, 36-łampowe, 3 wzmacniacze na
twarz, lampy 100 W, profilowana płyta dolna, automatyczne, -1.200
zł. Jelenia Góra, teł. 0603/20-61-12 v
SOLARIUM UWE BLACK POWER 160 W, 42/6, elektrycznie
•podnoszona klapa, • 5.500 zł. Góra, tel. 065/544-14-26,0603/
38-7744
SOLARIUM UWE BLACK POWER 42-łampowa+ 6-iamp na twarz,
nawiew turbo * komplet lamp, stan idealny, • 11.000 zł. Jelenia
Góra, teł. 0600/95-31-30
SOLARIUM UWE BLACK POWER 42-lampowe, 6 wzmacniaczy
na twarz, - 8.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/B66-3249, 06061
45-77-28
SOLARIUM UWE BLACK POWER, 42-łampowe, 6 wzmacniaczy
na twarz, sterownik, stan b. dobry, • 8.000 zł. Wrocław, tei. 0604/
47-02-92

O
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SUN DESIGN - 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Kłodzka 7a
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INSTRUMENTY
MUZYCZNE
AKORDEON HOHNER111 basów, • 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/
57-27-03
AKORDEON WELTMEISTER 120 basów, • 1.000 zł, teł. 06921
42-76-39
AKORDEON WELTMEISTER S4, -1.850 zł lub zamieniana tań
szy. Kąty Wrocławskie, teł. 071/3166240,0504/90-63-85
AKORDEON WELTMEISTER 120 basów, stan b. dobry. • 650 zł.
Wałbrzych, teł. 0601 /57-27-03
AKORDEON WELTMEISTER stan b. dobry. 120 basów, 11 regi
strów, -150 zł. Wrocław, tel. 0600/92-87-16
AKORDEON WELTMEISTER, • 500 złv Wrocław, tel. 071/
791-7945
COMBO GITAROWE FENDER MIGHTY REVERB 40 W, prod.
USA, z 1977 r, - 1.000 zł. Wrodaw, tel. 071/794-74-86, 0502/
93-25-31
COMBO GITAROWE HARTKE B-120 basowe. 120 W. 2 gło
śniki. na kółkach, stan idealny, - 1.700 zl. Lubin, tel. 076/
724-04-58
COMBO GITAROWE ROLAND z głośnikami Celestion, stan ide
alny, -1.450 zł. Wrodaw, tel. 0696/36-85-66
COMBO GITAROWETOTALIOO CARDIONIMEAZ1100 W, fuzz,
vibrato, pogłos, 4 wejścia, 4 głośniki fi 25 cm, duża dynamika
dźwięku, • 350 zi. Ziębice, teł. 074/81940-58
EFEKT GITAROWY ZOOM GFX-707, nowy, - 400 zł. Strzelin,
tel. 071/392-30-58 po godz. 15.0600/3642-09
FORTEPIAN JULIUS BLUTHNER z 1880 r, - 10.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/7602-23
GITARA AKUSTYCZNA nowe struny. -100 zł. Oleśnica, tel. 071/
798-06-72,0693/48-74-37
GITARA AKUSTYCZNA stan dobry, • 60 zł. Wrocław, tel. 0608/
33-87-86
GITARA BASOWA Fender Squier, ? 850 zł. Wrodaw, teł. 071/
360-88-61
GITARA ELEKTRYCZNA Diamant, czarna, 2 przystawki, 22-progowa, prod. czeskiej, kopia Gibsona Les Paul, stan b. dobry, • 280
zł. Kępno, teł. 062/782-24-77,0507/14-95-08

GITARA ELEKTRYCZNA, • 500 zł. Młftowice, powiat legnicki,
SKRZYPCE 4/4, stan b. dobry • 550 zł i gitara akustyczna, stan b.
dobry -150 zł. Pisarzowice, powiat brzeski, tel. 077/442-65-08
tel. 0602/78-91-38
GITARA ELEKTRYCZNA WASCHBURN N-2 mostek Floyd-RoSPRZĘT ESTRADOWY : wzmacniacz z mikserem, 2x250 W,
se, blokada, futerał, • 650 zł. Świebodzice, teł.0608/17-86-15
i i efektem, 127 programów - 1.500 zł, Sound Canvas Roland
SC55 - 400 zł, sequencer Kawał Q-80EX -1.100 zl, tel. 0504/
GITARA ELEKTRYCZNA DIAMOND pokrowiec, - 350 zł. Świe
9145-59
bodzice, teł. 0608/17-88-15
SPRZĘT ESTRADOWY: moduł, stacja dysków, sekwenser Ro
GITARA ELEKTRYCZNA GIBSON Les Paul (kopia), prod. ja
land MT-120, wszystko w jednym • 1.450 zł oraz wokaBzer Viscopońskiej, z 1985 r, wklejany gryf, znakomite wykonanie, zawo
unt HP3 • 800 zł. Brzeg, tel. 0693/48-18-06
dowe brzmienie, - 970 zł. Wrodaw, tel. 071/794-74-86, 0502/
SPRZĘT ESTRADOWY : kolumny Yamaha S115IV, trapezo
93-25-31
we, 2-drożne, 500/1.000 W, końcówka mocy PA4500,2 x 630
INSTRUMENTY MUZYCZNE: akordeony guzikowe, 60,80,96 i
W, mikser MX12/6,12 kanałów, 16 efektów wokalnych, oka
120 basów, barytony oraz pianino, prod. niemieckiej, stylowe ze
blowanie, - 8.000 zl. Głogów, tel. 076/834-16-84, 0505/
świecznikami, 1.5004.000 zł. Leszno, teł. 0603/89-23-00
10-05-52
INSTRUMENTY MUZYCZNE: keyboard Rotad MF-120. czytnik
SPRZĘT ESTRADOWY: perkusja, pełny zestaw - 950 zł, ko
dyskietek z modułem i sekwenserem, • 1.100 zł, syntezator Korg
lumny T&nsil ZGE-250 • 750 zł/szt, mikser Box Electronics
X-5, stan idealny, -1.500 zl. Wrocław, tel. 071/361-79-34,05031
SPM-300, stereo -1.150 zl. Legnica, tel. 076/722-01-05,076/
67-62-63
866-65-63
KEYBOARD CASIO CT-636 465 tonów, 100 podkładów muzycz
SPRZĘT ESTRADOWY : sprzęt nagłośnieniowy, instrumenty i
nych + zasilacz, pokrowiec, stojak na nuty, stan idealny, - 550 zł.
urządzenia studyjne - od 100 zl. Lubin, tel. 0601/07-23-10
Głogów, tel. 076/831-77-13,0692/33-26-67
TALERZ DO PERKUSJI PAISTE ALFA CRASH 18', stan ideal
KEYBOARD CASIO CTK-500 zasilacz, stojak, podstawka pod
ny • 450 zł, gitara elektryczna, deska bas • 100 zł, gitara elek
nuty, - 400 zł. Opole, teł. 077/456-98-28,0502/09-69-58
tryczna Samba - 90 zł. Głuchołazy, tel. 077/43943-75
KEYBOARD KETRON X1 twardy dysk + wokalizer, - 7.000 zł.
TRĄBKA
stan dobry, futerał, • 330 zł. Wałbrzych, tel. 074/
Wrodaw, tel. 0602/75-99-30
841-62-26
KEYBOARD KORG IX 300 stacja dysków, sequencer 16 trakcji, TRĄBKA AMATIATR 302, • 850 zł. Wrocław, teł. 0696/36-65-66
2.700 zł. Bolków, tel. 075/74147-22,0607/89-77-92
UTWORY MUZYCZNE SMF/GM aranże, teksty, nowość z 2003 r,
KEYBOARD KORG IS-50, • 2.000 zł. Namysłów, tel. 077/
- 50 zł. Świebodzice, teł. 074/85443-77
410-36-88 po godz. 18
UTWORY MUZYCZNE SMF/GM lata 601- 2004', polskie i zagra
KEYBOARD ROLAND E-66 stacja dysków, instrukcja w języku
niczne, na dyskietkach 2 HD, DO - od 2 zł/szt, podkłady audio, co
polskim, miękki pokrowiec, + program komputerowy do tworzenia
tydzień
nowości. Wschowa, tel. 065/540-20-10,0609/60-74-71
i obróbki utworów Cakewałk 6.0, • 1.400 zł. Świdnica, tel. 0605/
WIOLONCZELA 4/4, stan dobry, - 2.500 zł. Długopole Zdrój, teł.
39-70-31
074/813-91-20,0602/71-63-78
KEYBOARD ROLAND EXR-5 najnowszy model, nowy, na gwa
WZMACNIACZ ESTRADOWY ADS 2x100 W, stereo, stan Ideal
rancji, • 3.200 zł. Wałbrzych, fei. 0601/57-27-03
ny, - 690 zł. Bolesławiec, tel. 0606/7941 -69
KEYBOARD ROLAND E-66 ze staqą dysków, - 2.100 zł. Wał
ZAMIENIĘ KEYBOARD CASIO CTK 650 - na inny, ze stacjądysbrzych, tel. 0601/57-27-03
ków, może być Korg, Roland, Yamaha, z dopłatą do 2.000 zł. Lu
KEYBOARD TECHNICS SX-KN930 stan b. dobry, - 1.700 zł.
bin, teł. 076/847-95-88,0606/29-38-52
Rawioz, teł. 0505/46-77-10
KEYBOARD YAMAHA PSR-1000 stacja dysków, stan b. dobry, 4.500 zł, teł. 0607/54-35-37
KOLUMNY ESTRADOWE 500 W, prod. niemieckiej, średnica gło
śników niskotonowych 15 cali, 8 omów, uchwyty, -1.100 zł. Brzeg
Dolny, teł. 0600/89-8043,0696/42-77-84
KOLUMNY ESTRADOWE JBL 400 W, czarne, nie używane.
3-drożne, średnica głośników niskotonowych 15 cali, - 620 zł. Le
gnica. teł. 076/721-68-53,0509/38-68-86
KOLUMNY ESTRADOWE 2 x 200 W, 8 omów, 15', głośniki Beyma, 2-drożne, mało używane, stan b. dobry, -800 zł. Rawicz, teł.
0696/7642-07
W tej rubryce drukujemy oferty matrymonialne
KOLUMNY ESTRADOWE 200 W, 8 Ohm, - 700 zł. Wabrzych,
czytelników, biur matrymonialnych w cenie 6 zł
tel. 0609/03-68-05
za ofertę (oferta z wyróżnikiem do 250 znaków)
KOLUMNY ESTRADOWE LDM 2 x 300 W, -1.900 zł. Wałbrzych,
teł. 074/843-36-25
KUPIĘ AKORDEON prod. niemieckiej, 48 lub 60 basów, w do
brym stanie zewnętrznym, może być do małego remontu lub stro
jenia. Wrodaw, tel. 071/785-76-31
KUPIĘ AKORDEON HOHNER S4 lub inny, prod. włoskiej. Ka
lisz, teł. 062/751-09-22
KUPIĘ AKORDEON WELTMEISTER lub Hohner, może być do
3
CENTRUM MATRYMONIALNE
rdmontu. Jelcz-Laskowice, powiat oławski, tel. 0691/11-69-99
KUPIĘ GITARĘ AKUSTYCZNĄ JUANITA prod. hiszpańskiej, z
pokrowcem lub bez, do 300 zł. Oleśnica, tel. 071/314-39-35
Wrocław, ul. Wita Stwosza 28, p. 119
KUPIĘ INSTRUMENTY MUZYCZNE stare. Świebodzice, tel. 074/
854-37-53,0605/95-79-28
29 LAT Pani, ładna, szczupła, szatynka, mieszkanka
KUPIĘ KEYBOARDY YAMAHA: PSR-630, PSR-730, PSR-640
malej miejscowości, wychowuje 4-letniego syna, ceni
lub PSR-740, stan dobry. Żary, tel. 068/479-11-90, 0608/
dom i rodzinę, lubi dobrą książkę, odpoczywa pracując
48-8542
w ogrodzie lub spacerując, jest wrażliwa, ma dobre, czułe
MIKSER BEHRINGER EURORACK MX 802A 8-kanalowy, • 600
serce, chce poznać Pana do 38 lat, z poważnym podej
zł. Wrocław, teł. 071/3614040
ściem do życia, ceniącego wartośd rodzinne., tel. 071/
ORGANY meblowe, prod. USA, podwójna klawiatura, z nagło
341-99-23
śnieniem, nadają się do kaplicy lub kośdoła, - 700 zł. Nowa Sól,
39 LAT Pani, sympatyczna, szczupła, blondynka, wrotel. 068/387-53-16
cławianka, pogodna, otwarta, zrównoważona, domatorORGANY CASIO CT-700, - 650 zł łub zamienię na komputer, w
ka, chętnie wędruje po górach, lubi teatr, siucha muzyki,
tej cenie. Nowa Ruda, powiat kłodzki, tel. 074/872-60-86
pozna kulturalnego Pana, z poczudem humoru, pracu
ORGANY CASIO nowe, stan idealny, • 900 zł. Oława, teł. 06921
jącego, aktywnego, zmotoryzowanego, który będzie dla
42-76-39
niej opardem i partnerem w dalszym życiu., tel. 071/
ORGANY EMINENT prod. holenderskiej, podwójna klawiatu
341-99-23
ra, nożna oktawa basowa, profesjonalne - Chorus Tremolo,
stan b. dobry, - 1.350 zl. Grodków, tel. 077/415-14-39 po
39 LAT Pan, kawaler, 182 cm, 115 kg, dobrze zbudowa
godz. 20
ny, mieszka poza VWodawiem, pracuje, jest spokojny,
ORGANY KORG IS40 sekwencer, możliwość tworzenia barw,
zrównoważony, odpowiedzialny, nosi okulary, chce po
wyświetla karaoke, stan idealny ♦ barwy, style, utwory midi, znać Panią gospodarną, spokojną, która nie chce dłu
3.200 zł lub zamienię. Rudna, powiat lubiński, tel. 0698/
żej być sama, która chce wyjść za mąż., tel. 071/
30-78-24
341-99-23
ORGANYTHOMPSONIC TS-33 nie używane, zapakowane, dużo
44 LATA Pani, szatynka, pełna wewnętrznego depła, o
funkcji, • 110 zł. Legnica, tel. 076/721 -58-53.0509/38-68-86
dużym poczuciu humoru, bezpośrednia, otwarta, chęt
PERKUSJA PEARL Export Select, czarna, kompletna, talerze
nie poznaje nowe miejsca, nie lubi rutyny, pozna Pana
Paiste, hi-hat, splash, crash, stan b. dobry, - 2.800 zf. Strzegom,
do 55 lat, kulturalnego, czynnego zawodowo, niezależ
teł. 0607/84-01-16
nego finansowo, zmotoryzowanego, który jest przebojo
PERKUSJA POLMUZ kompletna, mało używana, stan idealny, wy, kreatywny i zaradny, potrafi dać kobiede. poczucie
650 zł. Żartw, teł. 074/858-97-24
bezpieczeństwa,, tel. 071/341-99-23
PERKUSJA SZPADERSKI po remonde, kolor wiśniowy, nadągi
47 LAT Pani, mieszkanka Monachium, Polka, zgrabna,
Remo i Aąuarian, statywy, hi-hat, stopa, stan idealny, • 900 zł.
ładna, blondynka, ma dom we Wrocławiu, chce poznać
Potworów, powiat ząbkowicki, tel. 0694/43-58-63
wolnego Pana, ok. 180 cm, zadbanego, pracującego,
PIANINO BIAŁORUŚ stan b. dobry, z metalową płytą, wysoki
kóremu zależy na poznaniu osoby wartośtiowęj, odpo
połysk + krzesło obrotowe, - 2.000 zł. Oława, tel. 071/313-36-52,
wiedzialnej, przedsiębiorczą., tel. 071/341-99-23
0503/04-14-60
49 LAT Pan, wysoki, przystojny, prowadzi własną dzia
PIANINO CALISIA stan b. dobry, - 2.500 zł. Ochla, gm. Zielona
łalność, aktywny, zdecydowany, energiczny, lubi wyzwa
Góra, tei. 068/321-10-04
nia i nowe wrażenia, szuka Pani z klasą, eleganckiej,
PIANINO FORSTER z metalową płytą, stan b. dobry, do stroje
nia, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-31-60,0607/10-26-35
kobiecej, która będzie dzielić jego pasje do gór, morza i
zafascynuje go swą urodą i ciekawą osobowośaą, bez
PIANINO J. SCHWANDER PARIS1867 rok, stan b. dobry, • 2.500
zł. Ostrów Wkp, tel. 0609/1342-84
dzietnej, z prawem jazdy., tei. 071/341-99-23
PIANINO LEGNICA M-100A, • 1.900 zł. Legnica, tel. 076/
53 LATA Pani, 158 cm wzrostu, blondynka, pogodna,
862-98-07
ugodowa, wrażliwa, dobrze i chętnie gotuje, towarzyska,
PIANINO OFFBERG wysoki połysk, stan b. dobry, -2.400 zł. Niem
lubi ogród, wycieczki, zwierzęta; szuka Pana do 60. lal,
cza, tel. 074/837-81 -34
energicznego, niezależnego finansowo, odpowiedzialne
PIANINO OLBRICHT do renowacji, klawisze z kośd słoniowej, z
go, zmotoryzowanego, o zbliżonych zainteresowanich.,
metalową płytą, • 1.300 zł. Piława Górna, tei. 074/832-50-12,-0691/
tel. 071/341-99-23
84-16-10
63 LATA wdowiec, niewysoki, mieszka sam w 2-pokojoPIANINO SCHUPPE & NEUMAN do remontu. • 3.000 zł. Legni
wym mieszkaniu, jest energiczny, w dobrej kondycji fi
ca, tel. 076/721-67-76
zyczną, lubi rozmawiać, potrafi wiele rzeczy sam na
PIANINO TRAUGOTT BERNDT przedwojenne, z drewnianą płytą,
prawić, pozna wdowę, rozwódkę, miłą, dobrą gospody
stan dobry, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/372-86-17
nię, umiejącą piec dasta, z własnym mieszkaniem, bez
POSZUKUJĘ ZESPOŁU wokallsta-gitarzysta, zawodowiec, 41 lat
dzied na utrzymaniu., tel. 071/341-99-23
z szerokim repertuarem, aranżer, pomysłodawca, szuka pracy w
70 LAT wdowa, zadbana, energiczna, blondynka, miesz
zawodowym zespole z Wrocławia. Wrocław, tel. 071/794-74-86,
kanka Wrocławia, wesoła, bezpośrednia, towarzyska,
0502/93-25-31.
bardzo aktywnnie spędza czas, jest pełna werwy i cie
SAKSOFON ALTOWY stan dobry, - 750 zł. Oleśnica, tel. 071/
kawa świata, pozna Pana towarzyskiego, zadbanego,
314-38-31
kulturalnego, lubiącego taniec, równie aktywnego zmo
SAKSOFON TENOROWY WELTKLANG ustnik BS, twardy fule-.
toryzowanego, niezależnego finansowo, z gestem,, fan
rai, stojak, poduszki, stan b. dobry • 1.050 zł oraz sopranowy Thom
tazją,, tel. 071/341-99-23
son, szyjka prosta i wygięta, podróbka Yamahy, stan b. dobry, DLA SPOKOJNEGO niepijącego40-letniego Pana, roz
2.450 zł. Świdnica, tel. 074/85246-56,0508/78-13-27
wiedzionego, mieszkającego obecnie z matką, poszu
SAKSOFONTENOROWY, - 750 zł. Wabrzych, teł. 074/843-36-25,
kujemy Pani, czułej, o dobrym wrażliwym sercu, potra
0503/35-63-62
fiącej smacznie gotować, posiadającej własne mieszka
SAKSOFONTENOROWY prod. czechosłowackiej, srebrny, fute
nie, niezbyt wymagającej, która znajdzie w nim czułego
rał ♦ stojak na nuty, - 800 zł. Wrocław, tel. 0606/53-71-69
partnera i dobrego męża., tel. 071/341-99-23
SKRZYPCE 4/4, lutnicze, stan b. dobry, - 4.000 zl. Opole, tel.
0602/11-14-92
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Zasady zamieszczania ogłoszeń
w tej rubryce są następujące:
1. Nie publikujemy danych osobowych, adresów i telefonów ogłoszeniodawców. Są one wyłącznie do wiadomości
redakcji. Ogłoszenia w gazecie zawierają tylko numer nadany przez naszą redakcję lub przez biuro matrymo
nialne przyjmujące ofertę albo numer skrytki pocztowej ogłoszeniodawcy.
2. Nie przyjmujemy ogłoszeń przez telefon. Ogłoszenia można składać osobiście w redakcji lub korespondencyj
nie. Jeżeli ogłoszenie przesyłacie Państwo pocztą konieczne jest dołączenie do niego kserokopii 2 i 3 strony
dowodu osobistego. Dane osobowe na kuponie ogłoszeniowym muszą być zgodne z danymi osobowymi w
dowodzie osobistym.
3. Odpowiedzi na oferty prosimy nadsyłać do naszej redakcji, z zaznaczeniem na kopercie numeru ogłoszenia,
którego odpowiedź dotyczy. Można je u nas odbieraćw terminie do jednego miesiąca od daty ukazania się
oferty. Oferty nie odebrane w tym terminie będą niszczone.
4. Tych z naszych czytelników, którzy chcieliby otrzymywać od nas pocztą odpowiedzi na swoje oferty, prosimy o
wpłatę na nasze konto 10 zł i załączenie wpłaty do oferty.

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl
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39 LAT szczupła, wysportowana, blondynka, tenis, ba
sen, lubi rowerowe wycieczki w góry. Wrocław, tel. 071/
781-01-11,071/781-01-27
39 LAT Joanna, rozwiedziona, średnie, spokojna domatorka lubiąca wyjazdy za miasto, pozna dojrzałego emo
cjonalnie, może być domatorem. Wrodaw, tel. 071/
781-01-11,071/781-01-27 40 LAT Ralf, Niemiec, kawaler, średnie, pracuje jako
sprzedawca, czynnie pływa, szuka uczudowej aktyw
nej towarzyszki żyda, zainteresowanej wyjazdem do
Niemiec. Wrodaw, tel. 071/781-01-11,071/781-01-27
41 LAT Barbara, lekarka z własnym gabinetem, szuka
lekarstwa na pracoholizm, pozna osobę nie ze środowi
ska medycznego, lubi narty i wycieczki w dziwne miej
sca. Wrodaw, tel. 071/781-01-11,071/781-01-27
42 LATA Maria, zapracowany informatyk z humorem pa
trzący na świat. Wrocław, tel. 071/781-01-11, 071/
781-01-27
42 LATA Ewa, rozwiedziona, córka lat 15, uczudowa, z
dużym poczuciem humoru, lubi pielesze domowe, do
bra kuchnia, również chińska. Wrocław, tel. 071/
781-01-11,071/781-01-27
42 LATA Aleksander, wyższe, więcej niż przeciętna in
teligencja, uwielbia dyskusje przy świecach. Wrodaw,
tel. 071/781-01-11,071/781-01-27
42 LATA Agata, filigranowa blondynka, pozna miłośnika
muzyki poważnej, z którym miło spędzi czas. Wrodaw,
tei. 071/781-01-11,071/781-01-27
43 LATA Aldona, zabiegany handlowiec, pozna Pana w
celu wspólnych wyjazdów w góry. Wrocław, tel. 071/
781-01-11,071/781-01-27
44 LATA Ginter, Niemiec, rozwiedziony, średnie, spo
kojny domator, uczudowy, mówi po angielsku, pozna
Panią zainteresowaną wyjazdem do Niemiec. Wrodaw,
tel. 071/781-01-11,071/781-01-27
44 LATA Roland, Niemiec, rozwiedziony, wyższe, zain
teresowany przyjazdem do Polski, mówi po polsku, po
zna domatorkę o optymistycznym podejśdu do żyda.
Wrodaw, tel. 071/781-01-11,071/781-01-27
48 LAT Adam, Pdak z Austrii, wyższe, brak nałogów,
pozna panią gotową wyjechać, do lat 32. Wrodaw, tel.
071/781-01-11,071/781-01-27
48 LAT Krzysztof, przedsiębiorczy biznesmen, pozna
panią z klasą. Wrodaw, tel. 071/781-01-11, 071/
781-01-27
49 LAT Bruno, Niemiec, wyższe mechaniczne, rozwie
dziony, spontaniczny brunet, zdecydowany na przyjazd
i zamieszkanie w Polsce, pozna Panią rodzinną, uczudową. Wrodaw, teł. 071/781-01-11,071/781-01-27
50 LAT Kamil, energiczny, uwielbia dalekie rejsy wła
snym jachtem - ale nie samemu, obecnie gustuje w cie
płych krajach, lubi też zimowe wydeczki w góry. Wro
daw, teł. 071/781-01-11,071/781-01-27
50 LAT Julia, sympatyczna wdowa, pozna pana bez na
łogów, który podzieli jej pasję pracy w ogrodzie. Wro
daw, tel. 071/781-01-11,071/781-01-27
51 LAT wdowa, szczupła, pogodna i wrażliwa, pozna
czułego i opiekuńczego Pana, status materialny nie tak
ważny jak wewnętrzne depło i dobro. Wrodaw, td. 071/
781-01-11,071/781-01-27
51 LAT Szwajcar, od trzech lat w Polsce, pozna Panią
skłonną wyjechać. Wrodaw, tel. 071/781-01-11, 071/
781-01-27
51 LAT Peter, Niemiec, średnie, rozwiedziony, czuły i
wyrozumiały, szuka normalnej Pani, która potrafi do
strzec drugą osobę w związku i będzie zainteresowana
wyjazdem do Niemiec. Wrodaw, tei. 071/781-01-11,071/
781-01-27
53 LATA Alina, właśdddka pensjonatu nad jeziorem,
pozna Pana z którym miło spędzi czas. Wrodaw, tel. 071/
781-01-11,071/781-01-27
54 LATA Alicja, energiczna, rozwódka, wyższe, dom w
górach, szuka pogodnego i wrażliwego. Wrodaw, tel.
071/781-01-11,071/781-01-27
54 LATA Arek, wyższe - inż. budownictwa, pozna energicznąblondynkę do la t47. Wrodaw, td. 071/781-01-11,
071/781-01-27
54 LATA Grażyna, wdowa z Niemiec, pozna Pana zain
teresowanego wyjazdem. Wtodaw, tel. 071/781-01-11,
071/781-01-27
55 LAT Jadwiga, niezależny nauczyciel akademicki,
na co dzień wysokie poczude humoru, dobra kuch
nia, uczudowa. Wrodaw, tel. 071/781-01-11, 071/
781-01-27
55 LAT Jadwiga, rozwiedziony prawnik z okolic Wroda
wia, samodzielne dzied, bez nałogów, szuka Pana z któ
rym mio spędzi czas. Wrodaw, td . 071/781-01-11,071/
781-01-27
55 LAT Rafał, oficer WP, szczupły, wysportowany, wy
sokie oczekiwania, ale i dużo w zamian. Wrodaw, tel.
071/781-01-11,071/781-01-27
56 LAT Aleksandra, wdowa, szczupła, podoba się
znacznie młodszym, dobrze gotuje i potrafi zrozumieć
płeć odmienną. Wrocław, tel. 071/781-01-11, 071/
781-01-27
60 LAT Wiesława, rozwiedziona, entuzjastka wyjazdów
za miasto, pozna uczciwego. Wrodaw, tel. 071/
781-01-11,071/781-01-27
65 LAT Roman, rozwiedziony, szuka domatorki bez na
łogów, lubi częste wyjścia i taniec. Wrocław, td. 071/
781-01-11,071/781-01-27
68 LAT Barbara, emerytowany ekonomista, szuka przyjadela na długie zimowe wieczory. Wrodaw, tel. 071/
781-01-11,071/781-01-27
77 LAT Piotr, emerytowany wykładowca, pozna Panią
na poziomie, z szerokimi horyzontami. Wrodaw, tel. 071/
781-01-11,071/781-01-27
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BIURO DOHAD2TWA PfńsONAlNECO
CHARJUCTEHOUieaniY DOBÓR RARTKPÓW
wwwTl p lu si .com.pl
pl. Solidarności 1/3/5
V p.. pok. 33 w godz. 10-18

SEKCJA
WYSOKIEJ WERYFIKACJI
0

UWAGA] NOWA PLACÓWKA. BIURO ,1 plus
1” , oddział Wałbrzych, ul. Mazowiecka 3
(market „Albert” ), le i. 074/666-20-15, 0741
666-20-45 (fax) w godz. 10-18

25 LAT Marta, panna, wyższe, romantyczka, kino, teatr,
narty czynnie, pozna uczuciowego realistę z poczuciem
taktu. Wrocław, tei. 071/781-01-11,071/781-01-27
26 LAT Alicją panna, wyższe humanistyczne, filigrano
wa brunetka z dużym poczuciem humoru, d oić ma nu
dziarzy zapatrzonych w siebie, szuka przyjaźni i zara
zem uczucia. Wrocław, tel. 071/781-01-11, 071/
781-01-27
26 LAT Darek, średnie techniczne, kawaler/zapracowa
ny, z ciekawymi perspektywami, dość ma przypadkowych
znajomości z dyskotek, szuka uczciwej i uczuciowej.
Wrocław, tel. 071/781-01-11,071/781-01-27
26 LAT Dagmara, panna, wyższe, wysoka blondynka o
niebieskich oczach, wysokie wymagania, ale i dużo w
zamian, pozna kawalera do lat 33. Wrocław, tel. 071/
781-01-11,071/781-01-27
27 LAT Romek, kawaler, zawodowe, wysokie ambicje,
ciekawe perspektywy, lekka nadwaga, pozna aktywną
fizycznie pannę do lat 29. Wrodaw, tei. 071/781-01-11,
071/781-01-27
27 LAT Ela, panna, wyższe, wysoka i szczupła a zara
zem mająca to coś co podoba się innym, znudzona pod
rywami w klubach, pozna osobę twardo stąpającą po
ziemi, a przy tym uczuciową i na poziomie. Wrodaw, tel.
071/781-01-11,071/781-01-27
27 LAT Ryszard, wyższe w toku, romantyczny domator
z wybitnym poczuciem humoru, rozbawi każdego, po
zna wysoką pannę, bez nałogów, do lat 26. Wrocław, tei.
071/781-01-11,071/781-01-27
28 LAT Alma, panna, wyższe, dość ma schematu dom •
praca, poszukuje bratniej duszy, lubiącej literaturę współ
czesną i umiejącej śmiać się również z siebie. Wrocław,
teł. 071/781-Ó1-11,071/781-01-27
29 LAT Wiktoria, panna, wyższe, filigranowa szatynka o
uwodzicielskim spojrzeniu, dość ma zadufanych w so
bie osób poznawanych przypadkiem, teatr, wspinaczka,
kajaki. Wrocław, tel. 071/781-01-U , 071/781-01-27
29 LAT Tomek, średnie, kawaler, własna firma, praco
holizm nie służy zdrowiu, pozna nietuzinkową szatynkę,
lubiącą wyjazdy na narty. Wrodaw, tei. 071/781-01-11,
071/781-01-27
30 LAT Beata, panna, wyższe, szuka osoby o miłym
uśmiechu, przyjaźnie nastawionej do ludzi, lubi spacery
1 romantyczne rozmowy. Wrodaw, tei. 071/781-01-11,
.071/781-01-27 *430 LAT Karol, kawaler, zawodowy kierowca, bez nało
gów, nie ma szczęścia do lej właściwej, pozna szczerą i
otwartą pannę do lat 28. Wrodaw, tel. 071/781-01-11,
071/781-01-27
32 LATA Dorota, panna, wyższe, naturalna blondynka,
trochę kapryśna aie na poziomie, pozna blondyna który
ma w sobie to coś, nie lubi nudziarzy. Wrodaw, tel. 071/
781-0T-11,071/781-01-27
32 LATA Anną panna, średnie, spontaniczna brunetka
o pozytywnym nastawieniu do żyda, pozna realistę, któ
ry potrafi patrzyć w przyszłość z optymizmem. Wrodaw,
tel. 071/781-01*11,071/781-01-27
33 LATA Zbyszek, wyższe medyczne, zapracowany,
optymista z miłym uśmiechem, o wielkim sercu i niena
gannych manierach, narty, turystyka piesza, lekkoatle
tyka Wrodaw, teL 071/781-01-11,071/781-01-27
34 LATA Anna, ponad wyższe ekonomiczne, nauczyciel
akademicki, bardzo spontaniczna, z poczuciem tałctui
humoru, lubi .brać żyae na gorąco’ . Wrodaw, tel. 071/
781-01-11,071/781-01-27
34 LATA Oliwer, Niemiec, kawaler, zawodowe, mecha
nik, pozna spontaniczną pannę zainteresowaną wyjaz
dem do Niemiec. Wrodaw, tel. 07.1/781-01-11, 071/
781-01-27
34 LATA Piotr, wyższe, w separacji, zawiedziony bra
kiem stałości uczuciowej, pozna normalną dziewczynę,
z którą rozpocznie wszystko od nowa. Wrocław, teł. 071/
781-01-11, 071/781-01-27
35 LAT Bartek, rozwiedziony, szatyn o smagłej cerze,
szuka odpowiedzialnej, aktywnej romantyczki o szero
kich horyzontach. Wrodaw, tel. 071/781-01-11, 071/
781-01-27
36 LAT Oja, panna, wyższe, nie ma szczęśda do (ego
jedynego, filigranowa szatynka o niebieskich oczach.
Wrodaw. teł. 071/781-01-11,071/781-01-27
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BIURO MATRYMONIALNE „MARTA” dla wymaga
jących - zaprasza atrakcyjne Panie, tylko oferty
zagraniczne, wpisowe gratis, spotkanie we Wro
cławiu, wiele interesujących fotoofert, tel. 0606/
11-65-09 W80002854
EWA - DOBÓR CHARAKTEROLOGICZNY PART
NERÓW oferty krajowe i zagraniczne, tel. 071/
766-11*71 www.ewapbm.pl W01034354

PANNA lat 31, bez zobowiązań, wykształcenie wyższe, ni
ska brunetka, inteligentna i wrażliwa, pozna Pana z wykształ
caniem wyższym, do 35 lat, tel. 0602/67-02-33 M03002264
POZNAM PANIĄ Polkę, szczupłą wiek od 45 lat. Niemiec, 57 lat,
160 cm. 85 kg{.oferty biur matrymonialnych wykluczone, oferty
kierować na adres redakcji z dopieskiem Chrffre B-1002022.

TOWARZYSKIE
•

CLUB 69 - OSIEM SUPEREKSKLUZYWNYCH MŁODYCH
DZIEWCZYN zaprasza do eleganckiego lokalu w centrum •
całodobowo, tel. 071/359-25-85 301040274
0691/098-937 PUSZYSTA CZTERDZIESTOLATKA.
301038974

•

RAZEM - NIE BUDZISZ SIĘ SAM OGÓLNOPOL
S K A SIEĆ BIUR MATRYMONIALNÓ-POZNAWCZYCH .RAZEM ”, www.razem.com.pl. Lubin, tel.
076/842-26-59, 0696/48-19-42, 076/746-42-77
W84050414

ZAPRASZAMY
SAMOTNE PANIE 1 PANÓW
chcących naw iązać .
nowe znajom ości
1

NA EKSPRESOWE *
SPOTKANIE
tel. 0-809 227 164, 0-501 583 327
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APARTAMENCIK

zatrudni młode, atrakcyjne
panie do bardzo eleganckiego
klubu, o Wysokie/ renomie.
Gwarantuję wysokie zarobki,
zakwaterowanie oraz
g
miła atmosfero.

w Centrum,
atrakcyjne dziewczyny, jacuzzi
wyjazdy 24h
op^
Wrocław, ul. Poniatowskiego 25/6
te l. 0 71/796-67-91

IZA BRUNETKA PRYWATNIE, WYJAZDY, tel. 0697/67-02-14
401037614
KAMILA, MAŁGOSIAATRAKCYJNE DWUDZIESTOLATKI prywatnle; W^aatyteL0606/79-5^26 401037804 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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ATRAKCYJNE MIESZKANKO
w centrum, niskie ceny

ŁADNIUTKIE, MŁODZIUTKIE, DUECIK, DOMINACJA, EKSTRABIELIZNA. Zatrudnię. Wrocław, teł. 0501/70-32-19,0693/79-70-63
401037774
•
MASAŻ, tel. 071/797-55-59 301037634
•
NOWY SALON MASAŻU, tel. 071/787-21-34 301037654
•
PANÓW DO TOWARZYSTWA PAŃ, tel. 0692/16-81-74
302009614
PEŁNY KOMFORT, DYSKRECJA, ul. Legnicka 30/9, tel. 0693/
51-63-55 501037764 $5S
•
PRACA - AUSTRIA, LEGALNA DLA MŁODYCH ATRAKCYJNYCH KOBIET • luksusowy klub nocny, tel. 0506/03-47-17
301039014
•
PROMOCJA 50 ZŁ, teł. 071/372-53-53 301037624
•
PRZYJMĘ DZIEWCZYNY, tel. 0506/19-29-81 301034004
TRZYDZIESTOLETNIA BRUNETKA WSZYSTKO, tel. 0695/
72-52-89 401036994
•
ŻARLIWA ZGRABNA SZOSTECZKApięćdziesiędotatka, tel.
0694/26-13-06 301034294

«

tel. 071/792-57-53

i

Zatrudnimy dziewczyny

s

http://klub-piekielko.w.interia.pl
O

ANTYCZNE M EB LE A TAK ŻE I INNE STARE
PRZEDMIOTY KUPIĘ • również zniszczone: ze
gary, obrazy, figurki, ramy, lampy, wyroby z por
celany, szkła, metalu, monety, zdjęcia itp. Wro
cław, te l. 071/315-20-46, 0603/88-71-04
W02009644

O

ANTYCZNE M EBLE I INNE STAROCIE KUPIMY
rów nieido renowacji i naprawy, obrazy, ramy, ze
gary, figury, wyroby z metali, szkła, ceramiki, in
strumenty muzyczne, rzeczy wojskowe, pocztów
ki, znaczki, monety itp, teł. 071/325-23-82,0502/
93-77-08 W01034384

NR

fil
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w e W rocławiu

te l. 071/372-95-5

ttil
•
•
•

ul. Kochanowskiego 24a
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ATRAKCYJNE. SUPERCENY. PRYWATNE MIESZKANKO,
teł. 0696/39-86-63 301039314
BIG CYC. tel. 071/328-12-83 301038924
BLOND CZTERDZIESTOLATKA, tel. 0697/20-74-93
301028564
CAŁKOWICIE PRYWATNIE TRZYDZIESTOLATKA, tel.
0693/51-83-55 501037744

•
•
•
•
•

CENTRUM ROZKOSZY ZROBIMY WSZYSTKO, tel. 071/
342-26-19 302009464
CUDZOZIEMIEC POZNA PANIĄ DO TOWARZYSTWA, teł.
0600/60-96-32 301037134
CZTERDZIESTODWULATKA WSZYSTKO SUPERPROMOCJA, teł. 0507/35-52-36 301038374
CZTERDZIESTOPIĘCIOLATKA PRYWATNIE, tel. 0502/
92-72-21 301037784
CŻTERDZIESTOSIEDMIOLATKA MONIKA PRYWATNIE,
teł. 071/780-50-32 301032774

Elegancki Klub Kama
Wrocław, Kazimierza Wielkiego 27

®
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Z at r udnImy

§

dziewczyny - bardzo wysokie zarobki.
Zakwaterowanie - dyskrecja, bezpieczeństwo,
pomoc finansowa na początek.
Tal. 071/343-35-41, 0-507 670 741.
•

DAM OGŁOSZENIE OSOBOM PRYWATNYM, tel. 0692/
71-38-93 301037824___________________________

DOJRZAŁA BLONDYNKA, tel. 0697/20-74-93 401036204
•
DOM w Miliczu, pow. 300 m2, na osiedlu Kartowo kolo basenu, możliwość adaptacji na 3 mieszkania lub działalność
gospodarczą, do zamieszkania od zaraz, - 230.000 zl, tel.
0601/70-82-96 300000004
•
DOMINACJA, tel. 071/328-12-83 301038914
•
DOMINUJĄCA PATRYCJA, tel. 0694/26-13-06 301034304
•
DUECIK. tel. 071/341-31-31 301038954
•
DUET, tel-071/328-12-83 301038934 .________ _
- DWUDZIESTOPIĘCIOLETNIA FOTOMODELKA WSZYSTKO, tel.
0698/11-52-10 401038984
•
EKSKLUZYWNY SALON MASAŻU EROTYCZNEGO ZA
P R A SZA J. 071/369-56-04 302004514
ELEGANCKIE PRYWATNIE 071/343-07-10. 50103369455$
e
FULL SERWIS, tel. 071/341-31 -31 301038944
•
HAWAJKI, fel. 071/343-30-84 301037-644

ANTYKI: szafa 2-drzwiowa, orzechowa • 800 zł, bieiiźniarka, orze
chowa - 1.200 zl, żyrandol - 400 zł, ramy od 30 zł. Bąków, gm.
Długołęka, tel. 071/398-76-21
ANTYKI: szalka wysoka, po gramofonie - 500 zł, centrak a tele
foniczna, wieszana na ścianę • 300 zł, głowa jelonka z różkami 250 zł, koła młyńskie z piaskowca (5 szt) -1.000 zł, koryta, 100-150
zl/szt Jelenia Góra, teł. 075/752-16-94
ANTYKI różne, po renowacji • od 600 zł/szt Kożuchów, powiat
nowosolski, teł. 0602/27-68-46
ANTYKI: narty drewniane, z wiązaniami i kijkami, piecyk żeliw
ny, akordeon, maszyna szewska Claes, maszyna krawecka, maseinica, kask .orzeszek*, kołowrotek, radio. Henryk Gorajski,
64-420 Kwicz, powiat międzychodzki, ul. Nowa 11
ANTYKI kolekcja starych fajek, markowych, 9 szt, laski stare, stan
idealny, 2 szt, jedna ze srebrną główką, • 300 zł. Wałbrzych, tel.
0608/45-14-02
ANTYKI: szafa 2-drzwiowa • 1.400 zł, .pensjonarka’ -1300 zł,
stolik okrągły, z kamiennym blatem • 700 zł, stoik okrągły, dębo
wy • 500 zł, żyrandol • 350 zł. Wrocław, teł. 0601/55-24-20
ANTYKI: traki na schody, wys. 90 cm, fi 5-6 cm, dębowe, stare,
toczone • 30 zł/szt, nadstawka na biurko, eklektyczna, 3-drzwio
we, wys. ok. 1.20 cm-400 zł. Wrocław, tel. 071/348-67-67
ANTYKI: szafa Art Deco, 3-orzwiowa, stołki, krzesła, lustro eklek
tyczne, żyrandol mosiężny, kufry, komoda, zegar stojący Gustaw
Becker, zegafy wiszące, zegary kominkowe. 700-4.000 zł. Wro
cław, teł. 071/349-16-83
ANTYKI: wóz dla kucyka, po renowacji - 3.500 zł, kuźnia kom
pletna • 2.000 zł, kolekcja maszyn szewskich i narzędzi, nogi do
maszyn i całe maszyny Singer, piecyki żeliwne, wagi dziesiętne,
żeliwne, topór z 1593 r, sygnowany, od 100 zł/szt biurko dębowe
czarne, dwustronne, z fotelem, po renowacji - 2.500 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 0696/35-26-55
ANTYKI: piec do pieczenia chleba, przedwojenny, na kolach,
po renowacji - 3.500 zł, mieszalka przedwojenna, projektory
Agfa, przedwojenne i inne. Ząbkowice śląskie, tel. 0696/
35-26-55

O

ARKADA STYL - SKUP i SPRZEDAŻ ANTYKÓW i
MEBLI STYLOWYCH, wysokiej klasy, kupimy lub
przyjmiemy w komis: biblioteki, biurka, kreden
sy, szafy, sofy, foteliki, stoły, krzesła, bieliźniarki, sekretery, dywany i inne stare przedmioty,
Wrocław ui. Gen. S. Grota-Roweckiego 75/79 (róg
ul. Parafialnej). Zapraszamy, tel. 0609/58-06-83,
0507/20-61-90, 071/346-55-71
W01024044

BIURKO LUDWIK FILIP, • 1.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/846-19-77,
0502/75-52-78

Od 1 listopada br. nowa rubryka „TOWARZYSKIE”.
W rubryce reklamy, oferty klubów, night klubów, innych
prowadzących organizację imprez i działalność rozrywkową.
1. M oduły tekstowe drukiem wyróżnionym

.•

O

NAJW IĘKSZĄ KLUB
W E WROCŁAWIU

O

;
* < N ig h t C lu b D u e w e W r o c ła w iu

W

przy ul. Wawrzyniaka 33

ft

071/362-80-65 (od 18), 0501-3S8-095

W Y JA Z D Y : strlptease, jakuzzi
duża w illa , m iła atm osfera

Zatrudnimy panie na
'bardzo atrakcyjnych warunkachf
koleżeńska atmosfera,
klienci z najlepszych
kręgów towarzyskich.
Możliwość zakwaterowania.

3) tekst bez grafiki, w kontrze, czcionka^,3 - 6

.............. cena 5 żł

cena za I ćm 7 z | + 22% VAT

W tej rubryce zamieszczamy wyłącznic płatne moduły tekstowe i reklamy.
Do zlecenia należy dołączyć:
- ^
- kserokopię zaświadczenia o działalności gospodarczej (aktualne) i orygi
nał do wglądu,
- -i'
- kserokopię dowodu osobistego zleceniodawcy, V

- oświadczenie nt. telefonów zamieszczanych w ogłoszeniu łub reklamie
o treści:
„Ja m ie j podpisany oświadczam, t e ’j estem właścicielem num eru telefonu
..................................... i wyratam zgodę na zamieszczenie go. h> „Auto Giełdzie •
Dolnośląskiej” w rubryce „Towarzyskie”.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy ?amieszcżeriia tekstu w rubryce
bez podania przyczyn lub do przeredagowania go.

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

RÓŻNE KUPIĘ

cena za 1 słowo + 22% VAT

1) tekst bez grafiki, czcionka 5 ,3 -6 p k t.............. ,............. ,......... . cena 3 .zł
2) tekst bez grafiki, ramka, czcionka 5,3 - 6 pk t............................... cena 4 zł
2. Reklam a powierzchniowa

BRYCZKA KONNA 7-osobowa, do renowacjL -1.200 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0606/89-04-59
BRYCZKA KONNA 6-osobowa • 3.000 zł lub zamienię na kucyka
- klacz lub ogiera. Sierosław, gm. Tarnowo Podgórne, tel. 061/
614-78-36,0602/38-59-55
DRZWI DREWNIANE wym.210x100 cm, szerokie futryny z ozdob
nymi fflunkami, 3 szt. + 1 szt przeszklone, ozdóbne klamki - 300
zł/szt oraz sofa z szufladą na pościel i wykładaną drewnianą pó&ą
- 400 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-43-75
KARETA coupe, typ francuski, koniec XIX w, -12.000 zł. Świdni
ca, tel. 0600/31-76-33
KOMODA czarna, rzeźbiona, do renowacji, wym. 121x95x67 cm,
-1.000 zł. Wojnowice, tel. 071/318-20-12
KOMODA LUDWIKXV dębowa, 2,40 m, stan b. dobry, • 2.100 zl.
Oleśnice, tei. 0601/55-44-35
KREDENS z nadstawką przeszkloną, wysuwany blat, po renowa
cji, - 400 zł. Głogów, tel. 076/831-77-13,0692/33-26-67
KREDENS z oszkloną nadstawką, dębowy, rzeźbiony, szer. 160
cm, wys. 160 cm, ciekawy wygląd, początek XIX w, - 800 zl. Le
gnica, teł. 0695/91-66-61
KREDENS pokojowy, 2-częściowy, zdobiony, motywy roślinne,
szyby kryształowe, z początku XX wieku, kolor palisandrowy, wym.
170x135 cm. -1.900 zi. Pilawa Górna, teł. 074/832-50-12,0691/
84-16-10
KRZESŁA LUDWIK FIUP, - 500 zł. Wafcrzych, tel. 074/B46-19-77,
0502/75-52-78
KUPIĘ ANTYKI: meble, mogą być dó renowacji i inne stare przed
mioty. Świebodzice, tel. 074/854-37-53,0605/95-79-28
KUPIĘ MEBLE przedwojenne: komoda, kredens, szafa, biurko i
stół. Długołęka, teł. 071/315-20-46,0603/88-71-04
KUPIĘ MEBLE przedwojenne. Jelcz-Laskowice, powiat oławski,
tel. 0691/11-69-99
KUPIĘ SZKICE rysunki, obrazy, przedwojenne, do renowacji, rów
nież same ramy i inne, tel. 0603/34-56-59,0607/48-05-13
LAMPA mosiężna, wys. 50 cm, abażur mosiężny (regulowa
ny), elektryczna, oryginalna, z wyposażenia pociągu relacji
Paryż - Istambuł, po regeneracji, - 250 zł. Wrodaw, teł. 0503/
71-03-71
LUSTRO EKLEKTYCZNE z konsolą, orzechowe, -1.000 zł. By
tom Odrcański, powiat nowosolski, tel. 068/388-46-19
ŁÓŻKO wym. 2 x 1.4 m. - 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-19-77,
0502/75-52-78
ŁÓŻKO ART DECO szerokość 90 cm, po renowacji, • 1.000 zł.
Wrocław, tel. 071/328-00-44
MAGIEL przedwojenny - 200 zł. Wrocław, tel. 071/325-27-32,071/
354-00-98,0505/07-03-54
MASZYNA DO SZYCIA SINGER kpi, żeliwne nogi, oryg, - 200 zł.
Wrocław, teł. 071/343-98-41,0603/67-23-12
MEBLE po renowacji: bufet dębowy 3 m, fotel dębowy eklektycz
ny (tron), stół dębowy rozsuwany 2.7 m, stół prostokątny Jcardak*
♦4 krzesła, kredens dębowy i inne. od 200 zł. Komorniki, teł. 071/
317-27-22
MEBLE: szafa dębowa, 2-drzwiowa, po renowacji • 900 zł, biefiźniarki, szafy, stoły, komody, do renowacji - od 300 zł. Lubin, teł.
076/841-86-68,0600/87-89-42
MEBLE: biblioteka, na kolumnach, politura -1.600 zł, bieliźniarka, eklektyczna, orzechowa • 750 zl, biblioteka secesyjna, zdo
biona, orzechowa - 880 zł, sofa • 890 zł. Niedźwiedź, tel. 074/
819-40-44
MEBLE: kredens dębowy, eklektyczny, bogato rzeźbiony, wys.
240 cm, po renowacji - 3.000 zł, krzesła orzechowe, eklektycz
ne, pięknie zdobione - 300 zł/szt, stół barokowy, owalny, na
jednej nodze, pięknie rzeźbiony + 6 krzeseł barokowych, rzeź
bionych, • 5.000 zł /kpi. Nowogrodziec, tel.* 075/731 -68-28,
0609/39-58-99
MEBLE: zegary, kanapy i inne, do renowacji i po renowacji, ceny
Od 100 do 2.500 zl. Strzegom, tel. 074/855-48-72,0609/85-44-54
MEBLE : szafa 2-drzwiowa, z lustrem i szufladą, z okresu mię
dzywojennego - 600 zi oraz bieiźniarka z szufladami - 600 zł.
Świebodzice, teł. 074/666-93-57,0601/56-34-09
MEBLE EKLEKTYCZNE : stoły, szafa, serwantka, komoda,
kredens wysoki i inne. Kotliska, powiat lwówecki, tel. 0502/
56-90-31
MEBLE EKLEKTYCZNE : nidak 2-szufladowy, z szybami • 200
s zł, stół mały, rozkładany, 2 szuflady, nogi toczone - 250 zł, szafo
2-drzwiowa, na kolumnach, orzechowa, brak szuflady • 220 zł,
kredens 2-częściowy, rzeźbiony, secesyjny - 450 zł. Wrodaw, tel.
071/352-73-74
MEBLE LUDWIK XIV do sypialni: szafa 3-drzwiowa, 2 łóżka, 2
szatki nocne, toaletka, pufa, - 1.600 zł. Brzeg Dolny, teł. 071/
319-71-04,0508/08-02-46
MŁOCARNIA drewniana, technicznie sprawna, stan b. dobry, •
2.000 zł, tel. 0601/80-96-17
NOGI DO MASZYNY DO SZYCIA SINGER żeliwne, - 50 zł. Smar
dzów, powiat wrocławski, tel. 0692/76-15-76
OBRAZY OLEJNE: J. Wysocka, 1901 r, rama oryginalna, pejzaż
- 3.000 zł, F. Tigrist, pejzaż, bardzo duży - 500 zł. Lubin, tel. 0506/
89-31-47
PIEC KAFLOWY zielony, z napisem Daheim Gut Sein, wzorowa
ny, wys. 220 cm, - 5.000 zł. Lubań, tel. 0600/91-80-47
PIEC NAFTOWY VEWD, - 1.500 zł. Świebodzice, teł. 074/
854-37-53,0605/95-79-28
SEKRETARZYK BIEDERMEIER z drewna brzozowego, • 5.000
zl. Wałbrzych, tel. 074/843-36-87,0606/80-60-56
SEKRETARZYK LUDWIK FILIP, - 5.000 zl. Wafcrzych, tel. 074/
846-19-77,0502/75-52-78
SKRZYNKA NA AMUNICJĘ z zamkami i szyldami, • 200 zł. Wro
daw, tel. 071/352-73-74
SKRZYPCE STRADIVARIUS do renowacji, ręczne wykonanie, 4.000 zł. Głogów, tel. 076/834-55-81 '
SOFA BIEDERMEIER 3-osobowa, II połowa XIX, -1.800 zl. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/641 -13-07
STOLIKI na żeliwnych nogach, przerobione z maszyn do szycia,
po renowacji, z drewnianymi blatami, • 230 zł /szt.. Leśna, tel.
075/724-26-72
STÓŁ prostokątny, rozkładany, po renowacji, - 400 zi. Ząbkowice
Śląskie, tel. 074/641 -13-07
SZAFA EKLEKTYCZNA. - 1.600 zl. Wałbrzych, tel. 074/
843-36-87,0606/80-80-56
SZAFA LUDWIK FILIP orzechowa, 2-drzwiowa, do renowacji, 500 zł. Paczków, tel. 0601/28-84-72
SZAFA SECESYJNA orzechowa, 2-drzwiowa, -1.200 zł. Bytom
Odrzański, powiat nowosolski, tei. 068/368-48-19
WITRYNA orzechowa, na kolumnach, -1.200 zl. Bytom Odrzań
ski, powiat nowosolski, tel. 068/368-48-19
WITRYNA, - 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-36-87, 0606/
80-80-56
ZEGAR STOJĄCY przedwojenny, stan b. dobry oraz kufer I ko
moda, • 2.600 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-46-78, 0600/
19-76-82
ZEGAREK kieszonkowy Omega, b. stary, sprawny, stan idealny,
• 500 zł. Wałbrzych, tel. 0608/45-14-02

AUTOMATY ZAROBKOWE DART (lotki), firmy Loewen, Cyberdine, rok prod. 1996 i nowsze. Leszno, tel. 0696/46-16-30
BECZKI typu keg, kampanii piwowarskiej. Pleszew, tel. 0602/
25-89-67
BECZKI po piwie, typ keg, poj. 30 i 5 0 1, różne, w cenie 40-90 zV
szt. Wołów, tel. 0696/69-06-48
: v :

O

BUTELKI MONOPOLOWE piwo Lech, tyskie,
Żywiec, Warka, Okocim, Pilzner, wino, Pepsi-Coia, Coca-Cola, woda mineralna, transportery po
napojach, kegi, odbiór większych ilości własnym
transportem! płatność gotówką natniejscu od
bioru, te i. 071/313-23-22 w godz*. 8-16, 071/
113-37-26,0501/45-21-45,071/313-34-85wieczorem WÓ1004224

Antykwariat internetowy

www.szukasz.pl
Tania książka
Kupujemy książki od 50 gr./szt.
tel. 071/797-87-17 OP040370

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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I Z Ł O M S T A LO W Y , Ż E L IW N Y
I
|M E T A L I K O L O R O W Y C H - K U P I Ę |

O d b ió r w ta tn y m tran sportem . M o ż liw o ś ć
w y w o zu g ru z u Itp. W z a m ia n z a złom .
P o d sta w ia m y kontenery._______
I W r o c ła w te l. 0 7 1 / 3 4 6 - 4 0 - 0 4 , 6 0 2 -7 7 0 -1 2 1 ,1
6 0 4 -4 7 -8 6 -2 2 .
N A JW Y ŻS ZE C E N Y I
3JW 33
1-------------------------------------BUTELKI MONOPOLOWE po nalewkach I po piwie, po Pepsi-Co
li, Coca-Coli oraz transportery i butelki plastikowe na przemiał,
odbiór własnym transportem, płatne przy odbiorze. Wrocław, tei.
0505/15-56-97

O

O

BUTELKI PO NALEWKACH poj. 0 ,7,0 ,7 5,11, po
piwie (Lech, Żywiec, innych), winie, napojach i
kegi oraz różne transportery, odbiór własnym
transportem. Wrocław, tel. 071/345-68-79, 0501/
24-19-14 W81004764
BUTELKI PO PIWIE, WINIE , oranżadzie, Pepsl-Cołi oraz transportery typowe i na przemiał,
kegi, odbiór własnym transportem. Polkowice,
tel. 076/840-09-65, 0504/03-84-06, 0507/59-69-35
W84050524

EUROPALETY każdą Roić. środa śląska, tal. 071/317-90-90,
0603/10-21-23

KUPIĘ!
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materiały elektryczne
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KONTENER metalowy, duży. Wrocław, tel. 071/357-21-02,0608/
27-09-14
KONTENER BIUROWY pow. od 20-40 m2, przenośny, oszklony.
Wrocław, tel. 0508/31-31-06

O

KUPIĘ ZLOM STALOW Y: siln ik i elektryczne, stal
chromoniklową. Oferuję demontaż konstrukcji
sta low y ch . Jaw or, ul. W ie jsk a 1, te l. 0761
870-26-71,0502/21-67-47 W01035374

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ESKK dla średnio zaawanso
wanych. Zgorzelec, teł. 0606/35-52-78
ŁAŃCUSZEK ZŁOTY gruby, męski, płacę do 30 zł za gram. Wro
cław; teł. 0506/11-77-11
ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH folie zbelowane i inne two
rzywa, izolacje pokablowe PCV, płatne gotówką. Wtocław, teł.
0602/67-94-98
OLEJ OPAŁOWY (większą iość). Wrocław, teł. 0691/41-01-10
OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE jarzeniowe. Jelenia Góra, tel. 0751
647-30-73,075/755-77-72
PALETY DREWNIANE używane, po materiałach budowlanych lub
inne. Góra. teł. 0601/57-14-04
ROZKŁADY JAZDY PKP sieciowe, do 1980 r. Wrocław, teł. 071/
32746-61

O

O

O

SKRZYNKI PLASTIKOW E NA PRZEM IAŁ, oraz
inne odpady poprodukcyjne z tworzyw sztucz
nych, kupim y każdą ilo ść , oferujem y w ysokie
ceny, płacimy gotówką, w iększe ilo śc i, odbie
ramy w łasnym transportem „E K O -P L A S T ".
B ystrzyca k. Oławy, tel. 071/303-04-97 (fax),
071/318-45-82
(fa x),
0604/40-96-39
W01039574
SKUP ZŁOMU STALOWEGO, ŻELIWNEGO, ME
TALI KOLOROWYCH, MAKULATURY kartonowej,
gazetowej i mieszanej, folii, butelek PET, tworzyw
sztucznych oraz innych surowców. Profesjonal
ne niszczenie dokumentów, objęte ochroną da
nych osobowych. Przy większych ilościach moż
liwość negocjacji cen. Demontaż, transport Wro
cław, ul. Krakowska 15, (teren wypożyczalni przy
czep), tel. 071/341-37-22, 0602/61-36-17, 0601/
77-51-91
W01018094
SKUP, SPRZEDAŻ, REMONTY PALET I EUROPA-.
LET. Wrocław - Kowale, ul. Lechitów, tel. 0501/
79-43-50, 0501/14-71-59 W81004434

10.000 s z t. n a Stani*
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ZŁOTO. Wrocław, teł. 0505/66-33-77
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DREWNO KOMINKOWE cena od 80 zł, meble oarodowe, domki,
altany, wiatraki, studnia, ogrodzenia i inne. Trzebnica, tel. 0600/
55-93-87
DREWNO KOMINKOWE opałowe, bukowe, dębowe, brzlozowe,
bukowe, olchowe, dęte na wymiar, transport, cena 80 zt/m3. Wał
brzych, teł. 0608/61-03-90
DREWNO KOMINKOWE : grab, dąb, jesion, dowóz gratis we
Wrodawiu i okolicach, porąbane, podęte, sezonowane - 80 zł/
m3. Wrodaw, teł. 0691/79-M-50
DREWNO KOMINKOWE dębowe, brzozowo, olchowe, pocięte i
porąbane, transport legalność pochodzenia • od 80 do 100 zł/m3.
Wrocław, tel. 0603/60-6441
DREWNO KOMINKOWE cięte i rąbane, dębowe, olchowe, jesio
nowe, brzozowe, szybka realizacja zamówienia, transport gratis,
od 85 zl/m3. Wrocław, tel. 0600/4948-60
DREWNO KOMINKOWE cięte i rąbane, długość od 3040 cm,
dębowe, brzozowe, bukowe, jesionowe, sosnowe, olchowe i gra
bowe • 90 zł/m3. Wrodaw, teł. 0698/64-06-54
DREWNO KOMINKOWE dębowe, brzozowe, grabowe, jesiono
we i olchowe, długość od 3040 cm • 90 zł/m3. Wrocław, tel. 0606/
40-38-20

DREWNO KOMINKOWE buk, dąb, grab. Wrocław, teł. 0601/
74-0648
DREWNO KOMINKOWE porąbane, grabowe i dębowe, -120 zl /
m3. Wrodaw, tel. 0607/42-59-10
DREWNO KOMINKOWE liśdaste (dąb, grab, jesion, buk, olcha,
brzoza), pocięte, porwane, dowóz gratis, cena 90-110 zł/m3. Wro
cław, tel. 0600/26-23-95
DREWNO KOMINKOWE rąbane, długość od 3040 cm, dębowe,
dchowe, brzozowe i jesionowe • 90 zł/m3. Wrodaw, teł. 0606/
98-6547
DREWNO KOMINKOWE I OPAŁOWE akacja, pocięta na klocki,
cena • 90 zł/irn3, porąbane • 100 zł/m3. Legnica, teł. 0608/45-34-10
po godz. 16
DREWNO KOMINKOWE I OPAŁOWE pakowane we worki lub
luzem • 6,00-9,00 zł/worek. Wrocław, teł. 071/325-27-32, 0505/
07-03-54

AUTOMATY ZAROBKÓWE sprzedające, siłowe, karuzeka dla
dzieci na przyczepce, ceny od 500 zł. Lubin, teł. 076/843-78-78,
0602/53-72-48
AUTOMATY ZAROBKOWE gry TV, 2 s z t-500 zł/szt. Zagrodno,
powiat złotoryjski. tel. 076/877-31-77
BASENY z piaskowca, 2 szt - 1.200 zl/szt. oraz koryta z pia
skowca. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0609/89-04-59
BECZKA na paliwo, wodę lub gnojowicę • 300 zł. Gościszów, gm.
Nowogrodziec, tel. 075/736-7640,0609/8146-82
BECZKI METALOWE stalowe, 2001, nowe, po płynach do od
tłuszczana -15 zł/szt Wrodaw, tel. 071/788-81 -65,0601/5440-79
BECZKI PLASTIKOWE 220 I • 15 zl/szt. Kotowice, tel. 071/
302-93-82
BECZKI PLASTIKOWE poj. 1201, zamykane -14 zł/szt. Strze
gom, tel. 0601/9249-04
BLOKADY PARKINGOWE - 200 zl/szt Wrocław, tel. 0504/
13-67-91
BRANSOLETA SREBRNA męska, ładny splot, 60 gr, -150 zł lub
zamienię. Jelenia Góra, teł. 0695/60-50-21

IMPORTER ODZIEŻY MŁODZIEŻOWEJ
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KOLEKCJA ODZIEŻY
\Bluzki, bluzy, spodnie, spódnice\

BRANSOLETA SREBRNA atrakcyjny wygląd, męska, waga 130
gramów, - 200 zł. Wrocław, teł. 0506/62-61 -85
BRANSOLETA ZŁOTA damska, nowa, waga 12.46 gram, złoto
białe i żółte, - 620 zł. Wrocław, teł. 071/322-23-92
BRYKIET drzewny opałowy, wysokokaloryczny, twardy, idealny
do kominków, pieców kaflowych, CO. akumulacyjnych, worki po
20 kg. - 8 zł/worek. Oborniki śląskie, tel. 071/310-75-13, 0607/
81-69-61
BUTLE NA WINO o poj. 5 0 1, - 50 zł. Zielona Góra, teł. 0600/
7444-36
BUTY kozaki nr 42. kolory: brązowe, bordowe, zielone, fioletowe
-100 zł/para. Świdnica, tei. 074/853-90-19,074/853-80-55
BUTY DZIECIĘCE BARTEK jesienno-wiosenne, numer 24. na
gwarancji do 09.2004 r. stan b. dobry • 40 zł. Wrocław, tel. 071/
34941-75
a
CHÓDZIK DZIECIĘCY stan idealny, • 50 zł. Wrocław, teł. 071/
367-66-64
CHODZIK DZIECIĘCY granatowo-czerwony, stabilny, składany,
prod. niemieckiej, kolorowe kóka, stan b. dobry, • 40 zł. Wrocław,
tel. 071/79543-35
CZASOPISMA motoryzacyjne, różne. 620 szt, • 270 zł. Głogów,
tel. 076/726-01 -27.0691/72-51-52

ć B tk HURTOWNIA
______ Wrocław, ul Krzywoustego 6-12

ZŁOM STALOWY, ŻELIWNY I INNE SUROWCE
W TÓRNE- KUPIĘ ATRAKCYJNE CENYIII Odbiór
własnym transportem, możliwość wywozu śmie
c i itp, w zamian za złom lub inne surowce wtór
ne, całądobęl. Wrocław, tel. 071/352-81-21,0608/
36-41-02 W01033424

Sprzedaż od pon. do piąt. w godzinach od 8°° do 15°°
w środę od 800 do 1800.

ul. Krynicka 37/39
tel: 071/336 60 9 0 ^ 1

KOŁA DREWNIANE wraz z metalowymi obręczami, nadają się
do wozu drabiniastegorlub konnego • od 70 zł/szt. Wrocław, teł.
071/357-21-02,0608/27-09-14
KOMIKSY: z serii .Thorgal", kpł. 27 zeszytów, stan idealny oraz
.Kajko i Kokosz”, 17 zeszytów, • 11 zł /szt.. Oława, tei. 071/
313-87-90,0600/34-56-81
KOMIKSY z lat 70, .Kapitan Kloss* i .Podziemny front*, komplet
ne, 30 szt. - 25 zl/szt Syców, tel. 062/78548-20,0607/30-88-08
KONTENER z płyty obornickiej, szaro-niebieski, oszklony z przo
du, daszek, drzwi z przodu i z boku, licznik, alarm, nadaje się na
różnądziałalność, - 9.000 zł. Ząbkowice śląskie, tal. 0502/15-75-46
KONTENER BIUROWO-SOCJALNY prod. nierrieckiej, roleta
bagażniki, inst. elektryczna, odepbny, - 6.900 zł, teł. 0609/
32-23-04

Poszuk ujem y o s ó b p row adzących
d ziała ln ość g o sp o d a rc z a .
zain teresow an ych prow adzen iem

sklepu na zasadach FRANCHI8INOU
DREWNO OPAŁOWE sosna i świerk, - 300 zł/10 m3. Wrocław,
tel. 0501/7943-50,0501/14-71-59
DREWNO OPAŁOWE - od 60 zł/m3. Wrodaw, teł. 0507/02-9746
ENCYKLOPEDIA ZDROWIA PWN 2 tomy, • 100 zł. Wrocław, tei.
071/35247-81
EUROPALETY 250 szt tel. 0603/10-21-23
FUTRO Z KÓZ białych, długiwe, rozmiar 38, nowe, nieużywane, •
1.200 zł: Wrocław, teł. 0607/15-64-01
FUTRO Z LISÓW krókie, wzrost 170 cm - 500 zl, + skóry z lisów
rudych, 10 szt. • 30 zł. Pogorzela, powiat brzeski, tel. 077/412-98-78

HURTOWNIAODZIEŻYUŻYWANEJ
Wałbrzych, ul. Batorego 80a

Import - Holandia, Niemcy
Promocyjne ceny
|
tel. 0-501 166 295
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071 325 46 72. 0509 044 111
CZASOPISMO „DETEKTYW” miesięcznik, 100 egzemplarzy, 100 zł. Góra, tel. 0605/3741 -96
CZASOPISMO „FOTO” (miesięcznik), roczniki z lat 1975-1985,
oprawione • 30 zł/rocznk. Wrodaw, tel. 071/3414642
CZYŚCIKi RAYPATH nowe, zapakowane, instrukcja, peeling do
dała gratis, • 800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-24-91
CZYŚCIWO bawełniane, białe • 2 zł/kg, kolorowe -1 5 d/kg. Pru
sice, tal. 071/312-5145,0696/58-69-75
DŁUGOPISY z nadrukiem reklamowym, 200 szt. • 1 zł/szt. Bole
sławiec, tel. 0693/7142-16

O

BROOKLYN, tel. 071/79199 98,0 693 372111
Wrocław, ul. Braniborska 2/10

DREWNO KOMINKOWE pocięte, porąbane, w
miarę suche, jesion, dąb, brzoza, buk, transport
gratis -110 zł/m3. Czeszów, powiat trzebnicki, tel.
071/312-69-27,0697/54-95-14 W82001824

DREWNO KOMINKOWE : lipa, dąb, topola, grab, wiąz, jesion,
olcha itp, transport we Wrocławiu gratis, mła obsługa i pomoc
przy rodadunku - 80 zł/m3, teł. 0693/1440-94
DREWNO KOMINKOWE: buk, dąb, brzoza, grab, porąbane, trans
port gratis • 90 zi/m3, teł. 0600/7940-54
DREWNO KOMINKOWE dębowe, bukowe, grabowe - 95 zł/rn3,
brzozowe, olchowe, sosnowe i osika - 80 złAn3. Chojnów, powiat
legnicki, tel. 0506/13-23-85
DREWNO KOMINKOWE pocięte, różne gatunki, - 60 zł An3. Choj
nów. tei. 076/818-19-91 wieczorem

1

FUTRO Z LISÓW rudych długie, rozmiar 38. nowe, stan b. dobry,
- 2.400 zl. Wrocław, teł. 0607/15-64-01
FUTRO Z NOREK nowe, długość 3/4, rozmiar 42/44, atrakcyjny
wygląd, - 2.200 zł. Wrodaw. tel. 071/322-23-92
FUTRO Z NOREK długie, beżowe, stan b. dobry, • 1.700 zł. Wro
cław, teł. 071/339-26-62 wieczorem
FUTRO Z NUTRII rozm. 38/40, długie, kolor brązowy, • 1.100 zł.
Wrodaw, tal. 071/343-21 -10,0602/32-59-92
GARNITUR KOMUNIJNY na wzrost 146 cm, • 100 zł. VWodaw,
teł. 071/787-8043
GARNITUR KOMUNIJNY rozmiar 134/140 cm, ciemny, mało uży
wany ♦ buty (rozmiar 34), - 80 zł. Wrodaw, teł. 071/341-39-19
GARNITUR KOMUNIJNY kolor jasny, na wzrost 134 cm, - 90 zł.
Wrodaw. teł. 071/373-03-05
GARNITUR MĘSKI 3-częściowy, ciemny, rozm. 182/112/94 cm, 250 zł. Wrocław, tel. 071/373-03-05
HUŚTAWKA DZIECIĘCA stojąca, stelaż biało-granatowy, obicie
demnozielone w kolorowe misie, stan idealny, - 40 zł. Wrodaw,
teł. 071/330-15-09.0600/38-37-79
HUŚTAWKA DZIECIĘCA rozkładana, stojąca, pasy bezpieczeń
stwa, nowa, - 55 zł. Wocław, tei. 071/372-79-16,071/357-78-26
HUŚTAWKA DZIECIĘCA stojąca, dla dziecka do 2 lat, - 80 zł.
Wrocław, teł. 071/354-36-72,0603/60-70-27
KAMIZELKI KULOODPORNE z atestem, • 800 zł /szt.. Nowa
Ruda, powiat kłodzki, tel. 0606/42-16-09
KASETON REKLAMOWY dwustronny, 3 x 2 m, - 250 zł. Grobłice. teł. 071/311-39-88
KASETON REKLAMOWY świetlny, różne rozmiary, • 300 zł/szt.
Legnica, tei. 076/856-19-74

HURTO W NIA O D Z IE Z Y NOW EJ
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DREWNO KOMINKOWE i opałowe, suche • 100 zł/lm3. Dobro
szyce. tei. 071/315-54-24
DREWNO KOMINKOWE dębowe, grabowe, olchowe i topolowe od 90 zł/m3. Lutynia, teł. 071/317-79-92,0609/22-67-24
DREWNO KOMINKOWE porąbane • 110 zl/m3. Minkowice Oław
skie, tel.071/318-65-36,0604/42-81 -16
DREWNO KOMINKOWE buk, jawor, brzoza, świerk, podęte,
transport, cena 65 • 90 zł/m3. Szczawno Zdrój, tel. 074/665-37-66,
0609/19-93-36

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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KASETON REKLAMOWY podświetlany, 85x125 cm. z logo .Texaco", - 550 zł. Wieruszów, tel. 0608/52-71 -99
KASETONY REKLAMOWE, różne wymiary, tanio. Wrodaw, tel.
0503/99-05-36
KATALOG WYSYŁKOWY „SPIEGEL" w jęz. angielskim, z 1969
r, oprawiony. - 50 zł. Wrocław, tel. 071/330-08-39.0601/69-6740
KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH nowe - 20 ?l/szt. Wro
daw, tei. 071/361-01-34,0503/49-2647

NAMIOT HANDLOWY o pow. 9 m2, nowy, - 300 zł. Wrocław, teł.
071/348-79-52
NAWILŻACZ powietrza, pokojowy, 220 V, mały, idealny do inha
lacji, - 40 zł. Kłodzko, teł. 074/647-09-65,0604/87-53-33
NIANIA ELEKTRONICZNA PHILIPS, -120 zl. Długołęka, teł. 071/
315-10-04,0506/08-01-14
NIANIA ELEKTRONICZNA PHILIPS SC363 przekazuje nawet
nąjdchsze sygnały na odległość 250 m, w komplecie nadajnik,
odbiornik, 2 zasilacze i podstawka, odbiomk i nadajnik są zasila
ne bateriami 4x1,5V LR6 lub zasilaczem, na gwarancji, • 140 zl.
Wrodaw, teł. 071/342-81-87
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE CHICCO Go Plus, nowe, nie używa
ne, zapakowane, -180 zł. Wrodaw, teł. 071/324-26-58, 05081
19-08-65

HURTOW NIA HOLENDERSKIEJ
O DZIEŻY UŻYW ANEJ
• BEZPOŚREDNI IMPORTER
• SUPERSORT, MIX MŁODZIEŻOWY I WIELE INNYCH
• ATRAKCYJNYCH ASORTYMENTÓW
•SORTW YSOKIEJ JAKOŚCI
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ŚWIECE DYMNE chętnie wojskowe. Lubań, teł. 0698/80-58-31
TROFEA MYŚLIWSKIE - poroża, chętnie medalowe. Wałbrzych,
tel. 074/845-28-29,0600/53-29-23
ZBIORNIK METALOWY z blachy nierdzewnej. Legnica, tel. 0602/
24-93-01
ZBIORNIK METALOWY.na szambo, o poj. 200001. Wrocław, teł.
071/346-22-95
ZBIORNIKI METALOWE na wodę na stelażu, poj. 2.500 i 4.0001.
Wrocław, teł. 071/363-31 -42,0697/66-81 -18
ZŁOM SREBRNY. Wrocław, tel. 071/357-67-39 po godz. 2 0 ZŁOM STALOWY: szklarnie, piece, konstrukcje stalowe, samo
chody, własny transport. Głogów, tei. 0508/33-72-19
ZŁOM STALOWY żefiwny, kolorowy, demontaż instalacji CO,
szkłami, kotłowni itp. Wrocław, teł. 0609/96-77-88

O D Z IE Ż U Ż Y W A N A Z H O L A N D II

Suknie ślubne, komunllne I

AUTOMATY skup wszystkich automatów, e-mail: mario.amba@wp.pl. Żory, woj. śląskie, ul. Boryńska 7, tel. 0600/33-52-42,0601/50-93-73,0601/
50-93-72 W01039444

SŁOWNIK POLSKO-CHIŃSKI lub materiały dydaktyczne do na
uki j. chińskiego. Wrocław, tel. 0697/19-32-45

STYCZNIKI (UŻYWANE): ID4, IDX41 - 30 zł, ID7
- 50 zł, S L A 63/85 - 30 zł, S L A 32 - 20 zł, SCM202
• 50 zł, SV400 - 250 zł. Rozłączniki: Ł R 400 • 50
z ł, RIN-250/400 - 50 z ł. O d łą c z n ik i: O Z K
600:1600 - 80 zł, wyłączniki: SH630 - 300 zł,
s k u p u je m y ta k ż e n ie u ży w a n e , te l. 0602/
31-28-77
W01033794

C h w alib o życe 3 9 a , k . Oławy, te l. 0 7 1 /3 0 1 -4 7 -6 0

www.moda-slubna.com.pl

AKCESORIA DZIECIĘCE: duży kojec • 90 zł, leżaczek z kółkami
- 30 zł, karuzela z pozytywką, pluszowa - 30 zł, wózek spacerowy,
śpiwór, szelki, duży kosz, budka z okienkiem, przekładana rącz
ka, duże kola -100 zl. Wocław, teł. 071/341 -78-68.0601/64-31-39
AKCESORIA DZIECIĘCE : kojec turystyczny Graco, materac,
torba, składany - 250 zł oraz Hauck, składany do torby -180 zi,
nosideko Hauck, do 10 kg, Maxi Cosi, do 10 kg, z atestem, pasy,
budka, wkładka dla noworodka - 100 zł. Wrocław, tel. 071/
793-52-82,0604/48-91 -63
AKCESORIA DZIECIĘCE: przewijak, wanienka, póki, stelaż na
kółkach firmy Brevi, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, teł. 071/
783-75-16,0602/49-10-99
AKCESORIA DZIECIĘCE: kojec Chicco oraz ubranka dziecięce,
dla dziewczynek od 0 do 1.5 roku i dla chłopców od 2 do 4 lat 300-800 zł. Wrocław, tel. 071/351-25-93
ATLAS ŚWIATA wydany w 2003 r. -170 zł. Wrocław, teł. 071/
352-47-81

O

SORT CENTRUM „MiKATUN” Sp. z o.o. Import-Eksport

I (Happy Dagi

ABSOLUTNIE ATRAKCYJNE AKCESORIA DZIE
CIĘCE - KOMIS - wózki, foteliki, kojce, łóżeczka,
ubranka firmowe i inne, komis artykułów dziecię
cych czynny od pon. do pt. w godz. 11-17 i sobo
ty 10-14, ul. Rydygiera 9 (obok sklepu Triumph),
tel. 071/329-70-27,0504/41-23-18, godz. 11-17, ul.
Orzechowa 2 tel. 0504/41-23-18. W81004444

Tel. 0-603 065 635
FLIPPERY KUPIĘ OMEGA, LOTUS, SUPATRON,
TURBOREEL, JOLLY JOCKER, SUPATRON BALL
i inne. Piłkarzyki, lotki, boksery, szafy grające,
bujaki, symulatory, bilardy. Skup - sprzedaż • za
miana - wstawianie • serwis, tel. 0501/72-73-76,
0502/08-84-48
W01025964

o

LUBIN, ul. 1 M
a
ja5 ( L O K )
0
tel. 076/746-55-80, 0-693 502 535

styczniki, wyłączniki, krańcówki,
żarówki sodowe, rtęciowe oraz inne

O

OP040909

HURTOWNIA „OLAF" poleca:

L E S Z N O , t e l. 0 -6 0 1 5 5 4 6 5 3
KONTENERY NA ŚMIECI lub gruz, poj. 7 m3,5 szt, mało używa
ne, 1-roczne, • 1.700 zł/szt.. Wtodaw, tel. 071/368-17-62,0601/
79-25-59
KORYTA KAMIONKOWE wym. 100x45 cm, 100 szt. • 12 zł/szt.
Jeszkowice, teł. 071/318-01 -26.0604/08-38-63
KOŻUCH MĘSKI brązowy, mało używany, rozm. XL (176 cm). 110 zł. Wrocław, tel. 071/791-71-99,0691/94-66-78
KOŻUCHY : damski, długi, skóra naturalna, brązowy - 300 zł;
męski • 200 zł. Wrodaw, teł. 071/78845-98
KSIĄŻK113 tomów, Aime i Serge Golon .HistoriaAngeliki*, okładka
twarda, kdorowa, niezniszczone, • 260 zł. Trzebnica, tei. 071/
312-1946
KUFLE poj. 0.51- 3 zł/szt Jawor, tel. 0506/19-46-51
KURS JĘZYKA CEAC dla początkujących, wszystkie materiały
(podręczniki i kasety), - 300 zl. Radborowice, tel. 076/818-97-34,
0600/85-63-72
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO .Easy English*, 125 zeszytów
♦ kasety i segregatory, całość, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/
788-71-82.0698/26-25-30
KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO ESKK dla początkujących, 32 lek
cje ♦ kasety, • 150 zł. Wtocław, tel. 071/788-83-56
KURTKA SKÓRZANA męska, rozmiar XXL, z barana, czarna, z
podpinką, nowa, • 1.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-4345
KURTKA SKÓRZANA oraz spodnie w komplecie, duży rozmiar, 1.200 zł. Świdnica, teł. 074/853-90-19.074/853-80-55
KURTKA SKÓRZANA, • 350 zł. Wafcrzych, teł. 074/846-30-35,
0609/96-64-75
KURTKA SKÓRZANA MANGO damska, kolor bordowy, rozmiar
36-38, długość 3/4, - 400 zł. Wrodaw, teł. 0601/16-78-68
KURTKA SZTRUKSOWA MUSTANG męska, ciemnogranatowa,
rozm. XL, - 200 zł lub zamienię na buty narciarskie. Wrodaw, tel.
0696/33-20-38
LAMPA ULICZNA, • 70 zl. Oława, tel. 071/313-3344
LINY stalowe, śred. 16 mm. Głogów, teł. 076/834-53-70 po godz. 16
LITERATURA z biblioteczki inźyniera-mechanka, .Poradnik Me
chanika’ , .Łożyska Toczne*, .Poradnik Galwanotechnika*, .Odlew
nictwo*, .Częśd maszyn*, itp, • 290 zł. Wrocław, tel. 071/364-26-22
ŁAŃCUCH ZŁOTY męski, długi, lOOg, • 3.400 zł. Wrocław, tel.
071/361 -52-50,0601/55-20-51,

NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI COSI dla dzied o wadze do 10
kg, - 70 zl. Wrocław, tel. 071/346-25-94
ODZIEŻ: bluzy Reebok i Mustang oraz swetry I kurtki, • 70-150
zł/szt Wrocław, tel. 0504/2844-16
ODZIEŻ: kożuch męski i damski, płaszcz męski skórzany, czar
ny, kurtki męskie • 50-250 zł. Wrocław, tei. 071/791-86-28
ODZIEŻ : bluzki, garsonki, same duże rozmiary, kolekcja dam
ska, - 20-200 zl. Wrodaw, tel. 0504/2844-16
ODZIEŻ MŁODZIEŻOWA rozm. 36-38, na wzrost 170 cm, wio
senna, spodnie jeansowe różne, sweterki, torebki, plecaki, stan b.
dobry, - 70 z ł, możliwość wysyłki. Góra, tei. 065/544-15-99
ODZIEŻ ROBOCZA • spodnie, różne rozmiary -130 zl/szt. Gło
gów, teł. 076/834-5048,0503/16-7550
ODZIEŻ WOJSKOWA: kurtka z podpinką, kurtka oficerska, hełmofon czołgowy • przerobiony na słuchawki, • 220 zł. Krosnowice,
powiat kłodzki, teł. 0605/05-00-96
ODZIEŻ WOJSKOWA - płaszcze zimowe, nowe, ciemnogranato
we, wełniane, odepłone watoliną, 20 szt - 30 zł/szt Wrocław, teł.
0502/20-17-24
OKULARY : Ray-Ban złoto-brązowe oraz Porsche Design by
Carrera, czarne, mało używane -150-300 zł. Wrocław, tel. 0509/
38-87-18

O

O LEJ OPAŁOWY "dostawa do klienta, ceny kon
kurencyjne, firma Aspol, tel. 071/787-21-31^ 0694/
7.8-62-05,0606/12-15-03
W01029464

OPRAWY OŚWIETLENIOWE świetlówkowe , • 30 zl/szt. świe
tlówki. • 5 zł/szt. Oława, teł. 071/313-3344
OPRAWY OŚWIETLENIOWE OPKWm, 2 x 36 W. 7 szt. stan ide
alny - 80 zł/szt. Wrocław, teł. 0601/54-26-33
PALETY DREWNIANE cena 5 zl/szt. Wałbrzych, tel. 074/
665-16-19,0606/16-24-15
PASKI DO SPODNI ARMANI, VERSACE • 44 zł/szt Świdnica,
tel. 0508/21-56-66
PEHAMETR PICOOLO PLUS HANNA z termometrem. • 300 zł.
Wrocław, teł. 071/785-5743
PLANY .WYSTAWEK” na rok 2004, oryginalne, duży wybór, • 40
zl. Legnica, tel. 0605/39-24-64

HURTOWNIA „FLAMINGO”
ul. Działkówicza 32a, 58-50 6 Jelenia Góra
tel. 0 7 5 /75 5 -6 8-41 , fax 0 7 5 /7 5 3 -1 6 -3 7 , 0 -6 0 3 6 8 6 0 15

AGD, CZAJNIKI, GARNKI I NOŻE ZE STALI NIERDZEWNEJ, RADIA, BATERIE LORNETKI,
SPRZĘTWĘDKARSKI, ZEGARY, CERAMIKA, SUSZARKI, BUDZIKI, PORTFELE, KALKULATORY,
ANTENY, NARZĘDZIA RĘCZNE „T0PEX”,*W0RK-IT", ELEKTRONARZĘDZIA „MASTERMAX".
PONAD 251POZYCJI DUŻY WYBÓR TARCZ WIDIOWYCH, DIAMENTOWYCH I INNYCH
_____________DUŻY WYBÓRARTYKUŁÓW DO 4TLNAJNIŻSZE CENY!!!
MAKULATURA - 10t - 022 zł/kg. Milicz, tel. 071/384-89-07,0600/
62-12-52
MASKI GIPSOWE artystyczne, ręcznie malowane -15-30 zł. Lu
bin, tel. 076/749-85-05,0603/35-64-00

O

MULTILOTEK - absolutnie dochodowe syste
my Multilotka, od 3-10 skreśleń. W ielosystemowe rodzaje typowań. Niskie nakłady finan
sowe!! Realne wygrane!!! Cena systemu 25 zł,
zamówienia telefoniczne:, tel. 0697/22-29-34
W01038634

MYJKA do warzyw, wysyp ślimakowy, • 2.000 zł, tel. 0501/
20-89-91,0506/96-18-69
NAGROBEK GRANITOWY sarkofag z granitu strzegomskiego,
możGwość transportu i montażu, • 1.300 zł. Strzegom, tel. 074/
855-3047,074/855-6844
NAGROBEK GRANITOWY -1.500 zł, możGwość transportu oraz
ława granitowa (noga traka) - 400 zł, parapety - 200 zVm2 i obu
dowa granitowa kominka, różne kolory - 3.000 zł. Strzegom, tel.
074/858-81-07,0606/2343-67

PLANY STACJI ŁPG w Niemczech, • 25 zł. Bolesławiec, tel. 0751
73644-21 po godz. 18,0505/84-92-52
PLECAK wojskowy, - 25 zł. Wrodaw. tel. 0696/62-10-00
PLECAK na stelażu, 3-komorowy, • 30 zł. Wrocław, teł. 0607/
99-93-94
PRACE LICENCJACKIE i magisterskie, różne tematy, z zarzą
dzania i marketingu, nie były pubfikowane - 650-900 zł/szt Wro
cław, tel. 0504/2844-16
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem chory na przewlekle
zapalenie trzustki, brakuje mi pieniędzy na leczenie. Krzysztof
Lachowicz,
Eurobank
Wrocław
nr
rachunku
18147000022160000532790002.
PRZEWUAK DZIECIĘCY pólka na wanienkę, 3 szuflady, biały, •
80 zł. Wocław, tel. 0505/66-15-17
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 20.000 zl, na 25%. poręczenie notarialne
lub czeki bankowe. Wrodaw, tel. 0697/14-44-74
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD osobowy, przebieg 1.500
km/mies, w Legnicy, Chojnowie i Głogowie. Legnica, tel. 0503/
16-26-33
PRZYSSAWKI DO SZKŁA profesjonalne, przydają się w trans
porcie, potrójne. • 140 zl/szt, podwójne, -120 zl/szt, stan b. dobry.
Wrocław, tel. 0502/12-55-57

BEZPOŚREDNI IMPORTER ART.DO SKLEPÓW

„W S Z Y S T K O PO 4 Z Ł ”
oraz AGD codziennego użytku zaprasza
|
właścicieli sklepów, stoisk, sprzedaży
1
obwoźnej, stolikowej, bezpośredniej i innej
DO HURTOW NI „GIGANT”.
W rocław, ul. Cz. Klim asa 42/46
_________tel. 071/367-40-92. 0-501 735 785_________
gwarantujemy indywidualną obsługę przejrzystą ekspozycję,
zaskakujące ceny. Zapraszamylil

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl
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H u rto w n ia D la S k le p ó w “W s zy s tk o po 4 z ł”
K o n k u r e n c y jn e c e n y ,
C o d z ie n n ie n o w e d o s ta w y ,
N ie p o w t a r z a ln y a s o r ty m e n t
B e z p o ś r e d n i Im p o rte r

Czynne: pn-pt 8-16, sob 8-14

W rocław ul. Robotnicza
O

AQD,ELEKTRONIKA
CERAMIKA DEKORACYJNA
CERAMIKA UŻYTKOWA
CHEMIA GOSPODARCZA
KOSMETYKI, PORTFELE
ART. DEKORACYJNE I SZKOLNE
KWIATY,ZABAWKI, NARZĘDZIA
I WIELE INNYCH

8 T el. ( 0 7 1 ) 3 5 9 *0 8 6 2 , 0 601 4 3 3 2 9 3

RUSZTOWANIA ELEWACYJNE ramowe, ocynko
wane, firmy Pletłac SL-70, rusztowania w pełni
kompletne, stan idealny, każda ilość, plandeki
elewacyjne, nowe • 200 zł/szt, wynajem estrady,
skup rusztowań. Głogów, tel. 0603/92-08-47,
0502/15-87-56 W03002004

SKARPETY bawełniane, różne kolory i rozmiary, jakość pierw
sza, bezuciskowe.łdealne na każdą okazję i pogodę, (przy więk
szym zamówieniu rmżliwość negocjacji cen) • 0.85 zł/para. Le
gnica, tei. 0608/62-23-68
SKÓRA Z LISÓW, -120 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50,0692/
36-84-22
SKÓRA Z WĘŻA ozdobna, na ścianę, oryginalna, • 320 zł. Wto
cław, teł. 071/354-12-21
SKÓRY Z DZIKA wyprawone, z racicami, duże, -160 zł. Leśna,
tel. 075/724-26-72

dodatki, I właściciel, stan idealny, - 300 zł, możliwość wysyfci.
Góra, tel. 065/544-15-99
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38/40, biała, spódnica na kole, ż satyny
i tiulu, gorset delikatnie zdobiony, rękawiczki, stan idealny, - 400
zł. Jawor, tel. 076/870-56-36
SUKNIA ŚLUBNA z 2003 r, po czyszczeniu,-w kolorze ecru z
bordowymi dodatkami, gorset, możliwość regulacji, • 800 zł. Ko
wary, tel. 075/761-41-54,0504/93-84-21
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36-38, biała, iafiasowa, krótkie ręka
wy, podpinany tren ♦ dodatki, - 300 zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/
866-32-75,0691/06-82-04
SUKNIA ŚLUBNA ecru, rozm. 36, na 167 cm, model 2003 r, zdo
biony złotą nitką gorset, spódnica z podpinanym trenem, ręka
wiczki, welon, buty rozm. 37, - 680 zł. Marcinowice, powiat świd
nicki, tel. 0502/59-51-24
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38,3-częściowa (bolerko, gorset, spód
nica na kole), podpinany tren, zloty haft, na wzrost 175 cm (możfiwość skrócenia), raz używana, kupiona w salonie, stan idealny,

NAJWIĘKSZA HURTOWNIA-SORTOWNIA ODZIEŻY
UŻYWANEJ W ZACHODNIEJ POLSCE - POW. 3500 M2!
N IE M C Y , B E L G IA , H O L A N D IA , SZW A JC A R IA - C A ŁA EUR O PA
O D Z IE Ż SO RTO W AN A- M IX SE Z O N O W Y
B
E U R O SU P E R M IX * W IO SN A -LA TO * JE SIE Ń -Z IM A
P onad 100 asortym entów : dam skie, m ęskie, dziecinne, m ix dom ow y.
POZNAJ NOWĄ JAJCOŚĆ: ZADZWOŃ, PRZYJEDŹ, SPRAWDŹ, KUP 111
„ e u r o - t e x ” S z p r o ta w a , u l. K o p e r n ik a 2 0 , t e l. 0 6 8 /3 7 6 -2 4 -5 1
p o n . - p t. 8 .0 0 - 1 6 .0 0 , s o b . 8 .0 0 - 1 4 .0 0
SKRADZIONO SAMOCHÓD FORD TRANSIT. 1994 r, 129 tys.
km, 2500 ccm w dn. 07.03.2004 r, z parkingu Inspektoratu Ochro
ny Rośln i Nasiennictwa we Wrocławiu, przy ulicy Krasińskiego,
cecha charakterystyczna: popękane lustro prawe, brak drugiego
rzędu siedzeń, kolor granatowy, prosimy o wszelkie informacje w
tej sprawie. Wrocław, tel. 071/371 -84-35,071/371-84-34
SKRZYNIE wym. 120x80x100 cm, na warzywa, na europalede 48 ztfszt Chojnów, teł. 076/818-19-91 po godz. 20
SŁOWNIK FRANCUSKO-POLSKI i polsko-francuski, • 50 zł.
Wrocław, teł. 071/352-47-81
SPODNIE WRANGLER, MUSTANG w pasie 108 I 115 cm, 70-150 zł/szt Wrocław, teł. 0504/28-44-16
SPODY do obuwia damskiego, 950 kg- 3,50 zł/^ara lub zamienię.
Wrocław, tel. 0606/62-07-04
SPRZĘT GAŚNICZY : gaśnice p.poż, legalizowane, stan b. do
bty • 60 zł/szt, węże p.poż, dł. 15 m i 20 m, stan idealny - 70 ztfszŁ
Wrocław, teł. 0505/48-41-01

stroik i rękawiczki, - 450 zł. Namysłów, tel. 0693/73-72*79,077/
410-23-34
SUKNIA ŚLUBNA biała, krótki rękaw, góra i dół zdobione aplika
cjami i niebieskimi różyczkami, podpinany tren, hałka na trzech
kołach, ♦ wszystkie dodatki, na wzrost 165 cm, po czyszczeniu, 250 zl. Preżyoe, powiat średzki, tei. 0691/51-86-73
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, na wzrost 164 cm, ecai, gorset,
zdobiona złotymi różami, szał, ozdoby do włosów, po czyszcze
niu, - 800 zł. Stare Bogaczowice, tei. 074/845-23-37 po godz. 19,
0606/83-94-83
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, kolor biały, po czyszczeniu, dół na
kole, sprowadzona z Francji, stan idealny, • 750 zł. Strzelin, tei.
071/392-03-84
SUKNIA ŚLUBNA Agora, rozmiar od 4042, kolor ecni, na hai
kach, zdobiona haftem, po czyszczeniu, stan idealny ♦ bolerko,
rękawy 3/4, -1.200 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-70-63,06081
3647-04

ODZIEZ UŻYWANA • BEZPOŚREDNI IMPORTER, TEL. 075/778-21-74
SUKNIA ŚLUBNA kolor ecru, rozmiar 38, na wzrost 170 cm, ku
piona w salonie, oryginalna, rękawy koronkowe, • 1.500 zł. Woj
nowice, tei. 071/318-03-86.0605/44-71-51
SUKNIA ŚLUBNA z trenem, -300 zi. Wrocław, teł. 071/3734443,
0502/20-12-88
SUKNIA ŚLUBNA biała, na ramiączkach, rozmiar 39 ♦ dodatki, 500 zł. Wrocław, tei. 071/351-88-65,0600/41-34-93
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, na wzrost 170-174 cm, 2-częścio
wa, góra z gipiury, spódnica z trenem, - 890 zł. Wrodaw, teł. 071/
325-95-57,0502/33-77-12
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38/40, na 164 cm, bez rękawów, gorset,
dodatki, • 600 zł. Wtocław, teł. 071/357-5547
SUKNIA ŚLUBNA prod. francuskiej, rozmiar 36/38, - 300 zł. Wro
cław, teł. 0600/82-27-10

STROJE ARABSKIE 2 szt, damskie, oryginalne, • 500 zł. Legni
ca, teł. 0694/92-92-27
SUKIENKA KOMUNIJNA na szczupłą dziewczynkę, b. ładna, z
dodatkami. • 180 zł. Długołęka, tei. 071/315-10-04,0506/08-01-14
SUKIENKA KOMUNIJNA 4-warstwowa, na wzrost 140 cm, z do
datkami ♦ buciki gratis, - 220 zł. Lubin, tel. 076/842-83-45
SUKIENKA KOMUNIJNA dla szczuplej osoby, koło na zakończe
niu. -150 zł. Świebodzice, teł. 074/854-30-60
SUKIENKA KOMUNIJNA ozdobna, na kole, + bole*o (futerko),
wianek, rękawiczki, torebka, koszyk do sypania kwiatów, - 250 zi.
Wrocław, tel. 071/364-44-70,071/364-41-11,0601/08-70-52
SUKIENKA KOMUNIJNA rozmiar 134 cm, góra z koronki, zdo
biona perełkami, dół zdobiony tiulem, zadbana, + torebka, wia
nek, rękawiczki, -120 zł. Wrocław, tel. 071/348-77-19

HURTOW NIA
„DLA SKLEPÓW WSZYSTKO PO 4 ZŁ”

1000 POZYCJI
CODZIENNIE NOWY TOWAR

i
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f

„PARANO S.C.", 52-015 Wrocław
ul. Krakowska 180
tel. 0-501 162 612, 0-501 162 608
SUKIENKA KOMUNIJNA na kole, bołerko, wianek, rękawiczki,
torebka, koszyk do sypania kwiatów, - 250 zł. Wrocław, teł. 071/
364-41-11
SUKIENKA KOMUNIJNA stan b. dobry, na 140 cm, -180 zł. Wro
cław, teł. 071/789-30-52
SUKIENKA KOMUNIJNA z dodatkami, stan idealny, - 380 zł.
Wrocław, tel. 071/799-84-83,0693/34-55-85

SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, na wzrost 170 cmNoryginalna, z
szantungu, gorset wiązany z tylu, spódnica z kompozycją jedwab
nych kwików na trenie, - 800 zł. Wrocław^tel. 071/783-75-16,06021
49-10-99
,
SUKNIA ŚLUBNA biała, góra zdobiona haftem, zapinana na pe
rełki, dół szeroki usztywniony, rozm. 38, na wzrost 170 cm, - 400
zł. Wrocław, teł. 071/763-97-59,0506/69-9542

mmmmmm,
w

importer odziezy
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Wrocław, ul. Pułaskiego 48/50, tel. 071/343-78-62, fax 071/343-76-92 |
SUKIENKA KOMUNIJNA z dodatkami, -150 zł. Wrocław, tel. 071/
789-58-14
SUKNIA kolor ecru, rozmiar 38/40, krótka, ładny wygląd, na po
prawiny, - 300 zł. Bąków, gm. Długołęka, tel. 071/398-76-21
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 38/40, po czyszczeniu, z krótki
mi rękawami, na kole, z koronki, halka, rękawiczki, buty, welon, 500 zł. Bąków, gm. Długołęka, teł. 071/398-76-21
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, biała, model Princessa, góra rękaw
z koronki, dół w kliny na kole, - 400 zł. Długopole Dolne, tel. 074/
813-90-13,0606/83-79-29
SUKNIA ŚLU BNA prod. francuskiej, biała, nowoczesny styl, rozm.
38, na wzrost 170 cm, gorset ♦ spódnica, tren dl; 1,5 m, wszystkie

SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, na wzrost T70 cm, wzór francuski,
^-częściowa, gorset na fiszbinach, odkryte ramiona, przed czysz
czeniem + rękawiczki, stroik do vfosów i buty, rozm. 38, - 300 zł.
Wrocław, tel. 071/789-91-85
SUKNIA ŚLUBNA biała, roz. 36, wzrost 160 cm, gorset w tłoczo
ne kwiaty na szelke tylną, spódnica • prosty gładki krój na kole,
podpinany tren, - 600 zł. Wrocław, tei. 071/345-61-21, 0502/
41-58-35
SUKNIA ŚLUBNA AGORA kolor ecru, roz. 38, wzrost 160 cm,
możfiwość przerobienia, gorset sznurowany zdobiony haftem,
dopasowuje sie do figury.Spódnica na gęstej halce z podpinanym

HURTOWNIA ODZIEZY UŻYWANEJ
NISKIE CENY, WYSOKA JAKOŚĆ
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ArtytaJy Importowana z Chin I od polskich producentów:
dekoracyjne, AGD, szkolne, zabawki, kwiaty sztuczne,
termosy, latarid, bielizna, zegarki, narzędzia Itp.

tel. 071/333-78-93
0-501 166-272
Wrocław, ul. Dożynkowa 43

U N A S K U P IS Z N A J T A N IE J !!!

ZA PR A SZA M Y

ty/ÓZEK DZIECIĘCY GRACO 2-funkcyjny + kombinezon zimo
wy, stan b. dobry, - 200 zł. Wodaw, tal. 071/339-20-63 po godz. 17,
0606/97-39-59
WÓZEK DZIECIĘCY IMPLAST ROY 2-funkcyjny, w kolorze khaki-beż, duże pompowane koła, parasolka przeciwsłoneczna ♦ duża
torba, stan b. dobry, - 350 zł. Wrodaw, tel. 071/330-15-09.0600/
38-37-79
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK głęboki, zdejmowana gondola, skła
dany, stan dobry, zielono-niebieski, kosz na zakupy, parasolka, 100 zł. Wrodaw, tel. 0693/04-85-08
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, kolor granatowy, kosz
na zakupy, budka, • 90 zł. Wrodaw, tel. 071/350-1744
WÓZEK DZIECIĘCY NANNY WIP nowy, kolor szary, 3-funkcyjny,
supertekki, przednie koła podwójne, skrętne, torba, pasy 5-punk
towe, b. pojemny kosz na zakupy, z dodatkowymi schowkami, 450 zł. Wrocław, teł. 071/797-85-67
WÓZEK DZIECIĘCY MIKADO 2-funkcyjny, głęboki ♦ spacerówka, duże pompowane kda, stan dobry, + materacyk, torba i para
solka gratis. - 220 zł. Wrodaw, tal. 0603/22-02-88
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO 3-lunkcyjny, granatowy ze
srebrnymi dodatkami, regulowany podnóżek i oparcie, kosz na
zakupy, pasy, duże gumowe kda, pokrowiec,' fdia przedwdesz
czowa, b. wygodny, śpiworek gratis, stan idealny, - 550 zł. Wro
daw, tel. 071/799-81 -02,0502/10-24-35

trenem (ok.1 m) zdobiona różami, - 900 zł. Wtocław, teł. 071/
345-61-21,0502/41 -58-35
SUKNIA ŚLUBNA z dodatkami, rozm. 4041, na 180-182. cm,
czyszczona, gorset na ramiączkach, haftowany spódnica z tre
nem, biała, czyszczona, stan b. dobry, - 700 zł. Żórawina, powiat
wrocławski, tel. 0603/53-18-06
SUKNIA ŚLUBNA, 2003 r. kolor cappucino, rozmiar 38, na wzrost
165 • 170 cm, 2-częściowa, zioto-beżowy gorset, na ramiączkach,
szal, buty, kremowe, rozmiar 38, rękawiczki, spódnica, prosta, na
kole, oryginalna, stan idealny, • 600 zł. Jordanów śl, powiat wro
cławski, teł. 0502/64-09-38
TECZKA .ambasadorówka", z zamkiem szyfrowym, - 70 zł. Wro
cław, tel. 071/342-29-36,0502/8345-57
TORBA TURYSTYCZNA nowa, biała, kieszenie, • 100 zł. Wro
cław, teł. 071/78447-54,0505/66-64-70
TWORZYWO SZTUCZNE na przemiał, ok. 3 tony - 50 gr/kg. Ząb
kowice śląskie, tel. 0607/67-20-56

O D ZIEZ
UŻYWANA
- oiyginał:
opo13a“
- Niemcy, Szwajcaria,
Holandia
- sort wysokiej jakości

O

WYPRZEDAŻ HURTOWNI Z ODZIEŻĄ, nową - 5
zł, 10 zł, 15 zł, tel. 071/310-37-08, 0606/97-66-74
W01037324

ZABAWKA KONIK NA BIEGUNACH dla dziecka, kóka dojazdy.
stan b. dobry, - 70 zł. Lwówek śląski, td. 075/782-29-22 po
godz. 20,075/78243-16,0603/50-91-11
ZABAWKA KONIK NA BIEGUNACH, • 40 zł. Piekary, td. 071/
318-3448
ZABAWKA MOTOREK na akumulator Honda poficyjna, 12 V, mało
używany, stan b. dobry, • 500 zi. Lwówek śląski, teł. 075/782-29-22
po godz. 20,075/78243-16,0603/50-91 -11
ZABAWKA MOTOREK na akumulator dla dziewczynki, różowy,
trójkołowy, lusterka, do 4 lat. brak akumulatora, • 120 zl. Oleśni
ca, td. 071/398-86-88,0603/51-09-67
ZABAWKA MOTOREK na akumulator .Pdicja', • 270 zł. Oława,
teł. 071/313-36-73
ZABAWKA MOTOREK na akumulator 6 Vr - 200 zf. Wrodaw, tel.
071/351 -50-01,0506/24-04-92
ZABAWKA PIŁKARZYKi stojąca, wys. 100 cm, stan idealny. - 70
zł lub zamienię na klocki Lego. Wrodaw, td. 071/780-87-87

ODZIEŻ UŻYWANA SORT
WYSOKA JAKOŚĆ. SA M I SORTUJEMY W NIEMCZECH.

Wrocław, ul. Swojczycka 21/41
teł. 34-857-62 wew. 44
0601-306-525
TWORZYWO SZTUCZNE przemiał pofiamid PA, polacetal POM
- 3 zl/kg. Żary, tel. 068/363-64-17,0602/75-27-17
UBRANIA TERMICZNE zielone, prod. USA -6 EUR. Niemcy, teł.
0049/17-51-59-11-64
UBRANIE liurgiczne do komunii, dla chłopca, wzrost ok. 140 cm
♦ spodnie, kamizelo, koszula gratis, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/
786-77-63
UBRANKA DZIECIĘCE firmowe, dla dziewczynki w wieku od 6
miesięcy do 2 lat • 200 zł. Długołęka, tei. 071/315-10-04,05061
08-01-14
UBRANKA DZIECIĘCE: body, bluzy rozm. 92-98, czapka, bud
ki. nowe ślniaczki. akcesoria i zabawki, stan dobry, - 25 z ł, moż
liwość wysyki. Góra, tel. 065/544-15-99
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziewczynki do 2 lat - od 2 do 15 zł/
szt. Wocław, tel. 071/350-1744
UBRANKA DZIECIĘCE, - 600 zł. Wrodaw, tel 0600/62-27-10
UBRANKA DZIECIĘCE irm CŁA, Kanz, H&M, rozm. 56-98, stan
b. dobry, • 2-20 zł, ubranka wiosenne, kurteczki dla chłopca, rozm.
92 (2 szt. - beżowa I granatowa), • 25 zl/szt. Wrodaw, tei. 071/
783-54-23,0504/38-96-87
UBRANKA DZIECIĘCE firmowe, rozm. 56-98 cm, od 5 zł/szt.
Wrocław, tel. 0602/32-56-31
UBRANKO DO CHRZTU dla dziewczynki, • 70 zł. Bielawa, tel.
074/633-91-22
UBRANKO DO CHRZTU dla dziewczynki, - 40 zL Wrodaw, tel.
071/332-70-83
WORKI polipropylenowe, czyste, 50 kg - 0,33zł/szt. Wrodaw, tel.
0693/36-51-70
WORKI BIG BAG ład. 1000 kg, wym. 140x90x90 cm - 8 zł/szt, tel.
0691/74-88-75
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Mirków, ul. Wolnośd 19a, tel. 071/315-15-63

WYKAZ STACJI LPG w Niemczech, - 30 zl. Kośdan, tel. 0607/
6345-62
WYKAZ STACJI LPG na terenie Niemiec,wszystkie landy, - 40
zł. Wrodaw, tał, 071/327-7249,0503/86-21-34
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI: mikser Dynacord 7050, subwoofery Cervin Vega x2, satelty Aluma PRO x4, końcówki Smound,
ceną - 5.000 zł. Legnica,tel. 076/857-02-91,0601/40-63-55
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI - kompakt Sanyo, na 24 płyty, pro
fesjonalny, z wyświetlaczem, do dyskoteki, - 300 zl. Lwówek ślą
ski, tel. 075/762-29-22 po godz. 20,075/78243-16,0603/50-91-11
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI: światło Disco Tech Cyborg 6,16
luster, żarówka wyładowcza HMI575, śnieżnobiałe, efekt centrd
ny, • 1.400 zl lub zamienię. Świdnica, teł. 074/852-56-02
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI: stroboskop, jarzeniówki ultrafio
letowe, 2 szt, reflektorki, 2 szt, kula srebrzysta fi 35, • 900 zł.
Zagrodno, powiat złotoryjski, teł. 076/877-31-77

Gromadka tel. 0 7 6 /8 1 7 23 9 1 ; 0601 99 38 06

D Z W O N IĆ !!!
WÓZEK DZIECIĘCY dla biźniąt, głęboko-spacerowy, szary, sten
b. dobry, - 200 zł. Wrodaw, td. 071/785-1045
WÓZEK DZIECIĘCY GUCIO 3-funkcyjny, kolor demnopopidaty,
stan dobry, • 200 zł. Wrodaw, td. 0694/05-01 -06
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO typ .parasdka", niebieski, duża
budka, paiąk, skrętne przednie koła, rozkładany do spania, stan
b. dobry, -180 zł. Wrodaw, td. 071/353-66-29.0502/55-96-78
WÓZEK DZIECIĘCY IMPLAST 2003 r. gondda ♦ spacerówka,
stan b. dobry, kdor kremowy, I wteśdedd, stan b. dobry, pompo
wane koła, • 400 zł. Wrodaw, td. 071/353-09-23,0600/30-81 -20
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO spacerowy, nowy, na gwarancp,
lekki, kolor brązowy, fofia przedwdeszczowa, kda przednie obro
towe, - 490 zł. Wtocław, td. 071/781 -96-24,0692/46-98-37
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, mdo używany, - 200
zł. Wrodaw. tei. 071/79349-94
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, przekładana rączka, pasy, stan
b. dobry, - 320 zł. Wrodaw, td. 071/325-85-14
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, stan b. dobry, • 250 zł. Wro
daw, td. 071/36140-66
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, gondda+spacerowy, kdorgra
natowy, regulowana rączka, pompowane koła ♦ ciepłe ubranko do
chrztu, • 170 zł. Wrodaw. teł. 071/341 -66-87
WÓZEK DZIECIĘCY ABC DESIGN przekładana rączka, regula
cja oparcia i rączki, duże, podwójne kda na jednej osi, głęboki,
kosz, pasy, kdor granatowo-czerwony, stan b. dobry, - 250 zL
Wtodaw, td. 071/32544-84
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, nowy, przekładana rączka,
lekka konstrukcja, reg. podnóżek, oparde, nosidełko, budka z
okienkiem, pokrowiec i uchwyty, 3 osłonki na nóżki, pasy, dużo
schodów, głęboki kosz, duże koła z amortyzatorami, siatka
ochronna, nieużywany stan idedny, - 450 zł. Wrodaw, teL 071/
32544-84
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ZABAWKA PIŁKARZYKI, - 200 zł. Wrocław, td. 071/760-90-29,
0601/23-94-86
ZABAWKA SAMOCHODZIK na akumulator Jeep. 12 V, stan b.
dobry, • 600 zł. Lwówek śląski, td. 075/762-29-22 po godz. 20,
075/78243-16,0603/50-91-11
ZABAWKA SAMOCHODZIK zdalnie sterowany, Subaru Impreza
WRC, b. szybki, używany, • 170 zł. Wrodaw, td. 0601/16-97-16
ZABAWKA SAMOCHODZIK na akumulator Jeep, 12V,2-osobowy, 3 biegi, -800zł. Wrodaw. t d . 071/351-50-01,0508/24-04-92
ZABAWKA SAMOCHODZIK na akumulator Jeep, 1-osobowy, 6
V. 2 biegi, - 450 zł. Wrodaw. td. 071/351 -50-01.0508/24-04-92
ZABAWKA SAMOCHODZIK na akumulator. 2002 r. jeep. 2-biegowy, ładowarka, mdo używany, stan idedny, - 650 zL Kiełczów,
tel. 071/398-96-07
ZADANIA EGZAMINACYJNE z odpowiedziami, z kursu na wóz
ki widłowe, sprawdzone, - 30 zł. Wtodaw, td. 0601/33-98-83
ZAMEK PNEUMATYCZNY dziedęcy, wym. 7x7 m .♦ osprzęt, 5.000 zł. Wrocław, td . 0608/82-76-58
ZBIORNIK na olej opałowy poj. 1000 I, kdor biały, wym.
130x120x75 cm, z nakrętkami, • 600 zi. ś tfd d c a , td . 074/
653-85-90
ZBIORNIK na ofej opalowy nieużywany, poj. 10001,2-komorowy,
• 400 zł. Wtodaw, td. 071/346-6343
ZBIORNIK METALOWY na szambo pdiwo, nawozy, od 20.000
do 60.0001- od 2.500 zi, teł. 0606/5300-68
ZBIORNIK METALOWY na szambo poj. 8 m3, • 100 zł. Wrodaw,
td. 071/339-26-30
ZBIORNIK METALOWY blaszany, grub. śdanki 3 mm, wym.
. 190x110x125 cm,-1.000 zLWtodaw-Ołtaszyn, teł. 071/799-81-88
ZBIORNIK PLASTIKOWY na dej opdowy poj. 10001, • 195 zł.
Zduny, powiat krotoszyński, td . 0602/83-17-03

NOWO OTWARTA HURTOW NIA
O D Z IE Ż Y UŻYW ANEJ

HANKA TOP w upadłości zaprasza doskładania ofert kupnazapasówmagazynowych,

BEZPOŚREDNI IMPORTER
W rocław, u l. Sołtysowicka 25D

tj. bielizny bawełnianej, dzianiny, dodatków krawieckich, odpadówbawełnianych,
wchodzących w skład masy upadłości HANKATOP Sp. z o.o.
Informacje o aktualnymstanie magazynowym można uzyskać
pod nr. tel. 076/721-35-01 wew. 52,0-501 718 502

tel. 0-501 045 038 c™™.
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, granatowo-niebieski,
rozkładany do spania, duży kosz, 2 stoliki, pasy, odepłacz na nogi
zdejmowany, folia przeciwdeszczowa, kola duże z blokadami, stan
b. dobry • 200 zł. Wrocław, teł. 071/357-33-86.0695/45-24-11
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO 3-fiunkcyjny, budka z okienkiem,
głęboki kosz, pasy, osłona na nogi, fofia przeciwdeszczowa, - 300
zł. Długdęka, teł. 071/399-85-67
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, pompowane koła, fdia prze
ciwdeszczowa, toiba, śpiwór, stan b. dobry, - 200 zł. Jaksonów,
teł. 071/311-30-05
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, przekładana rączka,
niebieski, stan b. dobry, - 350 zł. Kąty Wrodawskie, teł. 071/
390-59-03
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, pokrowiec, stan b. do
bry, - 300 zł. Kotowice, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-75-65
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, kolor srebrny, głęboki, space
rowy, przekładana rączka, gondola, reg. podnóżek, osłona prze
ciwdeszczowa, pompowane koła, kosz na zakupy, podwójny po
krowiec na nogi, stan b. dobry, • 240 zł. Leszno, teł. 0506/04-53-37
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO 3-funkcyjny, kolor granatowo-żółty,
stan b. dobry, - 800 zł. Oława, tel. 0609/5841-08
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniąt, - 200 zł. Pdkowice, tel. 0691/
36-71-73
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO 2-funkcyjny, granatowo-żółty, po
krowiec, osłona przeciwdeszczowa, budka z okienkiem, kosz na
zakupy, regulowane oparcie, pasy, gondola, zadbany, - 200 zł.
Rawicz, teł. 0507/44-92-15
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO 2-funkcyjny, przekładana rączka, 60 zł. Sułów, teł. 071/384-75-54
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK MAMBO 6 spacerowy, z wkładem,
granatowo-kremowy, pompowane koła, amortyzacja, zapasowe
kda, duży kosz na zakupy, osłona przedwdeszczowa, • 250 zł.
Świdnica, tel. 0604/16-73-77
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, wyciągane nosidełko, przekła
dana rączka, koszyk na zakupy pod wózkiem, torba, - 200 zł.
Wałbrzych, tel. 074/66648-99,0604/47-67-09
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniąt, na dużych kołach, popielaty w
kratkę, stan b. dobry, • 350 zł. Wieruszów, teł. 0605/96-84-09
WÓZEK DZIECIĘCY 3-fuokcyjny, granatowo-biały, fdia przeciw
deszczowa, kosz na zakupy, pokrowiec, zadbany, • 700 zł. Wro
daw, teł. 071/351-70-85
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, pokrowiec, kosz na zakupy, 150 zl. Wrodaw, tel. 071/328-88-76.0504/15-69-18

WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, nieużywany, popidato-niebieski, przekładana rączka, koszyR, daszek, osłona na nóżki, skrę
cane przednie kola, • 170 zł. Wrocław, tel. 0691/3948-07
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA SUPER CROSS, 2001 r. ste
laż chromowany, bido-granatowy, amortyzatory • 400 zł, + wiele
akcesoriów gratis. Wrodaw, td. 071/3574)7-09
WÓZKI DZIECIĘCE HAUCK, HARTAN spacerowe, duże pompo
wane kda, rozkładane, stan dobry • 100-160 żMfczt Wodaw, td.
071/357-23-54.0503/47-92-77
WÓZKI DZIECIĘCE: Marco, spacerowy, śpiwór, przekładaną rącz
ka, rozkładany do spania, kosz, budka, pałąk • 150 zł. Design,
spacerowy, budka, kosz, pasy, rozkładany do spania - 220 zł. Gra
co, spacerowy, budka, kosz, pasy, rozkładany do spania • 100 zł,
typ .parasolka’ , Peg Perego, bez budki • 110 zł. YWodaw, td.
071/793-52-82,0604/4891 -63
WÓZKI DZIECIĘCE : typ .parasolka", z budką, rozkładany do
spania, kosz, pd^( • 150 zł, przekładana rączka, z budką, duży
kosz, kolor granatowo-stałowy • 100 zł. Wrocław, tel. 071/
351-504)1,0501/24-56-63
WÓZKI DZIECIĘCE: spacerowy, mdo używany -150 zł, 2-funk
cyjny • 50 zł. Wodaw, tel. 071 /354-31 -56

ZBIORNIKI na olej opalowy: poj. 10001- 500 zł, 15001 - 600 zł,
20001• 700 zł. Bolesławiec, td. 075/736-32-81.0506/06-57-19
ZBIORNIKI poj. 1.0001. w stelażu, na europdecie, z zawo
rem spustowym - od 160 zł do 230 zł/szt. Legnica, teL 076/
72246-66
ZBIORNIKI na szambo po paliwie, poj. 10.0001, • 2.000 Zł. Świd
nica, td. 0607/38-99-70
ZBIORNIKI 2 szt, poj. 6 0 1. na pdiwo lub olej, • 50 zi. Wrodaw.
tel. 0691/91-51-71
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na dej opdowy. oryginalne, z osprzę
tem, szer. 75 cm, 750,1000,1500,20001. od 400 zł. Bierutów, td.
071/315-61-88,0694/89-54-68
ZBIORNIKI PLASTIKOWE 10001, na pdetach, w metalowych
koszach, z zaworami spustowymi • 150 zl/szt Boguszów-Gorce,
powiat wdbrzyski, td. 0691/08-54-95
ZBIORNIKI PLASTIKOWE poj. 10001, na pdetach i stdażu,
czyste. • 210 zl /szt.. Długołęka, tel. 071/315^37-16. 0507/
56-03-00
ZBIORNIKI PLASTIKOWE poj. 10001, w stdażu, na europdecie
- od 130 do 230 zł. Legnica, teł. 076/72246-66

‘IMPORTER ODZIEZY UŻYWANEJ”
Najniższe ceny, wysoka jakość oryginału z Niemiec i Danii
CRIK:pm
.-pt.KKI-lfcOO,atataOflMMOW
R
O
C
ŁA
W
,IŁ. K0W
HLHA107M. (071)MM2-93, MM195791, 0400SU476
WÓZKI DZIECIĘCE : Chicco Belle Epoąue, z torbą, śpiworem i
folią przedwdeszczową • 250 zł. Peg Perego, spacerowy -150 zł
oraz ABC Design, 3-kdowy, stan idedny • 450 zi. Wrodaw, tel.
0602/32-56-31

O

WÓZKI DZIECIĘCE, BEZPOŚREDNIO OD PRODU
CENTA : wózek 3-funkcyjny, nowy, na gwarancji
• 299 zł, wózek spacerowy typu „laska” • 79 zł,
posiadamy wiele innych modeli. Naprawa wóz
ków dziecięcych. Zapraszamy, prowadzimy rów
nież sprzedaż komisową. Wrocław, tel. 071/
322-60-19 w godz. 10-18 W01005464

IMPORTER ODZIEZY UŻYWANEJ
HOLENDERSKIEJ „HOLAND”
Wrocław, uL Pułaskiego 8, tel 071/343-40-32
Słotwina 58, k. Świdnicy, teL 074/852-60-60

Proponujemytowarwyselekcjonowany
własnej produkcji - mixmarkowych firm

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

ZBIORNIKI PLASTIKOWE poj. 1000 I, w stdażu. na pdede.
zawór spustowy, czyste - 250 d/szt oraz do umycia • 180 zł/szt,
możfiwy transport, każda iość. Milicz, td. 0505/08-21-69
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na dej opałowy, wodę pitną, paliwo i
szambo, poj. 11001, w stelażu duminiowym, - 210 zi /szt.. Nysa,
td. 077/43149-70,0606/88-79-91
,
ZBIORNIKI PLASTIKOWE poj. 1.0001,na pdecie, stelaż, na wodę
pitną, pafiwo, nawozy płynne i szambo, czyste • 220 zł i 150 zł.
Strzegom, tal. 0601/9249-04
ZBIORNIKI PLASTIKOWE poj. 10001, wkoszu, na pdede, -160
zł. Świdnica, td. 074/640-87-45 po godz. 18
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na ródę paliwo lub olej opdowy, nie
używane, - 220 zł /szt. Zebrzydowa, td. 075/736-34-92
ZEGAREK ATLANTIC złoty, męski, waga 67 gramów, próba 585,
pros. szwajcarskiej. • 2.900 zł. Dzierżoniów, tel. 0508/99-62-65
ZEGAREK GENEVE złoty, waga 104 g, 14 karatów, złotabransoleta, nowy, cena sklepowa 15.000 zł, -9.800 zł. Wrodaw, td. 0501/
79-70-81,0607/30-6348
ZEGAREK ROLEX damski, replika, tarcza ze sztucznymi diamen
tami, regulowana bransoleta, kupiony w Tajlandii, - 50 zł. Wro
cław, td. 0692/48-15-57 .
ZEGAREK ZENO prod. szwajcarskiej, stoper, automatic, wodosz
czelny, nowy, - 3.900 zł. Wrocław, td. 071 /354-31-32
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄwydana przez Wyższą
Szkołę Handlową, nr 3321. Wrodaw, td . 0602/82-69-67 '
ZGUBIONO LEGfTYMACJĘ w Katowicach, 7 marca 2004 r, na
nazwisko Karolina Romańczyk, uczciwego zndazcę proszę o kon
takt. Wrocław, td. 071/787-36-37

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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APARAT do robienia zdjęć pod wodą, lampa błyskowa, dużo do
datkowych efektów, nowy, gwarancja, -190 zł, tel. 0505/77-91-31
APARAT CANOMATIC zoom, obiektyw 50 mm, lustrzanka, samowyzwałacz, lampa błyskowa, fabrycznie nowy, - 300 zł. Łagiew
niki, powiat dzierżoniowski, fel. 071/393-90-67,0600/06-78-31
APARAT CANON EOS 650 obiektyw 35-80 mm .Canon, lampa
błyskowa Chinon S-250 zoom, • 559 zl. Głogów, tel. 076/834-16-50,
0604/43-55-19,0606/34-77-71
APARAT CANON EOS 300 obiektyw Canon 28-90 mm, instr. ob
sługi, pasek, mało używany, • 850 zł. Lubin, tel. 0693/28-81-36
APARAT KODAK EK-160 EF Instant Camera, prod. USA, na pa
pier, zdjęcia w 3 minuty, • 200 zl. Trześnia, powiat strzeliński, tel.
0605/32-92-58 po godz. 18
APARAT MINOLTA DYNAX 5XI obiektyw 28-80 mm, • 420 zl.
Wrodaw, tel. 071/321 -93-46,0603/51 -08-73
APARAT MINOLTA stan Idealny. • 100 zł. Wrodaw. tel. 071/
791-79-45
APARAT NIKON 90 X i inne aparaty oraz obiektywy i lampa bły
skowa • 3.000 zl. fel. 0607/05-71-31
APARAT NIKON F8 na gwarancji + obiektyw Nikkor 28-100, ba
terie Pack MB16, filtry UV, pudełko, pasek, • 2.700 zł. Wrocław,
teł. 071/782-88-62
APARAT NIKON FE 10 obiektyw 35-70 mm,-pudełko, bistr, w j.
polskim, stan idealny, - 590 zl. Wrocław, tel. 071/793-09-75
APARAT OLYMPUS IS-200 lustrzanka, obiektyw asferyczny od
28-110 mm, lampa błyskowa, autofocus, punktowy pomiar świa
tła, - 600 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-60-90,0604/43-02-55
APARAT ZENIT 122 , obiektyw Jupiter 135 mm i Helios, filtr +
wyposażenie ciemni, kompletne, do zdjęć czarno-białych, • 400
zł. Prochowice, teł. 0692/66-41-53
APARAT ZENIT nowy model, kompletny, obiektyw, futerał, stan
idealny, - 220 zł. Wrocław, tel. 0601/55-37-24
APARAT CYFROWY CANON G5 5 megapikseli, zoom optyczny
x 4. zoom cyfrowy x 4, LCD 1.8", nowy, - 2.700 z l, cena sklepowa
• 3.999 zł. Wałbrzych, teł. 0603/51-52-37
APARAT CYFROWY CANON A-80 4 megapiksele, karta pamięd
32 MB. nowy. Wrocław, tel. 0604/27-61-70
APARAT CYFROWY CASIO EX-Z4 akumulator, ładowarka, ka
bel USB. stacja dokująca, • 1.400 zl. Wrocław, fel. 0506/07-93-80
APARAT CYFROWY HEWLETT-PACKARD 318 . 2.300.000 pik
sel, rozdzielczość 1.780x1.200, kompletny, sterownflci, okablowa
nie, instrukcja obsługi, kupiony w kraju ♦ karta pamięd CompactFlash 32 MB i akumulatory, - 450 zł (w rozliczeniu może być pro
cesor Celeron 2000). Bolesławiec, fel. 0505/21-49-91
APARAT CYFROWY KODAK DC-3400 kompletny, pamięć 64 MB,
stan ideainy, • 610 zł. Lubin, tel. 0508/97-16-37
APARAT CYFROWY LABTEC 5 szt, nowe. 3 megapiksele, 38
mm. TFT 1.5*. 4 x Digital zoom. 16 MB - 420 zł/szt tel. 0602/
49-73-41
APARAT CYFROWY MINOLTA F-300 . 5.000.000 pikseli ♦ karta
pamięd 16 MB. -1.890 zl. Krapkowice, teł. 0609/81-54-45
APARAT CYFROWY OLYMPUS 1.3 megapikseli, mało używany,
stan idealny, - 350 zł. Miłków, teł. 075/761 -07-47
APARAT CYFROWY OLYMPUS C-350 nowy, na gwarancji • 500
zl. Wrodaw. tel. 071/792-21-42,0502/35-80-75
APARAT CYFROWY PREMIER DC-600 rozdzielczość 640x480,
wyświetlacz ciekłokrystaliczny 1.8 cala, -100 zl. Kąty Wrocław
skie. tel. 0692/45-81-42
APARAT CYFROWY SONY F-717.5.000.000 pikseli, kupiony w
kraju, stan ideainy, - 2.600 zł. Rawicz, tel. 0691/05-23-17
APARAT CYFROWY SONY DSC-P 72 karta pamięd. nowy. na
gwarancji, kompletny, -1.450 zł. Zgorzelec, fel. 0693/79-81 -39
APARAT CYFROWY SONY DSC-P10 nowy. - 1.580 zł. Żagań,
teł. 0605/66-12-19
APARAT CYFROWY TEKSON TX 4000 z sensorem, LCD. 4
megapikseli, możliwość filmowania, kabel połączeniowy do kom
putera, 4 akumulatory, torba, 2 lata gwarancji -100 EUR. Wołów,
teł. 071/389-49-12; 0694/23^2-74
APARAT CYFROWY VDG 3.1 megapikseli. zoom cyfrowy 2x.
wyświetlacz LCD 1-5”. pamięć 128 MB, formaty JPEG/AVI, - 650
zł. Chojnów, tel. 076/819-10-25
APARATY: Kodak 835AF, pełny automat, lampa błyskowa - 70
zł, Mitsuca, automat, lampa błyskowa - 60 zł. Wrocław, tei. 0697/
99-90-03
KARTA PAMIĘCI COMRACTFLASH 16 MB, - 30 zl. Kąty Wro
cławskie. fel. 0692/45-81-42
KUPIĘ APARAT nowy lub używany. Wrodaw, tel. 071/780-59-55,
0503/05-12-01
KUPIĘ APARAT CYFROWY - do 300 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/
87-84-96
KUPIĘ APARATY CYFROWE lustrzanki, karty pamięd. Wrodaw,
teł. 0697/20-71-05
KUPIĘ APARATY CYFROWE oraz kamery. Wrocław, tel. 0506/
21-82-18
KUPIĘ KARTY PAMIĘCI MEMORY STICK. Wrocław, tel. 0506/
21-82-18
KUPIĘ LUNETĘ zarobkową, z automatem wrzutowym na mone
ty. Wrocław, tel. 0692/13-49-27
KUPIĘ SPRZĘT FOTOGRAFICZNY : aparaty cyfrowe, lustrzan
ki. obiektywy, karty pamięd. Wrocław, tel. 071/332-50-01. 0504/
51-90-78
LORNETKI: Balileo, zoom 10-60x70 - 330 zł, Optus, zoom
8-24x50 - 255 zł. Canon, prod. japońskiej, 24x50 • 190 zł oraz
luneta teleskopowa Yukon, 30x50, nowa, • 155 zł. Wrodaw,
teł. 0606/92-96-96
MIKROSKOP stereoskopowy, do owadów, kamieni itp. - 650 zl.
Wrodaw, teł. 071/792-21 -42.0502/35-80-75
MINILAB KIS-MAGNUM-SPEED kompletny, procesory C-41 i
RA-4, formaty zdjęć 9x13,10x15,13x18, poket, częśd, stan b.
dobry, • 4.000 zł. Jawor, tel. 076/870-09-41 w godz. 9-14
OBIEKTYW YASHICA MANUAŁ, - 200 zł. Wrodaw, tel. 0607/
99-93-94
POWIĘKSZALNIK KROKUS mini z zegarem demniowym, ku
wety. -100 zi. Wtodaw, teł. 0607/99-93-94
POWIĘKSZALNIK KROKUS maskownica, -150 zł. Wrodaw, tel.
071/789-62-98,0693/64-29-92
RZUTNIK DO SLAJDÓW CARENA prod. niemieckiej, z pilotem
* ekran ze stojakiem, - 250 zł. Wrodaw, teł. 0501/21-23-78
TELESKOP BOB GALAXY f=700 mm, d=76 mm. • 250 zl. Kroto
szyn. teł. 062/725-78-75
WYPOSAŻENIE CIEMNI FOTOGRAFICZNEJ powiększalnik
Opemus 6. zegar tiemniowy, maskownica, lampa demniowa z
filtrami, - 500 zł. Lubin, tel. 0604/50-16-60
WYWOŁYWARKA DO NEGATYWÓW. Dzierżoniów, teł. 074/
831-99-71
ŻARÓWKI FOTOGRAFICZNE 220 V. 500 W, temperatura światła dziennego, nowe - 80 zł/szt. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/52-26-21

WYPOSAŻENIE BIUR,
MIESZKAŃ, SKLEPÓW
I GASTRONOMII
O

A JEŚLI SZUKASZ, MEBLE STYLOWE, Barok, Ludwik, komplety wypoczynkowe skórzane i welurowe, krzesła, stoły, ławy, sekretarzyki, biurka,
kredensy, witryny, obrazy, lustra, żyrandole, po*
siadamy największy wybór mebli w regionie, ne
gocjacja cen, transpori to wszystko u nas. Strzegom, ui. D olna 34, tel. 074/855-41-23, 0502/
47-23-07 W01037234

AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY MUSSANA po remoncie, •
4.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-21-92
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH 2*smakowy, prod. niemiec
kiej, chłodzony wodą -1.900 zł. Jelenia Góra, teł. 075/752-36-19
wgodz. 8-18
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH FRIGOMAT-FREEZER poj.
3/61. lody śmietankowe, sorbety. -15.000 zl. Ostrzeszów, teł. 062/
732-01-55

Sklepowe:

„KSEROKOPIARKI”

FOTO

urządzania chłodnicze,
meble sklepowe,
regały metalowe,
regaty magazynowe,
kosze druciane,
system rurowo-kulowy,
krajalnice, wagi,
OP023801 klimatyzatory.

TOSHIBA. ^

używane, tanie, z gwarancją
w bardzo dobrym stania technicznym
dla potrzeb biurowych i punktów usługowych

o fe ru je : „MARCUS”
Wrodaw,ul. KoiduuH108A/11parter(rógPiJaskiego)

* 071/795-67-70,795-67-71
®
0-601 703 677
AUTOMAT DO NAPOJÓW gorących firmy Bianchi, z wrzutnikami Antares - 6.000 zł i Pegasso • 5.000 zł, sten dobry. Wtocław,
tel. 071/765-34-92.0692/79-50-55
AUTOMAT DO NAPOJÓW gorących firmy Zanussi, podświetla
ny panel, wydający resztę, na 16 gotowych produktów, kawa mie
lona i instant, 2 źródła zasilania w wodę, na 800 kubków, - 4.200
zł. Zielona Góra, tel. 0606/85-34-35
AUTOMAT DO POPCORNU, - 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/
451-01-24,0607/33-23-80
AUTOMAT DO WATY CUKROWEJ, -1.200 zł. Zielona Góra. tel.
068/451-01-24,0607/33-23-80

O

AUTOMATY DO NAPOJÓW GORĄCYCH ANTA
RES 5S używane przez 6 mies, sprzedam lub wy
dzierżawię, tel. 0507/13-61-09 W01039484

AUTOMATY DO NAPOJÓW gorących i zimnych, z wrzutnikami
na polskie monety - od 900 zł. Dzierżoniów, tel. 0602/79-95-54
AUTOMATY DO NAPOJÓW gorących Zanussi, 16-funkcyjne, poj.
800 kubków, podświetlane panele przednie, wydające resztę,
wrzutnfld na polskie monety, zadbane, 2 szt, • 4.200 zł. Sulechów,
powiat zielonogórski, tel. 0606/85-34-35
BINDOWNICA, • 200 zi. Wrocław, teł. 071/321-37-53
BIURKO komputerowe, • 110 zl. Grabice, teł. 071/311-39-88
BIURKO narożne, duże, miejsce na komputer, nadstawka na
monitor, mchoma półka na klawaturę, z płyty meblowej w kolorze
wiśni i olchy niebieskiej, • 220 zł. Oława, tel. 071/313-33-62.0505/
00-51-52
BIURKO. - 60 zł. Wtodaw, tel. 07^/322-32-28

LUBIN, UL. RZEZNICZA13
T E L . (0 7 6 ) 842-19-56
1.6 m2, ciśnienie wody 0.2 MPa, moc 20 kW, nieużywany, -1.500
zł. Wołów, teł. 0692/85-10-03
GRZEJNIK OLEJOWY na olej opalowy, prod. niemieckiej, małe
zużyde paliwa, pow. grzewcza do 70 m2, stan idealny, - 350 zł.
Świdnica, tel. 074/858-02-36,0605/92-26-49
GRZEJNIK OLEJOWY nowy, na gwarancji, • 100 zł. Świebodzi
ce, tei. 074/854-78-33,0608/25-39-42
GRZEJNIKI: olejowy - 80 zł, elektryczny • 50 zł. Wrocław, tel.
071/791-86-28 .
GRZEJNIKI: gazowe, gazowo-elektryczne, na butle 11 kg, 5 szt
-150 zł/szt. Wrocław, tel. 0691/11-16-91
GYROS GAZOWY 1-palnikowy, wsad ok. 4 kg mięsa, - 900 zl.
Leszno, tei. 0603/56-67-73
HYDROFOR kpi, z pompą automatyczną, używany, po regenera
cji, poj. zbiornica 200 dm3, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/324-22-59
KALKULATOR CASIO Adler, z drukarką, wielofunkcyjny, -100
zl. Wrodaw. teł. 071/788-48-47
KANAPA 2-osobowa, rozkładana, kolor brązowy, -100 zi. Wto
cław. teł. 071/345-64-58

O

KARNISZE MOSIĘŻNE Antico - połysk, rury gię
te, kręcone, producent, montaż gratis, tel. 071/
325-43-36 W01033524

KASA FISKALNA ELZAB 600 na częśd. - 230 zl. Lubin, tel. 076/
846-80-02
KASA FISKALNA ELZAB ALFA EXTRA, 1998 r. cena - 500 zl.
Wtodaw, tel. 071/345-55-79,0502/61-67-29
KOCIOŁ DO PARZENIA KONSERW elektryczny, 1001- 200 zł.
Kępno, teł. 062/783-66-58 po godz. 20
KOJEC DZIECIĘCY stan dobry-70 zł. Wrodaw. teł. 0606/50-17-88 '
KOJEC DZIECIĘCY granatowo-czerwony, dł. 1.25 m, szer. 0.65
m, składany, siatka z dwóch stron (biała), wyjśde dla dziecka za
mykane na zamek, materacyk, stan b. dobry, -150 zl. Wrocław,
tel. 071/795-43-35

O

KOM IS-MEBLE STYLOWE: wypoczynkowe skó
rzane, komody, kredensy, stoły, krzesła, ławy,
lampy, rattanowe i inne, raty. Poszukuję dostaw
ców. Oława ul. Żeromskiego 3A, za B Ż , PZU, za
praszam y w godz. 10-17, tel. 071/303-31-88
W02001924

O

KOMPLET WYPOCZYNKOW Y: wersalka + 2 fo
tele + 2 pufy • 750 zł, na sprężynach, nowy, nieżywany, na gwarancji, cena producenta, różne
kolory oraz w ersalki, możliwa dostawa. Wrocław,
tel. 0607/43-23-55, 071/315-05-67 po godz. 20
W01004194
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JU Ż OD 1000 zł
P0L-HMDEI, W-w ul. Zthnrowkza 16/11

I f l . 355-54 26. 354-61 -37
BOJLER bez wężównicy, poj. 100 I. ocynkowany, nieużywany,
idealny do podgrzewania przez podkowę kuchenną - 60 zl. Miłko
wice, powiat legnicki, tel. 0609/99-42-62
BOJLER do depłej wody, z wężownicą, używany 2 sezony, -110
zł. Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 0692/23-76-70
BOJLER za 50% ceny, również z wężownicą, do 1001, nowy, za
sobniki do jednofunkcyjnych kotłów CO, • 250 zl. Wrodaw, tel.
'0601/73-82-13
BOJLER ELEKTRYCZNY z wężownicą, izolowany, nierdzewny,
poj. 1501, - 500 zł. Gryfów Śl. tel. 075/781-28-95
BOJLER ELEKTRYCZNY Domgos, nowy, poj. 801, zapakowany,
wężownicą, ocynkowany, zabezpieczenie katodowe, 1.500 W, 0.6
MPa, -100 zl. KaSsz, tel. 0501/56-53-86
BOJLER ELEKTRYCZNY nowy, poj. 8 01. prod. Wlodawek, wężownica, 1.500 W, 0.6 MPa, nie używany, zapakowały, ocynko
wany, • 110 zł. Kalisz, tei. 062/502-55-46
BOJLER ELEKTRYCZNY VAILLANT 2001. stojący, 6 kW, 220V,
stan b. dobry, wskaźnik temperatury, regulacja, wyjśde na cyrku
lację, - 800 zł. Wrocław, tel. 0603/12-89-38
BOJLER GAZOWY VAILLANT poj. 230 I. Wrodaw, tel. 0694/
90-80-95.0606/99-04-17
BOJLERY z wężownicą lub bez, do podgrzewania wody • 100-150
zł/szt. Wrodaw, tel. 071/345-24-14
BOKS KASOWY do sklepu samoobsługowego, -1.000 zł. Ostrze
szów, tel. 062/731-58-68
CZYŚCIKI zestaw do sprzątania mieszkań, biur i samochodów,
bez środków chemicznych i wody, nowe, gwarancja, - 590 zł. V\frodaw, teł. 0609/62-26-50CZYŚCIKI RAYPATH nowe, nieużywane, z dokumentacją, - 950
zł. Wrodaw, tel. 0603/72-77-95
DYWAN w kolorze miodowym w kwiaty, nowy, - 200 zł. Wrodaw,
tel. 071/357-54-28
DYWAN wym. 200 x 300 cm, kolor popiełato-jasnobrązowy, stan
b. dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 071/766-14-76
DYWAN wym. 190x270 cm, beżowo-czamo-brązowy, • 110 zł.
Wrodaw. teł. 071/354-36-72.0603/60-70-27
DYWANY, 2 szt, brązowo-beżowe, używane, wym. 275x200 cm,
stan dobry, • 150 zł. Wojnowice, tel. 071/318-20-12,0600/63-30-44
EKSPRES DO KAWY profesjonalny, -1.500 zł. tei. 0502/48-84-68
EKSPRES DO KAWY SAECO gastronomiczny, ciśnieniowy, z
młynkiem, nowy, • 900 zł. Wrocław, tei. 0601/94-20-73
ELEMENTY PIECÓW CO drzwiczki oraz ruszty • 25-40 zl/kpi.
Wrocław, tel. 071/345-24-14
FOTEL bujany, - 90 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-74-72
FOTEL obrotowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/780-90-29. 0601/
23-94-86
FOTELE skóropodobne, 2 sztuki - 60 zi/szt. Świdnica, tel. 074/
853-90-19.074/853-80-55
FOTELE , 2 szt, czerwone, wysokie oparcia, używane, stan do
bry, -120 zl. Wojnowice, tel. 071/318-20-12,0600/63-30-44
FOTELE obrotowe, 2 szt, -100 zł. Wrocław, tel. 071/348-43-00
FOTELE BAMBUSOWE 2 szt. - 120 zł/szt. Zebrzydowa, gm.
Nowogrodziec, teł. 075/736-34-92
FRYTKOWNICA duża, sprawna, prod. węgierskiej, • 200 zł. Kar
pacz, tel. 075/761-93-95
FRYTKOWNICA DELONGHI ROTOFRITEUSE nalepszy model,
b. ekonomiczna, nowa, w kartonie, instrukcja w języku polskim, •
300 zł. Siechnice, tel. 071/311-57-68
FRYTKOWNICA TEFAL STYLEA poj. 1250 g, nowa, - 200 zł.
Wrocław, tel. 071/372-79-16,071/357-78-26
GRILL GAZOWY z patelnią, na propan-butan, - 1.300 zł. Wro
cław, tel. 071/348-48-74.0601/31-37-07
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY podokienny. 220 V, -100 zł. Legni
ca, tel. 076/856-19-74 .
GRZEJNIK GAZOWY zawieszany na śaanie, zamknięta komora
spalania, wyrzut spalin i pobór tlenu przez ścianę budynku, regu
lator- temperatury, komplet przyłączy, nowy, na gwarancji, moc
grzewcza 2.4 i 4.2 kW, - 850 zł. Wałbrzych, teł. 0691/05-65-50
GRZEJNIK GAZOWY, 1994 r. kocioł wodny, niskotemperaturo
wy, typu KGGN-N-20-B1-1, rodzaj gazu GZ-50, pow. grzewcza

KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, granatowy, 3-osobowa
kanapa, 2 fotele, do gabinetu, • 1.800 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/
319-71-04.0508/08-02-46
KOMPLET WYPOCZYNKOWY kanapa + 2 fotele i 2 pufy, stan b.
dobry, - 300 zl. Leszno, tel. 0696/76-42-07
KOMPLET WYPOCZYNKOWY b. mało używany ♦ ława, - 400 zł.
Nowa Ruda, powiat kłodzki, tei. 0507/81-46-70
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3>2+1 narożny, nowy. różne ko
lory skóry, zapakowany, prod. zachodniej (wzór Kler), spanie, duży
pojemnik, drewno metal, puchowe oparcia, bardzo miękkie sie
dzenia, wysoki komfort, gwarancja 1 rok pinie, - 2.700 zi. Nysa,
tei. 077/448-24-60,0501/56-01 -05.077/433-02-55 (zdjęda do tej
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem -A01666 http:/
/wkzautogielda.com.pł)
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, kolor brązowy, • 1.800 zł.
Oleśnica, tel. 0601/55-44-32
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skóra + drewno, prod. holender
skiej, - 2.200 zł. Strzelin, tel. 071/796-25-87,0506/08-38-10
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1. materiałowa tapicerka,
stan dobry, - 360 zł. Syców, teł. 062/785-35-26.0601/37-83-03
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, stan idealny. - 700 zl.
Wałbrzych, teł. 074/848-35-55__
KOMPLET WYPOCZYNKOWY prod. niemieckiej, skórzany, stan
idealny, • 1.600 zł. Wabrzych, teł. 074/848-35-55
KOMPLET WYPOCZYNKOWY prod. niemieckiej, rozkładana
wersalka, 2 fotele, stan idealny, - 900 zł. Walbr^ch, tel. 074/
848-35-55
KOMPLET WYPOCZYNKOWY prod. niemieckiej, 2-osobowa sofa
+ fotel, stan idealny. - 550 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-35-55

ATMOS, UIGAS
MOC
od 14 kW do IOO kW

KOSZT
OGRZANIA
150 m
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ok. 900 zl
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FLOTOWANIE, WYDRUK, OPRAWA
ODBIÓR, POWÓZ CBATIS łH

Brzeg Dolny 071/319 7^ 90
071/3199615,0604061721
Lubin
076/749 09 22
Trzebnica 071/3872545
Wołów
071/3895731

ul. FABRYCZNA 14, W-w tel. 359-46-05

e-mail:hart@brzegdolny.pl

KSERO A4 -AO
DOKof) A4 - już od 8gr
A2 - tylko 1/40 zł
0P034253 /V4 - kolor od 1 zł

PŁOTNO BIAŁE 100% BAWEŁNA
od 2,90 netto, LEN -od 5.00 netto

ul. Św.Antonhgo2M
50-073 Wtodaw

Odzież Damska do 80% Bonifikaty

0601-57-13-23

OP040274

KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, - 650 zł. Wałbrzych, tel.
0697/16-06-13.0604/37-72-07
KOMPLET WYPOCZYNKOWY sofa + 2 fotele. - 600 zl. Wał
brzych. teł. 0697/16-06-13,0604/37-72-07
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1. skórzany, • 1.200 zł. Wał
brzych, tel. 0508/13-91-99
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+1, skórzany, stan b. dobry. 600 zł. Wałbrzych, tel. 0693/51-77-19
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1, brązowy, stan
b. dobry -1.100 zl. Wieruszów, tel. 0501/64-66-44
KOMPLET WYPOCZYNKOWY roczny, wersalka + 2 fotele,
kdor beżowy, tapicerka z małymi wzorkami, drewniane wykoń
czenia, stan b. dobry, • 700 zł. Wrodaw, tel. 071/367-82-16,
0504/90-57-82
KOMPLET WYPOCZYNKOWY : sofa i 2 fotele, stan b. dobry,
dębowy stelaż, tapicerka pistacjowa, - 650 zł. Wrodaw, tel. 071/
783-55-14
KOMPLET WYPOCZYNKOWY Jdick-klack’ : wersalka, 2 fotele,
niebiesko-szare, stan dobry, • 320 zł. Wrodaw, teł. 071/791-38-82,
0502/35-77-17
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3-osobowy + fotel, kolor pistacjowo-szary, - 400 zł. Wrodąw, tel. 071/346-50-44
KOMPLET WYPOCZYNKOWY sofa 2-osobowa, 2 fotele, 2 pufy,
stan b. dobry, - 700 zl. Wrodaw, tel. 071/354-48-69
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, 2 fotele. 2 pufy, kolor
ciemnobrązowy, - 250 zł. Wrocław, teł. 071/785-95-03
KOMPLET WYPOCZYNKOWY: wersalka, 2 fotele, 2 pufy. - 550
zł.*Wrocław, tel. 071/786-83-91,0607/38-71-91
KOMPLET WYPOCZYNKOWY kanapa + fotel skórzany, stan b.
dobry, - 350 zł. Wrocław, te). 071/322-19-55
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, welurowy, - 500 zł. Wro
cław. teł. 071/343-05-35

O

KOMPLET MEBLI biurowych, tel. 0602/79-32-65
W01039494

O

KOMPLETY WYPOCZYNKOWE skórzane, w ze
stawach: 3*2*1,3+1*1,3+2,2+1+1 oraz inne, na
dębowych stelażach, cena od 1.000 zł. Kobierzy
ce, tel. 071/311-18-02, 0502/75-81-38, 0503/
39-63-26 W82001474

O

KOTŁY CO I NAGRZEWNICE POWIETRZA ATMOS
M N N E, OPALANE DREWNEM, od 14 do 100 kW,
spalanie, gaz drzewny, bezóbsługowa praca ko. tła do 12 godz, tania eksploatacja, sterowanie
mocy i temperatury, faktura, gwarancja, serwis,
transport, im porter PPHU Glob-Service. Lubin,
tel. 076/840-81-34, 0602/86-35-74 W84006144

KRAJALNICA DO WĘDLIN na 220 V. stan dobry • 200 zł. Kępno,
tel. 062/783-66-58 po godz. 20
KRAJALNICA DO WĘDLIN ADE 380 V. chromowana, sklepowa,
prod. niemieckiej, średnica noża 30 cm, z przystawką, • 900 zł.
Oleśnica, tel. 071/398-86-88.0603/51-09-67
KRAJALNICA DO WĘDLIN 220 V, skośna, średnica noża 220
mm, stan b. dobry, kompletna, • 550 zl. Oleśnica, teł. 071/
398-86-88,0603/51 -09-67
KRAJALNICE DO PIECZYWA: Daub, Wabama, Jac, 10.12 mm,
mieszacz wody, 2002 r. - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0695/21 -30-26
KRZESŁA 12 szt, czarne, metalowo-plastikowe, ciemnoniebie
ska tapicerka oraz stoły, 3 szt, konstrukcja stalowa, • 600 zl. Wro
cław, teł. 071/789-63-09,0502/45-45-32
KRZESŁA BAROWE • 24 szt, 6 stolików; nadających do gastro
nomii, - 2.000 zł. Lubin, tel. 0601/72-23-33
KRZESŁA BAROWE drewniane, tapicerowane, kolor niebieski,
3 s z t-200 zł/komplet. Wrodaw, tel. 071/34942-31,0504/33-00-99

O

KRZESŁA BUKOWE nowe, tapicerowane, różne
kolory • od 85 zł/szt, stoły rozsuwane 140x85 cm
• 400 zł/szt. Jawor, ul. Wrocławska 4, tel. 076/
729-24-00,0605/31-54-31
W01002794

KSEROKOPIARKA MINOLTA typ EP 4210, uszkodzona, - 800
zl. Paczków, tel. 077/431-78-00.0600/06-30-37
KSEROKOPIARKA OLIVETTI format A4. - 600 zł. Sułów, tel. 071/
384-75-54
KSEROKOPIARKA RANK XEROX 5309, - 800 zł. Oława, teł.
071/313-36-73
KSEROKOPIARKA RICOH 6645 45 kopii/min, ZOOM 50-200 %.
ADF, stan dobry, - 1.000 zł. Wrodaw, tel. 071/348-10-40,0504/
10-79-13
KSEROKOPIARKA TRIUMPH-ADLER stan b. dobry, - 400 zł.
Sułów, tel. 071/384-75-54
KSEROKOPIARKA XEROX 1025 format A3. A4. A5. 30 kopii/
min, technicznie sprawna, brak tonera, - 380 zł lub zamienię na
telefon GSM. Wrocław, tel. 0601/71-64-31
KSEROKOPIARKA XEROX 5017 format A3-A4, stan dobry. - 700
zl. Wtocław, teł. 0504/60-16-01
KSEROKOPIARKI : Canon NP 3825, format A3 i A4 - 300 zł,
Canon PC 11. format A4, na gwarancji • 600 zł, Minolta EP-70 250 zł, Lanier 6610 - 300 zł. Legnica, teł. 0605/39-24-64
KUCHENKA ceramiczna, 4-pałnikowa, z piekarnikiem, • 590 zł.
Jelenia Góra, tel. 075/755-48-54
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 380 V. 4 płyty grzewcze, piekanik,
sprawna, stan dobry, - 200 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0698/
30-59-00
KUCHENKA ELEKTRYCZNA AEG srebrna, do zabudowy, z płytą
ceramiczną, piekarnik z termoobiegiem i grillem, 220/380 V. stan
idealny, • 850 zł. Wrodaw, teł. 071/355-12-94 po godz. 15.0505/
96-50-88
KUCHENKA ELEKTRYCZNA WROZAMET MASTERCOOCK
płyta ceramicza o poszerzonych polach grzejnych, gwarancja, 1.100 zł. Wrocław, tei. 071/791-96-71
KUCHENKA ELEKTRYCZNO-GAZOWA do zabudowy, płyta ga
zowa + piekarnik elektryczny, w .inoksie", nowa, -1.300 d. Wał
brzych, tel. 0605/36-17-09
KUCHENKA GAZOWA RESPECTA z piekarnikiem, biała, szer.
50 cm, stan dobry, • 150 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po
godz. 20,075/782-43-16,0603/50-91-11
KUCHENKA GAZOWA z ceramicznym blatem, • 600 zl. Łomni
ca, powiat jeleniogórski, tel. 075/713-03-72
KUCHENKA GAZOWA prod. niemieckiej, mało używana, -150
zł. Syców, tel. 062/785-35-26.0601/37-83-03
KUCHENKA GAZOWA EWA stan dobry, • 80 zł. Wrocław, tel.
071/341-23-52
KUCHENKA GAZOWA i zmywarka, - 500 zl. Wrocław, tel. 071/
352-31-34
KUCHENKA MIKROFALOWA Moulinex, stan dobry. -120 zł.
Brzeg Dolny, tel. 071/319-51-08,0604/55-92-52
KUCHENKA MIKROFALOWA MOULINEX kolor brązowy, dł. 30
cm, śzer. 49 cm, głębokość 37 cm, • 120 zł. Wrocław, tel. 071/
325-44-84
KUCHENKI ELEKTRYCZNE z piekarnikiem, 2 szt, wolno stoją
ca oraz do zabudowy, na gwarancji, stan idealny, - 400 zł. Oborni
ki śląskie, tel. 071/310-96-60 do godz. 14,0608/02-25-54
KUCHENKI MIKROFALOWE EXGUSIT biała i srebrna, nowe, z
talerzem obrotowym, • 200 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22
po godz. 20,075/782-43-16,0603/50-91-11
KUCHENKI MIKROFALOWE nowe, poj, 2 0,2312 9 1, z grilem i
termoobiegiem, od 150 do 390 zi/szt. Wocław, tel. 0503/40^13-36
KUCHNIA POLOWA bez kotłów, • 300 zi. Jelenia Góra, tel. 0505/
97-63-69.0606/35-14-08
KUCHNIA POLOWA idealna na grochówkę wojskową, przygo
towana do sezonu, po renowacji, stan b. dobry • 1.600 zl oraz
kuchnia połowa, stan dobry -1.000 zł. Wrocław, tel. 0504/23-94-69
KUCHNIA WĘGLOWA kolor biały, mało używana, zapasowa pod
kowa, stan ideainy, - 220 zł. Miechów, gm. Perzów, tel. 062/
.786-12-89,0693/5679-38
KUCHNIA WĘGLOWA JAWOR stan b. dobry. - 330 zł! Młynica,
teł. 0692/23-76-70
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RATY, LEASING
KOBZYSTNE RABATY 11
KUCHNIA WĘGLOWA JAWOR mala, z piekarnikiem, nieużywana. biała, wym. 60x60 cm, wylot kominowy 10 cm, - 400 zł. Okrzeszyce, tel. 071/316-45-92,0692/46-78-13
KUCHNIA WĘGLOWA, • 330 zł. Słupice, gm. Łagiewniki, tei. 071/
393-72-94.0604/72-56-06
KUCHNIA WĘGLOWA lewa z podkową, do CO> zabudowana, bia
ła, stan b. dobry, - 850 zł. Wrodaw, tel. 071/353-83-62
KUPIĘ KOMINEK - do 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-48-54
KUPIĘ KSEROKOPIARKĘ używaną, techn. sprawną. Wtodaw,
tel. 0501/86-12-75
KUPIĘ LODÓWKĘ SIEMENS, BOSCH, WHIRLPOOL Inne, kolor srebrny, nieużywana. Wrodaw, tel. 071/780-59-55, 0503/
05-12-01
KUPIĘ LODÓWKOZAMRAŹARKĘ z osobną zamrażarką, tel.
0698/89-51-04
KUPIĘ LODÓWKOZAMRAŹARKĘ uszkodzoną, wysoką, w roz
sądnej cenie. Wieruszów, tel. 062/784-00-80,0508/28-98-54
KUPIĘ LUSTRO sklepowe lub uficzne, okrągłe, kwadratowe, pro
stokątne, kompletne: Wrocław, tal. 071/316-51-67
KUPIĘ ŁÓŻKO PIĘTROWE stan dobry, - 300 zł. Klonowa, tel.
043/820-80-18
KUPIĘ ODKURZACZ RAINBOW oraz oryg. akcesoria. Leszno,
tel. 0694/65-36-80
KUPIĘ ODKURZACZ VORWERK KOBOLD 131. Wrocław, tel.
0605/94-91-39
KUPIĘ PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY. Jaczkowice, powiat
oławski, tel. 0696/62-55-67
KUPIĘ PŁYTĘ CERAMICZNĄ do kuchenki elektrycznej firmy
Whirlpool, z poszerzonym polem grzewczym, model AKG 428/WP,
najchętniej samo szkło. Wrodaw, tel. 0503/71-03-71
KUPIĘ ROBOTA KUCHENNEGO THERMOMIX sprawny lub
uszkodzony. Wrodaw, tel. 0605/38-51-66
KUPIĘ WKŁAD KOMINKOWY. Wrocław, teł. 071/342-29-36,0502/
83-45-57
KUPIĘ WYPOSAŻENIE BARU : gyros gazowy, witryny chłodni
cze i oszklone, zlewozmywak gastronomiczny 2-komorowy, stoły
z blachy kwasoodpornej. Wrodaw, tel. 071/361-96-77. 0606/
55-50-80
LADA CHŁODNICZA dl. 1.5 m. - 2.500 zł. Pieszyce, teł. 074/
836-60-14.0696/13-08-84
LADA CHŁODNICZA LCW190, -1.200 ± Tyniec Mały, tel. 071/
311 -80-22,0502/22-83-12
LADA SKLEPOWA oszklona, prawie nowa, -150 zł. Jelenia Góra,
teł. 075/755-48-54
LADA SKLEPOWA biała, z rurek aluminiowych, oszklona, po
dwójna, wym. 100x60x200 cm, - 520 zł. Lubań, teł. 0606/94-25-77

w
w
w
. f i r n . n e t
Kompleksowe wyposażenie sklepów
i gastronomii, klimatyzacja

Ceny fabryczne, raty, leasing, komis
Wrodaw, pi. Staszica 50 (po prawej
stronie Dworca Nadodrze PKP)
tel. 071/369-37-10, 792-33-03
Opole, ul. Armii Krajowej,1 (po lewej
stronie Dworca Głównego PKP)
tel. 077/453-07-40,0-501 351 423
czynne pn.-pL 9.00-17.00, sob. 9.00-14.00

5
|

LAMPY JARZENIOWE warsztatowe, dl. 60 cm, 20 W. 12 szt, - 2
zł/szt. Jełcz-Laskowice, tel. 071/318-00-96
LODÓWKA z osobnym zamrażalnikiem, stan b. dobry. -180 zł.
Wrodaw, teł. 0601/93-86-45
LODÓWKA GORENJE na gwarancji, - 700 zł. Wtocław, tel. 071/
351-50-30,0508/29-19-55
LODÓWKA JUNO do zabudowy, nowa, wys. 80 cm oraz 140 cm,
gwarancja, serws, możliwy transport, • 550 zł. Lwówek Śląski,
tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16.0603/50-91-11
LODÓWKA MIŃSK wys. 140 cm, - '200 zł. Wrocław, teł. 071/
349-42-31,0504/33-00-99
LODÓWKA MIŃSK wys. 140 cm, stan dobry, gwarancja, trans
port, -170 zl. Wrodaw, tel. 0501/04-53-38
LODÓWKA POLAR ŚNIEŻYNKA Klil-24011 mały. wewnętrzny
zamrażalnik, stan b. dobry, - 200 zł. Gryfów śl, powiat lwówecki,
tel. 0505/31-66-19
LODÓWKI: Liebherr, AEG. wys. 80 cm, po serwisie, z gwarancją,
nowe modele, od 300 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po
godz. 20,075/782-43-16.0603/50-91-11
LODÓWKI prod. niemieckiej, stan b. dobry, ceny od 180 zł. Wał
brzych. tel. 0697/16-06-13.0604/37-72-07

O

LODÓWKI - LODÓWKOZAMRAŹARKI • ZAMRA
ŻARKI gastronomiczne i domowe, pralki automa
tyczne, zmywarki gastronomiczne • 95 stopni C,
zmywarki domowe • 65 stopni C, suszarki, nowe
lodówki Polar, wszystkie modele, wys. od 1.3 do
2 ni. OKAZJA. Gwarancja 3-6 miesięcy. Transport
gratis. Ceny od 100 zł, tel. 071/341-18-28, 071/
362-13-16, 0509/08-72-00 W81005474

O

LODÓWKI OD 280 ZŁ, PRALKI AUTOMATYCZNE
OD 250 ZŁ, ZAMRAŻARKI, kuchenki elektryczne,
skup, naprawa, gwarancja 6-12 mies, rachunki,
transport gratis. Sadków 42, gm. Dobroszyce, tel.
0602/89-12-81
W80003424

O

LODÓWKI, LODÓWKOZAMRAŹARKI od 100 zV
szt, pralki, pralkosuszarki • od 200 zł, zmywarki,
zamrażarki - od 100 zł, WrocłaW-Leśnica, ul. Crep licka 50, tel. 071/354-01-37, 0607/42-18-53
W87001964

LODÓWKOZAMRAŻARKA CANDY do zabudowy, nowa, 3 szu
flady, zamrażarki, klasa A, na gwarancji, serwis, • 1.200 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20.075/782-43-16.0603/
50-91-11
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F O L IA S T R E T C H

Zakład Ślusarsko-Kotlarski
wykonuje stalowe ekonomiczne
piece c.o. na węgiel, tfrewno,
koks itp.,

I_______ 9 . 5 0 n a f t o

tel. 076/840-37-50 do 16:00,0-60312 68 96
076/841-53-33 po godz. 19
LODÓWKOZAMRAŻARKA LIEBHERR z agregatem, wys. 135 i
175 cm, na gwarancp, możSwość transportu, - 400 zł. Lwówek
Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16, 0603/
50-91-11
LOOÓWKOZAMRAŻARKA POLAR stan b. dobry, -160 zl. Ka
mieniec Wrodawski, tal. 071/318-57-38
LODÓWKOZAMRAŻARKA POLAR T S 136 mato używana, stan
. b. dobry. -250 zł. Wtodaw, tal. 071/322-32-28 .
LODÓWKOZAMRAŻARKI prod. zachodniej, 2 szt, nowe, wolno
stająca oraz do zabudowy, na gwarancji, stan idealny, - 400 zl.
Oborrńki Śląskie, tai. 071/310-96-60 do godz. 14,0608/02-25-54
LODÓWKOZAMRAŻARKI POLAR wys. 187,167.147 cm, rocz
ne, 2-agregatowe, stan b. dobry, na gwaranql, transport - od 500
do 600 2l/szL Wrodaw, tel.*0501/04-53-38
ŁAWA czarna, kaflowa, wym. 130x65 cm, wys. 55 cm, -150 zl.
Syców, tal. 062/785-30-70,0600/04-29^)6
ŁAWA rattanowa, wym. 120x50 cm, póka pod spodem, stan do
bry, • 180 zŁ Świdnica, tal. 0508/24-20-58
ŁAWA POKOJOWA dębowa, kdor brązowy, stan b. dobry, - 500
zL Oleśnica, tal. 0601/55-44-35
ŁAWA POKOJOWA rama stalowa, czarna, blat ze szklą hartowa
nego, 48x78x48 cm, - 300 zi. Wtodaw, td . 071/321-38-68
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE bukowe, nowy materac, pośdd, ochra
niacz ♦ karuzela z pozytywką, - 320 zł. Wdbrzych, td . 0694/
2547-61
ŁÓŻECZKO DZ1ECĘCE ciemnobrązowe, stan bardzo dobry, 100 zL Wojnowice, td . 071/318-20-12,0600/63-30-44
ŁÓŻKO sosnowe, z materacem, wym. 200x90 cm, - 220 zł. Sy
ców, teł- 062/785-35-26,0601/37-83-03
ŁÓŻKO kute, metdowe, firmy Werbena, 200x180 cm,-1.600 zł.
Wrocław, teł. 0693/49-56^36
ŁÓŻKO DO SYPIALNI wym. 200x160 cm, materac na spręży
nach, mato używane, • 450 zł. Lubin, tal. 076/847-55-76
ŁÓŻKO DO SYPIALNI wym. 2.1x1.4 m, kdor biały, stan b. dobry.
- 250 zł. Wrocław, td . 0691/08-12-80
ŁÓŻKO PIĘTROWE młodzieżowe, metalowe, wym. 180x76x125
o n ,-200 zł. Bidawa. td. 074/833-91-22
ŁÓŻKO PIĘTROWE nowe, z materacami, - 550 zł. Trzebnica, td.
0605/63-33-28
ŁÓŻKO PIĘTROWE z biurkiem i szafą, kolor dchowo-niebieski, •
700 zi. Tupfice, powiat żarski, td. 0600/98-25-92
ŁÓŻKO PIĘTROWE IKEA1-osobowe, na dde biurko, niebieskie,
na matdowym stelażu, 210 x 95 cm, - 520 zł. Wrocław, td . 071/
338-0538,0606/18-06-49
ŁÓŻKO PIĘTROWE wys. 160 cm. d . 200 cm, szer. 70 cm, -150
zŁ Wtodaw. td . 071/341-57-43

MEBLE : gablota szklana, wys. 85 cm, szer. 60 cm, dl. 105 cm,
regd kantorowy, czamy, oświetlony, 2 stanowiska, - 700 zł. Wro
cław, td. 0507/41-6040
MEBLE BIUROWE różne - od 250 zł. Wrodaw, td. 0693/49-58-36
MEBLE BIUROWE stan b. dobry • 200 zl. Wrodaw, tel. 071/
351-85-12
MEBLE DO JADALNI: krzesła tapicerowane, 50 szL I stoły okrą
głe, drewniane, 5 szt - 55 zł/szt, td. 0502/48-84-68
MEBLE DO JADALNI: kredens, z .witryną przeszkloną, stół ♦ 8
krzesd, - 4.000 zł. Wrodaw, td. 071/303-59-65,0602/63-21-66

O

M EBLE DO KUCHNI, szafy wnękowe na wymiar.
O le śn ica , ta l. 0507/11-37-26, 0507/59-13-54
W02009014

O

M EBLE DO KUCHNI używana z Niemiec, z zabu
dowanym sprzętem AGD (lodówkozamrażarka,
zmywarka, kuchenka z blatem ceramicznym, oka
pem), w literę L i w linii prostej oraz sypialnie,
szafy, sprzęt AGD, do zabudowy, stan Idealny.
Wrocław, tel. 071/788-87-98 dom, 0502/34-23-52
magazyn W02008244

MEBLE DO KUCHNI 8 segmentów, odcień brązowy, stan dobiy, 300 zl. Lenartowice. td. 071/317-72-12
MEBLE DO KUCHNI stan idedny, okap, zlewozmywak, szafki
stojące i wiszące, • 1.100 zł. Wdbrzych, td. 074/848-35-55
MEBLE DO KUCHNI komplet wg indywridudnego projektu w
kształcie Rtery J f ; meble 3-ietnie, stan idealny, blaty demnozielone, obudowy na sprzęt AGD, - 5.500 zł. Wrodaw, td. 0601/
41-57-23 (zdjęda do taj oferty można zobaczyć w intemecie pod
numerem - AC0770 http:/Adcz.autogidda.com.pl)
MEBLE DO SYPIALNI: łóżko, todetka z lustrem, 2 szafki nocne,
szafa 4-drzwiowa, kdor jasnodębowy, lekko styfizowana, stan
dobry, • 1.550 zł. Oleśnica, td. 0601/55-44-35
MEBLE DO SYPIALNI firmy Bodzio, komplet • 2.000 zł lub za
mienię na meble do sypid ni z okresu międzywojennego, możlwa
dopłata. Świebodzice, td. 074/854-37-53,0605/95-79-28
MEBLE DO SYPIALNI 2 łóżka, szafki nocne, toaletka z lustrem,
szafy. - 800 zł. Wdbrzych. td . 074/848-35-55
MEBLE HOTELOWE tapicerowane oraz szafci, szafy i stoliki 230 zł/szt. Wrodaw. td. 0607/43-23-55

s

Szybka realizacja. Pomiar gratis.

tel. 071/315-94-15,0-607 670 343
OP040603
ŁÓŻKO PIĘTROWE drewniane, nowe + 2 materace (nowe), wym.
150x90x200 m . -590 zł. Złotoryja, t d 076/878-74-02
MARKIZY tarasowe, nowe, prod. niemieckiej, o wym. 4x2 m 1.300 zł, 3x2 m -1.200 zł oraz 2x1.5 m • 1.100 zł. Wtocław. td.
0606/8081-25
MASZYNA DO PISANIAAEG OLIMPIA waSzkowa, stan b. dobry,
-180 zł, td . 050862-84-18
MASZYNA DO PISANIA 2 szt -100 zl/szt Radoszyce, powat
lubiński, td . 0603/55-19-27,076/843-96-25
MASZYNA DO PISANIA z niemiecką czcionką stan idedny, - 50
zL Wrocław, tol. 071/34942-31,0504/33-00-99
MASZYNA DO PISANIA, • 360 zł. Wrodaw, td . 0507/35-55-52
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK szakowa, napęd d . lub nożny,
mato używana. - 350 zl. Jawor, td. 076/729-25-64 *■
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK szafkowa, stan idedny, - 450
zL Wrocław, td. 071/322-62-41
MASZYNA DO SZYCIA SINGER widoczynnośdowa, - 500 zl.
Wrocław, td. 071/781-6944
MASZYNA DO SZYCIA DURKO PRAKTIKA, ^160 zł. Wrodaw,
td. 071/781-6944
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK wafizkowa, nowa, - 300 zl.
Wtodaw, td. 071/322-6241
MASZYNA DO SZYCIA SINGER, - 200 zl. Wrodaw, tel. 071/
342-67-95

U *
LEGNICA
N A UL JAWORZYŃSKA 199
TE L. 076/850-61-88, 850-81-84
721-01-34, kom . 0-604 4 7 3 157
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MEBLE SKLEPOWE, MAGAZYNOWE
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
(certyfikat ISO 9001)
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pomiar, projekt komputerowy l wycena u klienta.
ULGA PODATKOWA, RJP T B V

TEL. 0-600 283 158, 071/361-03-59

(EKSPOZYCJEOP033196
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Meble w każdym domu
pokojowe - kuchenne - biurka

z

OARDEHOBY, WNĘKI, DRZWI PRZESUWNE

M EBLE NA W YM IAR: kuchnie, szafy, drzwi prze
suwane, zabudowy, TANIO, stolarnia, tel. 071/
318-95-28,0505/56-30-77 W01039034

MEBLE BANDAS

MEBLE POKOJOWE: meblośdanka, wersdka, dwa fotele, stan
idealny, -1.700 zł. Lipowa, powiat opolski, td . 077/416-28-58
MEBLE POKOJOWE : sofa Hdenka z 2003 r, wersdka, 2 po
duszki, - 700 zł. Lubin, td . 076/846-66-73 po godz. 21
MEBLE POKOJOWE stylizowane, bogato rzeźbione, prod. ho
lenderskiej, - 3.500 zł. Strzein, td. 071/796-25-87.0506/08-38-10
MEBLE POKOJOWE: komplet wypoczynkowy 3+2, kolor pista
cjowy -1200 zł, komoda. 3 szuflady -100 zł. Wtodaw, td. 0601/
16-78-68 wieczorem
MEBLE POKOJOWE : narożnic pokojowy, wdurowa tapicerka,
5-częśdowy - 700 zł, sofa, skórzana tapicerka (b. miękka), kolor
beżowy + fotd • 2.000 zł, sofa 2-osobowa, z szufladą • 250 zl,
sofa 2-osobowa, rozkładana do spania • 300 zł, komplet wypo
czynkowy 3+2+1, szary -1.700 zł, komplet wypoczynkowy 3+1+1,
ciemnozielony -. 1.500 zł i inne, Wtocław, td. 0501/68-6742

Komis meblowy
i

Sprzedaż komisowa mebli
używanych i antycznych.

H Wrocław, ul. Pułaskiego 48/50 (PSK)
tel. 071/344-40-26 wewn. 330

MEBLE POKOJOWE: segment drewnopodobny, wys. 175 cm, d.
110 cm, szer. 36 cm + komoda z szufladami, z dowozem, stan
idealny, - 220 zł. Wrocław, td. 071/357-54-28
MEBLE POKOJOWE: werslaka, dwa fdde, lawa, meblośdanka,
stan idealny, -1.700zł. Wtodaw, td. 0601/74-9343
MEBLE POKOJOWE komplet, duży zestaw, - 800 zt. Wrodaw,
td. 071/788-4847
MEBLE POKOJOWE kdor grafitowy, szafa i witryna o szer. 90
cm, 3 regały, lawa i stofik RTV, - 750 zł. Wrocław, td. 071/354-48-69
MEBLE SKLEPOWE • branża kosmetyczna, odzieżowa, kdor
olchowy, - 2.900 zł. Oleśnica, td. 0502/13-83-56
MEBLE SKLEPOWE: regały, 4 szt lady, 3 szt, gablota szklana,
w kdorze białym, - 2.700 zl. Wrodaw, td. 071/795-9143,0605/
65-0542

O

Lada chłodnicza WCH 1,3/0,8 - 3586,80 brutto
Rura chrom., fi 25
- 5,70 m.b. brutto
Regat 200x35x80
-187,00 brutto
Lada oszklona 85x55x60
- 222,00 brutto
U W A G A U P U 8 T Y III

M EBLE Z HOLANDII, 700 m2 ekspozycji, meble
stylowe i nowoczesne, antyki, skórzane, dębo
we, rattanowe, mosiądz, marmur, dodatki do wy
stroju wnętrz, wysoka jakość, duży wybór, niskie
ceny, faktury VAT, sprzedaż detaliczna i hurto
wa. Nysa, ul. Piłsudskiego 62, tel. 077/433-00-51,
0602/40-86-97 www.jaro.ac.pl W01001244

opmałre

MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK KL-82 jednoczynnościowa,
nożna, bez stołu, - 60 zł. Wrodaw, td . 071/374-21-63, 0605/
404)5-06
MASZYNKA DO MIELENIA MIĘSA typ 22 łub 32, ręczna, nowa.
nieużywana,-120 zł, sprzedam łub zamienię. Wrodaw, td. 0608/
32-86-89
MASZYNY DO PISANIA: Optima - 90 zł, Gromina - walizkowa,
mała - 200 zł. Wrodaw, td . 071/791-86-28
MASZYNY DO PISANIA CONSUL.ŁUCZNIK,-100 zł/szt.. Wro
cław^ teL 071/351-85-12
MASZYNY DO SZYCIA overtoki, domowe, 3-, 4- i 5-nitkowy, z
instrukcją w języku połsłdm. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22
po godz. 20,075/78243-16,0603/50-91-11
MASZYNY DO SZYCIA: wtołoczynnośdowe. walizkowe, marki
Vidotia, Pfaff, Veritas, stan b. dobry, różne ściegi, w tym śdeg
overtockowy • 180-280 z l Wrodaw, td . 071/357-23-54, 06921
504140
MATERAC IKEA .Mdamuf, 90x200 cm, nowy, * 160 zł lub za
mienię. Wrocław, td . 071/78047-87
MATERACE prod. zachodniej, szer. 80 cm, 2 sztuki, stan b. do
bry, -180 zł k p L Lwówek Śłądd.td. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/78243-16,0603/50-91-11
MEBLE styfizowana, różne, stan b. dobry -100-2.000 zł, td. 05061
24-57-00
MEBLE: szalu kuchenne, górne, 3 szt. • 30 zł/szt meblośdanka,
420x290 cm - 500 zł, fotd bujany, czamy - 250 zł, pufy brązowe, 4
szt - 20 zł/szt Bolesławiec, td. 075/73243-11
MEBLE: komoda czarna, stół kuchenny drewniany, komplet wy
poczynkowy 3+2+1, stan dobry, - 450 zł. Brzeg Dolny, teł. 071/
319-75-36.0609/89-73-92
MEBLE stylowe, do salonu, dębowe, serwantka. 2 komody, stół
owalny (rozkładany), 6 krzesd, 2 trony z oparciami, stan idedny,
- 20.000 zL Trzebnica, td . 071/312-1548

12,03-2004

OP013289

"ALOG", ul. Krakowska 29C ,
tel. 3 37-39-75 www.aloQ.wroclaw.pl

Krzeczyn Wielki 42, k. Lubina

P B O I E K T O H A T IS I

K o n c e p t -s .c .

REGAŁY

O

M EB LE CHŁODNICZE (WYPOSAŻENIE S K L E 
PÓW): sprzęt używany, regały chłodnicze typ LIN
DE, CONSTAN, ciągi oraz pojedyncze moduły,
lady chłodnicze typ LINDE i inne, dł. 2.5-20 m,
rok prod. 1997-2002, boksy kasowe, agregaty
chłodnicze, sprężarki, komory, wózki sklepowe
oraz inny sprzęt (bezpośredni importer). Otmu
chów , te l. 0692/80-69-26, 077/431-73-79 w
godz. 9-17 W01033714

P0LSYSTEM AD

’J d S : HEBLE BAJRWE, SKLEPOWE, KUCHENNE,
APTECZNE, GABMETYLEKARSNE
f LADYCttłAONCZE, WYPOSAŻANIEBARÓW; SAL KOffERENCYJ/YCH
?
MOŻLIWOŚĆNEGOCJACJI CEN, P0HIAR, PR0JBCT
5 Legnic*, ul. D n hobycki 2, (boczni Chojnowskiej)

toUfyitnemi-rr-is,u

M EBLE KUCHENNE NA ZAMÓWIENIE. MDF folia
- lakier, drewno, aluminium, bogaty wybór kolo
rów i wzorów oraz sprzęt AGD, dojazd, pomiar,
projekt oraz podłączenia A G D - GRATIS, krótkie
te rm iny re a liza c ji, te l. 071/327-64-54, 071/
398-39-74 W01033144
|

O

M EBLE NA ZAMÓWIENIE: kuchenne, szafy prze
suwne, garderoby, zabudowa AGD, szeroki asor
tyment materiałów, szybko, tanio, solidnie, tel.
071/797-55-23 W01024564

O

M EBLE STYLOWE Z HOLANDII, BELGII, CENY
NIE DO PRZEBICIA!!!, komplety wypoczynkowe
skórzane, welurowe, z funkcją spania i na dębo
wym stelażu, Ludwik, barok, komody, kredensy,
sekretarzyki, witrynki, stoły, krzesła, szafy, szaf
ki, sypialnie, marmur, mosiądz, obrazy, żyrando
le, inne artykuły do wystroju wnętrz, hurt, detal
transport, faktury VAT, sklep Legnica, ul. Mo
niuszki 3,. tel. 076/722-80-01,, Kunice, ul. Legnic
ka 8, tel. 0501/43-00-19, tel. 076/862-66-44 (sklep,
Legnica) W84050504

NAROŻNIK prod. niemieckiej, - 400 zł. Wrodaw, tel. 071/
780-90-29,0601/23-94-86
NAROŻNIK KUCHENNY sosnowy, - 450 zł. Wrocław, td. 071/
352-31-34
NAROŻNIK POKOJOWY wdurowy, z fotelem, nierozkładany,
przywieziony z Niemiec, - 270 zl. Sułów, td. 071/384-71 -51
NAROŻNIK POKOJOWY kolor czamy, skórzany, rozkładany, stan
dobry, - 650 zł. Syców, td. 062/785-35-26,0601/37-83-03
NAROŻNIK POKOJOWY ciemnoniebieski w kratę, rozkładany do
spania, pojemnk na pościel, z poduchami, + dywan pod kolor,
stan idealny, - 700 zl. Wrocław, td. 0605/13-57-21
ODKURZACZ KARCHER mdo używany, - 800 zl. Wrodaw, td.
0606/60-98-39
ODKURZACZ KIRBY G6 nowy, nieużywany, puszkowy, sprężar
ka, szczotka trzepiąca do wykładzin i obić tapicerskich, szamponiera, • 4.900 zł. Legnica, td . 0604/29-64-02,0602/30-51-06
ODKURZACZ KIRBY piorący, - 3.900 zł. Wrodaw, td. 0602/
2944-35
ODKURZACZ RAINBOW z osprzętem, stan idedny, - 3.500 zl.
Wrocław, tal. 0603/12-89-38
ODKURZACZ VORWERK KOBOLD EB 350 piorący, pełny sprzęt,
- 670 zł. Wrocław, td. 071/799-91-61,0692/46-62-97
ODKURZACZ VORWERK131 z osprzętem, stan b. dobry, * 1.100
zł. Wocław, td. 0603/12-89-38
ODKURZACZ VORWERK 130, • 450 zł. Wrodaw, td. 0603/
12-89-38
ODKURZACZ ZELMER z f i trem wodnym, bez funkcji prania, nowe
filtry, 3 końcówki, technicznie sprawny, stan b. dobry, • 300 zł.
Wrocław, td. 071/354-09-85 po godz. 18,0607/28-76-76
ODKURZACZE : nowe i używane, z turboszczotką Hoover, od
1400 do 1800 W. od 170 do 250 zł/szt Wrocław, td. 0503/40-13-36
OKAP KUCHENNY prod. zachodniej, nowe, szer. 60 i 90 cm, przy
ścienne, z kominem, w inoksie, od 350 zł. Lwówek śląski, td.
075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16,0603/50-91-11
OKAPY KUCHENNE KUPPERBUSCH wyspowy i przyścienny, 1.000 zł. Obomki Śląskie, teL 071/310-96-60 do godz. 14,0608/
02-25-54
PALNIK CO GAZOWY duży, nowy. - 60 zł. KietUn, td . 074/
837-87-14
PALNIK CO OLEJOWY ELKO. 1991 r. prod. niemieckiej, spraw
ny, 25 kW. - 350 zł. Jelenia Góra, td. 075/761-01-01
PATELNIA ELEKTRYCZNA duża, z wywrotnicą, - 3.500 zł. Oła
wa, td. 071/313-9043,0607/40-08-94
PIEC AKUMULACYJNY z nadmuchem, 2.2 kW, -150 zł. Bronów,
powiat świdnicki, tel. 0606/27-44-56
PIEC AKUMULACYJNY z nadmuchem, stan dobry, • 350 zł. Dłu
gołęka, td. 071/315-24-25
PIECAKUMULACYJNY na dej opdowy, z odprowadzeniem spa
lin, nowy, ok. 15 kW, • 180 zl. Syców, td. 062/785-35^26.0601/
37-834)3
PIEC AKUMULACYJNY gazowy, do ogrzewania pomieszczeń,
wraz z płytą ceramiczną do gotowania, - 250 zł. Syców, td. 062/
785-35-26,0601/37-83-03
PIEC WSZYSTKOPALNY BARTZ żeliwny, ozdobny, mały, moc
grzewcza do 40 m2, - 350 zł. Oleśnica, td. 071/398-86-88,0603/
51-09-67
PIEC CO ŚWIEBODZICE z reg. temperatury, pokojowy, możliwy
montaż, - 400 zl. Wrocław, td. 071/784-37-21
PIEC CO C 112E nowy • 600 zł. Ziębice, powiat ząbkowicłd, td.
0692/07-17-64

PIEC CO DRZEWNY ATMOSI GAZOWY URLICH,
ekologiczne, o mocy 18-100 kW, majnowsze mo
dele, gwarancja, serwis w Polsce, możliwość
montażu do ju ż istniejących sieci CO, dowóz na
miejsce, rewelacyjnie niskie koszty eksploatacji,
możliwość wykonania kotłowni rCO W miedzi lub
Hepworth. Możliwość zakupu ńa raty. Niedźwie
dzice, powiat legnicki, tel. 076/818-68-35, 0600/
81-83-10
W84006094

PIEC CO ELEKTRYCZNY od 2 do 24 kW, nieużywany, regujacja
temperatury + pompa, • 750 zl. Jdenia Góra, td. 075/642-37-86,
0608/76-59-17
\
.
PIEC CO ELEKTRYCZNY EL-ECO 6 kW, V-380V, pow. grzew
cza do 90 m2, pracowd 2 sezony, możliwość montażu • 1.200 zł,
termoregulator d , pokojowy -100 zł. Wrocław; td . 0697/50-74-92
PIEC CO ELEKTRYCZNY KOSPEL L1-24 nie używany, 24 kW, 1.000 zł. Wrocław, td. 071/789-52-64,0603/64-91-29
PIEC CO GAZOWY VĄILLANT VCW 24-10 wiszący. 2-funkcyjny,
z przeponowym naczyniem zbiorczym, pompą i wymiennikiem cie
pła, modulacja płomienia, modd elektronik, przejściowy, po prze- __
glądzie, z zabezpieczeniem ciągu i przegrzania, serwis gwaran-'
cyjny i pogwarancyjny, -1.000 zl, tel. 0606/66-92-29
PIEC CO GAZOWY ŚWIEBODZICE PG-6 fabrycznie nowy, nie
używany, łazienkowy, - 500 zł. Bielawa, td. 074/833-30-01,0601/
63-2746
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN + zbiornik na ciepłą wodę +
sterownik komputerowy + pompa c. o. 51 kW, • 3.000 zł. Bdesławiec, tel. 075/644-63-56.0608/10-15-97
PIEC CO GAZOWY FORON 5.75 kW, nieużywany, - 600 zł. Bro
nów, powiat świdnicki, tel. 0606/27-44-56
PIEC CO GAZOWY BUDERUS FC-2520S 28.6 kW. fabrycznie
nowy, 2-funkcyjny. nieużywany, - 3.000 zł. Brzeg Ddny, td . 071/
319-71-05,0605/26-15-17

54-425 Wrocław,
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* SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
■ SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

PIEC CO GAZOWY ELKA2000nowy, 2,20 m3. Jdenia Góra, td.
075/641-56-52
PIEC CO GAZOWY JUNKERS 2-funkcyjny, - 520 zł. Jurków, po
wiat bdeslawieckl, td. 076/818-99-53
PIEC CO GAZOWY VAILLANT wiszący, wersja niemiecka, ser
wisowany, stan idedny, -1400 zl. Legnica, td. 0692/42-66-17
PIEC CO GAZOWY VA!LLANT stojący, serwisowany, 23-26 kW, •
1.500 zł. Legnica, td. 0692/42-66-17
PIEC CO GAZOWY VAILLANT wiszący, świeczkowy, 2-funkcyj
ny, 18 kW, serwisowany, technicznie sprawny, - 800 zł. Legnica,
td. 0692/42-66-17
PIEC CO GAZOWY Turbo Super, pow. grzewcza 600 m2, - 550
zł. Legnica, td. 076/721-01-31,0604/84-01-17
PIEC CO GAZOWY VAILLANT wiszący, serwisowany, modulacja
płomienia, prod. niemieckiej, • 1.200 zl. Legnica, td. 0692/42-66-17
PIEC CO GAZOWY VAILLANT18 kW, zapłon iskrowy, piec no
wej generacji, serwisowany, mdo używany, -1.400 zł. Nowa Sól,
td. 0607/91-81-33

14 lat na rynku
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PIEKARNIK ELEKTRYCZNY z grillem (osobno), wys. 1.23 m,
szer. 0.59 m, 220 V, w zabudowie meblowej lub osobno, - 350 zl.
Gryfów śl, powiat lwówecki, td. 0505/5943-33
PIEKARNIK ELEKTRYCZNY ARISTON nowy, z termoobiegiem,
grfl, zegar, - 900 zł. Lwówek śł^ld , td. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/78243-16,0603/50-91-11
PŁYTY CERAMICZNE ARISTON nowe, różne modde, od 1.100
zł. Lwówek Śląski, td . 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16,
0603/50-91-11
PODGRZEWACZ GASTRONOMICZNY dotderzy, na dwa stosy,
220 V, stan b. dobry, - 450 zl. Lwówek Śląski, td. 075/782-29-22
po godz. 20,075/78243-16,0603/50-91 -11
PODGRZEWACZ WODY elektryczny, - 40 zł. Bidawa, td. 0600/
7941-23
PODGRZEWACZ WODY PREDOM TERMET 89 gazowy, spraw
ny w 100%, stan b. dobry, -150 zł. Bolesławec, td. 0609/35-01-07
PODGRZEWACZ WODY STIEBEL ELTRON DHA-15 przepływo
wy, 400 V, 15 kW, 2-stopniowy, nowy, • 430 zł. Chojnów, powiat
legnicki, tel. 0602/58-63-39
PODGRZEWACZ WODY VAILLANT VGH poj. 130-1901, stojący,
okrągły, prod. niemieckiej, regulator temperatury, • 1.500 zł. Le
gnica, td. 0692/42-66-17
PODGRZEWACZ WODY MORAWA gazowy, -100 zł. Legnica,
td. 0604/64-79-16
PODGRZEWACZ WODY AEG przepływowy, elektryczny, 380 V,
mato używany, - 320 zł. MBków, td. 075/761 -01-01
PODGRZEWACZ WODY ŚWIEBODZICE gazowy. 17 kW. -150
zł. Oława. td. 0601/35-87-75
PODGRZEWACZ WODY BIAWARINSTANT-6 przepływowy, elek
tryczny, - 2Ó0 zł. Wrocław, td. 071/342-65-57
PODGRZEWACZ WODY SIEMENS, STIEBEL 18 kW, • 500 zł.
Wrodaw, td. 071/789-52-64,0603/64-91-29
PODGRZEWACZ WODY ŚWIEBODZICE gazowy, używany prze
6 mies, możiwy montaż, - 400 zl. Wrodaw, td . 071/784-37-21
PODGRZEWACZ WODY STIEBEL ELTRON przepływowy, elek
tryczny, 380 V, 21 kW, • 250 zl. Wykroty, td. 075/736-05-25

O

PODGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE WODY AEG,
SIEMENS, STIEBEL,, Ełtron, Vaillant, od 12 do 24
kW - od 250 do 450 zł, z montażem lub dowozem
do 200 km gratis, 2 lata gwarancji, serwis pogwa
rancyjny, naprawiamy wszystkie typy podgrze
waczy u klienta, posiadamy piece c.o, elektrycz
ne od 12 kW do 24 kW, zasilanie 400 V, cena wraz
z montażem od 1.200 zł do 2.000 zł, 3 lata gwa
rancji, dowóz, do 200 km gratis,, wysyłka. Matej,
L e g n ica, te l. 076/721-47-27, 0503/63-82-10
W84002424

O

PODGRZEW ACZE WODY przepływowe, elek
tryczne: SIEMENS, VAILLANT, AfcG, STIEBEL
ELTRON, ZAN KER - 380 V, moc 12,18, 21 i 24
kW, 1- lub 2-stopniowe. Mało eksploatowane,
estetyczny wygląd, małe gabaryty. Możliwość
próbnego sprawdzenia. Posiadam c zę ści do
wszystkich zachodnich typów podgrzewaczy • od
200 do 250 zł. Brzeg, tel. 077/411-24-71 oraz Wał
brzych, 0503/47-95-62 W84005704

tel./fax (071) 363 53 60
w w w .so b im ex.w ro claw .p l
PIEC CO GAZOWY BUDERUS typ U004-24K, 2-funkcyjny, nowy,
- 2.200 zł. Ostrzeszów, td. 062/732-00-58,0691/77-77-92
PIEC CO GAZOWY PREDOM TERMET 2-1unkcyjny, wiszący,
konserwacja, regulator pokojowy, stan idedny, - 850 zl. środa
śląska, td. 071/31747-33
PIEC CO GAZOWY na propan-butan + butle, - 200 zł. Wrocław,
td. 071/342-65-57
PIEC CO GAZOWY MORA670 techn. sprawny • 400 zł. Wrodaw,
td. 071/799-80-10,0691/69-27-56
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN wiszący, zasobnik wody poj.
1201,10-24 kW, zapakowany, na gwarancji, • 5.000 zł. Wroctow,
td. 0691/364249
PIEC CO GAZOWY JUNKERS 2-funkcyjny, mdo używany, -1.400
zł. Wrocław, td. 071/325-21-20.0601/794)4-18
PIEC CO KOKSOWY sprawny. • 30 zł. Wrocław, td. 0502/16-56-51
PIEC CO MIAŁOWO-WĘGLOWY pow. grzewcza 250 m2.2-łetd , ocieplony, stan b. dobry, -1.500 zł. Oleśnica, td. 0607/81 -05-10
PIEC CO NA MIAŁ 25 kW, automatyczny, kosz zasypowy, - 3.800
zł. Kluczbork, td . 077/41848-94,0504/47-88-12

PIEC CO OLEJOWY BUDERUS, -1.200 zł. Kluczbork, td. 077/
414-14-51,0600/6148-02
PIEC CO STALOWY, - 480 zł. Słupice, gm. L^iew nki, td. 071/
393-72-94,0604/72-5606
PIEC CO STALOWY TEZAM 23 kW, stan dobry - 200 zł i piec CO
gazowy Ter-Gaz, 25 kW - 200 zł. Wrodaw, td. 071/36344-51
PIEC CO STALOWY wszystkopdny, nowy, pow. grzewcza 3 m2,
-1.500 zł. Wrocław, td. 071/345-24-14
PIEC CO STALOWY wszystkopalny, nowy, pow. grzewcza 2.5
m2, • 1.400 zł. Wrodaw, td. 071/345-24-14
PIEC CO STALOWY z płaszczem wodnym, 24 kW -1 szt i 18 kW
• 1 szt, do CO i ciepłej wody, nowy, atrakcyjny wygląd, - 3.100 zł.
Żagań, td. 0692/90-30-83
PIEC CO TROCINOWY nowy, pow. grzewcza 150 m2, bardzo tani
w eksploatacji, wsad ogrzewania na 16 godzin, -1.300 zł. Brzeg,
td. 077/416-85-94,0504/43-54-09
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY SEKO 2003 r, 17.5 kW, pow.
grzewcza od 160-180 m2, -1.000 zł. Gajków, powiat wrodawski,
td. 0609/20-08-89
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY pow. grzewcza 90 m2, nieuży
wany, • 300 zł. Jdcz-Laskowice, td. 071/318-00-96
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY moc 60 kW, - 2.500 zl. Ko
stomłoty, td . 071/396-92-78,0691/95-77-31
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY 9.5 kW, nowy, na gwarantf, 1.080 zł. Opde, td. 0505/21-14-24
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY 14 kW. z regulatorem dągu,
nowy, na gwarancji, • 1.270 zł. Opde, td. 0505/21-14-24
PIEC CO WĘGLOWY nowy. - 600 zł. Wałbrzych, td . 0604/
86-27-06
PIEC CO WĘGLOWY mdo używany, stan b. dobry. - 400 zł. Woj
nowice, td. 071/318-20-12,0600/63-3044
PIEC CO WSZYSTKOPALNY pow. grzewcza 150 m2, nowy, 700 zł. Brzeg Dolny, td. 071/319-77-91
PIEC CO WSZYSTKOPALNY pow. grzewcza 500 m2, używany 7
sezonów, - 800 zl. Lubin, teł. 076/746-37-98 po godz. 16
PIEC CO WSZYSTKOPALNY nowy, nie używany. -1200 zł. Wro
cław, td. 071/354-53-92
PIEC CO ŻELIWNY węglowy. -150 zł. Syców. td. 062/785-35-26,
0601/37-83-03
PIECE CO ELEKTRYCZNE nowe, 6-18 kW. Jdenia Góra. td.
075/752-64-18.0601/7642-36
PIECE CO WSZYSTKOPALNE od 0.8 m2 do 2.5 m2 - od 500 zł.
Oława. td. 0609/96-77-88
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P IEC E C O NA KAŻDY RODZAJ PALIWA, tpaiają
drewno, węgiel brunatny, kamienny, koks, sys
tem dopalania gazów z odgazowania paliwa,
energooszczędne, ruchomy ruszt, małe gabary
ty, bezobsługowa praca do 18 godzin, sprawność
85%, gwarancja, faktury, serwis, transport, PPHU
Glob-Service. Lubin, tel. 076/840-83-76, 0602/
86-35-74 W84006154

PIECYK DO CHLEBA automatycznie wyrabia dasto, piecze,
nowy, nieużywany, • 300 zl. Wrocław, td. 0696/53-31-09

POMPA DO HYDROFORU 22 kW. 3-stopniowa, - 350 zł. Dzier
żoniów. td. 074/8304)0-22,0505/47-83-09
POMPA DO HYDROFORU z sinikiem lub bez slnka • 300-600
zł. Wrocław, td. 071/325-27-32,0505/07-03-54
POMPA DO HYDROFORU z sinikiem, 380 V, stan b. dobry - 500
zł. Wrocław, td. 071/325-27-32,0505/07-03-54
POMPA CO GRUNDFOS UPS32-80 180, - 290 zł. Wrodaw, td.
071/349-14-79
POMPA CO GRUNDFOS elektroniczna, skręcana na łauszu, duża
moc, nadaje dę do Szkłami, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/784-37-21
POMPY CO GRUNDFOS obiegowe. 1-, 2-, 3- i 4-biegowa, od 30
W do 2 kW. cena • od 100 zł/szt Jurków, td. 076/818-99-53
POMPY CO GRUNDFOS od 100 do 1400 W-od 150 zł. Łomnica,
powiat jeleniogórski, td. 075/713-03-72
POMPY CO GRUNDFOS 3-biegowe, duża wydajność od 180 zl.
Nowogrodziec, td . 075/731=66-93
POMPY CO GRUNDFOS, WILLO, -100 zł. Wrodaw, td. 071/
784-37-21
POŚCIEL bawełniana, ręcznie haftowana, kdor różowy, nowa, 2
kpi, - 80 zł. Wrodaw, td.-071/346-51-36
PRALKA AUTOMATYCZNA 2-łetnia, kupiona w kraju, mało uży
wana, uszkodzona wirówka, - 210 zł. Brzeg Ddny, tel. 0607/
8346-53
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG prod. niemieckiej, 1200 obrJ
min, otwierana z góry, • 350 zł. Kłodzko, td. 0608/89-68-63
PRALKA AUTOMATYCZNA SIEMENS regulacja obrotów, wsad
5 kg, -420 zł. Kryniczno, td . 071/387-81-25,0503/90-56-71
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PDT 411 nowa, nieużywa
na, wygrana w konkursie, - 900 zl. Legnica, td. 0607/68-65-73
PRALKA AUTOMATYCZNA BEKO 400 obr/min, wagowa. rocz
na. stan idealny, - 300 zl. Legnica, td. 0502/89-39-44
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PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH szsrokość 60 cm, dużo lunkcp, gwarancja, stan idedny, -450 zł. Lubin, td. 0502/34-66-79
PRALKA AUTOMATYCZNA SIEMENS otwierana z góry, bida,
dużo funkcji, gwarancja,. 1.200 obr.foin, • 490 zŁ Lubin, td. 0502/
69-12-55
PRALKA AUTOMATYCZNA INDESIT nowa, szer. 40 cm, zała
dunek z góry, regulacja obrotów 1200 obr/min, gwarancja, ser
wis, -1.000 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/78243-16,0603/50-91-11
PRALKA AUTOMATYCZNA PRIVILEG głębokość 40 cmj zała
dunek z przodu, na gwarancf, możliwość trasnporlu, - 500 zl.
Lwówek śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16,
0603/50-91-1T
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH używana, załadunek z góry,
szer. 45 cm, gwarancja, • 450 zł. Lwówek śląski, td. 075/782-29-22
po godz. 20.075/78243-16.0603/50-91-11
PRALKA AUTOMATYCZNA ELECTROLUX wsad 7 kg + suszar
ka, • 900 zł. Sulechów, powiat zidonogórski, td. 0603/51-75-90
PRALKA AUTOMATYCZNA PRIVHEG szer. 45 cm, zdadunek z
góry, 1000 obr/min, - 330 zL Syców, td. 062/785-35-26, 0601/
37-834)3
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG prod. niemieckiej, stan ideal
ny, energooszczędna, wsad 5 ka (z boku), 1200 obr/min, gwa
rancja, transport gratis, • 420 zł. Środa śląska, td. 0603/68-4540
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG wsad 5 kg, 1000 obr, energo
oszczędna, • 450 zl. Świebodzice, td. 0604/29-81-58
PRALKA AUTOMATYCZNA ARDO, - 200 zł. Wałbrzych, td . 074/
846-30-35,0609/96-64-75
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR DALIA 800 obr, stan b. do
bry, • 400 zl. Wrodaw, td . 071/345-80-63

AUTO QIEŁPA.DQLKO£LĄSKA
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PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PDG 585 800 obr./min, wsad
5 kg, otwierana z boku, energooszczędna, stan b. dobry, - 370 zl.
Wrocław, teł. 071/327-89-24,0507/95-73-63
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR DIANA P-565E do naprawy
lub na części, -150 zł. Wrocław, tel. 071/346*51-36
PRALKA AUTOMATYCZNA PRMLE6 Dynamie, 1000 obr./min,
• 430 zł. Złotoryja, tal. 0506/18-32-88
PRALKA WIRNIKOWA PRANIA bez poboru wody i wirowania,
stan dobry, -100 zł. Lwówek śląski, teł. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/782-43-16,0603/50-91-11
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA nowa, na gwaranefl, • 240 zł.
Świebodzice, teł. 074/854-78-33,0608/25-39-42
PRALKA WIRNIKOWA prod. niemieckiej, z blachy nierdzewnej,
z podgrzewaniem wody, wylewa wodę, termometr, -150 zł. Wro
cław, tel. 0694/05-01 -06
PRALKI prod. niemieckiej, stan b. dobry, ceny od 180 zł. Wał
brzych, teł. 0697/16-06-13,0604/37-72-07
PRALKI AUTOMATYCZNE 2 szt, wąska i szeroka, ładowana od
przodu i od góry, na gwarancji, stan idealny, • 500 zł. Oborniki
Śląskie, tel. 071/310-96-60 do godz. 14,0608/02-25-54

O

PRALKI AUTOMATYCZNE - PROMOCJA, PRALKOSUSZARKI, LODÓWKI, ZAMRAŻARKI, ZMY
WARKI DO NACZYŃ, maks. 5-letnie (kuchenki
elektr. ceramiczne), pralki automat, małe, otwie
rane od góry, ceny 300-600 zł, raty, gwarancja 6
miesięcy, negocjacja cen. Skup i naprawa. Za
okazaniem tego ogłosz. - rabat 50%. Wrocław, ul.
Kowalska 111 a , tel. 071/345-68-51, 0608/
50-56-95. Opole, Wałbrzych. Świdnica, Dzierżo- *
niów, Legnica, Nysa. Transport gratis, tel. 0503/
74-46-11 W01036424

PRALKOSUSZARKAINDESIT do zabudowy pełnej, nowa, 1200
obrAnin, klasaA, gwarancja, serwis, możliwość transportu, -1.200
zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-2:2 po godz. 20,075/782-43-16,
0603/50-91-11
PRASOWALNICA szer. 85 cm, 100 W, 250V, prod. niemieckiej,
nowa, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0504/87-88-18

K O M IS U R Z Ą D Z E Ń
G A S TR O N O M IC ZN Y C H
pomoże Ci kupić i sprzedać
m aszyny m asarskie i chłodnicze.
Wrocław, ul. Krakowska 180 (teren pralni)
tel. 071/341 -66-33
teU(ax 071/341 -65-63,0-601 73 83 51
posiadam y transport.
w w w . g a s t r o k o m . b i z opsroon
PRASOWALNICA BOSCH dł. walka 55 cm, -130 zł. Leszno, tel.
065/520-74-62
PRASOWALNICA SIMENS, szalkowy, dł. wałka 80 cm - 200 zł.
Wrocław, tel. 071/325-27-32.071/354-00-98,0505/07-03-54
PRASOWALNICE domowe: Singer, nowa - 450 zł oraz do czysz
czenia pod ciśnieniem - 250 zł. Wrocław, tel. 0503/40-13-36
PROSZĘ O POMOC rodzina w trudnej sytuacji przyjmie, łóżko,
wersalkę, narożnik, pralkę, szafę, fotel rozkladny, segment, te
lewizor, lodówkę, wózek dziecięcy, stół, krzesła, tel. 071/
796-47-87
REGAŁ CHŁODNICZY 1 szt.: dł. 3.75 m, wys. 2.0 m, rok prod.
1999, kolor biały, stan idealny-3.900 zł, roleta nocna, podświetla
ne półki, agregat zewnętrzny, 1 szt, dł. 7.5 m-6.900 zł. Legnica,
teł. 076/854-15-82,0605/60-16-89
REGAŁ CHŁODNICZY JUKA z agregatem wewnętrznym, stan b.
dobry, - 3.400 zł. Wrocław, teł. 071/361-96-77,0606/55-50-80
REGAŁ CHŁODNICZY BYDGOSZCZ RC 120, 1993 r. 220 V 500 zł. Wrocław, teł. 071/345-55-79,0502/61-67-29
REGAŁ CHŁODNICZY, 1993 r. 3B0V, nowy agregat, stan b. do
bry, - 600 zł. Kaszyce Milickie, tel. 071/312-77-11
REGAŁ CHŁODNICZY, 1998 r. 380x200 cm, prod. włoskiej, z
agregatem chłodniczym zewnętrznym, stan b. dobry, • 5.000 zł.
Wieruszów, teł. 062/784-00-80.0508/28-98-54
REGAŁ DO SALONU KOSMETYCZNEGO LOREAL stan b. do
bry, - 220 zł. Wałbrzych, teł. 0507/73-44-35
REGAŁ MAGAZYNOWY wym. 70 x 90 x 200 cm, - 200 zł. tel.
0508/52-84-18
REGAŁ MAGAZYNOWY metalowy, wym. 102x70 cm, wys. 250
cm, 5 półek, • 150 zł lub zamienię na telefon GSM. Wrodaw, tel.
0601/71-64-31
-REGAŁ METALOWY przyścienny, wys. 2 m, cztery rzędy pólek+podstawa, stan b. dobry, kolor biały (cena: 190 zł/m.b.), rów
nież regały metalowe typu gondola w cenie 290 zl/jn.b, -190 zł.
Legnica, tel. 076/854-15-82,0607/09-68-34

www.merjot.pl
meijot@meijot.pl
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ROŻNY NA KURCZAKI 6-66 izt. - od 2.100 zl, gyrosy, grille • od 1.600 zł, patelnie beztłuszczowe i
głębokie, bemary, frytkownice • od 1.800 zł, pod
zamówienia do lokali i przyczep gastronomicz
nych, produkcja, sprzedaż, atesty, tel. 077/
412-39-78, 0602/72-19-40 W01038324

SCHŁADZARKA DO NAPOJÓW VESTFROST poj. 3501, -1.100
zł. Wałbrzych, tel. 0605/68-85-58
SEJF stalowy, wym. 35 x 35 x 25 cm. 2-ryglowy, z elektronicznym
zamkiem szyfrowym, możliwość zamontowania w ścianie, nowy,
- 225 zł. Wałbrzych, teł. 074/846-49-46,0505/73-86-58
SEJF prod. niemieckiej, nowy, zamek elektroniczny, 2-ryglowy,
szyfrowy, 53x 42 x 38 cm, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/373-44-81,
0604/07-59-49

WAGA ELEKTRONICZNA prod. fińskiej, zawieszana, z atestem,
udźwig do 5000 kg, 2002r, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 0604/61-00-61
WAGA ELEKTRONICZNA mała, profesjonalna, nowa, do 0.5 kg,
dokładność do 0.1 grama, na gwarancji - 380 zł. Wrocław, tel.
0604/83-92-38
WAGA UCHYLNA sklepowa do legalizacji - 80 zł. Wrocław, tel.
0605/3742-21
WAGA ZEGAROWA do 2500 kg, stan b. dobry, • 2.400 zł. Wro
daw, tel. 071/351-02-88,0607/45-57-58
WAGI: uchylne (15-50 kg) oraz magazynowe (200-1.000 kg) - od
300 zl. Wrodaw, tel. 0601/55-08-01

SOFA skórzana, brązowa, 2-osobowa, na dębowym stelażu, • 650
zł. Wieruszów, tel. 0501/64-66-44
SOFA 3-osobowa, beżowo-brązowa, stelaż dębowy, stan bardzo
dobry, - 200 zl. Żmigród, tel. 071/385-44-76

O

O

SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH belgijskich i holenderskich, kpi. wypoczynkowe, ze skóry i ma
teriału, kredensy, stoły z krzesłami, sypialnie,
ławy, sekretarzyki, cena od 150 zł, transport gra
tis, możl. sprowadzenia nowych mebli z salonu
(pozapoznaniu się z katalogiem). Kobierzyce, tel.
071/311-18-02, 0502/75-81-38, 0503/39-63-26
W8200 1464

SPRZĘT BIUROWY : telefaksy, drukarki, monitory, komputery,
od 100 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-98-98,0603/44-53-60
STEROWNIKI TEMPERATURY EUROST ER do grzejników o
mocy 2000 W, -110 zł. Legnica, tel. 0604/64-79-16
STOJAK SKLEPOWY na kołach, do granulatu i tworzywa sztucz
nego, - 2.500 zł, tel. 0607/81-54-56
STOLIK RTV pod telewizor, okleina dębowa, szklane drzwiczki,
na kółkach, szer. 74 cm, wys. 48 cm, głęb. 48 cm, stan b. dobry, 150 zł. Wrocław, tel. 071/357-46-77
STOLIK RTV czamy, drzwi szklane przyciemniane, -100 zł. VWoclaw, tel. 071/781-10-68,0601/83-91-89
STOŁY drewniane, 10 sztuk -100 zł/szt. Domaszków, tel. 074/
813-20-42,0506/1
STÓŁ rozkładany, o wym. 140x90 cm, kolor czamy, 4 krzesła, 550 zł. Legnica, teł. 076/856-19-74
STÓŁ drewniany, brązowy, wym. 120x80 cm, stan bardzo dobry ♦
krzesła, brązowe, 6 szt, - 270 zi. Wojnowice, tel. 071/318-20-12,
0600/63-30-44
STÓŁ POKOJOWY prod. niemieckiej, stan idealny, - 300 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-35-55
STÓŁ POKOJOWY okrągły, rozkładany, prod. niemieckiej ♦ 4
krzesła, stan idealny, • 700 zł. Wałbrzych, tal. 074/848-35-55
SUSZARKA DO BIELIZNY ELECTROLUX elektryczna, wsad 7
kg, • 900 zł. Sulechów, powiat zielonogórski, teł. 0603/51-75-90
SUSZARKA DO BIELIZNY SIEMENS stan b. dobry, • 100 zł.
Sułów, tel. 071/384-75-54
SUSZARKA DO BIELIZNY SIEMENS stan idealny, prawie nowa,
energooszczędna, ze skraplaczem, gwarancja, transport gratis, •
500 zł. Środa Śląska, tel. 0603/68-4540
SUSZARKA DO BIELIZNY PHILIPS stan b. dobry, kolor biały,
sprawna, mało używana, - 300 zł. Świdnica, teł. 0609/67-40-24,
0502/62-37-86
SZAFA ubraniowa, z nadstawką, wym. 54 x 57 x 210 cm, -130 d,
tel. 0508/52-84-18
SZAFA metalowa, • 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-16-19, 0606/
16-24-15
SZAFA brązowa, półki, wieszaki, wym. 220x90 cm, stan b. dobry,
-150 zł. Wojnowice, tel. 071/318-20-12,0600/63-3044
SZAFA do przechowywania broni, wym. 200x130x50 cm, 2 zam
ki, rygiel, - 450 zł. Wrocław, teł. 0603/69-1141
SZAFA metalowa, wym. 120x80x60 cm, - 300 zł. Wrodaw, tel.
0600/35-58-07
SZAFA CHŁODNICZA z reklamą piwa Tyskie, wys. 185 cm, szer.
60 cm, przeszklona, mało używana, na gwaranefl, możliwość trans
portu, • 950 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/78243-16,0603/50-91-11
SZAFA CHŁODNICZA BOCHNIA poj. 5001, wym. 197x70 cm,
drzwi przeszklone z oświetleniem, używana 3 miesiące, stan ide
alny, -1.700 zł. Zagrodno, powiat złotoryjski, teł. 076/877-31-77
SZAFA PANCERNA wym. 180x120x50 cm. - 500 zl. Kłodzko, tel.
0606/89-68-63
SZAFA PANCERNA metalowa, wym. 150x70x50, • 380 zł. Ścina
wa, teł. 076/834-63-07
SZAFA PANCERNA z dodatkową kasetą - 450 zł. Wrodaw, tel.
071/792-2142,0502/35-80-75
SZAFA POKOJOWA prod. niemieckiej, wym. 190 x 200 cm, stan
idealny, • 1.400 zl. Wabrzych, tel. 074/848-35-55
SZAFKI BHP ubraniowe, metalowe, • 40 zł. Jelenia Góra, tel. 075/
764-83-73,0609/93-90-09
SZAFKI BHP przeszklone - 250 zł. Wrodaw, tel. 071/792-2142,
0502/35-80-75
SZAFKI BHP ubraniowe, metalowe - od 60 do 80 zł/szt. Wro
daw, teł. 0607/8848-57
SZAFKI KUCHENNE brązowe, 8 szt wiszące i stojące, wym.
60x60 i 100x85 cm, stan dobry, - 370 zł. Wojnowice, tel. 071/
318-20-12,0600/63-3044
SZAFKI METALOWE wiszące, 100x70x25 cm. -170 zl. Wodaw,
tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51
SZAFY PANCERNE wym. 180x100x50 cm, nadają się na broń
długą cena 600 -1.500 zł/szt. Zielona Góra, tel. 068/327-31 -08
SZYLD zewnętrzny, z napisem .Artykuły spożywcze*, wymiary
1.55x65 cm, • 80 zł. Bielawa, powiat dzierżoniowski, tel. 0600/
7941-23
TABORETY : gazowy, elektryczny, - 600 zł. Wtodaw, tel. 071/
34848-74,0601/31-37-07
TAPCZAN 2-osobowy, niebieski, wym. 200x120 cm, stan dobry, •
135 zł. Wojnowice, teł. 071/318-20-12,0600/63-3044
TAPCZAN składany do fotela, pojemnft na pośdel, 1-osobowy, 50 zł. Wrodaw, tel. 071/766-14-76
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REGAŁY MAGAZYNOWE składane, • 110 zł. Jelenia Góra, tel.
075/764-83-73,0609/93-90-09 '
REGAŁY MAGAZYNOWE skręcane, z półkami, regały spawane
z kątownika 40 mm - od 150 zł. Wrocław, tel. 071/346-20-46,0503/
12-57-56
REGAŁ SKLEPOWY z oświetleniem, mahoniowy, dł. 4,5 m,
nadający się na bieliznę, odzież, torebki. Wrocław, tel.
0697-16-58-90
REGAŁY SKLEPOWE + lady w kolorze brązowym, z granatowy
mi dodatkami, stan b. dobry. Brzeg, tel. 077/411-13-33, 0604/
11-57-19
REGAŁY SKLEPOWE białe, drewniane oraz tabRca reklamowa,
rozkładana, dwustronna, -150 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-48-54
REGAŁY SKLEPOWE 4 szt, wys. 190 cm, szer. 75 cm, głębo
kość 35 cm, kolor biały z czerwoną lamówką, nowe, - 800 zł. Wał
brzych, tel. 0603/43-94-62
ROBOT KUCHENNY THERMOMIX przystawka Varoma, książ
ki kucharskie, stan idealny, - 1.780 zł. Wrocław, tel. 0603/
72-77-95
ROBOT KUCHENNYTHERMOMIX TM 21 oryginalna torba, uży
ty kilka razy, przystawka Varoma, książki kucharskie, -1.950 zl.
Wrocław, W. 0696/53-31 -09
ROŻEN ELEKTRYCZNY ELOMA profesjonalny, 380/220 V, z pod
grzewaczem, obudowa chromoniklowa, na ok. 38 kurczaków, •
6.500 zl. Mirków, tel. 071/315-30-20
ROŻEN ELEKTRYCZNY koszowy, moc 380 V, - 6.000 zł. Ostrze
szów, teł. 062/732-01-55
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 18 kurczaków, -1.100 zł. Pleszew,
tel. 062/742-54-39,0602/51 -27-95
ROŻEN GAZOWY na 42 szt, 12V, ceramiczny, fabryczny, widelec
(ze stali kwasoodpomej), stan idealny, butla, reduktor, prostow
nik. - 3.900 zl. Legnica, tel. 076/862-16-78,0608/69-50-97

SKLEP AGD ZAPRASZA - importowany, nowy,
tani sprzęt AEG, Juno-Zanker-Electrolux do 50%
ceny, do zabudowy i wolno stojący, zmywarki
45-60 cm, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki,
piekarniki, płyty, duży wybór okapów z inoksu i
do zabudowy, 12-mies. gwarancja, czynne co
dziennie w godz. 10-18, sob.10-15. Wrocław,. Ul.
Żeromskiego 62„ tel. 0501/51-86-90 W01003264

TAPCZANY HOTELOWE nowe - od 230 zł oraz 15
tapczanów 190x75 cm, kolor jasnoczerwony • 200
zł/szt. Wrocław, tel. 071/398-73-48 W01004204

TERMOS GASTRONOMICZNY poj. 251,3 szt. - 200 zł/szt. Wło
daw, tel. 071/34848-74.0601/31-37-07
TOSTER ROWENTA stan b. dobry - 40 zł. Wrodaw, tel. 0601/
16-78-68
TRZON GASTRONOMICZNY elektryczny, 6-płytowy, - 2.100 zł.
Wrodaw, tel. 071/34848-74,0601/31 -37-07
UMYWALKA KOLO seria Aplauz, nowa, szer. 60 cm, -100 zł.
Wrodaw, tel. 071/352-63-96
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URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE: taborety ga
zowe i elektryczne • 600 zł, trzon gazowy 4-palnikowy • 2.100 zł, trzon elektryczny 6-płytowy 2.100 zł, trzon-frytkownica, 2 płyty grzejne • 1.700
zł, patelnia-grill na propan-butan -1.300 zł, mała
kuchenka gazowa 4-palnikowa • 250 zł termosy
25 I - 200 zł, tel. 071/348-48-74, 0601/31-37-07
W02010054
URZĄDZENIA I MEBLE GASTRONOMICZNE:, fryt
kownica Zanussi , umywalka 400x390x12, stół do
pracy bemar stołowy z 2 poprzeczkami, regał
półki pełne, stół z półką 1000x700x850 cm, regał
na tace 600x850 cm -1.500 zł, kuchnia elektrycz
na Zanussi, 6-palnikowa, bemar Zanussi 2-komorowy, regał druciany, 1000x50 chromowy, licyta
cja ustna 17.03.04, godz. 10 we Wrocławiu,.
www.domaukcyjny.wroc.pl, tel. 071/340-08-55
W81005574

WAGA ANGELEX sklepowa, maks. 145 kg, 1996 r. - 600 zł. Wro
cław, teł. 071/345-55-79,0502/61-67-29
WAGA ELEKTRONICZNA OPTIMUS IC dwa wyświetlacze, kla
wiatura, drukarka laserowa, do 15 kg, -1.000 zł. Długołęka, tel.
0691/11-16-91
WAGA ELEKTRONICZNA łazienkowa nowa, firmy Bio Medico,
maks. 140 kg, pomiar zawartośd tłuszczu w organiźmie, program
pamięci pomiaru 4 osób, - 90 zł, możliwość wysyłki. Jordanów śl,
powiat wrodawski, tel. 071/316-1949,0502/65-7141
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg, stan b. dobry, - 730 zł. Świd
nica, tel. 0600/31 -76-33
WAGA ELEKTRONICZNA TELESTAR do 15 kg, mało używana,
stan idealny, • 720 zł. Wałbrzych, tel. 074/84649-33,0506/12-99-06

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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WAGI - NAPRAWA, SPRZEDAŻ, WAGI ELEKTRO
NICZNE, I MECHANICZNE, nowe od 700 zł brut
to, sklepowe, uchylne, od 280 zł, odważniki. Wagi
bateryjne ważące, elektroniczne, kalkulacyjne, z
podłączeniem do kas fiskalnych, magazynowe,
od 995 zł brutto, ponadto waga zegarowa o no
śności 500 kg - 1.500 zł, wszystkie wagi posia
dają ważną legalizację. W ofercie kasy fiskalne
do małych i. dużych punktów sprzedaży, trans
port na terenie Wrocławia gratis, tel. 071/
374-10-99, 0602/43-92-34, 0609/72-48-38
W80001714
WAGI - SPRZEDAŻ - NAPRAWA • LEGALIZACJA
- KASY FISKALNE. Wagi: elektroniczne, bateryj
ne, mechaniczne • sprzedaż ratalna, transport,
również wagi używane na gwarancji, Torvik, Wro
cław, ul. Długa 29-35, budynek Presko obok hi
permarketu Tesco, tel. 071/355-32-36
W01033124

WERSALKA na sprężynach, tapicerowane boki, nieużywana, na
gwarancji, - 370 zi. Wrocław, tel. 071/398-7348
WIESZAKI CHROMOWANE : 4-ramienny, na kółkach, reg. ra
miona, stan idealny oraz spiralny, na kółkach, reg. ramiona, stan
idealny • 110 zł/szt. środa śląska, tel. 071/317-5743
WIRÓWKA DO BIELIZNY SIEMENS 2800 obr.Anin, stan dobry, 100 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/
78243-16,0603/50-91-11 -
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WITRAŻE I SZYBY OZDOBNE do mebli i stolarki
budowlanej. Bardzo ciekawe wzory i niskie ceny.
Do naszych wyrobów stosujemy materiały reno
mowanych firm angielskich. ARK-DOM, Długołę
ka, ul. Słoneczna 45, tel. 071/315-30-91, 0600/
82-04-86 W01038304

WITRYNA CHŁODNICZA obustronnie oszklona. 1-fazowa, stan
dobry, • 380 zł. Niemcza, teł. 074/837-81 -34
WITRYNA CHŁODNICZA Polar, 3-letnia,wym. 180x60 cm, -1.000
zł. Wrodaw, teł. 071/372-90-92
WITRYNA CHŁODNICZA Polar, 24etnia‘. wym. 150x60 cm, - 700
zł. Wrodaw, tel. 071/372-90-92
WITRYNA POKOJOWA stan idealny, wym. 200 x 130 cm, prod.
niemieckiej, -1.100 zł. Wałbrzych, teł. 074/848-35-55
WITRYNY CHŁODNICZE : poj. 500 I, używane, na gwarancji •
1.500 zł, poj. 4801,2-stronnie przeszklone, na gwarancji - 2.200
zł oraz regały chłodnicze Linde, z żaluzją, używane, na gwarancji
- 2.400 zł. Mirków, teł. 071/315-30-20
WKŁAD DO PIECA kaflowego, 500-1000 V, z regulacją (poten
cjometr) - 60 zł. Wrodaw. teł. 071/325-27-32,0505/07-03-54
WÓZEK SKLEPOWY na zakupy, poj. 501, -150 zł /szt. Wrodaw,
teł. 071/341-66-33
WÓZKI SKLEPOWE do sklepów samoobsługowych • 150 zł/szt.
Mirków, teł. 071/315-30-20
WYKŁADZINA DYWANOWA dobra jakość, nowa. gruba, kolor
niebieski, wym. 2.62x5 m, • 380 zł. Wrodaw, teł. 071/333-78-59
WYPOSAŻENIE BARU: hokery, boksy, stoliki, krzesełka, drzwi i
inne. Góra, tel. 065/544-14-26,0603/38-7744
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII: mieszałka do ciasta, 2 kotły 2.000 zł, ubijaczka do cukru - 500 zł i inne, tel. 0508/20-9649
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII: ekspresy gastronomiczne do
kawy z młynkiem oraz termosem, -1.200 zł. Łomnica, powiat jele
niogórski, teł. 075/713-03-72
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII: koctoł gazowy Zanussi, z płasz
czem wodnym, poj. 6 0 1, piec konwekcyjno-parowy, elektryczny,
10 półek i inne, • 2.400 zł /szt.. Łomnica, powiat jeleniogórski, tel.
075/713-03-72
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII • układ wentylacyjny, kanały
wentylacyjne, kratki wewnętrzne, silnik z tłumikiem, okap kuchenny
o wym. 3x0.8x0.6 m (z 4 filtrami) + wyciąg z płynną regulacją
obrotów -15.000 zl/kpi. Mirków, tel. 071/315-30-20
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII: gar poj. 5 0 1, kuwety do wę
dlin, chochle - 50-200 zł. Wrocław, tel. 0697/56-66-69
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII: lodowka Siemens, wys. 85 cm,
szklane półki • 200 zł, zamrażarki 2 ,3 ,4-szufladowe, Polar. Prłvileg, na gwarancji, transport - od 150 do 180 zł/szt. Wrocław, tel.
0501/04-53-38
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII: piec do gastronomii, urządze
nia gastronomiczne, ekspresy, bemary, zamrażarki, chłodnie, duże
gabaryty, od 1.000 zł. Wocław, tel. 071/341-18-28,0509/08-72-00
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WYPOSAŻENIE KAWIARNI : roleta antywłamaniowa, bufety, konserwator do lodów, urządze
nie do mycia porcjonetek, zamrażarki, panele
ścienne z lustrami • używane, stan dobry, mebie
plastikowe ogrodowe; e-mail: info@tutti-frutti.pl,
tel. 071/344-30-57 (fax), 071/341-05-63, 0693/
36-72-67 W80002244

WYPOSAŻENIE KUCHNI: sprzęt firmy Ariston, nowe, do zabu
dowy, lodówki, zmywaki, kuchnie, okapy, lodówkozamrażarki, pral
ka, z gwarancją od 1.000 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22
po godz. 20.075/78243-16,0603/50-91-11
WYPOSAŻENIE LODZIARNI: witryna do lodów Orion, 24 sma
ki, prod. włoskiej, 2001 r, automat do lodów boskich Carpigiani, 3
smaki, .trapka”, automat do bitej śmietany Mussana, 3 1,2002 r, : 5.500 zł. Wrocław, tel. 0607/08-8246
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA : komplet wypoczynkowy 3+2+1,
z materiału, na stelażu dębowym kdoru brązowego - 1.400 zł,
2+1, z materiału + szklana ława • 250 zł, ława szklana, szkło brą
zowe • 60 zi. Jelenia Góra, tel. 0695/60-50-21
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA : piecyk na olej opałowy, żeliwny
piecyk węlowo-drzewny, kominek elektryczny, dwa grzejniki ole
jowe. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/81746-40
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA : magiel elektryczny Miele Elek
tronik DeLuxe B-856, dł. wałka 65 cm • 400 zł, kuchenka mikrofa
lowa - 200 zł oraz zmywarka do naczyń • 200 zł. Oława, tel. 071/
313-36-73
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA : świecznik .Versace", seria Jungle - 450 zl, wazon .Versace", seria Jungie • 400 zl. Wrodaw, tel.
0601/16-78-68
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA : pralka wirnikowa Światowid, z
podgrzewaczem - 300 zł, lodówka Polar 230 - 300 zl, stan b. do
bry. Wrocław, tel. 0602/24-0245
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA : stół pokojowy drewniany, roz
kładany • 450 zł, krzesła -‘od 30 zł/szt Wrocław, tel. 071/321-37-53
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO - od 230 zl/szt. Wro
daw, tel. 0607/43-23-55
WYPOSAŻENIE SALONU FRYZJERSKIEGO : 3 stanowiska,
myjka, nowe, -12.900 zł, tel. 0508/52-84-18
WYPOSAŻENIE SKLEPU : waga uchylna, do 15 kg - 300. zł. do
25 kg - 600 zł, legalizowane oraz odważniki. Jelenia Góra, tel.
0601/14-63-35
WYPOSAŻENIE SKLEPU MIĘSNEGO lady, regały, lady chłodni
cze, zamrażarki, krajalnica, haki do wędlin, tasak do mięsa, metkownice - od 50 zł/szt Wałbrzych, teł. 0609/55-0245, 0609/
55-02-48
WYPOSAŻENIE SKLEPU MIĘSNEGO : klocek do mięsa, mało
używany - 300 zł, topór do mięsa.- 50 zł, pojemniki na mleko - 5 zł/
szt. Wrocław, teł. 071/796-71-71 po godz. 20,0503/31-08-14
WYPOSAŻENIE SKLEPU ODZIEŻOWEGO : wieszaki plasti
kowe, 250 szt. • 0.40 zł/szt, stojaki metalowe, kolor srebrny,
2-poziorriowe, tzw. trzepaki, 2 szt, stojak 3-ramienny, przymie
rzania narożna -450 zł/kpi. Oleśnica, tel. 071/314-35-66,0608/
22-55-90
WYPOSAŻENIE SKLEPU ODZIEŻOWEGO : manekiny wysta
wowe dziecięce, z perukami, prod. USA, 3 sztuki - 600 zł/szt;
meble metalowo-szklane i kdorowe gondole, bardzo ładne - 600

zł/m.b, prod. niemieckiej, z r
kąta nachylenia. Wrocław, tel. 071/36f-96-ft, 0606/55-50-80
WYPOSAŻENIE SKLEPU ODZIEŻOWEGO : stojaki, podłużny i
obrotowy, regały, lada, przebieralnia, manekin, - 980 zł. Wrodaw,
tel. 0604/85-75-06
WYPOSAŻENIE SKLEPU PRZEMYSŁOWEGO lady. regały sklepowe i magazynowe - od 80 zł do 300 zł. Wrocław, teł. 071/
372-53-12,0600/27-36-72

O WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO: waga
elektroniczna CAS, 1 szt, lada chłodnicza Linde,
2,5 m, komora chłodnicza, wolno stojąca (8 m3),
1 szt, • 3.000 zł. Jawor, tel. 076/870-24-08,0605/
93-43-63 W03002274
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO: witryna chłodnicza
Iglo 700, oszklona -1.200 zł, zamrażarka oszklona, poj. 300, 5
szt - 500 zł, lady, 5 szt -100 zł, regały, 210x90x35 cm - 60 zł,
szyld reklamowy, podświetlony -150 zł, waga elektroniczna - 650
zł, kosze na warzywa • 50 zl. Jaworzyna śląska, tel. 074/858-8543,
0609/48-96-39
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO : krajalnica Bizerba, szafa chłodnica, zamrażarki, regał chłodniczy, waga, od 150
zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16,
0603/50-91-11
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO : regały, gablota na
słodycze - od 180 zł/szt. Strzegom, powiat świdnicki, tel. 0605/
65-17-00
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO : lada chłodnicza,
dł. 170 cm - 800 zł, waga zegarowa -150 zł, koszei inne. Świebo
dzice, tel. 0606/89-04-53
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO : regały drewniane
o wym. 230x90x18 cm, 6 szt - 80 zł/szt, lady, 4 szt. - 70 zł/szt
witryna chłodnicza -1.000 zł, kasa TEC-MA -150 zł. Wrocław, tel.
071/336-31-89 po godz. 18
WYPOSAŻENIE SALONU KOMPLETNE witryna, stół + 6 krze
seł (włoskie), dywany szt.2, żyrand ole • wszystko w tonacji bordowo-zielonej oraz biurko z szalka do pokoju młodzieżowego, 20.000 zł. Wrodaw, tel. 0600/43-10-17
ZAMIENIĘ PATELNIĘ ELEKTRYCZNĄ bardzo dużą, nierdzew
ną* na samochód, w cenie do 10.000 zł. Nysa, teł. 0506/81 -82-68
ZAMRAŻARKA prod. niemieckiej, wym. 56x55,4 cm, szuflado
wa, oryg. termometr, stan b. dobry, • 330 zł. Jelenia Góra, tel.
0695/60-50-21
ZAMRAŻARKA 4-szufiadowa, stan b. dobry, - 250 zl. Wałbrzych,
tel. 074/842-56-75,0503/66-33-93
ZAMRAŻARKA gastronomiczna, oszklona od góry, wymiar
200x100 cm, -1.300 zł. Wrodaw, tel. 071/341-66-33 '
ZAMRAŻARKA 3-szufladowa, • 150 zł. Wrocław, teł. 071/
336-31 -89 po godz. 18
ZAMRAŻARKA przeszklona, na kółkach, do lodów i mrożonek
oraz szafa chłodnicza. Wrodaw, tel. 0601/43-01-53
ZAMRAŻARKA POLAR MORS 222 stan b. dobry, otwierana do
góry, - 220 zł. Wrocław, tel. 071/3274142
ZAMRAŻARKA POLAR 3-szufladowa, - 225 zł. Wrodaw, tel.
0601/42-25-09
ZAMRAŻARKI szufladowe: Bosch, Bauknecht, AEG, 3-, 4-, 7 -1
8-szufladowe, z gwarancją możliwość transportu, od 300 zł. Lwó
wek śląski, teł. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16,0603/
50-91-11
ZBIORNIK DO PIECA CO JUNKERS gazowego, poj. 501, -1.200
zł. Wrodaw, tel. 0602/72-25-89
ZLEWOZMYWAK wraz z baterią, • 30 zł. Wrocław, tel. 071/
78941-61
ZLEWOZMYWAK 1-komorowy, 50x100 cm, z suszarką • 100 zł.
Wrodaw, teł. 071/342-29-36,0502/8345-57
ZMYWARKA DO NACZYŃ INDESIT nowa, biała i srebrna, klasa
A, temperatura, szer. 45 i 60 cm, gwarancja, serwis, od 1.000 zł.
Lwówek Śląski, tel. 075/78^-29-22 po godz. 20.075/78243-16.
0603/50-91-11
ZMYWARKA DO NACZYft ARISTON nowa. szer. 45 i 60 cm,
sensory, panel srebrny, ukryty, gwarancja, serwis, możfiwość trans
portu, od 1.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/78243-16,0603/50-91-11
ZMYWARKA DO NACZYŃ ARDO wysuwana z szafki, b. mało
używana, - 400 zł. Wrodaw, tel. 071/321-72-30
ZMYWARKA DO POJEMNIKÓW piekarniczych, gwarancja, 6.000 zl. Wrocław, tel. 071/341-66-33
ZMYWARKI DO NACZYŃ: Ardo LS-9212, Rekord Le Luna E-512,
PrivBeg Compact - 300 zł/szt Boguszów-Gorce, teł. 074/844-89-26
ZMYWARKI DO NACZYŃ prod. zachodniej, 2 szt, wolno stojąca
oraz do zabudowy, na gwarancji, - 400 zł. Oborniki śląskie, tel.
071/310-96-60 do godz. 14,0608/02-25-54 . . ZMYWARKI GASTRONOMICZNE podblatowe oraz kapturowe •
od 800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-03-72

O ZMYWARKI OD 300 ZŁ, PRALKI AUTOMATYCZ
NE OD 200 ZŁ, LODÓWKI • OD 150 zł, pralkosuszarki, lodówkozamrażarki, kuchenki mikrofalo
we, sprzedaż części nowych i używanych .reno
mowanych firm zachodnich i polskich, możliwa
gwarancja! Transport gratis! Tani serwis, Wro
cław, Dobroszyce, Sadków, tel. 0502/22-54-84,
0509/06-69-57 W01041914
ŻALUZJE PRZECIWSŁONECZNE pionowe, różne rozmiary -10
zł/m2. Legnica, tel. 076/856-19-74
ŻELAZKO parowe, z wytwornicą na 2 1wody, • 400 zł, tel. 0607/
10-00-83
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A-SIMLOCK USUWANIE KODÓW I BLOKAD z
większości modeli telefonów komórkowych, m.in.
Motorla V300, V500, V525, V600, C450, Sagem X6,
X5. Wgrywamy polskie menu do telefonów oraz
prowadzimy pogwarancyjny serwis. Karty star
towe hurt-detal. Osprzęt i programy do usuwa
nia SIM Locków. Możliwa wysyłka. Skup nowych
. telefonów. Wrocław, tel. 0502/24-78-00, 071/
341-15-47 W01039184
''

AKUMULATOR DO TELEFONU GSM Siemens C35 lub Siemens
535.1.000 mAh, nowy, nie używany, - 35 zł. Wrocław, tel. 0503/
47-87-37
AKUMULATORY DO TELEFONÓW GSM : Nokia, Siemens,
Motorola, Alcatel, Panasonic, Ericsson, Sony, Samsung 2040 zł,
duży wybór, możliwy montaż oraz wysyłka. Wrodaw, tel. 0601/
55-73-82,0502/21-24-32
AKUMULATORY DO TELEFONÓW GSM: Nokia. Siemens, Sony,
Alcatel. Motorola, - 9 zl /szt.. Wrodaw, tel. 0694/43-87-59
AKUMULATOR DO TELEFONÓW GSM NOKIA 3310, 3410,
5510.1.000 mAh, nowy, nie używany, • 35 zł. Wrocław, tel. 0503/
47-87-37
CENTRALKA TELEFONICZNA + 11 aparatów telefonicznych,
koloru beżowego, stan b. dobry - 800 zł/szt. Legnica, tel. 076/
856-19-74
CENTRALKATELEFONICZNA PANASONIC KX-TD 816CE 3-letnia -2.500 zł + 6 aparatów telefonicznych systemowo cyfrowych z
wyświetlaczami Panasonic KX-T 7433 • 200 zł/szt. Wrodaw, teł.
0693/49-58-36
FUTERAŁ NA TELEFONY GSM NOKIA 7650 skórzany, mało
używany, - 20 zl. Świdnica, tel. 074/850-97-04
GENERATOR KODÓW Simplus, Tak Tak, ROP, z programem
doładowującym i przedłużającym ważność karty, aktualna wersja,.
kody siedowe i serwisowe, CD lub wydruk, możliwa wysyłka, • 30
zł, tel. 0696/22-98-05
GENERATOR KODÓW POP, Simplus, Tak Tak, doładowuje i
przedłuża ważność karty, najnowsza wersja na 2004 r, programy
do usuwania SIM locka, do wszystkich modeli, CD lub wydruk,
możliwość wysyłki, - 30 zł, teł. 0604/39-63-04
GENERATOR KODÓW POP. Simplus, TAK TAK, najnowsza wersja, działa po podłączeniu telefonu kablem do PC lub przez pod
czerwień, ddadowuje i przedłuża zasób konta, możl. wysyłki, - 25
zł/CD. Wrodaw, tel. 071/361-79-34,0503/67-62-63
IDENTYFIKATOR nowy, wyświetla numer i nazwisko, - 60 zł.
Wrocław, tel. 0603/23-10-07

O

IMPORTER AKCESORIÓW DO TELEFONÓW KO
MÓRKOWYCH „AREKS” , HURT: obudowy od 5
zl, pokrowce silikonowe 1.35zł, na zamek 3.60 zł
(skórzane), kabury poziome 4 zł, ładowarki sie
ciowe, samochodowe 3.20 zł, baterie np. Nokia
3310 (Li-lon, 1200) 16 zł, 3210, pojemność 1200 •
12,50 wszystkie ceny brutto, powyżej 1.000 zł
rabat 3%, powyżej 2.000 zł - 5%, przyjedź po ofer
tę pełną,. pi. Grunwaldzki 12 (obok, baru Man
hattan), tel. 0696/44-66-79, 071//322-17-50 czyn
ne pn-pt 10-18 W01011854

INSTRUKCJA DO TELEFONU GSM Nokia 8210 + pudełko, kar
ta gwarancyjna, pokrowiec, 2 panele i okablowanie, - 60 zl. Dzier
żoniów, tel. 0501/10-16-28
KARTA SIMPLUS MEGA 3 startowa -15 zl. Lwówek Śląski, tel.
0697/53-52-36
KARTA SIMPLUS stan konta obojętny, stan konta 30 zł, • 30 zł.
Świdnica, tel. 0697/55-75-95
KARTA SIMPLUS na koncie 30 zł, - 30 zł. Świdnica, tel. 0609/
2649-37
KARTA SIMPLUS startowa Mega, nowa, na konde 50 zł, - 35 zł.
Wrocław, tel. 0698/18-10-88
KARTA SIMPLUS, - 50 zł. Wtocław, teł. 0605/12-08-69
KARTA TAK TAK startowa, konto 5 zł, cena - 6 zł. Brzeg, tel.
0508/28-72-17
KARTA TAK TAK stan konta obojętny, stan konta 30 zł, - 30 zł.
Świdnica, tel. 0697/55-75-95
KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY ISDN. menu w języku
polskim. Wrocław, tel. 0607/12-56-68
KUPIĘ TELEFON GSM może być uszkodzony, do 400 zł. Wro
cław, teł. 0694/86-28-75
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA E365 może być bez łado
warki i dokumentacji. Legnica, tel. 0606/87-33-93
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA do 150 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/
46-59-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA możliwy dojazd. Wrodaw, tel.
0502/17-76-87
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 lijb 3410, może być z ze
psutąbaterią możliwy dojazd. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0606/
18-23-50
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5510 uszkodzony • do 50 zł. Wro
cław, tel. 0696/56-17-97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6310i. Wrocław, tel. 0601/74-0648
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6600 nowy, w cenie do 1.400 zł.
Oława, tel. 0503/02-19-44
KUPIĘ TELEFON GSM SAMSUNG V200 bez osprzętu. Legnica,
tel. 0601/5748-87
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M55 techn. sprawny, cyfrowy
aparat fotograficzny. Wrocław, tel. 0693/45-58-60
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M55 na gwarancji, do 420 zł.
Zgorzelec, tel. 0697/14-05-34
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS ST55 w rozsądnej cenie, z
SIM lockiem lub bez. Wałbrzych, teł. 0507/47-66-04

O

KUPIĘ TELEFONY GSM: Nokia 8910i, 8910,9500,
92101, 9210, 8850, 8310,8210,7650, 7250i, 7210,
3660, 6600, 7200, 7300, 6820, 6610, 6100, 63101,
6510, 6210, 5100, 5110, 3510i, 3510, 3410, 3310,

C E N Y S K U P U T A K Ż E N A S T R O N IE
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I INNE Z PROMOCJI. CENY ORIENTACYJNE

AKCESORIA GSM 12 m ie s ię c y g w a r a n c ji
BATERIE SOLARIS IFOREVER o d 3 5 z ł POKRO W CE SILIKO NO W E 12zł
ŁADOWARKI SAMOCH.
9,9 zł UCHWYTY SAMOCHODOWE od 15 zł
ŁADOWARKI SIECIOWE
14,9 zł OBUDOWY I PANELE
od 9,9 zł
ŁADOWARKI BIURKOWE
19 zł I WIELE INNYCH

SERWIS SIMLOCKI JĘZYKI LCD
NAPRAWY W CIĄGU 2 4 h LUB OD RĘKI
UPADKI, LCD, ZALANIA, ZASIĘGI I INNE
S IM LO K I, BLOKADY, J Ę Z Y K I, RO BIM Y W E W SZY S TK IC H NAJNOW SZYCH WERSJACH

KARTY STARTOWE
I UZUPEŁNIAJĄCE
(duio taniej n li w Innych salonach)
. Wrocław
ul. Kazimierza
Wielkiego 39 Ip. |

SKLEP - 7 8 18 6 5 6
SERWIS > 7 8 4 5 3 5 2
tel. kom. 6 0 8 6 6 7 5 6 7

(Centrum, 100 m od Prn^śoląiw łdnlcW ego)

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

e-m ail;sklep@ data-tei.pl

12.03.2004

SKUP * SPRZEDAŻ * SERWIS/ IW Ą
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH L U I\M
NOKIA 63101 - 720 ZŁ ERICSSON T 6 8 I-450 ZŁ
SIEMENS C60 - 350 ZŁ
NOKIA 7650 - 900 ZŁ
SIEMENS ST55- 820 ZŁ
ERICSSON T610 - 900 ZŁ
NOKIA 351 O i-420 ZŁ MOTOROLA 720! - 610 ZŁ
SIEMENS M55 - 550 £Ł
NOKIA 6100 - 840 ZŁ
SIEMENS MC60 - 580ZŁ
SIEMENS S55 - 640 ZŁ
NOKIA 6610 - 700 ZŁ
I INNE NOWE
SERWIS
NOKIA 7210 - 800 ZŁ
I UŻYWANE
SIM LOCKI, JĘZYKI
NOKIA 7250i - 1200 ZŁ
NOKIA 3100 - 550 ZŁ
PŁACIMY
NAPRAWY TELEFONÓW
NOKIA 5100 - 930 ZŁ
NAJWIĘCEJ!!!
FACHOWA OBSŁUGA
NOKIA 89101- 1900 ZŁ
NOKIA 6800 - 800 ZŁ
NOKIA 3 6 5 0 -9 8 0 ZŁ
SAMSUNG C100 - 500 ZŁ
CENY MOGA ULEC ZMIANIE

____

WROCŁAW, UL. RUSKA 49
TEL. 071/344-12-20 _

PROWADZIMY SPRZEDAZ HURTOWA AKCESORIOW GSM - BEZPOŚREDNI IMPORTER
3210, 3330, 3300, 3100, Samsung E700, E710,
E715, C100, T100, S500, S300, V200 Motorola
V600, V500, V300, T722i, Sony Ericsson P900,
P800. , T630, T610, T230, T68i, Siemens ST-55,
SL-55, S55 i inne, używane,, gm. uszkodzone,
zam iana, te l. 0505/57-70-57, 0600/61-61-00
W80003034
0

KUPIĘ TELEFONY GSM : Nokia, Motorola, Sie
mens, Sony Ericsson, Samsung oraz inne, każ
dy model, nowy, używany, zniszczony, niekom
pletny, uszkodzony, zablokowany, bez polskiego
menu, zawsze aktualne, możliwy dojazd, Wro
cław, Oława, Oleśnica, Bq»g, Strzelin, tel. 0605/
19-39-53, 0501/66-71-83 ' W02005594

KUPIĘ TELEFONY GSM: Nokia, Siemens, Ericsson i inne, nowe
1używane, bez polskiego menu, uszkodzone. Lwówek śląski, tel.
0607/61-20-99
KUPIĘ TELEFONY GSM: Siemens, Sony Ericsson, Nokia, Mo
torola, Samsung, Panasonic, Mitsubishi, Philips, NEC, Sharp, Alcatel, Sagem, inne marki i modele, nowe i używane, niekomplet
ne, bez polskiego menu, z promocji, możliwa sprzedaż, zamienię,
dojazd. Oleśnica, tel. 0503/71 -03-00
KUPIĘ TELEFONY GSM : Nokia 8910,891 Oi, 7650,7250i, 6800,
6600, 6610, 6100, 5140, 5100,3650, 3510i, 3310, 3100 i inne,
każdy model, Motorola, Siemens, Samsung, Sony Ericsson, nowe
i używane, zniszczone, niekompletne, uszkodzone, zablokowa
ne, bez polskiego menu. Oława, tel. 0605/19-39-53,0501/66-71-83
KUPIĘ TELEFONY GSM w rozsądnej cenie. Wałbrzych, tel. 0604/
28-23-92
KUPIĘ TELEFONY GSM: Nokia 3210-60 zł, 3310-120 zł, 3410
-170 zł, 8210 -150 zł, Siemens C35 • 50 zł. Wrocław, tel. 0607/
19-76-60

r S K U P 1 'SALON ER^
SPRZEDAŻ ul Kołłątaja 29/30]
.ZA M IA N A ,^obok PIZZERII ROMAj/
/T
OP032680
, ^
/2A D ZW O N v r SERW IS ~
071/372-5-372 TELEFONÓW
V0608 630469j^KOMÓRKOWYCH^
KUPIĘ TELEFONY GSM: Nokia 3310,3410,3510,3100,6210,
6100,6610, 6310,7210, 7250,8210, 8310, 7650 i inne modele
oraz Siemens C45, C55, MT50, MC60, MC62, ST55, S55. Wro
cław, tel. 0697/42-3141
KUPIĘ TELEFONY GSM: Nokia 63101,6610,6100,72501,7650,
6600, Samsung C100, T100, V200, E700, P400, Siemens MC60,
S55, M55, ST55, SL55 i inne, nowe i używane, Nokia, Sony Erics
son, Motorola, Siemens, Panasonic, Samsung. Wrocław, teł. 0608/
30-60-21
KUPIĘ TELEFONY GSM sprawne, uszkodzone. Wrocław, tel.
0507/214247
KUPIĘ TELEFONY GSM mogą być uszkodzone lub zdekomple
towane. Wrocław, tel. 0698/11 -18-22
KUPIĘ TELEFONY GSM NOKIA : 6210, 6310 - mogąbyć bez
ładowarek. Legnica, teł. 076/856-13-05,0691/04-95-27
KUPIĘ TELEFONY GSM NOKIA : 3210, do 70 zł, 3310, do 130
zł, 3330, do 150 zł, 3410, do 200 zł. Legnica, tel. 0694/51-39-67,
0693/39-80-10
KUPIĘ TELEFONY GSM NOKIA: 6610, 7210,7250i lub inny, z
kolorowymi wyświetlaczami, do 1.100 zl. Wrocław, tel. 0501/
17-71-91
KUPIĘ TELEFONY GSM NOKIA : 6100, 6610, 7210, 7650 lub
inny, nowy lub używany, z dokumentacją lub bez. Wrocław, tel.
0505/4746-00
KUPIĘ ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY do telefonu Nokia 63101
Wrodaw, tel. 0601/74-0648

LICZNIK ROZMÓW TELEFONICZNYCH czat I Impulsy, koszt
rozmowy, w złotówkach, - 30 zł. Wrocław, tel. 0606/74-73-58
ŁADOWARKA DO TELEFONU GSM NOKIA 3310,3210,5110, 10 zl. Świdnica, tel. 0605/16-47-58
ŁADOWARKI DO TELEFONÓW GSM sieciowe, nowe, -1 0 zł.
Wrocław, tel. 0603/18-50-09
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKAI kodu apa
ratu, zmiany języka, .softu*, loga, dzwonków, wygaszaczy, • 25 zł/
szt możl. -wysyłki. Wrocław, tel. 0601/67-00-55
TELEFAKS CANON B-150 atramentowy, na papier A4, funkcja
kopiowania, gwarancja, - 280 zł. Wrocław, teł. 071/372-56-72,0501/
75-13-72 .
TELEFAKS PANASONIC UF-V60 z sekretarką, • 300 zł. Wał
brzych, teł. 0607/75-85-71
TELEFAKS PANASONIC KX-F 110 sprawny, zadbany, - 250 zł.
^Wrocław, tel. 0695/91 -32-92
TELEFAKS PHILIPS Xion, atramentowy, automatyczna sekretar
ka, identyfflcacja numerów, gwarancja, sten b. dobry, • 350 zl. Dłu
gołęka, tel. 071/315-10-15,0501/75-13-72
TELEFAKS SAGEM 307 z sekretarką, na papier zwykłyA4, - 240
zł. Wałbrzych, teł. 0607/75-85-71
TELEFAKS SAMSUNG na papier zwykły A4, • 300 zł. Wałbrzych,
tel. 0606/16-24-15
TELEFAKS SAMSUNG SF-110F kolor antracytowy, na papier
termiczny, automatyczna sekretarka cyfrowa, gwarancja, • 280 zł.
Wrocław, teł. 071/372-58-72,0501/75-13-72
TELEFAKS SIEMENS 830 z sekretarką - 200 zl. Wałbrzych, tel.
0607/75-85-71

O

TELEFAKSY JUŻ OD 200 ZŁ, gwarancja, drukar
ki - od 100 zł, kserokopiarki • od 450 zł, monitory
• od 100 zł, kom putery • od 200 zł,
skup-sprzedaż-naprawy: telefaksy, telefony, dru
karki, komputery, kserokopiarki, monitory, napeł
niamy tusze do drukarek, Wrocław, ul. Tęczowa
57 budynek A, pok. A-8, tel. 071/342-70-41 wewn.
306,0604/63-89-93
W80003104

telefony komórkowe

SKUP • SPRZEDAŻ
TELEFONÓW
/płacimy najwięcej /
0p02396
3

.sprzedoi..zamiana...u5uwanie blokad.

NOKIA
NOKIA
NOKIA
NOKIA
NOKIA
NOKIA
NOKIA
NOKIA
NOKIA
NOKIA
NOKIA
NOKIA
NOKIA

Wrodaw, ul.Grabtayńska 133/135 obok BUNKRA

tel.071/36212 77,0504 601601
OPO20289
TELEFON GSM ALCATEL CLUB DB nowy akumulator, ładowar
ka, bez SIM locka, stan idealny + akumulator, • 100 zł. Lubin, tel.
0697/32-65-71
TELEFON GSM ALCATEL CLUB pokrowiec, ładowarka, stan
idealny, I właściciel, • 60 zł. Świdnica, tel. 0508/24-20-58
TELEFON GSM ALCATEL MAX DB 2-systemowy, ładowarka
biurkowa, instrukcja, klips do paska, nowa karta TAK TAK, na kon
cie 30 zł, -100 zł. Świdnica, tel. 074/850-97-04

TELEFONY GSM
skup * sprzedaż • zmiana
karty I sim-locki. serwis

TELEFON GSM MOTOROLA T192 stan idealny, -110 zi. Wro
cław, tel. 0692/05-12-22
TELEFON GSM MOTOROLAT722I srebrny, 2-systemowy, bez
SIM locka, kompletny, pudełko, JAVA, gry, polifoniczne dzwonki,
WAP, organizer, MMS, wybieranie głosowe, 2 wyświetlacze,
stan idealny, możl. wysyłki, • 400 zł * aparat fotograficzny500 zł lub zamienię na Siemens S55. Wrocław, tel. 0601/
67-00-55
TELEFON GSM MOTOROLA T722I gwarancja, 8-miesięczny.
okablowanie, pokrowiec silikonowy + obudowa, - 420 zł lub za
mienię na telefon GSM Siemens M55, Siemens S55. Wrocław,
tel. 0693/45-58-60
TELEFON GSM MOTOROLA V300 nowy, nieużywany, gwaran
cja, wbudowany aparat, - 900 zł. Wrocław, tel. 0606/80-70-31
TELEFON GSM MOTOROLA V300,2004 r. nieużywany, fabrycz
nie nowy, wbudowany aparat cyfrowy, atrakcyjny wyświetlacz,
komplet, zapakowany, stan idealny, • 865 zł. Legnica, teł. 06921
38-64-32

OP033611

tel. 342 85 70,0601 77 5477

W-w, ul. Piłsudskiego31
TELEFON GSM ALCATEL VIEW DB ładowarka, - 70 zł. Długołę
ka, teł. 071/315-20-91,0604/29-27-67
TELEFON GSM ERICSSON R320S kpł, ładowarka, stan dobry,
duży wyświetlacz, dużo funkcji, • 100 zł lub zamienię na Nokię
3210. Wrocław, tei. 0697/15-19-56
TELEFON GSM ERICSSON R600 bez SIM locka pudełko, in
strukcja obsługi, ładowarka, nowy pokrowiec, • 260 zł. Wrocław,
teł. 0608/60-93-15
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TELEFON GSM MOTOROLA V50 uszkodzony, stan baterii i obu
dowy idealny, pudełko, ładowarka, zestaw słuchawkowy, • 60 zi.
Jawor, teł. 0602/22-39-23
TELEFON GSM MOTOROLA V50 kolor srebrny, etui, dyktafon,
stan b. dobry, - 200 zł. Kożuchów, teł. 068/459-9442, 0698/
17-11-31
TELEFON GSM MOTOROLA V50 Internet, kompletny, zapaso
wa bateria, zestaw słuchavirfcowy, 2 pokrowce, instrukcja obsługi

TELEFON GSM MDA nowy, zapakowany, oprogramowanie Win
dows, - 2.500 zł. Oława, tei. 0698/66-36-15
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM101, • 100 zł. Wocław, teł.
0604/86-00-91
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ECLIPSE kompletny, płyta
CD, zestaw słuchawkowy, skórzany pokrowiec, stan idealny, poli
foniczne dzwonki, kolorowy wyświetlacz, -190 zl. Wrocław, teł.
0606/39-87-68
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TELEFON GSM NOKIA 3310 instrukcja obsługi, dużo funkcja stan
ideainy ♦ obudowa i karta Simplus, - 250 zl. Oława, teł. 0601/
49-17-38 po godz. 14
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry. -150 zł. Smolec, teł.
071/316-1840,0507/93-90-31
TELEFON GSM NOKIA 3310 zadbany, bez SIM locka, oryginal
ny -155 zł. Strzelin, tel. 0697/13-08-76
TELEFON GSM NOKIA 3310 uszkodzona. -110 zf. Wabrzych,
teł. 0504/57-33-05
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, nowa bateria, -180
zł. Wabrzych, teł. 0603/47-83-26
TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, bez SIM locka, stan b.
dobry, -170 zł. Wrodaw, teł. 0696/86-06-61
TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, kompletny, stan b. do
bry, -170 zł. Wrodaw, teł. 0697/15-19-56
TELEFON GSM NOKIA 3330 ładowarka siedowa, menu w jęz.
polskim, stan b. dobry, -100 zł, teł. 0698/79-33-68
TELEFON GSM ~NOKIA 3330 nowy akumulator, zestaw słu
chawkowy, pokrowiec, ładowarka, instrukcja obsługi, zapako
wany, stan idealny + karta startowa Tak Tak, - 240 zł. Jawor,
teł. 0696/76-86-30
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^ul Łokietka 18, Wrocław^
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS ISDN, nowy, srebrno-grafitowy, podświetlany, 10 MSN, zegar, budzik, koszt, 13 dni
czuwania, głośnomówiący, - 450 zł. Długołęka, tel. 071/315-73-88
TELEFON BEZPRZEWODOWY prod. zachodniej, nowy, z wy
świetlaczem i sekretarką elektroniczną, z instrukcją, od 100 zł.
Lwówek śląski, teł. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16,
0603/50-91-11
TELEFON BEZPRZEWODOWY CASIO interkom, dużo funkcji,
stan idealny - 200 zi lub zamienię na telefaks. Strzegom, tel. 074/
649-16-23,0604/70-10-52
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC z cyfrową sekre
tarką, - 200 zł. Wrodaw, tel. 0604/10-74-54
TELEFON BEZPRZEWODOWY DAEWOO DCP-4000, - 90 zl.
Wrocław, tel. 0693/95-74-30
TELEFON GSM ALCATEL 311 stan idealny, -130 zi lub zamie
nię na telefon GSM Nokia 8210, z dopłatą. Kępno, tel. 06921
71 -57-77,0694/18-21-94
TELEFON GSM ALCATEL 320 kompletny, ładowarka, instruk
cja, pokrowiec kauczukowy, polifoniczne dzwonki, bateria Li-lon,
na gwarancji, -170 zł. Głogów, teł. 0696/65-57-63
TELEFON GSM ALCATEL,511 SIM lock Idea, niebieski, nowa
obudowa, atrakcyjny wygląd, techn. sprawny, ładowarka, klips,
zapakowany, - 125 zł. Zgorzelec, tel. 075/649-11-68, 0504/
17-78-90

cena
13*1
16 zł

31 AK. MOTOROLA nXW 22$9 SCOmMNt-MH
4\AK.NOKIA 3210 750mAh Nt-MH
15 zł
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ŁADOWARKI
l S»l ładowarki domowe
Q o | ładowarki samochodowe
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Obudowa do ERICSSON T68 m
Obudowa do MOTOROLA 7720
Obudowa do NOKIA 3210
Obudowa do NOKIA 3310
Obudowa do NOKIA 3410
Obudowa do NOKIA 3510
m Obudowa do NOKIA 6510
18 Obudowa do NOKIA 6610
U l Obudowa do NOKIA 6210
~20 Obudowa do SIEMENS C45
W Obudowa do SIEMENS CJS : ::
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MMwfettac* LCD
Wyświetlacz LCD
WyśwtotaaLCD
Wyświetlacz LCD
WySwfeOaotLCD
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ERICSSON
T300
3 0 0 zł
ERICSSON
T 310
4 6 0 zł
ERICSSON
T68I
4 6 0 Zł
ERICSSON
T610
9 1 Ó zł
SIEM ENS
M 55
5 8 0 zł
SIEM ENS
S55
6 4 0 Zł
SIEM ENS
C60
4 5 0 Zł
SIEM ENS
M C 60 6 0 0 zł
SIEM ENS ST55
8 4 0 zł
SIEM ENS
SL55 1 1 0 0 z ł
SIEM EN S
C55
3 0 0 Zł

TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, bez SIM locka, używa
ny, futerał + 2 panele, -150 zł. Bolesławiec, teł. 0600/98-7648
TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock Ery, stan idealny, - 200 zł.
Brzeg Dolny, powiat wołowski, tei. 0607/08-54-65
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 200 zl. Legnica, tei. 0605/
54-77-95

IMPORTER AKCESORIÓW GSM

AKUMULATORY
IM 11AK.ALCATEL 09 toomU* ttMM * Uapto
r * | AK. ERICSSON 7W7Sa/TtQ/Ttt TSOmMt Nt-MH

tei.

SAGEM X2
300 zł
SAGEM
X5
350 zł
SAGEM
X6
600 zł
SAGEM C2
400 zł
SAMSUNG C100
480 zł
SAMSUNG T100
500 zł
SAMSUNG V200 1100 zł
SAMSUNG E-700 1350 zł
MOTOROLA E365
620 zł
MOTOROLA V300
930 zł
MOTOROLA T-720* 450 zł
MOTOROLA T-722
450 zł
MOTOROLA C -350 3 40 zł

PI. Grunwaldzki 16

TELEFON GSM MOTOROLA C350 kompletny, pudefco. gwaran
cja. działa w sieci Idea, stan idealny • 350 zł, teł 0606/64-01-54
TELEFON GSM MOTOROLA C350 na gwaranci, stan idealny, 350 zł. Świdnica, tel. 0605/1647-58
TELEFON GSM MOTOROLA C350 kompletny, w pudełku, stan
idealny, na gwarancji, - 340 zł. Świdnica, tei. 0507/58-81-08
TELEFON GSM MOTOROLA C350 kompletny, w pudelku, na
gwarancji, stan idealny, wiele funkcji, • 350 zl. Świdnica, teł. 0609/
2649-37
TELEFON GSM MOTOROLA C350 kompletna, w pudefcu, wiele
funkcji na gwarancji, stan idealny, kolorowy wyświetlacz, - 350
zł. Wabrzych, teł. 074/850-97-04,0697/55-75-95
TELEFON GSM MOTOROLA CD160 2-systemowy, ładowarka
stacjonarna i samochodowa, uchwyt samochodowy, zestaw słu
chawkowy, pokrowiec, pudełko, 2 baterie, • 100 zł. Wrodaw, tel.
0501/24-2345
TELEFON GSM MOTOROLA E365 z aparatem cyfrowym, - 600
zi. Jelenia Góra, tel. 075/789-37-00 prosić Piotra
TELEFON GSM MOTOROLA E365 nowy, na gwarancji, ładowar
ka, pudełko, kabe| do PC ze sterownikami, stan idealny, wbudo
wany aparat kolorowy wyświetlacz, • 750 zl lub zamienię na tań
szy z dopłatą. Oława, teł. 0695/78-55-30
TELEFON GSM MOTOROLA M3888 ładowarka stacjonarna,
nowa bateria, pudełko, instrukcja, stan b. dobry, - 50 zł. Wrocław,
teł. 071/354-23-03

w j. polskim, pudełko, stan dobry, -175 zł. Legnica, teł. 06001
55-05-63 po godz. 14
TELEFON GSM MOTOROLA V50 stan b. dobry, -180 zl. Marci
nowice, teł. 076/872-85-39,0693/3047-72
TELEFON GSM MOTOROLA V500 najnowszy model, komplet
ny, nieużywany, na gwarancp, - 950 zł. Kłodzko, teł. 074/873-33-18,
0604/59-7441
TELEFON GSM NOKIA 3100 nowy, gwarancja, nie używany, za
pakowany, ładowarka sieciowa i samochodowa, SIM lock Plus
GSM, - 600 zł. Kłodzko, teł. 0691/18-9240
TELEFON GSM NOKIA 3100 nowy, - 560 zł. Legnica, teł. 0605/
54-77-95
TELEFON GSM NOKIA 3100 2-tygodniowy, na gwarancja łado
warka, na gwarancji, może być bez SIM locka, • 560 zl. Wrodaw,
tel. 0600/61-61-00
TELEFON GSM NOKIA 32001 kompletny, menu wj. polskim, apa
rat cyfrowy, dyktafon, radio stereo, IR, bateria litowo-jonowa, wy
mienne panele, stan idealny, • 890 zł lub zamienię na inny. V\todaw, tel. 0501/17-71-91

TELEFONY GSM

skup, spradaz,
odblokowywanie, jeżyki, naprawa, karty I

RADIA I L IC ZN IK I
SAMOCHODOWE

NOKIA 32 W ....i
25ał
NOKIA 3310
25 zł
NOKIA m O
,
42 ń
NOKIA 6310
48 zł
NOKIA 8210
'2 4 m
siwsNSCAS/mso/MSO/MOtuhm 31 zł |

wysyłkowy sklep Internetowy:

8440 www.poltronlc.com.pl

akcesoria |

usuwanie blokad, naprawa, korekty

sklep firmowy I hurtownia, ul. Św. Wincentego 9.50-252 Wrodaw

tel. 071 783 50 50
071329

750 zł
610 zł
1200 zł
410 zł
500 zł
760 zł
500 zł
1400 zł
850 zł
750 zł
750 zł
950 zł
850 zł

KARTY STA R TO W I
| USUWANIE BLOKAD SIMLOC j T M . 0 7 1 / 3 4 1 8 3 8 0
od 1 0 zł
o d
3 0
z#
SERWU
TAK TAK /S M PLUS / POP
i NOKIA 6 3 1 0 1 ^
POGWARANCYJNY
/na pasaiu przy galariowcach/
ŁA D O W A R K IIful A AA * | NOKIA 8310 L a
WYŚWIETLACZE
POKROWCE J 0u 9|H U Zf I NOKIA 6510 J
T e l. 0 7 1 / 3 2 1 0 7 1 3

OP040376

M .
23
M
25

3200
3100
7250I
35101
6510
6610
8310
6600
6100
7210
63101
3650
7650

SYSTEMY ALARMOWE
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TELEFO NÓ W GSM
N OKIA 3 10 0..................6 1 0 zł*
N OKIA 3510I.................4 20 zł*
N OKIA 6310I.................7 S0 zł*
N OKIA 6100_________ 880 zł*
N OKIA 6610—...............7 7 0 zł*
N OKIA 7 250I................1200 zł*
N OKIA 7650...........» ......9 00 zł*
N OKIA 8ei0l................2050 zł*
N OKIA 6600.....................600 zł*
SAM SU N G C 1 00 ...........500 zł*
SAM SU N G E 7 00.........1450 zł*
SIEM EN S S 5 5 ..............6 6 0 zł*
SIEM EN S M C 6 0............60 0 zł*
SIEM EN S C 6 2 ...............4 2 0 zł*
SO N Y ER IC. T610.........9 40 zł*
S O N Y ER IC. T 63 0.........9 50 zł*
M OTO ROLA E365 .........64 0 zł*
M OTO ROLA V300____ 950 zł*
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0607 606 470, 0(76)746 24 84

TELEFON GSM NOKIA 3210 bateria wibracyjna, okablowanie,
oprogramowanie, pokrowiec, zapakowany, stan idealny + panel,
czerwony, -170 zł. Bystrzyca, tel. 071/313-0245,0694/51 -26-78
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan dobry, -120 zł. Jelenia Góra,
teł. 0693/35-59-09
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 50 zł. Wtocław, tel. 0696/864043
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowa bateria/ładowarka sieciowa,
SIM lock Plusa, stan b. dobry, -130 zł. Wrocław, tel. 0605/41 -54-50
po godz. 16
TELEFON GSM NOKIA 3210 zmodyfikowany, imitujący Nokię ■
7210, bateria wibracyjna, nowe oprogramowanie, • 150 zl. Zielo
na Góra, tel. 0607/31-13-27
TELEFON GSM NOKIA 32101 stan dobry, bez ładowarki • 90 zł.
Wrocław, tel. 0601/66-59-24 TELEFON GSM NOKIA 3300 karta pamięd, słuchawki stereo, 800 zł, tel. 071/342-83-62,0502/24-78-00
TELEFON GSM NOKIA 3300 nowy, • 920 zi. Wałbrzych, tel. 0604/
86-27-06
TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka sieciowa, zestaw słu
chawkowy, bez SIM locka, karta TAK TAK nieużywana, na koncie
50 zł, - 200 zł, tel. 0609/2649-37

* ce n y m o g ą utoc zm ianie
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simlocki, akcesoria, zestawystartowe
PROFESJONALNIE, SZYBKO, TANIO
* LAT N A RYNKU
| N a )le p sz e C en y - M o illw y D ojazd |

W ro cła w , u l. S w o b o d n a 41
te l. 071/783 69 39
W ro cła w , u l. Ś w id n ic k a 12
te l. 0501 41 88 41

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

TELEFO NY 1
KOMÓRKOWE

ją 071/321 88 83.
TELEFON GSM NOKIA 3330 kompletny, stan idealny, - 220 zł.
Świdnica, teł. 074/640-28-77
TELEFON GSM NOKIA 3330 bez SIM locka, z kartą Simpłus, •
190 zł. Wrodaw, teł. 0693/43-86-91
TELEFON GSM NOKIA 3330 z SIM lockiem Idei, ładowarka, 200 zł. Wrodaw, teł. 071/792-12-30,0503/51 -29-00
TELEFON GSM NOKIA 3330 bez SIMłocka, ładowarka, stan ide
alny, zestaw głośnomówiący, ładowarka, • 210 zł lub zamienię na
telefon GSM Nokia 6210 -lub inną Nokię. Zgorzelec, tel. 05051
04-31-02
TELEFON GSM NOKIA 3410 bez SIM locka, wibracja, wymienna
obudowa, ładowarka stacjonarna, - 220 zł. Legnica, teł. 05051
49-76-37
TELEFON GSM NOKIA 3410 ładowarka siedowa, bez SIM loc
ka, - 230 zł lub zamienię na Nokię 3510 iub inny. Wrodaw, tel.
071/372-65-14,0507/18-56-61
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Wrocław, ul. Zawalna %
te l./ fa x 0 7 1 /372 6 3 T81
www.plomar.wroc.pl
email: biuro@piomar.wroc.pl

pokrowce
-1 0 ,etui skóra
-1 7 ,etui zamek
-1 5 ,- j
ładowarki siec.
-1 7 ładowarki sam.
-1 2 ,uchwyty
-1 7 ,stojaczki
-8 ,karty pamięci
- od 79,
zestawy słuch.
- o d 10,
panele i obudowy
- od 15,
baterie (PROMOCJA) - od 29,
antenki i konektorki - o d 12,
karty startowe i kupony uzup.
do każdego telefonu - PREZENT I
f-ry VAT również na te l używane
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(hipermarket ELEA) tel. 07,1/78880,80

55-505 Wrodaw, ul. Hubska
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TELEFON GSM NOKIA 3650 używany, ładowarka, karta pa
mięci 16 MB. • 900 zł. Wrocław, tel. 071/799-17-19, 0503/
99-55-23
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, stan dobry, - 90 zł.
Oława, tel. 0605/44-04-05
TELEFON GSM NOKIA 5110 z ładowarką, - 220 zł. Wałbrzych,
tel. 0504/57-33-05
TELEFON GSM NOKIA 5210 bez SIM locka, stan b. dobry, 350 zl lub zamienię na Nokię 63101, z dopłatą. Jelenia Góra,
tel. 0502/72-32-98
TELEFON GSM NOKIA 5210 ładowarka, zapakowany, nowa
obudowa, niebieski, • 300 zł. Legnica, tel. 0609/79-32-55
TELEFON GSM NOKIA 5210 bez SIM locka, wodoodporny,
kalkulator, stan b. dobry, termometr, • 390 zł. Wrocław, tel. 0501/
97-88-52
TELEFON GSM NOKIA 5310 oryginalny panel, bez SIM loc
ka, ładowarka sieciowa, • 300 zł. Wałbrzych, tel. 0607/41-68-91
TELEFON GSM NOKIA 5310 ładowarka, stan b. dobry, • 70 zł.
Wrocław, tel. 0600/22-56-23
TELEFON GSM NOKIA 5510 ładowarka, zestaw słuchawko
wy, kabel do wgrywania muzyki, - 150 zł. Gniechowice, tel.
071/316-97-15,0697/20-81-12
TELEFON GSM NOKIA 5510 bez SIM locka, ładowarka sie
ciowa, słuchawki, radio, MP3, wibracja, gry, bordowa obudo
wa, stan b. dobry, -190 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 0604/
08-14-90
TELEFON GSM NOKIA 6100 menu i instrukcja wjęz. polskim,
pudełko, ładowarka, kolorowy wyświetlacz; z SIM lockiem,
nowy, na gwarancji, - 760 zł. Wrocław, tel. 0691/26-24-81
TELEFON GSM NOKIA 6210 ładowarka sieciowa, bez SIM
locka, • 210 zł. Oleśnica, tel. 0509/18-94-36
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, karton, zadbany,
- 230 zł. Syców, tel. 0693/62-15-51
TELEFON GSM NOKIA 6210 stan b. dobry, - 240 zł. Świdni
ca, tel. 074/640-28-77
TELEFON GSM NOKIA 6210 ładowarka, stan b. dobry, bez
SIM locka, - 220 zł. Wrocław, tel. 0696/86-06-61
TELEFON GSM NOKIA 6210 pudełko, bez SIM locka, łado
warka samochodowa, • 220 zł. Wrocław, tel. 0501/93-11-06
TELEFON GSM NOKIA 6310 kompletny, stan b. dobry, • 390
zł. Wrocław, teł. 0604/10-74-54
TELEFON GSM NOKIA 6310 nowy, folia na wyświetlaczu, kolor
srebrny, kpi, pudełko, - 730 zł lub zamienię. Wrocław, teł. 0505/
57-70-57
TELEFON GSM NOKIA 63101 złota obudowa, nowy, - 670 zł.
Legnica, tel. 0695/56-17-92
TELEFON GSM NOKIA 63101 bez SIM locka, stan b. dobry, •
520 zł lub zamienię na inny. Lwówek śląski, tel. 0692/48-51-87
TELEFON GSM NOKIA 63101 kolor złoty, bez SIM locka, kar
ton, stan idealny, możl. odbiór we Wrocławiu, • 550 zł. Syców,
teł. 0693/62-15-51
TELEFON GSM NOKIA 63101 srebrny, folia na wyświetlaczu,
prawie nowy, stan idealny, etui silikonowe, ładowarka, nowa
bateria (trzyma 10 dni), • 500 zł. Wrocław, tel. 0601/44-48-79
TELEFON GSM NOKIA 6510 stan b. dobry, -450 zł lub zamie
nię. Jelenia Góra, teł. 0693/35-59-09
TELEFON GSM NOKIA 6510 ładowarka, zapakowany, stan b.
dobry, • 420 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0698/66-85-62
TELEFON GSM NOKIA 6510, • 370 zl. Lwówek Śląski, tel.
0608/77-04-92
TELEFON GSM NOKIA 6510 bez SIM locka. stan idealny. 390 zł. Wrocław, tel. 0507/10-77-00
TELEFON GSM NOKIA 6510 bez SIM locka, kolor beżowy,
pudełko, instrukcja, ładowarka, stan b. dobry, • 360 zł. Wro
cław, tel. 0698/35-34-89
TELEFON GSM NOKIA 6510 kompletny, pudełko, ładowarka
samochodowa, zestaw słuchawkowy, stan b. dobry, dodatko
wy panel, - 390 zł. Wrocław, tel. 0501/93-11-06
TELEFON GSM NOKIA 6600 nowy, kompletny, gwarancja 1
rok, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/799-17-19,0503/99-55-23
TELEFON GSM NOKIA 6610 stan b. dobry, na gwarancji, ku
piony 23.12.2003 r, pudełko, instr. obsługi, ładowarka, słuchaw
ki, pokrowiec, płyta, możliwa wysyłka, - 720 zł lub zamienię na
telefon GSM Siemens ST55, Nokia 7210. Bolesławiec, tel.
0508/23-42-93
TELEFON GSM NOKIA 6610 SIM lock Ery, pudełko, stan b.
dobry, - 640 zł. Dzierżoniów, tel. 0504/26-18-41
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TELEFON GSM NOKIA 6610 nowy, kupiony w salonie, gwa
rancja, SIM lock Idea, kompletny, kolorowy wyświetlacz, dzwon
ki polifoniczne, radio, stan idealny, - 740 zl. Kędzierzyn-Koźle,
tel. 0504/46-67-45
TELEFON GSM NOKIA 6610 bez SIM locka, kompletna, w pu
dełku, stan b. dobry, • 650 zł lub zamienię. Oława, teł. 0501/
66-71-83,0605/19-39-53
TELEFON GSM NOKIA 6610 zapakowany, kompletna doku
mentacja, słuchawki, bez SIM locka, • 620 zl lub zamienię na
telefon GSM Nokia 6510, z dopłatą. Polkowice, tel. 0607/
38-00-79
TELEFON GSM NOKIA 6610 3-miesięczny, stan idealny, kom
pletny, na gwarancji, silikonowy pokrowiec, - 650 zł. Wrocław,
tel. 0603/29-36-03
TELEFON GSM NOKIA 6610 3-miesięczny, gwarancja, srebr
ny, SIM lock Idei, stan idealny, - 680 zl. Wrocław, tel. 0509/
16-55-85
TELEFON GSM NOKIA 6610 nieużywany, nowy, • 750 zł. Wro
cław, tel. 0604/57-04-52
TELEFON GSM NOKIA 6610 nowy. kompletny, • 780 zl. Wro
cław, tel. 071/372-42-74
TELEFON GSM NOKIA 6610 nowy, na gwarancji, folia na wy
świetlaczu, używany 2 tygodnie, stan idealny, - 730 zł. Ząbko
wice śląskie, teł. 0504/61 -99-53
TELEFON GSM NOKIA 6800 fabrycznie nowy, kupiony w dniu
6.03.2004 r, folia na wyświetlaczu, nieużywany, - 990 zł. Oła
wa, tel. 0608/01-56-93,0505/30-86-00
TELEFON GSM NOKIA 6800 nowy, zapakowany, bogate menu,
kompletny, gwarancja 12 mies, • 780 zł lub zamienię na tań
szy. Wrocław, tel. 0502/74-03-05
TELEFON GSM NOKIA7250I nowy, kompletny, -1.250 zl. Wro
cław. tel. 071/372-42-74
TELEFON GSM NOKIA 7650 bez SIM locka, kompletny, w pu
dełku, gwarancja - 750 zł łub zamienię. Oława, tel. 0501/
66-71-83,0605/19-39-53
TELEFON GSM NOKIA 7650 bez SIM locka, pudełko, z apa
ratem cyfrowym, - 680 zł. Wrocław, tel. 0600/28-33-02
TELEFON GSM NOKIA 7650 na gwarancji, folia na wyświe
tlaczu, kompletny, SIM lock Ery, - 720 zł. Wrocław, tel. 071/
353-46-35
TELEFON GSM NOKIA 7650 bez SIM locka, ładowarka, inst,
zadbany, - 750 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0505/57-70-57
TELEFON GSM NOKIA 8210 stan b. dobry, nowy wyświetlacz,
- 220 zl. Wałbrzych, tel. 0603/47-83-26
TELEFON GSM NOKIA 8210 ładowarka, stan b. dobry, bez
SIM locka, - 220 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 0696/44-66-79
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, ładowarka sa
mochodowa, pokrowiec, - 220 zł. Wrocław, tel. 0501/93-11-06
TELEFON GSM NOKIA 8210 pokrowiec, pudełko, ładowarka,
małe wymiary, bez SIM locka, mało używany, - 245 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 0697/15-19-56
TELEFON GSM NOKIA 8210, - 185 zl. Złotoryja, tel. 0601/
63-74-01,0603/37-30-02
TELEFON GSM NOKIA 8310 bez SIM locka, ładowarki sie
ciowa, zestaw słuchawkowy, pokrowiec silikonowy, stan b. do
bry, • 500 zł. Legnica, tel. 0608/74-69-99
TELEFON GSM NOKIA 8850 grafitowy, 2-zakresowy, bez SIM
locka, alarm wibracyjny, zegar, budzik, kalendarz, przelicznik
walut, 3 gry, elegancki wygląd, długi czas czuwania, stan b.
dobry, - 375 zł. Legnica, tel. 0608/62-23-68
TELEFON GSM NOKIA 8850 małe gabaryty, stan dobry, kpi,
ładowarka, podświetlanie ksenonowe, nowa bateria, - 375 d.
Wrocław, teł. 0697/15-19-56
TELEFON GSM NOKIA 8850 ładowarka, kpi, małe gabaryty,
ksenonowe podświetlanie, stan dobry, - 385 zł. Wrocław, tel.
0508/68-16-32
TELEFON GSM NOKIA 9210 Communicator, ładowarka, opro
gramowanie, gry, niebieskie podświetlenie, kolorowy wyświe
tlacz, WAP, stan b. dobry + karta pamięci MultiMedia Card 16
MB, • 990 zł. Strzelin, teł. 0609/64-40-13
TELEFON GSM NOKIA N-GAGE fabrycznie nowy, bez SIM
locka, kompletny, w pudełku • 880 zł lub zamienię. Oława, tel.
0501/66-71-83,0605/19-39-53
TELEFON GSM NOKIA N-GAGE nowy, polskie menu, bez SIM
locka, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/799-17-19,0503/99-55-23 *
TELEFON GSM PANASONIC GD67 mały, kolorowy wyświe
tlacz, bateria z wibracją, animacja, gry, bez SIM locka, łado
warka, stan idealny, - 290 zł lub zamienię na Nokia 3310,3210.
Wrocław, tel. 0602/59-60-90
TELEFON GSM PANASONIC GD93 pudełko, instrukcja, stan
idealny, -130 zł. Wrocław, tel. 0504/24-92-56
TELEFON GSM SAGEM MC939 z klapką, wibracja, kalkula
tor, przelicznik walut, zegarek, bez SIM locka, idealny na kar
tę, - 80 zł. Kłodzko, tel. 0604/87-53-33
TELEFON GSM SAGEM MY C2 polifoniczne dzwonki, koloro
we podświetlenie, nowy, • 350 zł lub zamienię na Nokię 63101.
Jelenia Góra, tel. 0502/72-32-98
TELEFON GSM SAGEM MY X nowy, zapakowany, • 170 zł.
Wrocław, tel. 071/352-47-81
TELEFON GSM SAGEM MY X I nowy, * 150 zł. Grabów nad
Prosną, powiat ostrzeszowski, teł. 0697/74-62-67
TELEFON GSM SAGEM MY X2 nowy, kompletny, w pudełku,
na gwarancji, kolorowy, wyświetlacz, polifoniczne dzwonki,
atrakcyjny wygląd, - 260 zł. Świdnica, teł. 0696/20-38-28
TELEFON GSM SAGEM MY X2 kolorowy wyświetlacz, pudeł
ko, instrukcja, gwarancja, SIM lock Plusa, - 300 zl lub zamie
nię na Nokię 6250,5210. Wrocław, tel. 0601/07-64-07
TELEFON GSM SAMSUNG A300 do wymiany panelu, nowa
ładowarka, • 140 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0698/66-85-62
TELEFON GSM SAMSUNG A800 bez SIM locka, nowy. Wro
cław. tel. 071/799-17-19.0503/99-55-23
TELEFON GSM SAMSUNG C100 SIM lock Plus GSM, gwa
rancja, zapakowany, instrukcja obsługi, ładowarka sieciowa,
pokrowiec silikonowy, stan idealny, • 440 zł lub zamienię na
Fiata 126p. Sulechów, tel. 068/385-47-00,0693/83-36-59
TELEFON GSM SAMSUNG C100 - 410 zl oraz telefon bez
przewodowy Philips Kaola 300 • 180 zł. Wrocław, tel. 0698/
35-59-72
TELEFON GSM SAMSUNG E700 nowy, - 1.450 zł. Wrocław,
tel. 071/372-42-74
TELEFON GSM SAMSUNG N500 bez SIM locka, oryginalna
ładowarka, nowy pokrowiec, stan idealny, używany 5 miesię
cy, • 300 zł. Wrocław, tel. 0603/18-50-09
TELEFON GSM SAMSUNG R210 bez SIM locka, ładowarka
sieciowa, -160 zi. Dzierżoniów, tel. 0504/26-18-41
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TELEFON GSM SAMSUNG R210 nowy, - 250 zł. Jelenia Góra,
tel. 0601/91-08-13
TELEFON GSM SAMSUNG S300 2 kolory wyświetlania, - 460
zł. Legnica, tel. 0605/54-77-95
TELEFON GSM SAMSUNG V200 bez SIM locka, 6 miesięcy
gwarancji, kolorowy wyświetlacz, polifoniczne dzwonki, apa
rat fotograficzny, kabel, płyja, pudełko, stan b. dobry, -1.100
zł. Oława, tel. 0503/02-19-44
TELEFON GSM SAMSUNG V200 bez SIM locka, folia na wy
świetlaczu, lekkie zarysowania na panelu, -1.150 zł. Wrocław,
tel. 071/799-17-19,0503/99-55-23
TELEFON GSM SAMSUNG X600 nowy, pudełko, kamera, ko
lorowy wyświetlacz, z SIM lockiem Ery, • 350 zł lub zamienię
na inny. Wrocław, tel. 0698/18-10-88
TELEFON GSM SAMSUNG X600 nowy, bez SIM locka, ze
staw słuchawkowy, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/799-17-19,0503/
99-55-23
TELEFON GSM SENDO roczny, techn. sprawny, ładowarka,
instrukcja obsługi, • 80 zł. Wrocław, tel. 071/339-84-30,0604/
41-77-02
TELEFON GfSM SIEMENS A50 bez SIM lock?, nowy, - 250 zl.
Legnica, tel. 076/721-84-19,0693/75-70-36
TELEFON GSM SIEMENS A50 na gwarancji. SIM lock Plusa,
dodatkowy panel, • 180 zl. Wrocław, tel. 0603/99-75-20
TELEFON GSM SIEMENS C100 na gwarancji, ładowarka
sieciowa, pokrowiec, -470 zł. Wisznia Mała, tel. 071/387-80-91
TELEFON GSM SIEMENS C25 pudełko, Instrukcja, panel, po
krowiec, ładowarka, bez SIM locka, stan b. dobry, -100 zł.
Rybnica, pow. wrocławski, tel. 0600/74-47-11
TELEFON GSM SIEMENS C25 • 60 zl. Wrocław, tel. 0692/
05-12-22
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TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy akumulator, bez SIM
locka, stan b. dobry, • 90 zl. Wrocław, tel. 0600/01 -18-34
TELEFON GSM SIEMENS C45 pudełko, ładowarka sieciowa,
stan b. dobry, • 160 zł. Wrocław, tel. 0608/33-87-86
TELEFON GSM SIEMENS C55 niebieski, na gwarancji, stan
idealny, • 300 zl. Wrocław, tel. 0604/16-25-23
TELEFON GSM SIEMENS C60 nowy, pudełko. Internet, - 400
zł. Namysłów, tel. 077/419-59-88,0691/60-20-98
TELEFON GSM SIEMENS C60 kolor ciemnozielony, nowy, nie
używany, kpi, na gwarancji przez rok, 4096 kolorów wyświetla
cza, możliwość dokupienia aparatu z fleszem, • 375 zł. Wro
cław, teł. 0604/14-16-32 TELEFON GSM SIEMENS C62 kupiony w salonie, SIM lock
Era GSM, mato używany, gwarancja, Oryginalny, zapakowany,
Instrukcja obsługi, stan idealny, - 430 zł. Wrodaw, tel. 0608/
33-87-86
TELEFON GSM SIEMENS M55 ładowarka, menu w j. polskim,
nowa bateria, stan b. dobry, • 300 zł, tel. 0697/11-98-55
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TELEFON GSM SIEMENS MC60 kompletny + druga oryginal
na obudowa, - 520 zł. Legnica, tel. 0605/54-77-95
TELEFON GSM SIEMENS MC60 dzwonki polifoniczne, apa
rat cyfrowy, stan b. dobry, • 540 zł. Lubin, tel. 0603/50-90-91
TELEFON GSM SIEMENS MT50 ładowarka, możliwość do
grywania muzyki i gier, GPRS, menu w jęz. polskim, stan b.
dobry, internet, Java, - 200 zł, tel. 0601/16-16-95
TELEFON GSM SIEMENS MT50 nowy panel, ładowarka sta
cjonarna, niebieski wyświetlacz, wibracja, internet, • 220 zł lub
zamienię na konsolę Sony Playstation PS One, z grami. Le
gnica, tel. 0696/88-03-99
TELEFON GSM SIEMENS MT50 ładowarka, możliwość do
grywania muzyki i gier, GPRS, menu wjęz. polskim, karta Ery,
- 210 zl lub zamienię na motorynkę. Oława, tel. 0698/79:33-68
TELEFON GSM SIEMENS MT50 oraz drugi M35, uszkodzony,
stan b. dobry, • 320 zł. Świebodzice, tel. 0601/14-59-92
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TELEFON GSM SIEMENS C25 2 ładowarki, samochodowa i
sieciowa, 2-systemowy, • 70 zł. Wrocław, tel. 0607/39-85-50
TELEFON GSM SIEMENS C35 ładowarka sieciowa, nowa ba
teria, Instrukcja, pudełko, SIM lock Ery, WAP, budzik, wibra
cja, -120 zł. Jelenia Góra, tel. 0600/14-50-54
TELEFON GSM SIEMENS C35 czamy, bez SIM locka. 3 gry.
alarm, bateria z wibracją, zegar, budzik, organizer, słownik T9,
kompletny, instrukcja wjęz. polskim, stan b. dobry, długi czas
czuwania, -110 zi. Legnica, tel. 0608/62-23-68
TELEFON GSM SIEMENS C35 stan b. dobry, ładowarka, po
krowiec, -130 zl. Wrocław, teł. 0693/18-46-89
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, nowa obudo
wa, wibracje, ładowarka, stan idealny, pokrowiec, • 120 zl.
Dzierżoniów, Wrocław, tel. 0507/46-84-32
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka. • 60 zł. Milikowice, tel. 074/851-62-83
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, pokrowiec,
ładowarka, stan b. dobry, -130 zł. Wrocław, tel. 0696/41 -48-60

”
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TELEFONY i
KOMÓRKOWE!

zamiana
Wrocław
usuwanie blokad ul. Stawowa 2
akcesoria
tel. 071/343-72-26
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tel. 071/372-51-88
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TELEFON GSM NOKIA 3410 bez SIM locka, ładowarka sie
ciowa, - 230 zl. Wrocław, tel. 0502/67-55-57
TELEFON GSM NOKIA 3510, - 320 zł. Legnica, tel. 0605/
54-77-95.
TELEFON GSM NOKIA 3510 bez SIM locka, ładowarka, gra
natowy panel, - 280 zł. Wałbrzych, tel. 0508/69-00-35
TELEFON GSM NOKIA 3510, • 250 zl. Wrocław, tel. 0601/
70-60-56
TELEFON GSM NOKIA 35101 na gwarancji, nowy, nieużywa
ny, • 400 zl. Bolesławec, tel. 0605/25-83-55
TELEFON GSM NOKIA 35101 nowy, nie używany, kupiony w
salonie, SIM lock Plus GSM, • 430 zł. Bolesławiec, tel. 0609/
64-12-10
TELEFON GSM NOKIA 35101 gwarancja, SIM lock Era GSM,
stan idealny, -420 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-51-08,0604/
55-92-52
TELEFON GSM NOKIA 35101 zapakowany, instrukcja obsłu
gi, ładowarka, stan idealny + panel, czamy, • 370 zł lub zamie
nię na telefon GSM Siemens S55, Siemens C60. Dzierżoniów,
tel. 0501/10-16-28
TELEFON GSM NOKIA 35101 oryginalne pudełko, gwarancja,
kompletny, stan b. dobry, - 320 zł. Legnica, tel. 0692/38-64-32
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Wrocław, u l. Ż elazn a 5 0 , ta l. 071/381 8 5 2 5
TELEFON GSM SONY ERICSSON T68I używany, ładowarka,
TELEFON GSM SIEMENS MT50 kpi, stan idealny, - 200 zl lub
bez SIM locka, na gwarancji, kolorowy wyświetlacz, podczer
zamienię na Nokię 3330. Wrocław, tel. 0502/17-76-87
wień, WAP, GPRS, wiadomości MMS, Bluetooth, stan idealny,
TELEFON GSM SIEMENS S35 bez SIM locka, dyktafon, ter
- 380 zł. Wrocław, tel. 0602/85-99-98
minarz, budzik, stan b. dobry, • 145 zł. Wrocław, tel. 0600/
TELEFON GSM SONY ERICSSON T68I nowy, kompletny, 66-39-68
400 zl. Wrocław, tel. 0603/18-50-09 '
TELEFON GSM SIEMENS S35 ładowarka, SIM look Idea, TELEFON GSM SONY ERICSSON T68I ładowarka sieciowa,
120 zł. Wrocław, tel. 0503/12-36-64
niebieskie podświetlenie, stan b. dobry, - 310 zl lub zamienię
TELEFON GSM SIEMENS S35I zmodyfikowany, kolor wiśnio
na inny. Zielona Góra, tel. 0503/31 -83-76
wy, atrakcyjny wygląd, niebiesko-czerwone podświetlenie, nowe
oprogramowanie, słownik T9 w języku polskim, -150 zł. Zielo
na Góra, tel. 0607/31-13-27
TELEFON GSM SIEMENS S40 ładowarka, bez SIM locka, dużo
funkcji • 110 zł. Lwówek śląski, tel. 0697/53-52-36
TELEFON GSM SIEMENS S40 kompletny, zapakowany, ory
ginalny, ładowarka, bez SIM locka, stan dobry, • 160 zł. Wro
cław, tel. 0502/57-52-11
TELEFON GSM SIEMENS S55 ładowarka, kompletny, aparat
cyfrowy, stan b. dobry, - 450 zł, tel. 0601/16-16-95
TELEFON GSM SIEMENS S55 4-miesięczny, cyfrowy aparat
fotograficzny, gwarancja, SIM lock Idea, kompletny, okablowa
nie, oprogramowanie, kolorowy wyświetlacz, stan b. dobry, 600 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0504/46-67-45
TELEFONY GSM : Nokia 6510, nowy, Nokia 6610, nowy, Mo
• TELEFON GSM SIEMENS S55 cyfrowy aparat fotograficzny,
torola C350S, nowy, Siemens S45, ceny od '190 zł lub zamie
-nowy, SIM lock Idea, - 550 zł lub zamienię na telefon GSM '
nię. Bolesławiec, tei. 0604/80-57-30
Nokia 6100. Kowary, tel. 0502/77-27-63
TELEFONY GSM: Samsung SGH-N100 -160 zł. Motorola V50i
TELEFON GSM SIEMENS S55 kompletny, pudełko, na gwa
-180 zł. Głogów, tel. 0604/28-86-37
rancji, z aparatem cyfrowym, • 550 zł. Lubin, tel, 0504/
TELEFONY GSM : Motorola V50, ładowarka, bez SIM locka •
06-03-95
" 180 zl, Siemens C35, bateria U-lon, ładowarka -130 zl, Sie
TELEFON GSM SIEMENS S55 kompletny, gwarancja, • 600
mens A35, bez SIM locka.^adowarka -110 zł oraz Motorola
zł. Wrodaw, tel. 0602/35-48-90
T2288, nowa bateria, bez SIM locka - 90 zł. Wrodaw, teł. 0697/
TELEFON GSM SIEMENS S55 miesięczny, kompletny, oka
42-31-41
blowanie, zapakowany, bez SIM locka, • 550 zł. Wrodaw, tel.
TELEFONY GSM : Nokia 6600, fabrycznie nowy, folia na wy
0605/78-55-65
świetlaczu, kamera, aparat -1.790 zł, Siemens SL55, bardzo
TELEFON GSM SIEMENS S55 ♦ aparat z lampą błyskową,
mały, kompletny, na gwarancji -1.220 zł lub zamienię na tań
kompletny, okablowanie do komputera, na gwarancji, • 700 zł.
szy. Wrodaw, tel. 0506/31 -27-45
Wrodaw, tel. 0603/18-50-09
TELEFONY GSM : Siemens C35I, kompletny, pudełko, cena
TELEFON GSM SIEMENS SL45I bez SIM locka, ładowarica,
120-150 zł, Siemens MC60, kompletny, aparat, nowy model •
oprogramowanie, dyktafon, odtwarzacz MP3, stan b. dobry, •
520 zł, Siemens SL45I, MP3, Java, gry, srebrny - 300 zł, Sam
330 zł. Legnica, teł. 0691/40-79-76
sung V200, kompletny, na gwarancji -1.350 zł łub zamienię na
tańszy, do 400 zl. Wrodaw, tel. 0601/71-14-58
TELEFON GSM SIEMENS SL45I kompletny, bez SIM locka,
stan b. dobry, - 300 zł. Lwówek śląski, tel. 0692/48-51 -87
TELEFONY GSM: Nokia 6600 • 1.800 zl, Motorola V500 -1.050
zł, Sony Ericsson T630 -1.100 zl. Motorola V300 - 890 zl, Sam
TELEFON GSM SIEMENS SL45I stan dobry, • 260 zł. Strzesung E-700 -1.750 zł, Panasonic X70 • 1.600 zl. Wrodaw, tel.
gomiany, powiat wrodawski; tel. 0607/09-90-35
071/797-57-34,0600/06-57-05,0600/06-57-06
TELEFON GSM SIEMENS SL45I ładowarka stacjonarna, bez
TELEFONY GSM : Motorola V2288, na częśd - 25 zł, Nokia
SIM locka, stan dobry ♦ karta Pop, konto 0 zł, - 230 zł. Wro
3210, płyta główna - 30 zł, Siemens S40 -165 zł. Wrocław, tel.
daw, tel. 0502/02-76-35
0608/33-45-28
TELEFONY GSM: Siemens C35i, ładowarka, SIM lock Plusa,
nowy, stan idealny • 100 zł, Alcatel 311, ładowarka, pudełko,
SIM lock Ery -130 zł. Wrodaw, tel. 0609/66-88-79
TELEFONY GSM NOKIA : 6310, nowy. bez SIM locka, nowa
bateria - 470 zł, 6210, bez SIM locka, stan b. dobry - 260 zł,
M its u b is h i 320-350 zt M o t C 2 0 0 - 2 0 5 z l
5110, stan dobry • 70 zł. Gryfów Śl, tel. 0692/63-82-04

TELEFONY KOMORKOWE

SKUP• SPRZEDAŻ
SERWIS • SIM LOCKI
tel. 071/341-07-69, 0-501 455 903
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TELEFON GSM SIEMENS SL45I MP3, zestaw słuchawkowy,
ładowarka, pudełko, - 280 zł. Wrodaw, tel. 0694/38-14-81
TELEFON GSM SIEMENS SL45I ładowarka, słuchawki, MP3,
kable, CD, IrDA, Java, bez SIM locka, - 330 zl.. Wrocław, tel.
0608/33-45-28
TELEFON GSM SIEMENS SL45I bez SIM locka, mało używa
ny, ładowarka, pokrowiec skórzany, zadbany, stan idealny, 325 zł lub zamienię na telefon GSM Nokia. Wrocław, tel. 0604/
41-16-60
TELEFON GSM SIEMENS ST55 nowy, gwarancja, kompletny,
• 600 zł lub zamienię na telefon GSM Nokia 35101, z dopłatą.
Kępno, teł. 0692/71-57-77
TELEFON GSM SIEMENS ST55 z aparatem cyfrowym, na
gwarancji, - 600 zł. Świdnica, tei. 0696/09-46-19
TELEFON GSM SIEMENS SX1 bez SIM locka, menu w jęz.
angielskim, • 2.000 zl, tel. 071/342-83-62,0502/24-78-00
TELEFON GSM SIEMENS T60 SIM lock Plusa, nowy, • 380
zl. Wrocław, tel. 0607/21-86-97
TELEFON GSM SIEMENS XELIBRI nowy, • 430 zi. Wrocław,
teł. 071/373-44-81,0604/07-59-49
TELEFON GSM SONY ERICSSON P800, • 1.400 zl, tel. 071/
342-83-62,0502/24-78-00
TELEFON GSM SONY ERICSSON T300, - 450 zł. Legnica,
teł. 0605/54-77-95
TELEFON GSM SONY ERICSSON T300 gwarancja, z apara
tem cyfrowym, kablem do komputera, pudełkiem, stan b. do
bry, - 310 zl. Nysa, tel. 0509/04-94-99
TELEFON GSM SONY ERICSSON T310 srebmo-niebieski,
kupiony w listopadzie 2003 r, komplet, gwarancja, aparat cy
frowy, stan b. dobry, • 430 zł. Jaworzyna śląska, tel. 074/
858-84-46
TELEFON GSM SONY ERICSSON T310 SIM lock Plus, gwa
rancja, instrukcja obsługi, pokrowiec, cyfrowy aparat fotogra
ficzny, zadbany, • 350 zł. Zgorzelec, tei. 0605/54-75-42
TELEFON GSM SONY ERICSSON T610 4-miesięczny, gwa
rancja, bez SIM locka, lekko uszkodzony wyświetlacz, stan b.
dobry, -100 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0504/46-67-45
TELEFON GSM SONY ERICSSON T610 3-miesięczny, gwa
rancja, bez SIM locka, stan b. dobry, - 780 zł. Kędzierzyn-Koźle,
tel. 0504/46-67-45
TELEFON GSM SONY ERICSSON T610 stan b. dobry, nowy,
na gwarancji, - 730 zl. Oława, tel. 0508/50-61-26
TELEFON GSM SONY ERICSSON T610 używany, ładowar
ka, komplet, stan b. dobry, • 750 zł lub zamienię. Wrodaw, tel.
0501/01-87-86
v
TELEFON GSM SONY ERICSSON T610I kompletny, na gwa
rancji, - 800 zł lub zamienię na Nokię. Wrodaw, tel. 0502/
74-03-05
TELEFON GSM SONY ERICSSON T68I ładowarka, instruk
cja, pudełko, stan b. dobry, • 380 zł. Legnica, tel. 0607/
37-55-72
TELEFON GSM SONY ERICSSON T68I używany, bez SIM
locka, - 300 zł. Lubin, tel. 0508/97-16-37
TELEFON GSM SONY ERICSSON T68I instrukcja obsługi,
ładowarka, cyfrowy aparat fotograficzny, pokrowiec, gwaran
cja, kompletny, stan idealny, - 400 zł lub zamienię na telefon
GSM Nokia 35J0i. Syców, tel. 0504/68-96-51
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TELEFONY GSM NOKIA : 6610, bez SIM locka, ładowarka,
stan idealny - 640 zł, 7250, z aparatem cyfrowym, bez SIM
locka, stan idealny - 980 zł. Wrocław, tel. 0697/22-46-71
TELEFONY GSM NOKIA : 3210, ładowarka - 130 zł. 3310,
zadbany, ładowarka -190 zł, 3410, kompletny, w pudełku, za
dbany, bez SIM locka - 280 zł, 7210, niebieski, radio, bez SIM
locka • 730 zł lub zamienię na tańszy telefon GSM. Wrocław,
tel. 0608/30-60-21
TELEFONY GSM SIEMENS : M35, bez SIM locka, stan dobry,
wibracje, stan baterii idealny, ładowarka • 120 zł, C35i, bez
SIM locka, nowa obudowa, ładowarka, pokrowiec -1 0 0 zł.
Dzierżoniów, Wrocław, tel. 0507/46-84-32

O

T E LEF O N Y GSM NOKIA 6600 NOWY C E N A
1.800 ZŁ, NOKIA 6610, UŻYWANY • 680 ZŁ,
Nokia 6100 • 750 zł, Nokia 8310 • 490 zł, Nokia
6510 • 400 zł, Nokia 8210 • 250 zł, Nokia 6210 270 zł, Nokia 3510 • 270 zł, Nokia 351 Oi • 350
zł, Nokia 3330 • 240 zł, Nokia 3310 - 200 zł,
Nokia 3210 • 130 zł, Nokia 6150 -160 zł, Nokia
8850 - 450 zł Nokia 7250i • 1.200 zł, Nokia 6310i,
nowy • 730 zł, Nokia. 5110 • 100 zł, Samsung,
A400 • 290 zł, Wrocław, tel. 0505/57-70-57,0600/
61-61-00
W80003414

WYŚWIETLACZE DO TELEFONÓW GSM: Nokia 3210,3310
• od 30 zł, 3410 - od 40 zł, 3510 - od 50 zł, 351 Oi - od 60 zl,
5110 - 25 zł, 6210 - 35 zł. 6310 - 70 zł. 6510 - 50 zł, 8210 - od
35 zł; Siemens C. M, S35, C45, S40, M50, MT50, A50, SL45,
C55 i 35-50 zł oraz Motorola, Sony-Ericsson Samsung - 35-80
zł, możliwy montaż oraz wysyłka. Wrocław, teł. 0601/55-73-82,
0502/21 -24-32
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T722I • 420 zł - na
telefon GSM Siemens M55, Siemens S55 lub Siemens MC60.
Wrodaw, teł. 0693/45-58-60
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, pudeł
ko, kpi. -190 zi, na telefon GSM Nokia 3210. Legnica, tel. 076/
‘ 721-79-28,0608/68-77-65
ŻAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3510 z SIM lockiem Idei,
kompletny, na gwarancji, stan idealny • na telefon Siemens
ME45. Strzelin, tel. 0507/05-31-12
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5510 niebieski, pełne oka
blowanie, kupiony w salonie, bez SIM locka, cena 230 zł - na
amplituner Technics. Sony i inne, - 300 zł. Lubin, tel. 0693/
44-03-46
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD67 mały, koloro
wy wyświetlacz, bez SIM locka * na Nokia 3210,3310, • 290 zł.
Wrocław, tel. 0602/59-60-90

!!! JEDNEGO MOŻESZ BYĆ PEWIEN, U NAS ZAWSZE NAJNIŻSZE CENY !!!
PRZYKŁADOWE CENY NA WYBRANY ASORTYMENT
la detaliczna
brutto

cena przy
zakupie min. ne
200 zł netto

ceny przy
zakupie min. ne
1000 zł netto

.2 ,2 9 z ł.............................................. 1,99 zł
ładowarica samoch. Nokia 32/33/34/35/&1/B1/71~ .......... 5 z ł . ...................
. 2 ^ 8 * .............................................. 1.59 zł
ładowarica siadow a Nakla uniweraalna................................ 5 z ł . ..................
. 2,79 z ł................................. ..........1,89 zł
ładowarica sieciowe S ie m e n s ................................................5 z ł . ..................
........................
2,99 z ł................................................2 , 4 8 *
ładowarld siadow a I samochodowa. Inna m odele.............. 6 z ł . ..................
........................ 2.99 z ł
....................................... 1.98 zł
'
o Nokia 651<V831(y7860....................................... 10 z ł . .
BetariaNoide 3210 Nl-Mh 1200 m M i*a e a ta w HF gratis . . 2 0 zł.................................................10 .0 0z ł . .
Bateria NoMa 8310 LH cn 1200 mAh + zestaw HF graBs.. . 28 zi.................................................12.99 z ł. .
IR D A U S B ...............................................................................8 0 * ............................................. na telefon .
Bluetooth USB 20 m .......................................................... 1 1 5 * .............................................. na te le fo n .
h USB 100 m .........................................................140 z ł ................................

Futaraiyze skóry akoioglcznei.....................................S zt..........................................1 ,8 8 *....................................... 1,48 zł
PceładerrydużyeeorftmentGSM.udzMamygwatancj .wyetawWnyfaictu^W.lośćlowraru ograniczona,cfartaogranfcacnawcaaBie.
ZAPRASZAMYdo punktów sprzedaży:
W rocław-za piecemGrunwełdzkim w pewlonle handlowym "Albert” (przed "Kredką!Ołówkiem”)- stoisko"HAMMER".
BMewe-eklep "Akcesoria GSM". uLSzkolne 2, tel. 074/833-81-09.
W każdąsobotę ne giełdzie eamochodowej w Lubinie - ne koronie stoisko "HAMMER*.
W każdą niedzielę ne giełdzie elektronicznej we Wrocławiu -1 5 rząd 4 miejsce.
e-m ail: hammeredQwp.pl tel. 0-604 302 057
OP040577

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

12.03.2004

O

USŁUGI

PRZEPROWADZAMY

2 T MERCEDES M AXI,VW LT 28 MAXI + przycze
pa, tani transport • 0.80 zł/km, kraj, zagranica,
drobne przeprowadzki, rachunki. Wrocław, tel.
071/326-23-97, 0503/70-98-52, 0504/14-83-26
W01040294

UWAGA! W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłoszenia
płatne. Cena -1 3 zł z VAT. Maksymalna długość ogłoszenia 240 znaków maszynowych. Redakcja .Auto Giełdy*
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DYPLOMOWANY EKSPERT
STUDNIARSKIE usługi
wiercenie, montaż urządzeń
i hydroforni, doradztwo pr
-GWARANCJA-'
g

O

071/ 357-62-51, 0605-208-567
O

STUDNIE

24 GODZ. - TANIE USŁUGI TRANSPORTOWE.
BUS DAF 400 , maks. podwyższony, przedłużo
ny 10 m3 + laweta, przeprowadzki od 25 zł, sa
mochody ciężarowe do 10 t + HDS do 4,5 tony,
ładowarki • usługi porządkowe, gruz itp., montaż
płyt gipsow ych, ceram icznych, gładź. ., tel.
0501/79-43-50 , 0601/97-02-22, 0506/32-51-07,
0601/76-37-70
W81004424

O

O

24 GODZ. TANIO USŁUGI TRANSPORTOWE do
1.5 tony, bus, trasy po mieście i krajowe oraz
usługi ogólnobudowlane, kafelki, tynki,ligipsy,
faktury VAT., tel. 0505/02-05-09, 0505/02-12-04
W02010074

O

ROBOTY ZIEMNE - niwelacje terenu, wykopy pod
budynki, zasypywanie ław fundamentowych pia
skiem wraz z zagęszczeniem, sprzedaż piasku,
żwiru, tłucznia, ziemi urodzajnej z dostawą na bu
dowę, wynajem maszyn budowlanych - koparki,
ładow arki, w yw rotki, Kam az. W rocław, tel.
0502/30-75-30
W01000904

USŁUGI TRANSPORTOWE MERCEDES SPRIN
TER MAXI dł. 420 cm, ład. 1,51, transport krajo
wy, zagraniczny oraz przeprowadzki, wykonywa
nie usług rzetelnie, solidnie i pewnie, faktury VAT,
dobre ceny umowne. Wrocław, tel. 0606/85-04-64
0,071/372-76-33 W01023904

O

ROBOTY ZIEMNE - PRZEWÓZ PIASKU, ŻWIRU,
WYWÓZ I PRZYWÓZ ZIEMI OGRODOWEJ wywóz
gruzu i śmieci, rozbiórki starych budynków, ma
łych obiektów i Inne. Przywóz szlaki czystej z
miału węglowego, na utwardzenie drogi. Wyko
py pod budynki, szamba oraz przywóz tłucznia
kruszonego, odpowiedniej granulacji z betonu,
na utwardzenie d ro g i. Koparkoładowarka Ostró
wek łub Fadroma, załadunek ręczny, lub mecha-

USŁUGI PRZEWOZOWE osób, trasy krajowe i za
graniczne, mikrobusy, autobusy, od 8-50 miejsc
oraz przewozy towarów, do 1.600 kg, trasy krajo
we i zagraniczne, licencja, faktura VAT, atrakcyj
ne ceny. Ż m ig ró d , te l. 071/385-62-02,
071/385-62-05, 0601/72r29-39 0506/19-19-98
W82001484

O

WYNAJEM BU SÓW TOWAROWYCH do 1.6 tony
oraz tarsnport krajowy i zagraniczny, atrakcyjne
ceny. Tw ardogóra, te l. 071/315-83-64,
0609/42-51-98
W01038314

tel. 071/327-71 -45,0-502 576 020

MERCEDES VIT0 - 2 szt.
MERCEDES SPRINTER MAXI - 3 szt.

- P R Z Y D O M O W E O D 2.488 Z t t 7% V A T I

- SZAMBA, ZBIORNIKI, SEPARATORY
TŁU SZCZÓ W I W ĘG LO W O D O R Ó W

|
?

W R O C Ł A W , U L . K A R M E L K O W A 41
T E L 071/364-38-40 w. 320,0-601 812 122

ATRAKCYJNY WYNAJEM SAMOCHODÓW nowe
samochody, wynajem długoterminowy - bardzo
atrakcyjne warunki. Sprzedaż samochodów Peu
geot w superatrakcyjnych cenach. Wrocław, ul.
Bałuckiego 6, tel. 071/343-04-42, 0608/33-00-88
W01008704
DRUK PŁYT CD, wizytówek, etykiet, naklejek, ko
szulek, kalendarzy, ulotek, folderów, nadruk na
różnych podłożach, reklama na samochodach,
w itrynach, skład, projekty, naśw ietlanie sit,
w w w .m akodruk.com .pl. ., tel. 071/343-67-02
W01033134

VW PASSAT B5 KOMBI: lusterka, poduszki pow., przełączniki,
elementy blacharki, klimatronic, intercooler, skrzynia biegów,
zawieszenia, relingi dachowe, roleta bagażnika. Wrocław, teł.
0600/71-71-72 .

WYKONAM ZLECENIE PO LAKIEROWANIA SA 
MOCHODU w tym częściowy remont blacharki tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 0508/94-56-30
W02009684

USŁUG I SPRZĘTOW OTRAN SPO R TO W E
1,3 T - BARDZO TANIE USŁUGI TRANSPORTO
WE TRASY KRAJO W E I MIĘDZYNARODOWE,
busy lveco Daily (nowe), wym. 3,5x1,9x1,8 m, 12
m3, przyczepy do 20 m3, dyspozycyjność przez
całą dobę, szybko, solidnie, z dużym doświad
czeniem, holowanie aut (laweta), faktury VAT,
przy dłuższej współpracy ceny do uzgodnienia.
Wrocław, tel. 071/791-98-20, 0501/33-26-91,
0501/33-21-26
W80003314

2 x M B SPRINTER 413 ♦ PRZYCZEPA,
19 EU R O PALET, 4 5 m3. ŁADOW NOŚĆ 3 ,5 t,
OCP, W ŁASNE T1, T2. POMOGĘ PRZY
ODPRAW ACH CELNYCH, LICENCJA
MB V A R I0 ,13 EUROPAŁET, ŁAD. 3 1 28 m3
VOLVO CIĄG N IK 241/33 europałet

O

O

IVECO DAILY 30 m, 3 A pianddca, 12 auro, • 3 szL
IVECO EUROCARGO, 35m'kontener♦ winda,3,5(15ano-5 i
Mlunt Tl,TT, LICENCJA, fa ktu ry VAT
OCR 100.000 USD
om a

Oleśnica k/wroclawia
071/399 4 0 4 9, 3 98 2 8 1 4, 0601 780 184
1.5 T FIAT DUCATO MAXI - USŁUGI TRANSPOR
TOWE, przeprowadzki niedrogo. Wrocław, tel.
0606/42-96-58 W81004744
1.6 T TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY, KRAJO 
WY Renault Master, Mercedes Sprinter, Ford
Transit chłodnia, własne, T1, T2, OCP. Przyjmę
ładunki powrotne z Niemiec i Holandii. Zaprasza
my do w sp ółp racy., te l. 071/316-48-98,
0601/35-44-26
W01013004

Mur, m ieszka!
£
Fortepiany
0-71/373-45-06, 0-71/794-lfcflL

12 .03.2004

BUS - TRANSPORT. TRANSPORT TOWAROWY
(również małe przeprowadzki), trasy krajowe od
0,60 zł/km, OC przew oźnika. W rocław, tel.
0501/34-31-10
W81004694
BUS TRANSPORT MERCEDES SPRINTER MAXI
ładowność 1500 kg, przewiozę wszystko, wszę
dzie, solidnie, faktura VAT, OCP krajowe i mię
dzynarodow e. Wrocław, tel. 0601/79-15-41,
071/790-05-60
W81003694

O

DORA - TRANSPORT NA PLATFORMIE HYDRAU
LICZNEJ z wciągarką (załadunek i rozładunek),
do 5 1, przewozimy: kontenery, baraki, maszyny
rolnicze, przemysłowe, budowlane, ciągniki, wóz
ki widłowe, samochody, SK YJA C K i inne, dys
pozycyjność 24 godz., wystawiamy faktury VAT.
„ te l. 071/315-21-05,0693/36-72-74 W01011244

O

O

O

C 7A M R A

tfŁ W

I I I P M

te l. 0 7 1 / 7 8 8 -9 0 -1 8
0 6 9 2 -4 2 -1 1 -7 2

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
RÓWNIEŻ ZIMĄ

OP040045

v TANIO - KOMPLEKSOWO y
O

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW -19 zl/m2, więźby dachowe, pokrycia dachowe, podbitki, rigipsy, gła
dzie, instalacje CO, wodne, elektryczne, tynki gip
sow e (agregat) • 8 zł/m2, mury ł inne
budowlano-montażowe, najniższe ceny, do nego
cjacji. Ziębice, fel. 074/819-30-13, 0505/66-87-94
W03002064

O

FIRMA BRUKARSKA aK&K” OFERUJE : sprze
daż kostki brukowej puzzli, z transportem, wy
konywanie robót ziemnych oraz podbudów, ukła
danie kostki brukowej każdego rodzaju, przywóz
piasku, tłucznia kamiennego, humusu, 15-25ton,

O

O

K O P A R K O Ł A D O W A R K A O STR Ó W EK tel.
071/787-44-17, 0601/85-26-60, ładowarka Fadro
ma, tel. 071/791-28-51, 0693/77-32-24, wywrotki
6-121, wykopy pod budynki i instalacje wod.-kan.,
pozwolenia i odbiór, wykopy pod instalacje ga
zowe, energetyczne, równanie terenu, wywóz
gruzu, wyburzenia małych i średnich obiektów,
montaż szamb zwykłych i. ekologicznych, Wro
cław W01024804
MERCEDESY SPRINTER MAXI - transport mię
dzynarodowy i krajowy, ład. do 3,5 1, 55 m3 - li
cencja na przewozy międzynarodowe - transport
uszkodzonych pojazdów, osobowe x 2 lub bu*
sów, przeprowadzki krajowe i zagraniczne, OCP
50.000 USD, całodobowo, faktury, rachunki. Wro
cław, tel. 0501/41-87-94 W01031964

O

PRZEWÓZ OSÓB DO NORYMBERGI4 osoby, sa
mochód osobowy Opel Omega, wyjazd piątek-sobota. Wrocław, tel. 0603/08-61.:71 . W02009784

O

ROBOTY ZIEMNE • kompleksowe, koparkołado
warka JCB, Fadroma, samochód wywrotka 1 6 1,
wykopy fundamentowe pod przyłącza, wywóz
gruzu, śmieci, niwelacje, rozbiórki, zasypywanie
fundamentów, przywóz piasku, żwiru, roboty wy
konujemy na terenie Lubina, Legnicy i okolic.
Raszówka, tel. 0501/51-89-84 W84005654

ROBOTY ZIEMNE, NIWELACJE TERENU, WYKO
PY POD BUDYNKI, i rozbiórki starych budynków
i hal, zasypywanie ław fundamentowych pia
skiem, wraz zagęszczeniem, przywóz żwiru, pia
sku, tłucznia, ziemi do ogrodu (humus), wywóz
gruzu, śmieci, resztek pobudowlanych, wynajem
ładowarek Ł-200, Ł-34, koparek kołowych, gąsie
nicowych, spycharek obsługa trtidów, roboty
budowlane, drogowe. Wrocław, tei. 0501/56-48-90
W81005564

S zybko

S o lid n ie

-

T a n io

O

O

O

TRANSPORT CIĘŻAROWY - KAMAZ wywrotka,
ład. 131, przywóz: piasku, podsypki, żwiru, tłucz
nia, klińca, ziemi ogrodowej, wywóz gruzu, gliny
i innych m ateriałów sy p kich . Wrocław, tel.
071/781-63-84,0602/63-26-59
W02010024

O

O

O

O

PRODUKCJA. HANDEL. PSŁUGI

„YENTUS..
www.ventus.biz.pl
O

tel. 071/354-04-41, 0-506 912 441
O

ATRAKCYJN E CENY, TERMINY, JAKO Ś Ć „PABOD” ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY 55-003,
Czernica, budujemy od „0” pod klucz, elewacje,
docieplenia, glazura, regipsy, hydraulika, elektry
ka, c.o. własne, materiały, możliwe raty, udziela
my rabaty na duże in w e sty cje . ., tel.
071/318-02-47 (fax), 0609/97-14-48,0697/44-75-61
W02009894

domków jednorodzinnych |
59 zł/m2, 269 kolorów
i
niemiecki producent systemu
gwarancje - referencje
tel. 071/321-49-34, 0-504 134 873
O

GLAZURA, GRANIT, MARMUR, KOMINKI • wielo
letnia praktyka za granicą, wysoka jakość prac.
Budow a p ie có w k a flow ych. W rocław , te l.
071/785-79-33,0693/40-72-34 W81005684

O

GLAZURA, TERAKOTA, RIGIPSY (sufity podwie
szane, ścianki działowe itp.), gładzie, malowanie,
inst. elektr., posadzki, panele ścienne, montaż
drzwi, okien, parapetów itp. Docieplanie podda
szy (adaptacje), podłóg, sufitów. Przy komplek
sowych remontach lub dużych pracach upusty
cen. Wrocław, tel. 0608/71-93-12 W02008734

O

GRZEWCZE INSTALACJE, KOTŁY CO : gazowe,
olejowe, na miał, drewno i pelety. Kolektory sło
neczne, pompy ciepła, systemy ogrzewania hal,
ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne. In
stalacje wodne i gazowe, systemy wentylacyjne
(rekuperątory). Bezpłatne doradztwo, fachowe
‘ wykonawstwo uprawnienia, faktuiy VAT, atrakcyj
ne ceny. e-mail: alma.termotechnika@idea.net.pl,
tel. 071/353-76-81, 0501/62-74-04 W85000114

O

INSTALACJE WOD.-KAN., CÓ, GAZOWE • mon
taż kotłów c.o., gazowych, olejowych, ogrzewa
nie podłogowe, wkłady kominowe, modernizacja
starych instalacji, remonty łazienek • zaopatrze
nie w materiały. Pełny zakres usług - niskie ceny.
Solidnie, profesjonalnie, uprawnienia budowla
ne, faktury VAT. Wrocław, tel. 071/322-29-13,
0602/28-60-60
W01038474

O

KOM PLEKSO W E W YKAŃCZANIE - REMONTY
PODDASZY, MIESZKAŃ, DOMÓW, gabinetów,
również o podwyższonym standardzie, wykonu
jemy przebudowy. Budowa obiektów • remonty
częściowe. Posiadamy referencje, wieloletnie
doświadczenie, zapewniamy doradztwo, gwaran
cje, na d zór budow lany. W rocław , tel.
071/324-26-81,0609/15-20-02
W01018114

CAŁY KRAJ - GWARANCJA

G ło g ó w , te l7 T a x 0 7 S /B 3 4 - 5 0 - 4 8
________ 0 -5 0 1 0 6 3 4 8 2 . 0 - 6 0 3 1 6 7 OSO OP032114

BRUKA RSKA FIRMA „M ASTER BRUK" TANIO
W YKONA KOMPLEKSOWE USŁUGI brukarskie z
puzzli, granitu, piaskowca, bruku klinkierowego,
parkingi, drogi dojazdowe, wjazdy do garaży,
chodniki, ścieżki, place, tarasy ogrodowe, mon
taż odwodnień liniowych i studzienek, doradztwo,
zakup materiału, faktury VAT, solidność wykona
nia gwarancja. Wrocław, tel. 071/787-29-40,
0501/75-10-10
W81005244

O

TRANSPORT - PRZEPROW ADZKI! MERCEDES
SPRINTER MAXI biały, dł. 4.2 m, FACHOWO i SO
LIDNIE. Ceny do uzgodnienia., tel. 071/345-65-48,
0507/06-59-60
W01035254
TRANSPORT CIĘŻAROWY samochody, izotermy
z agregatami chłodniczymi, ład. do 5 1, busy do
stawcze oraz inne, soljdnie, licencja na transport
krajow y, fa k tu ry VAT., te l. 0508/09-87-16
W01007294
USŁUGI TRANSPORTOWE samochód dostawczy,
chłodnia, ład. 660 kg, działalność gospodarcza,
cena usługi do uzgodnienia.., tel. 0607/27-51-85
WO2OO0434* ’
USŁUGI TRANSPORTOWE* bus do 14. osób. Wy
jazdy krajowe, okolicznościowe, zorganizowane,
wesela, wycieczki i inne. Mobilnie, tanio, spraw
nie, so lid n ie . Ś w id nica , te l. 0600/63-72-84
W01033474

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

B R U K A R ST W O .,
te l.
0503/90-36-05 W80002944

071/352-80-85,

FOKUS®

BUDUJEMY DOMY
K O M P L E K S O W E D O R A D ZTW O
P R O J E K T Y G R A T IS
M O Ż L IW O Ś Ć Z A K U P U D Z IA ŁE K
P O M O C W U Z Y S K A N IU K R E D Y T U
M A T E R IA Ł Y B U D O W L A N E
W B A R D ZO D O B R Y C H C E N A C H
- W IE LO LE T N IE D O Ś W IA D C ZEN IE
- K O N S U L T A C JE U K LIE N T A
- R E A L IZ A C JE W 6 M IE S IĘ C Y
PO D K LU C Z
OP0348SS

-

RZECZY MIEMoklWE ZAŁATWIAMY OO RĘKI
TYLKO CUDA ZAJMUJĄ MAM W OCł^ CZASU

05027 7 0 9 1 4 2 , 0 9 0 4 0 4 9 7 9 8
071/799 9 3 4 0 , 071/799 9 3 41

FIRMA REMONTOWO-BUDOW LANA PO LE C A
USŁUGI W ZAKRESIE: tynki wapienno-cementowe, posadzki betonowe, ściany, ścianki działo
we, docieplenia budynków, gładzie gipsowe, pły
ty g-k, glazura, panele, malowanie i inne prace
budowlane, gwarancja wykonanej usługi. Wro
cław, te l. 071/390-37-74, 0601/28-62-83
W02010144

OCIEPLANIE

m ieszkaniow e, przem ysłow e, żyw iczne

O

0P040186

Środa ŚL 071/31714 53 ■ 0603 / 464580

NOWOCZESNE
SYSTEMY
GRZEWCZE

TRANSPORT 1,51, Fiat Ducato, wym. 3,3x1,8x1,8
m, faktury VAT, fachowa obsługa, OCP, • 100.000
z ł. ., te l. 0609/51-87-93, 0605/61-46-00
W01032724
TRANSPORT : Volvo, 6 ton, dł 7.3 m, plandeka,
winda załadowcza 1 .5 1, Man, 5 ton, dł 7.20 m,
kontener, winda załadowcza 1 t, faktury VAT,
transport na terenie całego kraju, przeprowadz
ki. Wrocław, tel. 0501/37-13-12, 0604/50-59-04
W02004204

W ENTYLACJA. KLIMATYZACJA

(DOMÓW, BIUR, HAL PRZEMYSŁOWYCH;

ART EL BAHARI systemowe elewacje, płoty ka
mienne, ozdobne bonie, gzymsy I bramy, wizu
alizacja obiektów bezpłatnie. Nie*prowadzimy
sp rze d a ży m ateriałów bez m ontażu., tel.
0609/26-81-82
W84005734

TE R M O -A O U A

FIRMA BUDOWLANA WYKONUJE kompleksowe
remonty i wykończenia, domów, mieszkań, biur,
sklepów oraz wszelkich obiektów budowlanych,
pod klucz, firma zajmuje się budową od podstaw
oraz ociepleniem, posiadamy referencje i udzie
lamy gwarancji na wykonane usługi, rabaty w
sezonie zimowym, zapraszamy do współpracy..,
tel. 071/344-07-50, 0606/94-31-30
W80003114

OGRZEWANIE NADMUCHOWE

ADAPTACJĘ, DOCIEPLENIA, GŁADZIE, REGIPSY, GLAZURA terakota, hydraulika, panele, wy
ko ńcze n ia • s o lid n ie ta n io . W rocław , te l.
0693/84-34-00
W01037864

jowe i zagraniczne, tanio, szybko, solidnie. Wro
cław, te l. 071/346-93-78, 0503770-98-52,
0602/72-29-74 W01031524

O

O

O leśnica, tel. kom . 0607 615 588
i
071/315 35 04 (do 15*) 1314 92 40 (po 15“

ROBOTY ZIEMNE, W YKOPY POD FUNDAMENTY,
BUDOWA O CZEK WODNYCH I WYKOPY POD,
SZAMBA. Wynajem ładowarek, koparek, samo
chodów wywrotek 6-181. Budowa dróg dojazdo
wych, tymczasowych, z płyt drogowych, gruzobetonu, żużlu, klińca z utwardzeniem. Wykony
wanie ław fundamentowych, murów do stanu „0” ,
wylewek, „chudziaków”, wymiana gruntów pod
sypka z zagęszczeniem i wbudowaniem. Wro
cław, tel. 0508/14-21 -31
W81005554
TANI TRANSPORT bus + przyczepa lub bez • 0,80
zł/km, przeprowadzki i inne, do 25 m3 +trasy kra-

-

Zbigniew Popiel
tei. 071/311-57-68
0-602 293 654

wynajem koparkoładowarek,zagęszczarek, niwela toró w itp fa k tu ry VAT. W rocław , te l.
071/357-77-58 (fax), 071/780-31-89 (fax),
0607/98-26-50
W01025264

PO SADZKI
Z M IK S O K R E T A

0603 53 79 93

NON STOP TRANSPORT,
KRAJ I ZAGRANICA j
Doświadczenie, j . niemiecki, £ VAT e
ceny od 65 gr./km negocjowane
tel/fia. 074/851-11-09,0-509 095 301

ROBOTY ZIEMNE, KOPARKOŁADOWARKA, WY
KOPY, niwelacje terenu, wywrotki 12, 16 ton,
ładowarka JCB , wyburzenia obiektów, budowa
parkingów, dróg dojazdowych, wywóz ziemi, gru
zu, przywóz piasku, żwiru, tłucznia oraz czarnoziemu do ogrodu. Wrocław, tel. 0602/23-46-80
W01037934

tra n s p o rt k ra jo w y

O

Przeprowadzki kompleksowo

te l. 0 -5 0 2 3 0 7 5 3 0

O

ALTA - TRANSPORT OSOBOWO • TOWAROWY
wynajem z kierowcą lub bez, Fiat Ducato, 1500
kg, VW Transporter T4, osób 8+1, faktura VAT,
cena do negocjacji. Wrocław, tel. 0602/59-14-52
W82001434

O

S am ochody z przyczepam i od 4 0 m d o M m
ład o w ność d o 3 ,5 t ,do 33 ou ro p a lot

podsypka z dostawą na budowę
Ziemia ogrodowa 0P030452

A B A C USŁUGI PORZĄDKOWO • TRANSPORTO
WE. Wywóz gruzu, śmieci itp., porządkowanie
strychów, piwnic, klatek i innych pomieszczeń,
przewozy różnych materiałów, samochody: Ford
Transit, Star, szybko, tanio, solidnie, faktury VAT.
., tel. 071/352-81-21 całą dobę!, 0608/36-41-02
W01033414

A B A X - REMONTY KAPITALNE DOMÓW, MIESZKAŃ, ocieplenia, budowy, wylewki, tynki struk
turalne, hydraulika • robimy poprawki po innych
firm ach., tel. 071/342-67-48, 0608/77-86-06
W01022344

QPM
0770

niczny, Samochody wywrotki 6-121. Wrocław, tel.
071/792-34-08, 0602/39-72-94
W81005424

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

TRANS-CARGO
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

Piasek, żwir, tłuczeń, kliniec

24 GODZ. TRANSPORT KRAJOW Y I MIĘDZYNA
RODOWY busy towarowe i osobowe (komforto
we przewozy osób), duże przyczepy celne, lawe
ty, szybko, solidnie, ceny umowne, faktury VAT,
uwaga!!! Stałe wyjazdy do Niemiec i Włoch. Wro
cław, tel. 071/316-78*06 (fax), 0601/99-70-70
W01004104

TEL 071/330-56-07,0*01 785M 7

USŁUG I M O TO R YZA C YJN E

O

BUDOWA DOMÓW, ŁAWY, FUNDAMENTY, STRO
PY, MURY, DACHY, STANY SUROWE. Tanio i so
lidnie. Kiełczów • Wrocław, tel. 071/398-80-85 po
godz. 18,0602/17-25-70 W01021904

PANELE I GLAZURA

RENAULT MASTER
FORD TRANSIT - 2 szt.

tel. 0^602 230 690

O

O

O

NAJNIŻSZE CENY W TRASACH ŁĄCZONYCH - OBSŁUGUJEMY TEREN CAŁEGO KRAJU

O

O

BRYG ADA TYNKARSKA WYKON UJ E TYNKI WA
PIEN NO- CEMENTOWE AGREGATEM NA domkach jednorodzinnych • referencje. Wrocław, tei.
0602/79-18-56,071/341-03-99
W80003374

STAŁA WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, KTÓRYM CIĄŻĄ KOSZTY WŁASNEGO TRANSPORTU

OCZVSZCZRLNI€

O

O

USŁUG I BUDOW LANOM ONTAŻOW E

PRZYJMĘ ZLECENIA NA TRANSPORT TOWAROWY DO 3,5 T

O

BRUKARSTWO • własny transport i materiał • od
65 zł/m2 (materiał ♦ robocizna); Wrocław, tel.
071/399-74-85 W02009544

sklepó w

ZGODNIE ZE SZTUKĄ FENG SHUI

O

O

F ir m a “ M IK IE W IC Z ”

ogrodów

, f ir m
0P040323
te l. 0 7 1 /3 1 1 -5 7 -6 8
0 -6 0 6 9 02 117

©_ b r u k a r s i W O remonty, panele podłogowe, ma
lowanie, glazura, gipsogładzie, tanio, solidnie.
W rocław , tel. 071/352-80-85, 0503/90-36-05
W80003244

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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O

O

O

M+S W YKONUJE : roboty budowlane, roboty
ziemne, wykopy, roboty rozbiórkowe, układanie
kostki, wynajem sprzętu., tel. 071/318-57-05,
0692/33-62-90 W01039134

ZA DROGIE USŁUGI BUDOWLANO-REMONTOWE! Zrzeszenie ponad 100 różnych wykonaw
ców, najtańsze wykonawstwo, doradztwo, gwa
rancje. Zadzwoń! Dobierzemy Ci wykonawcę! Np.
d o ciep ianie budynków od 18 zł/m2, cie sie lstwo-dekarstwo • 22-28 zł/m2, rigipsy od 18 zł/m2,
kafelkowanie od 20 zł/m2, papy termozgrzewal
ne od 4 zł/m 2., te l. 077/411-53-85 (fax),
0602/37-07-89 W01038684

MALOWANIE, GŁADZIE BEZPYŁOWO , instala
cje elektryczne, hydrauliczne, panele, bramy,
ogrodzenia, regipsy, docieplenia. Glazura • tera
kota. B udow y pod k lu c z . W rocław , tel.
071/3737227,0601/91-23-23
W81001194
PIASKOWANIE STACJONARNE LUB W DOWOL
NIE WSKAZANYM MIEJSCU (np. mosty, zbiorni
ki, elewacje kamienne, samochody i części sa
mochodowe, formy odlewnicze). Profesjonalne
urządzenia i ścierniwa. Również roboty budow
lane i wykończeniowe, rozbiórki i przekucia. Słotw ina k. Ś w id n icy , te l. 074/851-63-45^
074/852-65-84, 0502/38-02-80
W01039084

kO

O

O

O

PRACOWNIA SZTUKATORSKA • konserwacja,
produkcja, montaż elementów gipsowych; ko
lumny, gzymsy, kominki, kinkiety, wykończenia
wnętrz, gipsogładzie, rigipsy. Wrocław, ul. Swojczycka 21, tel. 0604/26-84-49,071/355-61-84 (fax)
W01004964
PROFESJONALNE UKŁADANIE: paneli podłogo
wych, parkietu i mozaiki, deski barlineckiej, na
prawy i wstawki parkietów, cyklinowanie. Usługi
wykonuję solidnie i terminowo. Oferuję niskie
ceny usług., tel. 071/799-09-64, 0607/82-32-72
W02010174

SCHODY DREWNIANE (dąb, buk, jesion), kon
strukcje samonośne i na beton, wiele wzorów,
wysoka jakość, produkcja, montaż, - 4.000 zł.
Wrocław, tel. 0602/72-82-66 W82001744

O

TYNKI AGREGATEM gipsowe, regipsy, adaptacje
poddaszy, tanio i so lid n ie .., tel. 071/319459-59,
0609/61-97-80 W82001504

O

TYNKI AGREGATEM • gipsowe, cementowo-wapienne, ta n io , s o lid n ie . T rze b n ica, tei.
071/312-67-41, 0608/29-77-85
W82001444

O

O

O

O

O
O

TYNKI GIPSOWE Z AGREGATU - gipsogładzie
bezpyłowo, rigipsy, docieplenia, tynki struktural
ne, fachowa pomoc, doradztwo. Wrocław, tel.
0600/36-60-94,071/792-88-40
W02010034

U K ŁAD AN IE P ANELI POD ŁO GO W YCH., tel.
071/353-28-53
W02010014
USŁUGI BUDOWLANE w zakresie robót budow
lanych, remontowych, mury, tynki, posadzki, gla
zura, rigipsy, gipsogładzie, malowanie, wyburze
nia, dociepianie budynków, klinkier, roboty hy
d rauliczne, elektryczne., tel. 0603/99-45-77,
071/793-54-34 W02004864

O

USŁUGI BRUKARSKIE szybko i solidnie, z kamie
nia polnego, z granitu, z kostki betonowej.., tel..
071/341-13-10, 071/315-71-22, 0501/37-06-00
W02008584

O

USŁUGI DEKARSKO - BLACHARSKIE, OGÓLNO
BUDOWLANE remonty pokryć oraz wymiana (po
krycia: blachą, dachówką, papą term ozgrze
walną, montaż rynien, okien dachowych i wszel
kie obróbki), murowanie ścianek, kominów oraz
tynkowanie., tel. 0693/71-75-62 W01039564

O

O

O

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, KOSZTORYSO
WANIE - stany surowe, tynki gipsowe i tradycyj
ne, regipsy, ogrodzenia z klinkieru, kostka bru
kowa, rok założenia 1983 r . ., tel. 0607/97-82-04
W01038294
USŁUGI REMONTOWO • WYKOŃCŻENIOWE :
układanie płytek, gładzie, malowanie, rigipsy,
panele podłogowe i ścienn e itp. Lubin, tel.
0607/69-59-33 W84006004
WYKAŃCZANIE WNĘTRZ • REMONTY układanie
glazury, marmuru, granitu, kamienia, gładzie gip
sowe, regipsy, malowanie, tynki strukturalne. So
lidnie i tanio., tel. 0506/44-21-20 W01027144

O

O

O

O

O

W -w , ul. L eg n icka 62C pok. 2 08
tel. 071/351 63 2 2 , 0601 70 2 3 73
www.e-lupM S.pl_________
ABSOLUTNIE REW ELACYJNY KREDYT HIPO
TECZNY na zakup, wykup mieszkania, remont,
budowę, pożyczka oddłużeniowa, refinansowa
nie, bez wyceny, zwracamy koszty KW, bardzo
szybka realizacja, biuro: pl. Nowy Targ 28, pok.
21, budynek Nawicentrum., tel. 071/342-10-76,
0502/46-53-30 W01033444

O

j

ATRAKCYJNE NOWE KREDYTY GOTÓWKOWE I
HIPOTECZNE, na dogodnych warunkach bez po
ręczycieli, szybka realizacja, również dla zadłu
żonych, minimalny wiek 18 lat (nowe banki), za
dzwoń i przekonaj się co mamy do zaoferowania
dla Ciebie!! Biuro, ul. Kościuszki 108a, lokal 21,1
p. (nowy zielony budynek przy skrzyżowaniu
K ościuszki i Pułaskiego).., tel. 071/792-11-65,
0501/66-32-30
W80003404
BANKOWE I PRYWATNE POŻYCZKI GOTÓWKO
WE NA DOWOLNY CEL pod zastaw nieruchomo
śc i, kosztow ności i samochodów, bez opłat
w stępnych.., tel. 0601/15-74-35, 071/799-89-37
(fax) W01032054

O

DAM KOSZTY - BUDOWLANE, TRANSPORTOWE
i inne, faktu ra VAT.
te l. 0601/65-72-35
W81004254

O

DAM KOSZTY - FAKTURA VAT - RZETELNIE., tel.
0608/60-54-61
W02009104

O

DAM KOSZTY RZETELNIE: budowlane, transpor
towe i inne, faktura VAT. ., tel. 0508/80-95-02
W81004244

„

POMOC
„

„

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

FIRMA DA KOSZTY BUDOW LANE, ELEKTRYCZ
NE, ELEKTRONICZNE, rzeczoznawstwo, reklama,
marketing, transport, paliwo, 24 godz. poprawne
księgowo., tel. 0506/50-03-34 W80002294
HURTOWNIA ODZIEŻY KOMUNIJNEJ • posiada
my duży wybór garniturków, sukienek, koszul i
innych dodatków komunijnych, w ofercie mamy
różne stroje liturg iczne., tel. 0601/77-40-91
W81005314

KŁOPOT Z DŁUŻNIKIEM? POTRZEBUJESZ POMOCY? Prawnik poprowadzi każdą sprawę cy
wilną i gospodarczą, postępowanie ugodowe i
sądowe, doradztwo, skupujemy i odzyskujemy
wierzytelności, wywiad gospodarczy, tanio i skute czn le ., te l. 071/796-68-32, 0509/09-11-17
W02010214
KREDYTY • wysokie kwoty kredytu bez zabez
pieczeń, z ubezpieczeniem • tylko u nas, od bez
robocia i zdarzeń losowych, bez żadnych opłat.
Kredyty konsolidacyjne, hipoteczne na budowę,
zakup mieszkania, remont, zakup działki. Oferty
różnych banków. Siechnice, ul. Osiedlowa 25, tel.
071/311-59-75 W01039284

Wrocław, ul. Świdnicka 19, pok. 117 (róg ul. K. Wielkiego)

to\JfdX 071/344-55-38,0-501 945 317
O

KREDYTY HIPOTECZNE - dowolny cel, inwesty
cyjne dla firm (również rolnicy), konsolidacyjne,
obrotowe, gotówkowe • 1 godz. solidna realiza
cja, W rocław (centrum), P sie Budy 7. ., tel.
071/784-56-44,0504/13-39-23
W80002214
MASZ POMYSŁ A BRAK C l FUNDUSZY? - to za
dzwoń!., tel. 0601/26-74-85 W01010084

92

,

KREDYT. GOTÓWKA 1 GODZ.
H IPO T EC ZN E d ow oln y ce l
IN W E S T Y C Y JN E (rów nież roln icy) OPMOSM
W rocław (centrum ) Psie Budy
te l. 071/784 56 44. 504 133 923
SOLIDNA REALIZACJA

POŻYCZKI GOTÓWKOWE'
z różnych Banków bez wstępnych opłat
KREDYTY'SAMOCHODOWE
LEASING (ró w nież bez dochodów)
(0 7 1 ) 3 5 5 - 6 5 - 0 2 , 0 6 0 1 -2 2 9 -5 0 6

KREDYTY SAMOCHODOWE
mieszkaniowe, gotówkowe

OSC A R

h ttp ://o s c a r .o f.p l

W r o c ł a w u l. R u a k a 81
7 9 -6 6 -7 8 8
OTO34472

W Y P O ŻY C ZA LN IA
SAMOCHODÓW

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

Legnica, uL Bociana 3 tel 076/854-27-33,0-601 73 42 70

O

O

Seicento
Astra
Octavia

POŻYCZKI POD ZASTAW każda kwota i na każ
dy termin. Bez zaświadczeń o zatrudnieniu.
Pieniądze od razu przy podpisaniu umowy., tel.
071/796-68-32,0509/09-11-17
W02010224

POMOC
KREDYTOWA

LOMBARD “GROT*

• KREDYTY D U PRZEDSIĘBIORCÓW

(obrotowe, inwestycyjne, hipoteczne)
oraz OSÓB PRYWATNYCH (warunki
kredytu negocjujemy indywidualnie)
* KREDYTUJEMY NOWO POWSTA
ŁE FIRMY (działające minimum 6 mie
sięcy)

Rozumiemy i Pomagamy

M HMJism m cm
pod asm prukie m s m
K redyty gotówkowe

SKUP ZŁOTA 20 zł/gram

« 071/341 95 76
071/797 56 99, 0601 237 715

Pożyczamy do 20 zł za gram
(071) 3 32 -4 1-4 3 OPOW943
ul. Kłośna 3 (boczna Pereca) Wrodaw
O

SPÓŁKA Z O.O. sprzedam lub przyjmę wspólni
ka, inne propozycje. Wrocław, tel. 071/310-76-66,
0696/93-45-69
W82001834

O

SPRZEDAM AUTORYZOWANY SERWIS SPRZĘ
TU ELEKTRONICZNEGO., tel. 0601/75-62-77
W01039144

O

O

Najtańsze

PRZYJMĘ WSPÓLNIKA do dobrze wyposażonej
piekarni, w dobrym punkcie, we Wrocławiu, są
też warunki do produkcji cukierniczej., tel.
0695/63-80-99 W01039124

O

pieluszki

dla dzieci i dorosłych
S K LEP FABRYCZNY:

Wrocław ul. Kwidzyńska 6

SPRZEDAM OKNA PLASTIKOWE w kolorze bia
łym, nowe, z ekspozycji, różne wymiary, rozwierno-uchylne, dobrej firmy, 30 szt., w okazyjnej ce
nie, z upustem 50%. Wrocław, tel. 071/310-76-66,
0696/93-45-69 W82001844

Czynny od 73° do 17°°, tel. 32 66 590

SPRZEDAM ROZPOCZĘTĄINWESTYCJĘ-BU DOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO w Sobótce.
So b ó tka, te l. 071/316-23-76 d o godz. 16
W01037174

Tanie, szybkie kredyty

I

na każd y cel

§

REKLAMÓWKI

Idrukarnia fleksol
PPH ERGOPAK

ul. M etalow ców 11

s u p e r t a n i le a s i n g

te l. 0 -6 0 7 6 0 8 60 1 , 0 7 1 /3 4 4 -4 6 -0 4

54-156 W R O C Ł A W

Ubezpiecżnia

|telJfax. (071)35189371

d o ja zd d o klienta
tanię, s z y b k ie p o ty c z k i gotów kow e
natych m iastow e po ży czk i hip o teczn e
w 2 4 g o dz.

w w w .e rg o p a k .c o m .p l

l OD 1

CDF■Wndw. il. ŚriMtla 1W11I. I71/7M-7M3.
O

O

NOWO OTWARTA HURTOWNIA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH poszukuję producentów mate
riałów budowlanych w celu nawiązania współpra
cy • płatne g o tó w k ą .te l. 071/316-23-76 do godz.
16 W01037214
NOWO OTWIERANY PUNKT SPRZEDAŻY poszu
kuje producentów, kostki brukowej i ogrodzeń
b eton ow ych . W rocław , te l. 0609/47-73-56
97002680

O

ODDAM Z A O DSTĘPN E LO KA L GASTRO NO 
MICZNY o pow. 40 m2, działający, w okolicy Ryn
ku, we Wrocławiu, - 25.000 zł. Wrocław, tel.
071/793-38-81
W02009964

O

ODDAM ZA ODSTĘPNE LOKAL UŻYTKOWY z wi
tryną, pow. 15 m2, bardzo niski czynsz, • 5.000
zł. Wrocław, tel. 071/793-38-81 W02009954

O

ODSTĄPIĘ BA R o pow. 22 m2, w supermarkecie
„ R e a l” w L u b in ie ., tel. 0606/99-58-68,
076/841-53-09
W84006014

sam ochodów
9 -o s o b o w y c h

(0-71) 346-22-71
0-601 301-676

67zi
H4zł
I44zt

W ro da w , ul. Pow stańców Ś lą sk ic h 114
tol. (0-71) 793-09-75,793-09-76,0 501 212-378

PRODUCENT OFERUJE : kąpielówki, spodenki
kąpielowe oraz stroje i kostiumy kąpielowe z lyery, tanio, dowóz lub wysyłka. Bielsko-Biała, tel.
033/829-72-60,0602/25-47-45
W01025674

Oprocentowanie już od 2,2%, do 30 lat SKORZYSTAJI
Psiyaka M pettcaa na spłatę Innych kredytów, do wieku 100 lat
6%, do 20 lat spłatał dowolny cel bez rozliczenia0P033726
również dla zadłużonychlradytf - ęstfwfcf do 25 tys.dla każdego.

W y p o ż y c z a ln ia
r - :

POŻYCZKI GOTÓWKOWE POD ZASTAW: nieru
chomości, samochodów, RTV, AGD, komputerów,
maszyn i narzędzi, złota, antyków, telefonów i
inne, negocjacje oprocentowania - minimum for
malności, dodatkowo skup-sprzedaż. Wrocław,
ul. Sw obodna 33, tel. 071/780-59-55,
0503/05-12-01
W01022514

SUPER
OFERTA BANKOWA
Kredyty aleekaalewi (zakup, budowa, remont) -100% kredytu.

TYLKO DO KOŃCA KWIETNIA- MINIMUM FORMALNOŚCI
D U KAŻDEJ FIRMY) ( n m t nowo otwarty
.
Wrodaw, i i Świdnicka 19, pok. 117 (róg uL K. Wielkiego) [

O

O

DO WYPOŻYCZENIA SAMOCHODY FORD SIER
RA KOMBI, benzyna, diesel ubezpieczenie waż
ne w kraju i za granicą, technicznie sprawne, w
100% opłata za 48 godzin od 100 zł, tygodniowo
od 200 zł/mies., miesięcznie od 600 zł, możliwy
wynajem ha godziny z kierowcą!. Wrocław, tel.
. 071/796-69-64, 0691/68-58-00
W01031684

. NA OŚWIADCZENIE
0 DOCHODACH
. OKRES KREDYTOWANIA 8 LAT

O

L E A S IN G
OSTATNIA SZANSA NAAUTO Z KRATKĄ!!!
O

POŻYCZKI - NATYCHMIASTOWO, minimum for
malności, pod zastaw: nieruchomości, aut, zło
ta., tel. 0693/30-30-30 W01002074

DO WYNAJĘCIA RĘCZNA MYJNIA AUT przy domach towarowych w Oławie.., tel. 0608/51-49-14
W02009444

KREDYTY SAMOCHODOWE
100% WARTOŚCI

A B Y O TRZYM AĆ KREDYT - ZADZW OŃ NOWOŚĆ! Gotówka w 15 minut, wymagamy stałe
dochody, wiek bez ograniczeń, bez poręczycieli,
nie sprawdzamy zadłużeń w innych bankach,
zapraszamy nowy bank • superoferta, kredyty
tylko bankowe • bez wstępnych opłat, budynek.
Navicentrum - plac Nowy Targ 28 pok. 21. Wro
cław, te l. 071/342-10-76, 0502/46-53-30
W01033434

tel./ta 071/344-55-38.0-S01945 317

O

DO WYNAJĘCIA VW LT 28 MAX długi, wysoki, z
kierowcą -150 zł/dobę lub 0,70 zł/km i inne pro
po zycje , rachu nki. ., te l. 0503/70-98-52
W01033184

K A N C E L A R IA D O R AD ZTW A
F IN A N S O W E G O
"D O R F IN "
Doradzamy, pomagamy, pośredniczymy
_
w otrzymaniu tankowego kredytu na różne cele. °
Zabezpieczeniem także nieruchomości komercyjne!
Dla firm - kredyty obrotowe i inwestycyjne do 20 latl
Wrocław, uL Racławicka 2/4 lok. 13
te t/ lta (071) 880 36 97 kom. 060$ S94 381

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

TYN KI GIPSOWE Z AGREGATU •AUTORYZACJA
FIRMY KNAUF ocieplenia, tynkistrukturalne, wy
k o ń cze n ia i a ra n ża cje w nętrz. ., tel.
071/317-45-70,0697/66-65-42
W01041804
TYNKI
M ASZY N O W E ,
GIPSO W E,
CEMENTOWO-WAPIENNE, certyfikat firmy Regips, posadzki miksokretem, instalacje c.o. i inne
ro b o ty budow lane. ., te l. 0608/07-05-41,
071/389-89-52
W84004254

O

ABSOLUTNIE NOWY KREDYT GOTÓWKOWY do
60.000 zł, bez poręczycieli, minimalny dochód
500 zł, oddłużanie, spłata innych kredytów, bez
zastawu hipotecznego. Najlepszy kredyt samo
chodowy, hipoteczny. Wrocław, ul. Bałuckiego 6,
tel. 071/343-04-42, 071/343-25-43 W01008714

TYNKI GIPSOWE i cementowo-wapienne, maszy
nowo, fachowe doradztwo, doświadczenie, fak
tura VAT, tanio, szybko, solidnie, gwarancja.
Trzebnica, tel. 071/312-66-61, 0693/19-10-20
W82001674

POSZUKUJEMY HANDLOWCÓW Z TERENU DOL
NEGO ŚLĄSKA - Wrocław lub Jelenia Góra. Pośred
nictwo kredytowe, pośrednictwo w sprzedaży samo
chodów i kredytów samochodowych. Wymagana
działalność gospodarcza. Godziwe zarobki. DAJAR,,
tel. 071/325-27-78, 0694/27-51 *98 P01038584

071/793-30-79 po godz. 17.00

, teł. 0-692 220 792

O

•

podejmie współpracę z odbiorcami hurtowymi
tel. 0-600 743 555, opmow

' Szybkie odzyskiwanie
długów
I
w
OP01C832

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO INSTALA
CJI : centralnego ogrzewania, w tym podłogowe
go, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnych, gazo
wych (sieci wewnętrzne i odbiory), montaż pie
ców c.o., podgrzewaczy. Dostawy materiałów,
faktury VAT., tel. 071/789-31-77, 0695/40-48-79
W01038004

DAM POŻYCZKĘ bez opłat wstępnych, pod za
staw , n a tych m ia st., te l. 0601/70-50-71
W01002064

Przedstawiciel Handlowy firmy MIKO
- spodnie damskie młodzleiowe ■

A BSO LUTNIE A T R A K C Y JN Y KREDYT HIPO
TECZNY, GOTÓWKOWY • BEZ poręczyciela i zgo
dy współmałżonka, kredyt konsolidacyjny na
spłatę innych kredytów, duże pożyczki hipotecz
ne dla firm, kredyt na wykup, zakup lub remont
mieszkania, na zakup, remont, budowę, nierucho
m ości, pożyczka dla rozpoczynających dział,
gosp. kredyty dla emerytów, rencistów, dla rol
ników,. prowadzących dział, gosp, naprzeciw
hotelu Dorint, Wrocław, ul. św. Mikołaja 8/10, tel.
071/343-20-67 W80003434

opo4o»32

emeryci, renclicl, urnowi o p rie f (zadłużeni)

OP040504

t e l. 0 - 5 0 1 2 8 3 9 2 8 , t e l. 0 7 1 /3 4 1 -2 0 -9 9

te l. 071/3 22 -1 6 -6 4

adresy biur - W rodaw
ul. Legnicka 62a (w Kauflandzie)

OP040365

zgrzewarkach punktowych.., tel. 076/872-82-82
do godz. 15 W01041854

O

Podwale 64 oficyna, TeL 0717344 69 54,0 605 65 38 38.

1

50 zł/doba

KREDYT H IP O TE C ZN Y

tel. 0 -6 0 3 701 7 0 1 . 0 7 1 /3 5 3 -6 4 -6 0

bez poręczycieli i opłat wstępnych

TYNKI MASZYNOWE
Z AGREGATU i

1 .5 -6 0 tys. z ł b e z zabezpieczeń I żyrantów

POGOTOWIE KREDYTOWE
I UBEZPIECZENIOWE

W-w, ul. P U łu d ł kiego 99/1, tel. 071/789 5 1 39j
.................
v c k i1 . tel.
071/790 30 30
www.tukura.wroclaw.pl opowroa
O POSIADAM WOLNE MOCE PRODUKCYJNE na
O

KREDYTY

POSADZKI z miksokreta., tel. 071/318-91-64,
0606/68-59-94 W02006954

TY N K -B U D

POŻYCZKA GOTÓWKOWA

ROZBITE, USZKODZONE I CAŁE. PROWADZIMY
SKUP AUT lekko i mocno uszkodzone, rozbite,
spalone i całe - płatne gotówkąl Nawiążemy
współpracę z pomocami drogowymi i warsztata
mi celem zakupu aut. AUTO-HANDEL „PALCARS” WROCŁAW, ul. Swojczycka 99,500 m za
CPN (przy przejeżdzie kolejowym), zdjęcia w in
te rn e cie : w w w .p a lcars.g ra tka .p l.
tel.
071/348-26-11 (fax), 0601/16-83-84,071/348-34-78,
0601/70-76-45 W81004354

łazienki, kuchnie, tarasy
kompleksowo - gwarantowana satysfakcja
tel. 071/399-85-87 wieczorem
kom. 0-608 581265
0P04092

W YPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

KONSOLIDACJA ZADŁUŻENIA

BIZNES

GLAZURA

POSADZKI, WYLEWKI, PODŁOŻA BETONOWE
MIKSOKRETEM, tynki tradycyjne, wykona solid
nie firma z wieloletnim doświadczeniem, Maka
rewicz. ., te l. 071/321-43-61, 0501/38-12-57
W01019874

NOWA OFERTA BANKOWA

HIPOTECZNE n a k a ż d y c e l, ró w n ie ż n a s p ła tę in n y c h k re d y tó w
BIZNES-KREDYTY, SAMOCHODOWE, GOTÓWKOWE,
M aas

OMEGA

W R O C Ł A W , u U a r a c z a 7 5 , te l.0 7 1 / 3 3 0 01 55,
° P040310
SULECHÓW 068/352 88 5 0 ; ZIELONA GÓRA 0502742168

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
nk

m

071/325 1949
Wrocław, ul. Kamieńskiego 12 Czynne 7 d n i w ty g o d n iu III

m1,68%wK R E D Y T Yu 5,35%it
- pożyczki, kredyty hipoteczne (30 lat)
- inwestycyjne (20 lat)
- spłaty innych kredytów
• gotówkowa bez poręczycieli
RZETELNE INFORMACJE

- G W A R A N C JE B A N K O W E

4

- z ab e zp ie cz en ia kredytów
- o d d łu ża n ie firm
- blzn eep lan y

DOBRE PRODUKTY BANKOWE

Euro Projekt, tel. 071/371-44-25 (26), fax 071/371-45-05
ouro@ euro-projoki.pl____________________

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

12.03.2004

O

UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw samochodów i
komputerów, gotówka w 20 minut. Wrocław, ul.
P ow sta ń ców Śl. 114, te l. 071/793-09-75,
0501/21-23-78
W01015644

BEZ PORĘCZYCIELI I OPŁAT WSTĘPNYCH
RÓŻNE BANKI

O

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI., tel. 0502/90-00-42
W02009154

HIPOTECZNE

O

WYNAJMĘ POMIESZCZENIA BIUROWE i na dzia
łalność usługową lub handlową w Lubinie, bez
płatnie!!!. ., tel. 0692/36-09-86 W02008454

BANKOWE KREDYTY
GOTÓWKOWE

(OFERTA 4 BANKÓW, OPROC. OD 1,7%) NA:

zakup: mieszkania, domu, lokali
użytkowych (sklepy, biura, itp.),
nieruchomości komercyjnych
(biurowce, hale produkcyjne
i magazynowe, stacje paliw, itp.)
□ remont, budowę, adaptację, itp.
□ dowolny cel (gotówka)
□ spłatę innych drogich kredytów.

SPRZĘT SPORTOWO-

TURYSTYCZNY

O

MOŻLIWY POJAZD PO KLIENTA
DARPOL ■Usługi Finansowe
Oleśnica, Rynek4S, tel. 071/314-2040,398-57-01.
PO SZU KU JEM Y AGENTÓW
DO W SPÓŁPRACY
O

DESKI WINDSURFINGOWE: HiFly 320FX, żagiel 6.5 m2, maszt
Pacific-Lance 465/24, bom, stan tdealny - 1.500 zł, Aquata,
żagiel 6 m2 Aquata, maszt, 2 bomy - 800 zł. Wrocław, tel.
0503/83-84-85
ECHOSONDA WĘDKARSKA Pirania I, mało używana, gwaran
cja + akumulator żelowy, • 500 zł. Wrocław, tel. 0608/39-56-82
KAJAK 2-osobowy, 5-komorowy, pneumatyczny, 2 poduszki
pneumatyczne, wiosła, pompka, - 270 zł. Wrocław, tel.
071/387-86-26
KAJAK 2-osobowy, pneumatyczny + siedziska, wiosła, zadba
ny, - 270 zł. Wrocław, tel. 0501/85-56-99
KIJE DO GRY W BILARD drewniane, mało używane, stan b.
dobry, 3 szt, -110 zł /kpi. Jelenia Góra, tel. 0695/60-50-21
KIMONO DO JUDO Adidas, mało używane, na wzrost 180 cm,
kompletne, bluza, spodnie, stan b. dobry + pas Adidas, niebie
ski, -120 zł. Wrocław, tel. 071/781-75-04, 0502/36-17-35
KOMBINEZONY DO NURKOWANIA lub surfingowania: Camaro, neopren 3 mm, rozm. 52,1-częściowy, długi rękaw - 470 zł,
1-częściowy, bez rękawów, neopren 3 mm, mało używany, rozm.
52 - 250 zł oraz do nurkowania w ciepłych wodach, krótki rękaw
i nogawki, F2 Style, rozm. 52 (XL), nowy, - 620 zł. Wrocław, tel.
071/791-71-99, 0691/94-66-78

SUPERAUTOKREDYT okres kredytowania do 12
lat, niskie wpłaty własne, możliwość łączenia do
chodów, uproszczona procedura, ubezpieczenie
kredytu, promocyjne warunki spłaty! Również
m otocyklel Szeroka oferta sam ochodów dla
klie n tó w !. „ D A J A R ” ,, te l. 071/325-27-78,
0694/27-51-98
W01038594

O

ATLAS, SPRZĘT FIRMOWY KETTLER,: atlas Kettler • 1.200 zł, atlas Alex -1.500 zł, atlas Actlwlt 700 zł, wyciąg - 700 zł, Orbitrek Hamer • 1.000 zł,
ławka pod sztangę ze stojakami 260-500 zł, stół
pionizacyjny na kręgosłup - 350 zł, bieżnia me
chaniczna • 450 zł, rower 280-500 zł, wioślarz •
300 zł ławka skośna -120 zł, chodziarz - 280 zł,
ste p p e r-1.000. i 600 zł, rakieta Heda, Piramida •
180 zł. Legnica, tel. 076/723-86-68 W84005544

BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA TOS, - 500 zł. Kup, po
wiat opolski, tel. 0608/32-76-18
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA JZ 43 E, - 800 zł. Prze
mków, powiat polkowicki, tel. 0608/09-42-98
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA IŻ POK kaliber 12/75, stan
dobry, - 550 zl. Wrocław, tel. 0504/25-30-51
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER ZBK-110 nowy, łamany, poje-

KOMIS • SKUP • ZAMIANA KULTURYSTYKA, FIT
NESS, REHABILITACJA,: atlasy, ławki, sztangi,
steppery, rowery, bieżnie Itp., kije, piłki, buty do
golfa, solaria, pasy i materace do wibromasażu,
hydromasaże do kąpieli perełkowej, wózki inwa
lidzkie elektr. i mechaniczne, laski, kule, balko
niki, rotory, masażery, bardzo duży wybór - małe
ceny.. Legnica, tel. 076/866-34-07,0692/59-12-29
W84004394

KUPIĘ KAJAK 1-osobowy. Wrocław, tel. 071/348-17-72
KUPIĘ KAJAKI plastikowe. Świdnica, tel. 0601/79-66-78
KUPIĘ LODÓWKĘ TURYSTYCZNĄ ELECTROLUX R300A lub
inną podobną, poj. 30-40 I, zasil. T312£0 V + gaz. Oława, tel.
071/313-81-88
KUPIĘ ŁÓDŹ MOTOROWĄ. Świebodzice, tel. 074/854-37-53,
0605/95-79-28
KUPIĘ NARTY ZJAZDOWE carvingowe rekreacyjne, dł. ok. 1.70

LÓDŹ ŻAGLOWA ALFA dł. 6,30 m, kabina, wózek, stan dobry,
do poprawek, - 2.900 z ł. ., tel. 0609/50-09-94
ŁÓDŹ ŻAGLOWA KADET wymiary 4.80 x 1.70 x 0.5 m, z two
rzywa, pow. żagli 10 m2, - 2.150 zł. Wrocław, tei. 0603/17-46-46
ŁYŻWOROLKI nowe, rozmiar 42 - 50 zł oraz hulajnoga - 50 zł i
ochraniacze do karate - 50 zł. Jawor, tel. 076/729-10-76,
0609/79-15-41
ŁYŻWOROLKI ROCES rozmiar od 39-40, stan bardzo dobry +
ochraniacze, kompletne, - 250 zł. Wrocław, tel. 0605/12-08-69
ŁYŻWY HOKEJOWE rozm. 35, stan b. dobry, • 70 zł. Wrocław,
tel. 071/791-71-99, 0691/9^-66-78
NAMIOT NS wojskowy + łóżka i materace - od 50 zł. Głogów,
tel. 076/833-22-87
NAMIOT NS .beczka', okna, kompletny, stan b. dobry, - 900 zł.
Namysłów, tel. 0604/89-65-56

N A R TY - SER W IS

^

GIEŁDA - WYPOŻYCZALNIA
Najniższe ceny we Wrocławiu
W ro c ła w , u l. S ik o rs k ie g o 1 7
t e l . 0 7 1 / 3 5 5 6 8 0 2 ommu
NAMIOT wojskowy, duży, 10-osobowy, - 950 zł. Wrocław, tel.
071/363-68-43
NARTY BIEGOWE FISCHER SVX dł. 2 m, buty Salomon, roz
miar 40 + kliki z tworzywa Trak, • 180 zł. Oleśnica, tei.
071/398-86-88, 0603/51-09-67
NARTY ZJAZDOWE Atomie i Rossignol, z wiązaniami Tyrołia,
dł. 177 cm i 193 cm, stan b. dobry, I właściciel, używane 2 lata,
pokrowiec na 2 pary nart - 35-200 zł. Sobótka, tel.
071/316-21-13, 071/390-38-10
NARTY ZJAZDOWE, - 40 zł. Wrocław, tel. 071/342-29-36,
0502/83-45-57
NARTY ZJAZDOWE z butami, 2 pary, dł. 170 cm i 140 cm, 250 zł. Wrodaw, tei. 071/348-17-72
NARTY ZJAZDOWE używane, prod. zachodniej, dziecięce, 110
i 130 cm oraz biegowa, od 65 zł/para. Zgorzelec, tel.
0697/14-05-34

nik, elektroniczny, do siłowni lub klubu fitnea, stan b. dobry, 180 zł. Niemcza, tel. 074/837-60-11, 0606/42-34-87
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KETTLER mocowany do ściany, z
ławeczką - 250 zł. Oleśnica, tel. 071/398-86-88,0603/51-09-67
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ - bieżnia stacjonarna, zegar, kalku
lator, nowa, - 250 zł. Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ - atlas stan idealny, - 700 zł. Tyniec
Mały, tel. 071/311-80-22, 0502/22-83-12
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ FITNES FLAYER, - 800 zł. Wrocław,
tel. 071/357-75-99
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ • atlas stan Idealny, pilne, - 600 zł.
Wrocław, tel. 071/399-08-02, 0601/70-25-31
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ : sztanga, śred. 30,120 kg - 320
zł, hantle 2x20 kg - 200 zł, gryf łamany - 90 zł, .modlitewnik* 290 zł, ławeczka z regulacją kąta i stojaki, - 320 zł. Bogatynia,
tel. 0696/51-54-36, 0602/52-43-62
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ ławka pod sztangę, ławka do mię
śni brzucha, gryf, - 430 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-51-08,
0604/55-92-52
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ - worki treningowe, średnie i duże,
profesjonalne, stan dobry, - 70 zł. Lwówek śląski, tel.
075/782-29-22 po aodz. 20, 075/782-43-16, 0603/50-91-11
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ KETTLER: atlasy, ławeczki, bież
nia elektryczna, steppery, wiosła, od 100 zł. Lwówek Śląski, teł.
075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16, 0603/50-91-11
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ Hes, ławeczka .rzymska', atlas,
przyrząd do mięśni przywodzideli i odwodzicieli, stepper z po
ręczami, rower treningowy, - 4.500 zł. Wrocław, tel.
0609/19-11-44
ROWER TRENINGOWY KETTLER 10-biegowy, licznik, - 150
zł. Kłodzko, tel. 0505/30-20-59
ROWER TRENINGOWY stan b. dobry, -170 zł. Wałbrzych, tel.
0507/73-44-35
SILNIK DO ŁODZI, 500 ccm, V2, - 700 zł. Wałbrzych, tel.
074/845-16-93
SILNIK DO ŁODZI elektryczny, prod. polskiej, stan idealny, 750 zł. Wrocław, tel. 071/325-34-09, 0601/29-32-72
SILNIK DO ŁODZI AMC, 2-suw prod. włoskiej, 4 KM, stan b.
dobry - 650 zł. Strzelin, tel. 071/392-12-02, 0693/86-24-02
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 35 KM, zaburtowy, - 3.500 zł.
Nysa, tel. 0606/45-98-34
SILNIKI DO ŁODZI zaburtowe, Johnson i Suzuki 35 KM, z lat

4 Colaribtt
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SYNDYK SPRZED A SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
VW TRANSPORTER, 1984 r. żółty, 3-osobowy,
stan zły, blacharka do remontu, cena propono
wana 3.000 zł. Do sprzedaży także inne rucho
mości, informacje. Wrocław, tel. 071/360-12-84,
0606/35-99-56
W01039174

O

SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI zabezpie
czone tytułami wykonawczymi - wyroki sądowe,
o wartości podstawowej 150.000 zł, 40.000 z ł I
22.000 zł. Inform acje:. W rocław , tel.
071/360-12-84,0606/35-99-56 W01039164

O

SZYBKA GOTÓWKA, KREDYTY MIESZKANIOWE,
HIPOTECZNE, D LA FIRM!! Pożyczki bankowe od
1.7% rocznie, finansujemy nawet 100% inwesty
cji, spłać wszystkie kredyty jednym, szybkie de
cyzje, oferty różnych banków. „D AJA R ” ,, tel.
071/325-27-78, 0694/27-51-98
W01038604

O

TKANINY, LEN, BAW EŁNA, PŁÓTNO od 2,85
zł/netto/m.b., ODZIEŻ FIRMOWA damska • wizy
towa, dla sklepów • do 20 do 80 zł/szt., płaszcze,
żakiety, spodnie, spódnice, sukien ki. ., tel.
0601/57-13-23 W01032694

O

UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw nieruchomości,
samochodu oraz innych przedmiotów lub na in
nych warunkach do uzgodnienia. Wrocław, tel.
0600/05-43-49
W02009854
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m, 1.60 m oraz buty rozm. 46 i 37. Kalisz, tel. 062/768-72-55,
dynczy, luneta Zeiss + nowa lornetka, - 1.800 zł. Chodanów,
0504/02-17-32
tel. 076/819-50-07
KUPIĘ NARTY ZJAZDOWE caryingowe dł. 160 cm, mało uży
BROŃ SPORTOWA PISTOLET Beretta 87 Target, kaliber 22,
wane oraz deskę snowboardową, dł. 160-170 cm. Wrocław, tel.
regulowane przyrządy celownicze, długość lufy 150 mm, waga
0601/41-85-88
830 gramów, walizka, stan idealny + osprzęt, -1.999 zł. Oława,
tel. 0601/76-35-05
KUPIĘ NARTY ZJAZDOWE z butami, ro z k 42/43 - do 150 zł.
Wrocław, tel. 071/338-02-69
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA 4,5 mm, gładkohifowa, prod.
chińskiej, mocna, b. celna, luneta, - 300 zł. Jordanów śl., po
KUPIĘ PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ : ławeczka,, sztanga, hanwiat wrocławski, tel. 0602/80-01-49
tle, atlas. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-97-77,0606/85-86-97
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA kaliber 4.5 mm,' 5.5 mm,^ . KUPIĘ SKUTERY WODNE Bombardier lub Yamaha/duże, stan
gwintowana, nowa, - 270 zł. Trzebnica, tel. 071/387-06-52
b. dobry. Opole, tei. 0695/61-61-77
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA pistolet Makarów, na śrut
LODÓWKA TURYSTYCZNA sprężarkowa, zasilanie 24 V, poj.
okrągły, prędkość początkowa 150 m/s, wykonany z metalu,
24 I, prod. zachodniej, stan idealny - 850 zi oraz lodówki tury
ładowany do rękojeśd, magazynek na 13 śrutów, - 420 zł. Wro
styczne, zasilanie 12/220 V oraz gaz, prod. zachodniej, staq
daw, tel. 0694/17-84-51
idealny - 460 zł/szt. Głogów, tel. 0501/79-49-22
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA CZ-200S, nowa, lufa gwin
ŁÓDŹ MOTOROWA .ślizgacz', biała, na lawede, dł. 4 m, kietowana, bez zezwolenia, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0607/59-12-01
’ równica, manetki, silnik 30 KM, - 5.200 zł. Świdnica, tel.
0508/21-56-66
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKI strzelby gwintowane, kaliber
4.5 mm - 230 zł, kaliber 5.5 mm - 250 zł oraz lunety optyczne, ŁÓDŹ WĘDKARSKA, diesel składana, wiosła, stan b. dobry, ceny od 50 zł. Nysa, tel. 077/433-01-19, 0604/25-77-54
1.000 zł .lub zamienię na stare meble. Olszyna, tel.
075/721-24-73 wieczorem
BUTY NARCIARSKIE Munari, rozmiar od 39-40, regulowane,
2-letnie, mało używane, stan dobry, -140 zł. Pieszyce, powiat
ŁÓDŹ WĘDKARSKA kolor niebieski, 4-osobowa, niezatapial
dzierżoniowski, tel. 0604/53-28-57
na, wym. 420x160x65 cm, wiosła, możliwość zamontowania
silnika, - 1.800 zł. Wierzbice, tel. 071/390-88-21
BUTY NARCIARSKIE LANGE rozmiar 24.5,4-klamrowe, kolor
czamy, używane sezon, -190 zł. Wrodaw, tel. 071/784-65-99,
ŁÓDŹ WĘDKARSKA HALINA z włókna szklanego, duża, 5-oso
0503/10-87-05
bowa, przystosowana do silnika zaburtowego, bezpieczna przy
dużych falach, po remoncie kapitalnym - 3.000 zł oraz silnik do
BUTY NARCIARSKIE dziecięce, nr od 24-27, cena -£0 zł/para
łodzi Yamaha, zaburtowy, długa kolumna, bieg wsteczny, z 2001
oraz buty firmy Tecno, sznurowane, nr 29 - 40 zł. Wrodaw, tel.
r., 4 KM, stan idealny - 3.000 zł i echosonda Yagle, dużo funkcji,
071/374-21-63, 0605/40-05-06
temp. wody, prędkość łodzi. -1.000 zł (razem lub, osobno). Strze
DESKA WINDSURFINGOWA kpi., do nauki, - 900 zi. Wrocław,
lin, tel. 071/392-16-35, 0503/10-71-00
tel. 0501/85-56-99
ŁÓDŹ ŻAGLOWA wym. 3.2x1.1 m, plastikowa + silnik, - 2.500
DESKI WINDSURFINGOWE: Fanatic Bee -1451, maszt, boom,
zł. Baranów, powiat kępiński, tel. 0627781-03-11,0501/37-69-49
żagiel moo 6.5 m3 • 1.900 zł, Bic Tehno -140 I, maszt, boom,
ŁÓDŹ ŻAGLOWA kabinowa, dł. 6 m, 4 koje, - 8.500 zł. Nowa
żagiel mono 5 m3 - 1.700 zł oraz deski do nauki - od 1.500 zł.
Wrodaw, tel. 0501/89-37-71
Sól, tel. 0603/13-91-53

NARTY ZJAZDOWE ATOMIC dł. 170 cm, wiązania Marker, 150 zł. Wrodaw, tel. 071/788-78-70, 0504/35-34-32
NARTY ZJAZDOWE BLIZZARD SC-18R Thermogel, carvingowe, długość 170 cm, pomorańczowe, wiązania Salomon, uży
wane, - 300 zł. Szklarska Poręba, tel. 0504/56-60-55
NARTY ZJAZDOWE EASY JUNIOR carvingowe z wiązaniami
Marker, kijki -160 zł oraz buty narciarskie Nordica Next, z regu
lacją mało używane, rozmiar 274 mm - 200 zł. Jelenia Góra,
tel. 0695/60-50-21
NARTY ZJAZDOWE KASTLE + buty Syntec, - 500 zł. Pątnów,
gm. Chojnów, tel. 076/854-41-21
NARTY ZJAZDOWE ROSSIGNOL z butami, stan b. dobry, - 50
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-33-91
PLECAK na stelażu, czerwony - 30 zł. Wrocław, tel.
0607/99-93-94
\fŁQZY niezatapialne do budowy tratwy lub roweru wodnego,
dK 3,5 m, - 200 zł. Dąbrowa Bolesławiecka, tel. 075/736-99-82
PONTON 3-osobowy, 4-komorowy, z grubego tworzywa, prod.
włoskiej+ pompka + wiosła, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/387-86-26
PONTON 4-5-osobowy, gumowy, deska pod silnik, przód zada
szony, - 1.000 zł. Wrodaw, tel. 071/387-86-26
PONTON 4, 5-osobowy, gumowy, deska pod silnik, wiosła, 2
ławki - 950 zł oraz drugi dł. 4 m - 1.000 zł. Wrodaw, tel.
0501/85-56-99
PONTON wędkarski 3,4-osobowy, 4-komorowy z grubego two
rzywa; wiosła, pompka, siedliska, - 270 zł. Wrocław, tel.
0501/85-56-99
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ mięśni nóg, suwnica, stan bardzo
dobry, - 250 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-51-08,0604/55-92-52
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ - bieżnia .YAYO', typ 750, czarna,
sprawna, - 800 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz.
20, 075/782-43-16, 0603/50-91-11
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ - stepper firmy Hanseatic, duży licz-
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80-tych, stan b. dobry i Suzuki 4 KM, - 2.800 zł., tel.
0507/92-56-19
SILNIKI DO ŁODZI zaburtowe, Suzuki 15 KM, z 1998 r., Suzuki
15 KM, z 2003 r., 4-suwowe, oclone, stan b. dobry, - 5.000 zł.,
tel. 0504/09-26-64
SILNIKI DO ŁODZI JOHNSON : 30 KM, rok prod. 2002, elektr.,
stan idealny - 3.500 zł, 5 KM, 4-suw, rok prod. 2001, rumpel,
wbudowany zbiornik - 3.100 zł, 6 KM, rumpel, manetka, elektr. 1.700 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 0501/89-37-71

O

SILNIKI ZABURTOWE DO ŁODZI • łodzie wiosło
we i motorowe • skupujemy za gotówkę, tylko z
udokum entow anym p o ch od ze nie m .
tel.
0504/09-26-64 W02004294

SIODŁO DO JAZDY KONNEJ WESTERN brązowe, - 1.300 zł.
Kowary, tel. 0695/60-49-88
SKUTER WODNY YAMAHA XL 700, 1998 r., 700 ccm duży,
3-osobowy, moc 80 KM, dozownik oleju, stan b. dobry,, odony,
- 17.500 zł lub zamienię na samochód lub na motocykl. Wro
cław, tel. 0697/27-35-77
SPRĘŻARKA DO POMPOWANIA BUTLI do nurkowania .Liszar", nowy, - 4.000 zł.-Opole, tel. 077/464-74-45
SPRZĘT DO POSZUKIWAŃ PODZIEMNYCH Superscan Pulse
Technology, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 0602/29-44-35
O

SPRZĘT SPORTOWO - TURYSTYCZNY : STOŁY
BILARDOWE od producenta, zarobkow e i rekre
acyjne, sprzedaż, dzierżawa, raty, od 150 zł, p iłkarzyki. T ransport i m ontaż gratis. W szystkie ak
cesoria, renow acja stołów , m o żliw ość w yko ny
w ania s tołu na s p ecjalne życzenie klienta. C hoj
nów, tel. 076/818-65-14
W84050384

STOŁY BILARDOWE nowe i używane, 6,7 i 8 stopowe, zarób-
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kowe i rekreacyjne - od 1.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
0602/19-72-54 v ł
STOŁY DO PING-PONGA KETTLER drewniane i aluminiowe,
od 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/782-43-16, 0603/50-91-11
STÓŁ BILARDOWY 7-stopowy, rekreacyjny, blat z płyty me
blowej, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 0698/35-94-27
STÓŁ BILARDOWY z kijami I bilami, - 2.100 zł. Zgorzelec,
tel. 075/771-83-19, 0604/22-88-44 .
STÓŁ DO PING-PONGA stan b. dobry, - 270 zł. Wałbrzych,
tel. 0507/73-44-35
TOALETA TURYSTYCZNA 2-komorowa, prod. zachodniej, na
działkę, do kempingu, dla osoby chorej, stan dobry, -100 zł.
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/782-43-16, 0603/50-91-11
TOALETA TURYSTYCZNA 2-komorowa, przenośna, ideal
na na działki, do przyczepy kempingowej, -150 zł. Wrocław,
tel. 0501/85-56-99
WYPOSAŻENIE ŁODZI ŻAGLOWEJ .Omega1, maszt, boom
aluminiowy, żagle: fok i grot, wanty i inne, - 1.000 zł. Opole,
tel. 077/456-72-95, 0503/06-82-15

TURYSTYKA
ABSOLUTNIE KOMFORTOWY I TANI CAŁO
ROCZNY WYPOCZYNEK w Górach Sowich, http:
zielonyjar.republika.pl, pokoje 2-osobowe i wie
loosobowe, z łazienkami, TV sat, magnetowid, CD, DVD, czajniki, naczynia/lodówka, taras, par
king zamykany, grill zadaszony, hydromasaże,
możliwe wyżywienie od 3 zł, sala wieloimprezowa na 36 osób, lasy, grzyby, wyciągi, kulig, ceny
już od16 zł/osobę/dobę, tel. 074/845-33-43 (fax)
99000004
• ADMIRAŁ - MIELNO - pokoje gościnne z łazien
kami i*TV, wyżywienie, drink bar, również pokoje
w Sarbinowie, 100 m od morza oraz pole kem
pingowe 150 m od morza w Chłopach, www.ad.
. m ira l.ta .p l.tel. 094/318-99-32, 0502/16-83-45,
0509/18-00-84 T01041584
•
AGORYB W KARKONOSZACH obiekt otoczony
wodą i lasem, dla 30 osób, wczasy, weekendy,
imprezy okolicznościowe, sala rekreacyjna (bilard,
tenis), studio masażu, siłownia, sala taneczna, ko
minkowa, taras, wędkowanie, sprzęt pływający,
wieczorki taneczne, pobyt od 25 zł Faktury Vat
www.agroryb.ig.pl. Gryfów Śląski, tel.
075/781-26-61 (fax), 0606/55-42-28 T01002744

•

•

•

•

•

•

AGROTURYSTYKA .GOZDAWA" oferuje naukę jazdy konN nej, jazdy konne w terenie, obozy jeżdżieckie, konie do spor
tu, pensjonat dla koni, ujeżdżanie, całoroczny czynny wypo
czynek, zakwaterowanie, wyżywienie - 50 zł/doba/osoba,
www. ekowczasy. pl/gożdawa. Kużniczysko, powiat trzebnic
ki, tel. 071/312-72-37
AGROTURYSTYKA .Zielona Zagroda" w Osiecznej k. Lesz
na zaprasza na całoroczny wypoczynek, dwa pokoje 2-oso
bowe z łazienkami, kuchnia z wyposażeniem, liczne atrak
cje (lasy, jeziora, zabytki), spokojna okolica -15.-25 zł/oso
ba/doba. Osieczna, tel. 065/535-06-70, 0606/98-12-78
AGROTURYSTYKA .U Janeczki" w Osiecznej k. Leszna za
prasza na wczasy i weekendy, w ofercie jazda konna, węd
karstwo, biesiady przy ognisku, możliwość organizacji .zie
lo nej szkoły" - 1 5-20 .zł/osoba/doba. Osieczna, tel.
065/535-01-70, 0506/61-33-74
AGROTURYSTYKA W GÓRACH SOWICH pokoje 2-, 3- I
4-osobowe, z łazienkami, możliwość wyżywienia, blisko lasy
1 trasy turystyczne, 20 - zł/osoba/doba. Walim, tel.
074/845-75-57, 0606/33-31-56
AGROTURYSTYKA W KARKONOSZACH Dom .Panorama
pod gwiazdami", 700 m n.p.m., w okolicach Szklarskiej Po
ręby, komfortowy, 4 sypialnie (2- i 3-osobowe), wyposażona
kuchnia, jadalnia, salon z kominkiem, 180 m2, blisko Czech,
sanki, narty, trasy narciarskie i biegowe, - 240 zł /dom/doba
lub 35 d/osoba/doba. Kopaniec, powiat jeleniogórski, tel.
075/751-42-74, 0606/13-53-57
AGROTURYSTYKA W KOTLINIE KŁODZKIEJ w Masywie
śnieżnika, Pisary k. Międzylesia, zaprasza na weekendy oraz
zielone i białe szkoły, ferie zimowe, komfortowe warunki,
pokoje 2- i 3-osobowe, każdy z łazienką, smaczna kuchnia,
piękna okolica, • 60 zł /doba (3 posiłki). Międzylesie, tel.
074/812-62-08, 0691/57-86-44 (zdjęcia do tej oferty można
zobaczyć w internecie pod numerem - A00995 http://wkz.autogielda.com.pl)
AGROTURYSTYKA W KOTLINIE KŁODZKIEJ w górach Sto
łowych, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe - 20 zł/osoba/doba. Ścinawka Średnia, tel. 074/871-52-36
AGROTURYSTYKA W KOTLINIE KŁODZKIEJ w Złotym Sto
ku, gospodarstwo zaprasza na wypoczynek, kuligi, pokoje
2-, 3- i 4-osobowe, łazienka, salon, telewizor, aneks kuchen
ny, możliwość wyżywienia -15 zł/osoba/doba. Złoty Stok, tel.
074/817-73-30

•

•

•

•

•
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•

•

ATRAKCYJNE MIEJSCE NA WYPOCZYNEK W
GÓRACH NA WSI, blisko wyciągi narciarskie, trasy
spacerowe, czyste powietrze, źródlana woda, wspa
niałe widoki. Niedaleko Czarna Góra, Jaskinia Nie
dźwiedzia, kryty basen. Na miejscu altana z grillem
i kominkiem, stół bilardowy, TV, kuchnia. Możliwość
zamawiania obiadokolacji. Zapraszamy na wczasy,
weekendy, www.oberek.pvd.pl, Nowy Gierałtów, tel.
074/814-27-48 T01038824
BAŁTYK - CHŁOPY koło Mielna, nowe domki letni
skowe (pokój dzienny, sypialnia, aneks kuchenny,
łazienka), piękny teren zielony z placem zabaw,
www.stonka.ta.pl, rezerwacje.., tell 094/340-27-32,
094/316-57-82 T01041534
.
BAŁTYK - KOŁOBRZEG - pokoje gościnne .Atrium",
pensjonat położony w cichej dzielnicy, bezpieczny
parking, świetlica, aneks kuchenny, ceny w interne
cie, www.atrium.ta.pl. ., tel. 094/352-83-65
T01041574
BAŁTYK - MIELNO pensjonat .U Jacka", położony
przy samej plaży, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazien
kami lub tańsze ze wspólną łazienką, również apar
tament 2-pokojowy do 5 osób, TV i lodówki w poko
jach - od 25 zł/osobę dorosłą, wyżywienie 5 m obok,
ogrodzony teren zielony www.jacek.ta.pl. ., tel.
094/348-09-43,0501/50-96-43 T01041474

oferty można zobaczyć w Internecie pod numerem - A01060
http://wkz.autogielda.com.pl)
POKOJE W KARKONOSZACH w Miłkowie k. Karpacza -15-20
zł/osoba/doba. Karpacz, powiat jeleniogórski, tel. 075/761-00-82
POKOJE W KARKONOSZACH blisko Karpacza, z możliwością
korzystania z kuchni - 15 zł/osoba/doba. Miłków, tel.
075/761-07-47
POKOJE W KARKONOSZACH w Szklarskiej Porębie, willa, 900
m od wyciągu, blisko centrum, pokoje z łazienkami i TV, par
king, możliwość przygotowania śniadań, cena 35 zł/osobodoba, powyżej 3 dni pobytu ceny do negocjacji, - 35 zł /osoba/do
ba. Szklarska Poręba, tel. 0607/22-70-91 (zdjęcia do tej oferty
można zobaczyć w internecie pod numerem - A01135
http ://wkz.autogielda.com. pl)
POKOJE W KARKONOSZACH w centrum Szklarskiej Poręby,
2-, 3 - 14-osobowe, kuchnia, łazienki, telewizor, blisko wyciągu
na Szrenicę - 20 zł/osoba/doba. Szklarska Poręba, tel.
075/717-23-31
POKOJE W KOTLINIE KŁODZKIEJ aneks kuchenny, łazienka,
TV, parking, blisko wyciągi narciarskie, 1 km od granicy z Cze
chami - 25 d/osoba/doba. Kudowa Zdrój, powiat kłodzki, tel.
074/866-34-43, 0691/89-61-91
POKOJE W KOTLINIE KŁODZKIEJ 1-, 2-, 3- i 4-osobowe, z
łazienkami, TV satelitarna, wysoki standard, bilard, aneks ku
chenny, blisko do pijalni wód, Czarnej Góry, Bielic, granicy cze
skiej, cena 15-30 zł/osoba/doba. Lądek Zdrój, tel. 074/814=85-77

0

O

POSIADAM PLAC O POW. 18 ha, pod rekreację I
turystykę, do zagospodarowania. Oczekuję po
ważnych propozycji. Głogów, tel. 0604/31-7S-11
W84005694

•

REWAL - morze 200 m. Pokoje z łazienkami, TV,
balkonami, aneks kuchenny. Pokoje typu studio, tj.
2 pokoje + łazienka, aneks kuchenny, balkon. Par
king na posesji bezpłatny. Ceny od 18 zł/osoba, do
5.06.2004 r. Czynne cały rok www.sobol.ta.pl., ul.
Zaułek 3, tel. 091/386-28-48 T01001384
REWAL - MORZE - POKOJE I DOMKI LETNISKO
WE. Pokoje z łazienkami, TV, balkonem. Domki łazienka, TV, aneks kuchenny. Teren ogrodzony,
parking, plac zabaw, grill. Dzieci: zniżki, www.zodiak.rewal.ta.pl, e-mail: rewal.zodiak@interia.pl., tel.
091/386-29-50, 0503/00-69-57, 0606/64-08-32
T01034114

•

O

•

•

DOMEK NA POJEZIERZU KASZUBSKIM w Trójmiejskim Par
ku Krajobrazowym, polanka przy jeziorze, komfortowy, 4-osobowy, z kominkiem, TV sat, łazienka z pralką duży iluminowa
ny ogród, altanka, piramida zdrowia,kamienny krąg mocy, grill,
ognisko, oznakowane trasy spacerowe i narciarskie zjazdowe 130 zł/doba. Szemud, tel. 058/676-16-97
DÓMEK W KOTLINIE KŁODZKIEJ przepięknie położony na wy
sokości 600 m, z pięknym widokiem na góry i strumyk górski,
dom 100 m2, salon z kominkiem, 2 sypialnie, aneks, idealne
miejsce na wypoczynek, wyjazd narciarski, romantyczny week
end przy kominku, - 100 zł., tel. 091/452-81-82 po 19,
0601/76-73-23. (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0757 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOMEK W KOTLINIE KŁODZKIEJ komfortowy, 120 m2, 9
miejsc noclegowych, z kominkiem w salonie, okolice Czarnej
Góry, superwarunki, 250 zł/doba za cały domek. Wrocław, tel.
0603/17-77-88, 071/346-60-32 po południu. 0601/77-14-54
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A01156 http://wkz.autogielda.com.pl)

JE ST ZIMA, DOMEK DREWNIANY , za oknem
pada śnieg, a ja siedzę przy ciepłym kominku,
Czarna Góra, „Ski Alpin”, absolutny wypoczynek
zim ow y; w w w .dom kiw ypoczynkow e.republika.pl., tel. 074/814-20-55 W01009024

•

•

MIĘDZYZDROJE - PENSJONACIK CAŁOROCZNY
- wczasy, weekendy, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, urzą
dzona kuchnia, łazienki z natryskami, TV SAT w po
kojach, możliwość parkowania, jedno dziecko do lat
8 z rodzicami gratis - do czerwca 20 zł/osoba/doba,
ceny sezonowe - od 30 zł/osoba/doba, zaprasza
my. Międzyzdroje, tel. 091/328-22-17,
091/322-13-53 fax, 0693/72-25-55 T01016804
POBIEROWO do morza 100 m, centrum, OW .Pu
chatek” zaprasza na 10-dniowe .zielone szkoły" 350 zł, przedszkola - 290 zł, wczasy - 390 zł, w ce
nie: noclegi, 4 posiłki, atrakcje! Cena od
19.03-25.06.2004; latem: tanie, kolonie i wczasy!
Raty! Faktury! Tani autokar! Opieka gratis!., tel.
074/872-49-19 /fax, non stop, T01015184

POKOJE z TV, łazienka, kuchnia, w malown. miejsc, wśród gór
1lasów, k. Świdnicy, 60 km od Wrocławia, miejsce wypadowe w
Góry Sowie, Lochy Walimskie, do zamku Książ i Grodno, do
Czech 30 km, parking, obsł. zorganiz. grup, ferie dla dzieci i
młodz., domowe posił, -1 2 zł /os./doba. Bystrzyca Górna, tel.
074/850-99-59
POKOJE w pensjonacie nad Jeziorem Otmuchowskim, łazien
ki, lodówki, TV sat, 2-osobowe - 50 zł/pokój, apartamenty
4-6-osobowe, z aneksem kuchennym - 80/120 zł/apartament,
zamykany parking, wysoki standard, grill, 12 km do Czech.
Otmuchów T00329 http:/wkz.pop.pl, tel. 077/431-51-82
POKOJE NA POJEZIERZU LUBUSKIM nad Jeziorem Sławskim,
40 km od Zielonej Góry, 35 km od Głogowa - od 20 d/osoba/do
ba. Lubiatów, tel. 068/356-88-07, 0501/39-29-55
POKOJE NA WYBRZEŻU w Mrzeżynie, w odl. 200 m od plaży,
18 km od Kołobrzegu, TV, WC, łazienki, duży ogród, grill, bez
płatny parking, b. dobre warunki, ceny za dobę od osoby: - 20
zł/maj, - 20-25 zł/czerwiec, - 25-30 zł/lipiec i sierpień, zdjęcia
można obejrzeć w internecie pod nr: TC0072. Mrzeżyno, tel.
091/386-65-26, 0607/56-94-08
POKOJE NA WYBRZEŻU GDAŃSKIM we Władysławowie, 2,
3 ,4-osobowe, każdy z łazienką TV, czajniki el., lodówka, grill,
parking na posesji, na wczasy, weekendy, ferie, mogą być gru
py zorganizowane, możliwość wyżywienia na miejscu - 20 zł/oso
bę za dobę. Władysławowo, tel. 058/674-02-52
POKOJE NA WYBRZEŻU KOSZALIŃSKIM z aneksem kuchen
nym, w Grzybowie, blisko Kołobrzegu, nad morzem, cena 20-25
d/osoba/doba. Kołobrzeg, tel. 094/351-78-83, 0607/56r94-17
POKOJE W GÓRACH SOWICH wycieczki szkolne, zielone
szkoły z atr. programem, wyżywienie, noclegi, wycieczki szkol
ne 3-dniowe (2 noclegi + 2 obiady), program, -139 zł. Srebrna
Góra, powiat ząbkowicki, tel. 0501/60-84-28 .
POKOJE W GÓRACH SOWICH kuchnia do dyspozycji, prysz
nice, sala TV, lasy, parking na posesji - 10-15 zł/osoba/doba.
Zagórze Śl., gm. Walim, tel. 074/845-33-83, 0603/18-19-04
POKOJE W KARKONOSZACH z możliwością korzystania z
kuchni, ogrodzony parking, atrakcyjna lokalizacja., tel.
0601/80-96-17
POKOJE W KARKONOSZACH 2-, 3- i 4-osobowe, w Przesie
ce, w malowniczo położonej miejscowości pomiędzy Karpaczem
a Szklarską Porębą nowy dom, sala z kominkiem i TV, blisko
wodospad, węzeł szlaków turystycznych, piętro wydzielone,
kuchnia do dyspozycji, parking zamykany, - 25 zł /osoba/doba.
Jelenia Góra, tel. 075/762-16-42, 0604/89-68-44 (zdjęcia do tej
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M a s z y n B u d o w la n y c h
N ow ych i U żyw anych
te l. 0 7 6 /8 6 2 4 3 5 1 , 0 6 0 1 8 5 3 6 4 4
D ystrybutor Firm

Z a g ę s z c z a rk i 60 kg - 700 kg
S to p y 55 kg -1 0 0 kg
P H y d o c i ę c i a a s f a lt u - b e to i
Z a c ie r a c z k i
W ib r a t o r y d o b e t o n u
L is t w y p ły w a j ą c e d o b e t o i i i
W a lc e 3 0 0 k g - 1 2 0 0 k g
N a r z ę d z ia b r u k a r s k ie
A g re g a ty p rą d o tw ó rc z e
T a r c z e d ia m e n t o w e
M in i k o p a r k i 1 t - 2 t
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AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FITOR KS21-D fabr nowy, 2.2
kW, 2x220 V, 4-suw, benzyna, niskie zużycie paliwa, profe
sjonalny, cicho pracuje, maks. output power 5,3 PS, rated
control output 3,8 PS/3600 PM, - 1.150 zł. Polkowice, tel.
0600/46-52-85
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ELECTRA BACUM Stromberzeuger GT 4101 SB, 2 gniazda po 16 A, 4 kW, - 2.600 zł lub
zamienię na samochód. Prudnik, tel. 077/437-61-30
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY BRIGGS&STRATTON. benzyna, 4-suw 220/380 V, 4.5 kW, zabezpieczenie, profesjonal
ny, prod. USA, - 2.200 zł. Rzeczka, powiat wałbrzyski, tel.
0698/85-16-71

n a p ra w y z a a e s z c z a r e k

WACKER. WEBER, BOMAG, AMMAN
Silników HATZ, FOREMANN.YANMAR
HONDA

Zapewniamy serwis na maszyny od nas
kupione - Gwarancyjny i Pogwarancyjny \

KUPIĘ MATERIAŁY ELEKTRYCZNE:

ŻARÓWKI SODOWE,
RTĘCIOWE
STYCZNIKI I INNE

SIANOŹĘTY - NOWE DOMKI LETNISKOWE 3-,
4-osobowe, 70 m od morza, składające się z
dwóch pokoi, aneks kuchenny, łazienka - 35
zł/osoba/doba. Rezerwacja i informacja., tel.
071/364-50-83, 0502/90-28-00 W01030354
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Przedstawiciel firmy ROBIN
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE .KARELMA' 2, 4, 8,16, 38,
44 kW od 800 zł. Opole, tel. 077/464-74-45

O

__________ tel. 0-603 610 087
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW. - 1.000 zl Syców, tel.
062/785-35-26, 0601/37-83-03
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 6 kW, 2 x 220 V, stan dobry. 2.500 zl. Syców, tel. 0607/30-63-48
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY moc 1.6 kW, prod. niemleckiej, prądnica Bosch, 2 x220 V, 2-suw, po remoncie kapital
nym, stan b. dobry, - 850 zł. Szprotawa, powiat żagański,
tel. 0606/53-65-00

SOPOT - CENTRUM pokoje i mieszkania gościnne,
pokoje 1-, 2-, 3-osobowe z nowym wyposażeniem,
mieszkania kompletnie wyposażone, parking, na
ogrodzonej posesji, do mola, plaży 80 metrów, bli
sko lodowisko i aqua Park, nowoczesny park rekre
acyjny, wyciąg narciarski od 40 zł/osoba/doba., tel.
058/627-03-14, 0603/99-13-36, 0601/65-93-08
T01016314
WCZASY NA KAŻDĄ KIESZEŃ, ŚLIWIN K. REWALA pokoje 2, 3, 4-osobowe z RTV, 10 min spacer
kiem do morza, posesja ogrodzona, parking, plac
zabaw, taras, grill, zdrowa, ekologiczna kuchnia do
mowa, maj, czerwiec - doba + wyżywienie (śniada
nie + obiad) - 37 zł, w sezonie - doba + wyżywienie
(śniadanie + obiad) - 47 zł., tel. 091/386-29-85,
0506/09-1540 TO1039234
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MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO KLIENTAl
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AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW. 2x220 V, silnik benzynowy 4-suw, nowy model, zużycie paliwa 0.5 l/godz., fabrycz
nie nowy, - 1.330 zł oraz drugi 1.5 kW, walizkowy, bardzo
cichy - 1.060 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY min. 4 kW. Wrocław, tel.
0608/68-86-73
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 6 kW. 380/220 V, stan Ideałny oraz Honda, 3,5 kW, 4x220 V/12 V, prod. japońskiej oraz
agregat 2 kW, fabrycznie nowy, stojący - 1.550 zł. Wrocław,
tel. 0501/79-70-81
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EINHELL MPS 1,5
kW/2PS/800 W/220/230 V, nowy, prod. niemieckiej, zużycie
paliwa 0,5 l/h, zbiornik o poj. 4 I, nieduży, maks. ciągła pra
ca - 6 godz., automatyka obciążeniowa, możliwość podłą
czenia elektrycznych narzędzi, oświetlenia, RTV i inne od
biorniki, - 960 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-15-75,
0692/95-05-98
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, 1980 r., silnik Ify, 35 kW, 4.500 zł. Legnica, tel. 076/854-79-85, 0695/80-63-31
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GEKO, 2001 r. 6.5 kW, silnik
Honda, stan b. dobry, - 3.900 zł. Lwówek Śląski, tel.
0695/20-16-19
AGREGAT SKRAPLAJĄCY do szafy lub lady chłodniczej, 2
szt, - 250 zł. Świebodzice, powiat świdnicki, tel.
0607/44-18-41

BRYKIECIARKA I paleciarko-brykieciarka i inne
urządzenia do brykietowania., tel. 0504/02-17-32
W01037914

BUTLA ACETYLENOWA i tlenowa + nowe reduktory, komplet,
- 700 zł. Wrocław, tel. 071/367-79-55, 0605/82-40-44
BUTLA GAZOWA, - 50 zł. Bielawa, tel. 0600/79-41-23
BUTLA GAZOWA z argonem + nowy reduktor, - 300 d. Wro
cław, tel. 0505/03-54-23
BUTLA GAZOWA, C02 do migomatu duża, waga 30 kg -160 zł
lub zamienię na silnik elektryczny 1,5,2,2,5,5 kW, 2850 obr./min.
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-64-21
BUTLA TLENOWA cena -170 zł. Grodków, powiat brzeski, tel.
0603/36-51-55
BUTLE ACETYLENOWE I TLENOWE z manometrami, wężami
1palnikami, - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-11-88
CYKLINIARKA SP-22, - 800 zł. Dąbrowa, tel. 077/464-13-98
CYKLINIARKA LAGLER PROFIT prod. niemieckiej, 1,8 kW, bez
pyłowa, wałek rozprężny, 220 V, worek, stan idealny - 4.500 zł +
wałek rozprężny nowy - 930 zł. Wrocław, teł. 071/311-40-94
CZĘŚCI DO. SILNIKÓW SPALINOWYCH S-322, S-323, S-324
cena od 10 zł. Opole, tel. 077/464-74-45

S a lo n n o w y c h i u ż y w a n y c h m a s z y n

SRKRCHER
PRZYJMUJEMY UŻYWANE
URZĄDZENIA W ROZLICZENIU!

Przy zwrocie starej maszyny,
myjka gorącowodna
HDS 895 S taniej o 2.000 zł

NOWE SILNIKI SPALINOWE
d o m a s z y n , p ro d u k o w a n e w C hin ach
K G 1 6 0 b e n z y n a - 1 .2 0 0 z ł
K G 390
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AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ze spawarką moc 20 kW, 3.000 zł. Gronów, powiat zgorzelecki, tel. 0600/55-79-71
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY cichy, kempingowy, 800 W,
230 V, fabrycznie nowy, • 850 zł. Nowogrodziec, powiat bo
lesławiecki, tel. 0605/95-17-36

DOSTAWA RA TEREHE CAŁEGO KRAJU GRATIS!!!

42-242 Rędziny
k. Częstochowy
ul. Wolności 187a

otow m /

tel. 034/320-19-08
tel. kom. 0-602 355 548

w w w .m yjki-karcher.com

AGREGAT SPRĘŻARKOWY AIRPOL A 50 wydajność 50
m3/godz., ciśnienie 10 atm., 2-stopniowa, stan b. dobry, 2.500 zł. Słupia, gm. Baranów, tel. 0695/67-46-07
AGREGAT SPRĘŻARKOWY 30-56VA, 1996 r. natryskowy,
wysokociśnieniowy, wyd. 9 t/min, ciśnienie sprężanego pow.
8 bar, ciśnienie cieczy 740 bar, stan b. dobry, - 3.000 zł.
Wałbrzych; tel. 0601/51-03-94
AGREGATY CHŁODNICZE: Bitzer F502, z chłodnicą powie
trza - 1.500 zł/szt., samochodowy Carrier Zephyr 180, kom
pletny - 4.500 zł/szt. Trójca, tel. 075/771-83-28
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE : 20 kW, 44 kW i 100 kW od 5.000 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 0600/01 -61 -42
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE : 1.5 kW, 230 V - 700 zl, 2
kW - 800 zł, 4 i 5 kW 380 V - 1.200 zł oraz inne. Brzeg, tel.
077/411-35-14, 0692/01-90-43
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE. benzyna : Endres - 1.400
zł, Bosch - 1.200 zł. Lubań, tel. 0501/46-64-60

AGREG AT PRĄDOTWÓRCZY, benzyna, diesel
1-fazowy i 3-fazowe, 230/440 V, 1-20 kW oraz
turystyczne, kempingowe 12/24/230 V, nowe i
używ an e, p iły s p a lin o w e , z a g ę s z c z a rk i,
sk u p -s p rz e d a ż -k o m is .
W ro cław ,
te l.
0607/30-63-48
W02006344

AGREGATY PRĄDOTW ÓRCZE-skup-sprzedaż,
bardzo d u iy wybór, z zapasów magazynowych,
fabrycznie nowe, w ciągłej sprzedaży, 170 szt. w
magazynie, od 8 do 500 kW oraz 1 megawat 12,5
megawata. Zabrze, tel. 032/271 -95-08 w godz.
7-17 W0101578*

AUTOMAT DO PRODUKCJI zębników, - 1.500 zł. Wrocław, tel.
071/796-39-45
AUTOMAT DO PRODUKCJI NAKRĘTEK M4, M10 produkcja
rzemieślnicza, wydajność 12 szt./min, - 2.500 zł. Oleśnica, tel.
071/314-93-41, 0503/89-45-81

PLESZEWSKIE KOTŁY CO

AGREGAT PRĄDOTW ÓRCZY K A RELM A • au
toryzowany serwis fabryczny, sprzedaż i skup,
nowe i używane, tanio, gwarancja. Naprawy:
silników, prądnic, elementów elektronicznych,
świadectwa. Części do siln ików S-322, S-323,
S-324. Części do prądnic szczotkowych, 30 lat
praktyki. Kom prachcice, powiat opolski, tel.
077/464-74-45, 0602/74-74-08
W01034034

OP03044f

WEBER, DR. SZOLZE
JAZON, KREBER

d|D m e ła b o

AGREGAT CHŁODNICZY THERMO KING elektryczno-spalinowy, do naczepy, - 2.900 zł. Psary k. Wrocławia, tel.
071/387-81-94
AGREGAT CHŁODNICZY KERSTNER, 1997 r. biały, na 15
m3, - 4.500 z ł , możliwość zamontowania do każdego busa.
Milicz, tel. 071/384-22-7.1, 0605/33-24-14

O
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Sprzedaż
Serwis

MASZYNY
I URZĄDZENIA

O

BUD - MASZ

BOSCH
Elektronarzędzia

WCZASY NA WYBRZEŻU w okresie od 20.06 do 05.09.2004 r.,
rezerwacja miejsc, pokoje wyposażone, restauracje, bary, la
tarnia morska I inne atrakcje, w miejscowości Sasino k. Łeby •
30 zł/osoba/doba. Gryfów śl., powiat lwówecki, tel.
075/789-43-32
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE OSOBOWYM do Wied
nia, dla 2 osób, wyjazd z Głogowa 18.03.2004 r. o godz. 6 rano,
przez przejście graniczne Boboszów. Głogów, tel.
076/726-03-35, 0608/36-87-31
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE do Niemiec i z powro
tem. Lwówek Śląski, tel. 075/647-70-71, 0602/73-84-30
ZAMIENIĘ WCZASY NA WYBRZEŻU dla 2 osób, tygodniowe,
w hotelu .Slavia" w Międzyzdrojach, wartość 2.200 zł - na kom
puter, z monitorem i drukarką w cenie do 1.600 zł. Wrocław,
tel. 0696/82-75-74

MIESZKANIE W KOTLINIE KŁODZKIEJ w Dusznikach Zdroju,
nowe budownictwo, samodzielne, wyposażona kuchnia, łazien
ka, centrum miasta, parking pod domem, blisko wyciągu nar
ciarskiego w Zieleńcu, leczniczych źródeł mineralnych, -100 zł
/doba lub 500 zł/tydziert. Wrocław, tel. 071/303-27-32 po godz.
19, 0507/09-64-84

ALGA - DOM GOŚCINNY W MIĘDZYWODZIU po
koje z balkonami, 2-, 3-, 4-osobowe, łazienka, TV,
aneks kuchenny, grill, spokojna okolica przy lesie, do morza 300 m, rezerwacja, cena w zależ
ności od okresu pobytu - od 20 do 40 zł/dobę (od.
godz. 14 do 11). Międzywodzie, tel.
091/381-48-35,0601/67-43-57
T87000024

APARTAMENT w zamku Książ, wyposażony, 5-osobowy - 400
zł/dobę. Wałbrzych, tel. 074/854-67-06, 0508/24-11-99
APARTAMENT W KARKONOSZACH w Karpaczu, 2 sypial
nie, salon z aneksem kuchennym, łazienka, - 30 zł /osoba/do
ba. Karpacz, powiat jeleniogórski, tel. 075/761-82-69
APARTAMENT W KARKONOSZACH samodzielny, komfor
towy w centrum Szklarskiej Poręby, 40 m2, pokój dzienny,
sypialnia, wyposażona kuchnia, łazienka, TV sat, widok na
góry; w pobliżu: kryty basen - 200 m, parking strzeżony - 50
m, wyciąg na Szrenicę - 500 m, cena od 30 zł/osoba/doba.
Szklarska Poręba, pow. jeleniogórski, tel. 0505/93-66-45
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - A01136 http://wkz.autogielda.com.pl)
APARTAMENT W KARKONOSZACH w Szklarskiej Porębie,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, TV, taras, ogród, osobne wej
ście, w pobliżu basen kryty i sauna (300 m), spokojna okoli
ca - od 30 zł/osoba/doba. Szklarska Poręba, tel.
075/717-21-86
APARTAMENT W KOTLINIE KŁODZKIEJ w Polanicy Zdro
ju, 2 sypialnie, salon z kominkiem, duża łazienka, TV, radio,
osobne wejście, zamykany parking na samochód - 30 zł/do
ba od osoby. Polanica Zdrój, tel. 074/868-15-83

•

•

BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Dajana”, pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, duży ogrodzony
teren zielony, parking, www.dajana.ta.pl. ., tel.
094/318-94-14 T01041494
BAŁTYK - MIELNO pensjonat „Interszyk", pokoje,
apartamenty, przyczepy kempingowe i domki, aneks
kuchenny, duży zielony teren z miejscem zabaw dla
dzieci, sprzęt wodny, bezpieczny parking, www.interszyk.ta.pl.., tel. 094/316-61-05 T01041504
BAŁTYK - MIELNO Sarbinowo, pensjonaty .Nad
brzegiem morza”, położone przy samym morzu, 2
pensjonaty polecają pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z
łazienkami i TV, niektóre pokoje z widokiem na mo
rze - niedrogo! www.brys.ta.pl. ., tel. 094/316-55-47,
0508/99-29-97 T01041514
BAŁTYK - MIELNO nowe domki z pełnym wyposa
żeniem (2 pokoje, łazienka, zaplecze kuchenne),
położone przy samej plaży, ośrodek .Złota Plaża”,
www.zlotaplaza.ta.pl, od czerwca 094/316-64-13..,
tel. 094/342-41-84, 0506/13-38-32 T01041524
BAŁTYK - MIELNOŁazy .Orka”, pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, z łazienkami i tańsze ze wspólną łazienką,
domek letniskowy, lodówki, czajniki, teren zielony z
parkingiem, www.ta.pl/orka. ., tel. 094/318-29-77,
0606/14-24-66 T01041544
BAŁTYK - MIELNOŁazy .Alga", pokoje 2-, 3-, 4-oso
bowe, I studia, 2-pokojowe z łazienkami, aneks ku
chenny, lodówki, parking, niewysokie ceny, www.algalazy.ta.pl.., tel. 094/318-29-79 T01041554
BAŁTYK • MIELNO domki murowane z łazienkami i
TV, stołówka na miejscu, duży bezpieczny parking,
teren zielony, klubokawiarnia, www.mielno.irena.ta.pl.., tel. 094/318-95-78 T01041564
BAŁTYK - MIELNO .FLORIAN’ blisko plaży - poko
je 2-osobowe, apartamenty i 2-pokojowe studia, wy
żywienie, w każdym łazienka, lodówka, TV, telefon i
radio a w apartamentach, aneks kuchenny, również
2-pokojowe domki letniskowe z pełnym wyposaże
niem, aneksem kuchennym w Łazach k. Miel
www.fresko.com.pl, cenniki w internecie.,, tel.
094/318-96-19 T01041604
BAŁTYK - REWAL Pustkowo, pensjonat i niedrogie
domki przy plaży, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazien
kami i TV oraz domki do wynajęcia, wyżywienie na
miejscu, www.alex.ta.pl. ., tel. 091/386-42-49
T01041484
BAŁTYK - USTRONIE MORSKIE kameralny pen
sjonat .Marta” poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z ła
zienkami i TV, wyżywienie I parking na miejscu, nie
wysokie ceny, www.marta.ta.pl. ., tel. 094/351-51-23
T01041614
BAŁTYK - MIELNO willa 'Faraon" pokoje 2-, 3-,
4-osobowe i apartamenty z aneksem kuchennym,
100 m. od morza, www.faraon.ta.pl tel.
094/318-95-13, 0603/58-20-68

CZĘŚCI DO WIERTARKI DO DREWNA przelotowej, prod. wioskiej - od 20 zł. Leszno, tel. 0696/80-06-88
DŁUTOWNICA do metalu (przystawka), - 1.000 zł. Wałbrzych,
tel. 074/843-36-25
DRUKARKA TAMPONOWA HD-130 ręczna, wielkość formy ( M ,
kowanej 130x100 mm, do druku na długopisach, zapalniczkach,^
gazetach reklamowych, - 2.000 zł. Wrocław, tel, 071/373-18-83
w godz. 8.30-16.00

O

DRUKARKA TERMICZNA do drukowania napisów
na profilach lub rurach., tel. 071/315-03-59,
0603/85-61-27 W01039274
DYSTRYBUTOR PALIWA z legalizacją 2 sztuki, stan b. dobry,

- 4.000 zł /szt.. Otmuchów, tel. 077/431-42-44, 0609/63-35-81
DŹWIG HDS, 1989 r. udźwig 1500 kg, kpi. dokumentacja, - 3.000
zł. Studzieniec, tel. 068/323-59-17
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Wyłqczny i bezpośredni importer poszukuje partnerów handlowych!!
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LINIA DO PRODUKCJI BRYKIETÓW WĘGLOWYCH, • 33.000
zł. Łódź, tel. 0602/70-82-82
LINIA DO PRODUKCJI GRANULATÓW TWORZYW SZTUCZ
NYCH, •• 15.000 zł: lą d e k Zdrój, powiat kłodzki, tel.
0603/07-66-83' '

fREMONTY SILNIKÓW 0 0 ZAGĘSZCZAREK]
Sprzedaż części - rozpłacze, pompy wtryskowe, filtry, uszczelki i innej

Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda
S K L E P W A R SZ T A T . ■ MOTOR - D IE SE L ;

O

ELEKTRODY SPAWALNICZE fi 4, typ 146 EB. cena -10 zł/pacz
ka. Ługi, powiat strzd.-drezdenecki, tel. 095/76f-13-11
ELEKTRODY SPAWALNICZE różne, ii 3.25-5 mm • 20 zł/pacz
ka. Wrocław, tel. 071/345-24-14
FALOWNIK ACS 400 do napędu silnika (7.5'kW maks.), w fa
brycznym opakowaniu, pełny opis, • 2.500 zł. Trzebnica, tel.
071/387-49-36, 0609/92-91-59
FORMA DO WTRYSKARKI profesjonalna, na tacki bankieto
we, oryginalna, zastrzeżony wzór, - 50.000 zł. Wrocław, tel.
0501/32-09-88
FREZARKA do drewna z frezami, stan b. dobry, -1.200 zł. Ple
szew, fel. 062/742-54-73, 0691/36-33-47
FREZARKA do metalu uniwersalna, • 5.000 zł. Wałbrzych, tel.
074/846-46-50, 0692/36-84-22
FREZARKA uniwersalna FA4A-TOS, prod. czeskiej, dł. stołu
1600x350, stół obrotowy, podzielnica, sprawna; • 9.500 zł. Wro
cław, tel. 071/341-44-45
FREZARKA WANADER pionowa, stan b. dobry, dł. stołu 1 m, 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-11-96 do godz. 15,
0602/23-66-39
FREZY PALCOWE fi 2-45 mm, 100 sztuk. • 500 zł. Lewin Brze
ski, td.077/412-78-73
GIĘTARKA do zbrojeń, ręczna, śred. do 12 mm, -120 zł. Wo
łów; tel. 071/389-38-82 po godz. 16
GIĘTARKA DO BLACHY dekarska, dł. robocza 2 m, -1.400 zł
lub zamienię na samochód osobowy, diesel. Dąbrowa Bolesła
wiecka, tel. 075/736-99-82
GIĘTARKA DO BLACHY dekarska, szer. robocza 2 m, nowa,
prod. niemieckiej, • 2.50.0 zł. Wrocław, tel. 0505/76-85-81
GIĘTARKA DO RUR, • 600 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-40-41
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KARCHER * KRANZLE * EHRLE* INNE * IMPORT,
SERWIS, KOMIS. Maszyny myjące i sprzątające,
nowe i używane, z gwarancją, części zamienne,
węże ciśnieniowe, spiralne, grzejne, atrakcyjne
ceny. Nowe za sta re , z rabatem ., tel.
071/357*06*71,0602/61*81*47
W02007044

KLEJARKA STOLARSKA. • 3.000 zł. Kępno. teł. 0694/89-58-95
KOŁA PASOWE różne rozmiary, od fi 5 do 50 cm, 100 szt., od
10 zł/szl Wrodaw, tel. 0691/69-51-16
KOMORA WĘDZARNICZA ATMOS, - 12:500 zł. Twardogóra,
tel. 071/315-81-36, 0601/70-54-75
KOWADŁO, - 300 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-22-81
KRUSZARKA młotkowa, silnik 30 kW, - 8.000 zł. Wolsztyn, tel.
0602/34-95-34
KUPIĘ AGREGAT CHŁODNICZY do.sarnochodu Star 742, izo
terma, w dobrym stanie. Wrocław, tel. 071/339-25-95,
0604/08-83-10
KUPIĘ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY w obojętnym stanie. Opo
le, tel. 077/464-7445
KUPIĘ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GESAN trójfazowy lub
jednofazowy, mało używany, rok prod. 1998 r. (maksymalnie).
Smolec, td . 071/316-18-08
KUPIĘ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY. Wrocław, tel.
0601/71-59-58
KUPIĘ AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE prod. polskiej i zachod
niej, sprawne i uszkodzone. Brzeg, tel. 077/411-35-14,
0692/01-9043
O ' KUPIĘ BRYKIECIARKĘ DO TROCIN może być do

remontu., tel. 0605/63*47*57
O
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Biuro Handlów* w e Wrocławiu
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-frezarki
- zacieraczki do betonu
- listwy wibracyjne

W01037904

KUPIĘ BUTLE do gazów technicznych i konte
nery, butle do gazu propan-butan: 3 kg, 5 kg, 11
kg, 33 kg oraz zbiorniki przydomowe (propan-butan) o różnych pojem nościach. Wrocław, tel.
0608/66-58-45
W81004454

KUPIĘ GIĘTARKĘ DO BLACHY ręczną, szerokość robocza 1
m. Opole, td. 0602/64-61-72
KUPIĘ GIĘTARKĘ DO PŁASKOWNIKÓW i profili oraz szlifier
kę 2-tarczową, dużą, 380 V. Gubin, tel. 068/45546-29
KUPIĘ LINIĘ DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLA
NYCH automat firmy Schlosser lub PM-1, z Enodągiem, może
być do remontu. Dobrzyca, td. 0602/88-31-25
KUPIĘ MASZYNĘ DO PRODUKCJI SKARPET. Kędzierzyn-Koź
le, td. 077/481-91-14, 0691/72-80-50
KUPIĘ MASZYNĘ STOLARSKĄ DYMA-8'. Wrocław, tel.
0693/21 -67-36
KUPIĘ MASZYNĘ STOLARSKĄ DYMA-8. Wrocław, tel.
071/338-00-62
KUPIĘ MASZYNĘ STOLARSKĄ DYMA-8 lub podobną wyrówniarko-grubośdówkę, może być do remontu, chętnie na 230 V.
Złotoryja, td. 076/877-60-54
KUPIĘ MASZYNY KAMIENIARSKIE: trak linowy, wycinarkę li- niową do profili, maszyny do produkcji wazonów, używane, w
dobrym stanie technicznym. Płock, td. 024/262-09-21
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE : frezarkę dolnowrzedonową,
grubośdówkę, piłę i inne maszyny stolarskie, mogą być uszko
dzone lub do remontu. Bdesławiec, tel. 075/732-12-59
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE i tartaczne, mogą być do na
prawy lub SAM. Kłodzko, tel. 0605/37-7341
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE: grubościówka, frezarka, szli
fierka, piła, wyrówniarka. Lubin, tel. 076/842-70-11,
0609/83-14-04
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE: pilę, frezarkę, do tartaku. Sy
ców, powat oleśnicki, td. 0602/46-06-64
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE. Wrodaw, td. 071/346-23-tO,
0601/70-33-89
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE fabryczne - od 600 zł. Wro
cław, tel. 0607/62-51-28
KUPIĘ MASZYNY I URZĄDZENIA : frez obwiedniowy, moduł
16, przekładnię WD 200 lub 250. Krotoszyn, tel. 0603/63-70-88
KUPIĘ MASZYNY I URZĄDZENIA : silniki dektryczne, prze-

KUPIĘ MYJKĘ CIŚNIENIOWĄ KARCHER. Jawor. tei.
0600/75-86-98
KUPIĘ NAGRZEWNICE wodne, używane. Ochla, tel.
068/321-15-19, 0601/76-46-68
KUPIĘ NAGRZEWNICĘ SPALINOWĄ od ogrzewania hali. Wro
cław, teł. 071/338-00-62
KUPIĘ NOŻE DO GILOTYNY mogą być używane. Sędziejowi
ce, powiat łaski. teł. 043/677-18-55
KUPIĘ ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY warsztatowy, z komple-

f KKRCHER
MASZYNA DO PRODUKCJI SKARPET D3VC automatic, na
pęd elektryczny, kompletna, stan dobry, • 1.800 zł lub zamienię
na samochód, możliwe raty (bez banku). Świdnica, tel.
074/851-61-31, 0501/6049-65
MASZYNA DO PRODUKCJI ŚWIEC stołowych. wydajno# 136
świec/godz., technicznie sprawna, - 9.500 zł. Namysłów, td.
077/419-14-03, 0602/18-00-94
MASZYNA DO WYROBU PIECZĄTEK walizkowa, nowa, nauczę
obsługi i wyrobu pieczątek. • 1.000 zł. Wrocław, tel.
071/357-89-85 wieczorem
MASZYNA DRUKARSKA profesjonalna, do sitodruku, do dru
kowania na folii, papierze, 380 V, • 1.900 zi oraz ramki alumi
niowe z naciągiem Komory)on, - 45 zł/szL, rakle. Wrodaw, td.
071/36342-17, 0505/29-5440
MASZYNA DZIEWIARSKA PASSAP ELECTRONIC z napędem,
stan dobry, - 1.000 zł. Wrodaw. td. 071/350-86-56
MASZYNA KRAWIECKA PFAFF wieloczynnościowa, - 320 zł.,
td. 0607/10-00-83
MASZYNA KRAWIECKA PFAFF wieloczynnośdowa, na żeliw
nych nogach * stół, • 350 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel.
074/811-25-50
MASZYNA KRAWIECKA TEXTIMA, JUKI - overlock 4-, 5-nitkowy, cena 400-1.400 zł. Olszyna, powiat lubański, tel.
0502/34-63-05
MASZYNA KRAWIECKA YAMTO overlock 5-nitkowy, stan b. do
bry. - 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-98-04
MASZYNA KRAWIECKA wieloczynnościowa, domowa, stan b.
dobry, - 300 zł. Wrodaw. td. 0693/17-17-75
MASZYNA KRAWIECKA ŁUCZNIK LŹ-3 przemysłowa, spraw
na, stan dobry, • 100 zł. Wrocław, td. 071/345-31-26
MASZYNA KRAWIECKA stebnówka, płaska, przemysłowa,
prod. koreańskiej, mało używana, • 750 zł. Żmigród, tel.
0505/95-78-00
MASZYNA PIEKARNICZA • rogalikarka, automatyczna, mało
używana, technicznie sprawna, - 6.500 zł. Oława, tel.
071/313-9043, 0607/40-08-94
MASZYNA STOLARSKA łuszczarka do skrawania łorniru-obłogi, prod. niemieckiej, - 20.000 zł. Kępno, tel.
0600/78-71-00
MASZYNA STOLARSKA, 1999 r. : grubościówka, wyrówniar
ka, frezarka, urządzenie wiercące, stan b. dobry, - 12.300 zł.
Głogów, td. 076/834-95-05, 0507/09-79-26
MASZYNA SZEWSKA SINGER łaciarka. - 600 zł. Wrocław, tel.
071/342-65-57
MASZYNY DEKARSKIE: gilotyna (szer. 1 m). zaginarka (szer.
1 m), walcarka (szer. 1 m), zwijarka (szer. 1 m), żłobiarka, zagi
narka (szer. 2 m), palniki do papy, narzędzia elektr. i inne, 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-81-52
MASZYNY DO KONFEKCJONOWANIA PAPIERU TOALETO
WEGO. - 9.700 zł. Krzycko Małe, tel. 065/533-16-06
MASZYNY DO PAKOWANIA próżniowego typu IN-5, zdooazowaniem, na 2 woreczki, ze stali szlachetną, stan b. dobry, 6.000 zł. Lubin, td. 076/74940-67. 076/724-0540
MASZYNY OO PRODUKCJI GWOŹDZI » bęben do czyszcze\ ula, - 20 000 zl. Wałbrzych, tel. 0602£5-70-76
MASZYNY DO PRODUKCJI OPAKOWAfcdrewnianych,
łuszczarki, gilotyny, zszywarki, używanejwod. włoskiej, -12.000
zł. Szprotawa, tel. 068/376-59-06

KUPIĘ SILNIKI ELEKTRYCZNE w cenie 1 zł/kg. Syców, powiat
deśnicki. td. 0600/53-72-91
KUPIĘ SIŁOWNIK do dźwigu CHD fi 100 x 6000 lub o podob
nych wymiarach. Kalisz, td. 0602/3341-70
KUPIĘ SPAWARKĘ. Wrocław, tel. 071/346-23-10,
0601/70-33-89
KUPIĘ SPAWARKĘ MIGOMAT 150/250 V. Jdenia Góra, td.
0603/94-08-60
KUPIĘ SPAWARKI WIROWE 5 szt Wrodaw, tel. 0691/69-51-16
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ 8 atm, ze zbiornikiem o poj. 251,220 V, w
b. dobrym stanie - do 350 zł. Świdnica, td. 074/850-13-53,
0600/20-24-17
KUPIĘ SPRĘŻARKI WAN 2- i 3-tłokowe + zbiorniki 120,4001,
fabryczne. Pustków Wilcz., powiat' wrodawski, tei.
0601/96-21-05
KUPIĘ SPRĘŻARKI 3JW60, WAN 2-tlokowe, do remontu, niekompletne. Twardogóra, td. 071/315^00-32 po godz. 16
KUPIĘ STACJĘ PALIW do demontażu lub rozbiórki, nieczyn
ną, bez gruntu. Żarów, tel. 074/858-09-60,0601/05-20-60
KUPIĘ SZLIFIERKĘ KĄTOWĄ ręczną, prod. bułgarskiej, tarcza
fi 180-230 mm, moc 1800-2200 W, w obudowie metalowej. Ja
wor, td. 076/87049-21
KUPIĘ SZLIFIERKĘ STOŁOWĄ z tarczą fi 125 mm. Boguszów-Gorce, td. 0602/30-75-80
KUPIĘ TOKARKĘ. Milików, tel. 075/731-73-54
KUPIĘ WAGĘ SAMOCHODOWĄ od 15-50 t. Bielawa, tel.
074/83347-29, 0602/73-6945
KUPIĘ WIELOPIŁĘ DO DREWNA grubość dęda do 100 mm
oraz piłę do cięcia wzdłużnego i poprzecznego. Wrodaw, tel.
0603/52-76-38
KUPIĘ WÓZEK PALETOWY długi. Wrodaw, teł. 0501/15-36-20
KUPIĘ WYCIĄG TROCIN z cyklonem, wyd. do 8000 m3/h. Wro
cław, td. 071/338-00-62
KUPIĘ WYKRYWACZ METALI dyskryminacja, wyświetlacz - do
400 zł. Wrodaw, tel. 0608/10-50-68
KUPIĘ WYTŁACZARKI do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Kalisz, tel. 062/761-9944, 0503/07-77-96
KUŹNIA POLOWA, - 850 zł. Pieszyce, tel. 074/836-66-23
LAKIERNIA proszkowa, z osprzętem, kpi, • 55.000 zł. Budziwojowice, gm. Długołęka, powiat wrocławski, td. 071/399-20-20
LEWAREK KOLEJOWY, -130 zł. Wrocław, td. 0601/78-28-97
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MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZE
NIOWEJ zwykłych i powlekanych plastikiem, o
różnym w ym iarze oczek, kwadratowych i w
kształcie romba, z aprobatą techniczną • 2 lata
gwarancji, pełny serwis • części zamienne, cena
2.800 zł, urządzenia do siatek zgrzewanych po
sadzkowych, cena 5.600 żf urządzenia do powle
kania drutu plastikiem - 50.000 zł. Metalplast,
W isz n ia Mała, te l. 071/312-74-92 tel./fax,
0603/88-26-10 W82001594

MASZYNY DO PRODUKCJI ZNICZY wkładów parafinowych (po
2 sztuki), ręczne, wydajność 150-250 szt./godz„ praca metodą
suchą, łącznie produkują 7 rodzajów wkładów fi 60-80, razem
lub osobno, informacje o zakupie komponentów do produkcji
parafiny, knotów, dekli i kubków, - 700 zł /szt. Wrocław,’ tel.
0600/62-14-31
MASZYNY DO WYKRAWANIA OTWO RÓWAUFRAproteaonalny zestaw: praska hydrauliczna, wykrojniki (8 szt.), walizki, 1.700 zł. Wrocław, td. 071/78741-15, 0506/12-84-68
MASZYNY DRUKARSKIE : Planeta Briiiant B-2, z 1976 r., stan b.

lk c t m t a l Sp. i a.s., 54-017 W rócim
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o gr. 1 -100 mm, ST3S 18G2A \
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?

typ 63,22,23, 30, 32,29, NU itp.
fax 076/840-08-80, tel. 0-604 557 554
kowa, 5 0 1,220 V, motoreduktory 380 V, elektronarzędzia Bosch
i Black & Decker, uszkodzone - od 100 zł/szt. Chojnów, powiat
legnicki, td. 0604/8547-79
MASZYNY I URZĄDZENIA: sprężarka 3JW60, zbiornik 1801,
silnik 2,2 kW, 380 V,.stan b. dobry -1.200 zł, zbiornik ciśnienio
wy, poj. 180 I - 250 zł. Grodków, powiat brzeski, tel.
0603/36-51-55
MASZYNY i URZĄDZENIA: szlifierka 2-taśmowa, do gdanteri
drzewnej -1.900 zł, szlifierkopderka stacjonarna • 1.600 zł, piła
tarczowa • 1.000 zł; wszystkie prod. niemieckiej. Jelenia Góra,
td. 0503/06-98-04
MASZYNY I URZĄDZENIA : silnik dektryczny, 2,3 kW. 230 V.
2800 obr./min • 250 zł, pila łańcuchowa, ełekbyczna • 250 zł.
Jelenia Góra. td. 075/642-37-86, 0608/76-59-17
MASZYNY I URZĄDZENIA: wiertarka stdowa WS-15 • 900 zł,
piła tarczowa - 1.400 zł, spawarka mini mag K-250 • 1.550 zł,
stół spawalniczy z wentylatorem - 350 zł. Jelenia Góra, td.
075/764-83-73, 0609/93-90-09
MASZYNY I URZĄDZENIA : noże tokarskie składane - 11 zł,
frezy pdcowo-czdowe, fi 12,5-22 - 6-15 zł, uchwyt tokarski fi
400,4-szczękowy - 300 zł, płytki widiowe do noży tokarskich •
2 4 zł. Jelenia Góra, td. 075/764-83-73, 0609/93-90-09
MASZYNY I URZĄDZENIA : szafa sterownicza, duża • 250 zł,
kowadło kowdskie, średnie, uszkodzona piętka • 200 zł, przy
stawka ostrzdki do noży stolarskich - 400 zł, stół krzyżowy 400 zł, sprężarka do remontu, mda - 200 zł. Jordanów Śląski,
td. 071/316-11-28, 0503/09-26-28
MASZYNY i URZĄDZENIA: płyta kowdska, duża -180 zł. prze
kładnia zębata - reduktor ZS-200,200 zł, 2 szt, -180 zł. Kroto
szyce, powiat legnicki, td. 0600/8741 0
MASZYNY I URZĄDZENIA: motoreduktory 1.5 kW/22 obr., ze
sprzęgłem - 220 zł, 1.5 kW/22 obr. • 200 zł, agregat sprężarko
wy 0.44 kW/220 V. Legnica, tel. 0609/274840
MASZYNY i URZĄDZENIA: wyrówniarka .40’ , długość 315 cm,
żeliwna, hamulec elektroniczny • 3.900 zł, piła taśmowa .80*.
żeliwna - 2.000 zł. Leszno, tel. 0696/80-06-88
MASZYNY i URZĄDZENIA : spawarka TIG • 2.100 zł, plazma
do dęda, gr. do 22 mm • 3.700 zł, gr. do 10 mm - 2.100 zł.
wiertarka WE-25, słupowa • 1.600 zł, nożyce do blachy ręczne.

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl
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MASZYNY WULKANIZACYJNE nowe i używane,
demontażownice opon, wyważarki, sprężarki,
przyrządy do geometrii kół, sprzedaż • serwis •
gw arancja,
napraw im y
każdą,
www.grasz-pól.com.pl. Lubin, tel. 076/844-23-84
-W84050454

MASZYNY WULKANIZACYJNE: montażownicevdo opon (2 szt.)
prod. włoskiej • 2.800 zł i prod. niemieckiej • 3.500 zł. Bystrzyca
Kłodzka, tel. 074/811-80-25, 0693/12-16-35
MASZYNY I URZĄDZENIA : suwnice elektryczne, udźwig 500
kg i 1.000 kg - 4.200 zł, szlifierka do granitu, kolankowa • 1.500
zł, silnik elektryczny, 11 kW - 350 zł. ., td. 0600/78-85-01,
0604/10-37-38
MASZYNY I URZĄDZENIA: piiarko-frezarka • 3.200 zł, pia ta
śmowa Żnin - 2.700 zł, silniki elektryczne 1,1,1.5. 3 kW, 900.
1400,2900 obr/min - od 100 do 300 zł, nożyce/ręczne, 30 cm
-100 zł, imadło kowdskie • 80 zł. Boledawiec, td. 075/732-12-59 .
MASZYNY I URZĄDZENIA: wiertarki SDS i Hilti, sprężarka 2-tto-
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TECH-MASZ-BUD
WYNAJEM - SPRZEDAŻ
MASZYN BUDOWLANYCH
NAPRAWY ZAGĘSZCZAREK
AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
LEGNICA, U L KRETA 1
TEL. 076/722-39-55 FAX 56
E-mail tmbl@ wp.pl

KOM IS-CZĘŚCI ZA M IE N N E
DYSTRYBUTOR FIRM

WEBER-WACKER, PROJEKT
ENDRESS, CEDIMA-NORTON
Zagęszczarka ZGS12,90 ka _________ ________4.150 zł
..........4.350 zł
Zagęszczarka ZGS 20,120 k g ________:
Zagęszczarka ZGS 30,270 kg
._________11.050zł
Piła PS 350, do asfaltu, batonu...... Ł.
. 3.880 zł
Piła do asfaltu Tornado
i is n a
________________ 1.700 zł
Pompa wodna spalinowa
Agregat prądotwórczy, 6 kVA,
230/380/12 V, diesel
_ 4.990 zł
Agregat spawalniczy Diesel 160A ____________ 6.500 zł
NAGRZEWNICE OLEJOWE i ELEKTRYCZNE
- olejowe---------------------------- od 1.990 zł do 5.990 zł netto
- 44 KW 150 CEL___________
1.990 zł netto
• elektryczne-------------------------------- od 350zł do 2.190 zł
-15KW----------------------------------------------- 1.390 zł netto
- nagrzewnica z odprowadzeniem spalin______ od 3.990 zł
NOWE
Silnik spalinowy KAMA KM 160_____ ____ 1.200 zł netto
Silnik spalinowy KAMA KM 390
2.500 zł
Silniki Diesla KAMA
_______
1000 zł netto
NAJTAŃSZE W POLSCE NOWE GĄSIENICE
8
DO MINIKOPAREK • CENA OD 1280 ZŁ
£
BETONIARKI I NARZĘDZIA BRUKARSKIE
8
TARCZE DIAMENTOWE
§
NAPRAWY ZAGĘSZCZAREK 150 ZŁ SZTUKA

J e le n ia G óra, u l. C hrobrego 26
te l. 075/642-38-55
praska ręczna, prostowniki BAF-80/10, wózek paletowy, wys.
podnoszenia 150 cm - 1.500 zł. Lubań, tel. 0694/10-97-25
MASZYNY I URZĄDZENIA : sprężarki oraz agregaty chłodni
cze Bosch, Danfoss, Aspera itp. - od 25 zł/szt. Mirków, tel.
071/315-30-20
MASZYNY I URZĄDZENIA : ostrzałka do noży i p i (OLNE-7),
półautomat - 3.000 zł, ostrzafta do noży i frezów (NUA-25) 3.900 zł, piła formatowa Reszel • 6.500 zł, szlifierka taśmowa,
fabryczna, 3-biegowa, wyciąg - 4.500 zł. Oborniki śląskie, teł.
071/310-17-02, 0607/47-00-94
MASZYNY I URZĄDZENIA: motoreduktory, 3 kW, 63 obr./min,
- 450 zł, 0,25 kW, 71 obr./min, - 450 zł, wentylator ścienny, -100
zł. Oława, tel. 071/313-3344
MASZYNY I URZĄDZENIA: nagrzewnica el. - 550 zł, wciągar
ka budowlana - 450 zł. Parszowice, tel. 076/843-27-36
MASZYNY I URZĄDZENIA: pilarko-strugarka, fabryczna, 220V,
noże 24 cm • 800 zł, nagrzewnica na olej (diesel) - 500 zł +
druga 200 zł + rury dymne, za dopłaty. Stronie Śląskie, tel.
074/814-12-61 wieczorem
MASZYNY I URZĄDZENIA : piła do kamienia, ramieniowa, na

Wrocław, tel. 071/340-02-15
Jelenia Góra, tel. 075/751-80-10
. » u.
. i . A u r o * * /la Ł
Wałbrzych, tel. 074/843-91-62

MASZYNY SZLIFIERSKIE: szlifierka do wdów korbowych, wy
taczarka do cylindrów, honownica, dooładzarka, frezarka, to
karka lub zamienię na samochód. Jelenia Góra, tel.
0603/61 -59-50, 0692/09-80-19
MASZYNY ŚLUSARSKIE : nożyce, prasy, wiertarka, szlifierka,
giętarka, spawarki • 1.0004.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-24-14

tem rur i nasadek, tylko w b. dobrym stanie. Wrocław, td.
0602/29-36-54
KUPIĘ PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kolumnowy udźwig
2,5 t, używany, chętnie Ostrów Wielkopdski. Bidawa, tel.
0503/14-01-93
KUPIĘ POMPĘ DO CZYSTEJ WODY ręczną. Legnica, tel.
0601/99-31-09
KUPIĘ PRASĘ MIMOŚRODOWĄ nacisk 25 t. Wschowa, tel.
065/540-27-17
KUPIĘ SILNIKI ELEKTRYCZNE klatkowe, 3 i 11 kW, 1.450 i
2.900 obr./min. Poznań, tel. 0691/09-0540
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po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel.
0502/12-55-57
MAGNETYZERY do inst. wodną i gazowej, do domu, prod. ame
rykańskiej. 2 kpi, • 370 zł. Wrocław, td. 071/791-96-71
MASZYNA CUKIERNICZA • ubijaczka, • 1.000 zł. Legnica, tel.
0604/70-6146
MASZYNA DO CZYSZCZENIA GANSOW 51 KF 70 możliwość
mycia i odkurzania, kompletna, samojezdna, do dużych po
wierzchni np. hale, hipermarkety itp., prowadzenie ręczne, •
16.000 zł. Mirków, teł. 071/315-30-20
MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA WILK, • 1.300 zł. Źychlewo,
tel. 065/57140-13
MASZYNA DO OBSZYWANIA WYKŁADZIN, • 4.000 zł. Wro
cław, tel. 071/353-66-13, 0601/99-69-57
MASZYNA DO PAKOWANIA artykułów sypkich cena - 8.000 zł
oraz młynek kolaidalny -1.200 zł. Wałbrzych, teł. 074/665-32-30,
0503/66-33-93
MASZYNA DO PRODUKCJI MAKARONU prod. zachodniej ♦ 6
matryc, - 8.000 zł. Prochowice, teł. 076/843-57-07

KUPIĘ M Y JK Ę WYSOKOCIŚNIENIOWĄ KARCH E R z podgrzew aniem wody. Lubań, te l.
0603/64-04-37 W01039544

MASZYNY PIEKARNICZE I CUKIERNICZE : pie
ce wsadowe, obrotowe, automaty do lodów, śmie
tany, krajalnice do chleba, automaty mini Rex,
dzielarki do bułek, półautomaty, automaty „3” i
„4”, mieszałki łapowe, kątowe, spiralne, młynki
do bułki, przesiewacze, wałkownice, ubijaczki 10,
20, 60, 80 i stoły drewniane, sprzęt ze stali nie
rdzewnej - od 10 zł. FIRMA „KA1T www.kati., piek a rn ie .p l W rocław , te l. 071/356-90-09,
0607/66-04-12
W01024544

MASZYNY STOLARSKIE : grubściówka-wyrówniarka, piła ta
śmowa - 6.000 zł, piła, z wózkiem bocznym - 4.000 zł, frezarka,
wózek boczny - 3.500 zł, wentylator, wydajność 1440 m3/godz.
• 2.000 zł, piła taśmowa, piła tarczowa -1.000 zł/szt. Feliksowo,
powiat śremski, tel. 0602/53-19-44
MASZYNY 8TOLARSKIE: frezarka, wiertarka, wyrówniarka, piła
lub zamienię na samochód. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,
0692/09-80-19
MASZYNY STOLARSKIE do wyrobu galanterii i renowacji an
tyków: tokarka, wyrówniarka, piła z wiertarką, - 3.500 zł. Namy
słów, tel. 077/410-13-72
MASZYNY STOLARSKIE : szlifierka tarczowa - 2.600 zł, piła
wzdłużna - 2.300 zł, dłutownica łańcuchowa - 2.600 zł, ostrzałka do noży • 1.700 zł, wyrówniarki od 800 zł do 1.900 zł, wyciąg
pyłu 450 zł i 600 zł, wiertarka pozioma • 1.400 zł, przystawia do
Dymy 8 • 350 zł i inne. Wałbrzych, tel. 074/843-36-25,
0503/35-63-82
MASZYNY STOLARSKIE : Dyma 8, z przystawkami, głowice
do frezarki, tokarki, stół stolarski drewniany, - 2.780 zł. Wro
cław. tel. 0606/62-07-04
MASZYNY STOLARSKIE : grubościówka-wyrówniarka + wier
tarka pozioma Jaroma 40. z osprzętem, stan b. dobry, frezarka
ddnowrzedonowa. piła tarczowa Jaroma, średnica 450 rńm, z
wózkiem bocznym, szlifierka taśmowa, ręczna • 400 zł. Wro
cław, tel. 0607/62-51-28
MASZYNY STOLARSKIE . strugarki, szlifierki, piły, wiertarka
oscylacyjna posuwowa, wiertarkosękarka 3-wrzecionowa, szlifierka-ostrzałka, ściana wodna lakiernicza, wentylatory, wycią
gi trocin, piły tarczowe, frezy i inne. Ząbkowice śląskie, tel.
074/641-14-51, 0607/38-85-74

■zagęszczarid
■stopy wibracyjne
■przecinarki jezdne
■tarcze diamentowe

- silniki spalinowe

kową i pompę ręczną, rozdzielacz hydrauliczny 1-sekcyjny.
Wrocław, tel. 071/346-26-02
KUPIĘ MASZYNY I URZĄDZENIA: młynek do tworzyw sztucz
nych, prasę, belownicę lub zamienię za tworzywo sztuczne do
przemiału. Ząbkowice Śląskie, teł. 0607/67-20-56

O
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TEL (071) 361-57-26,33240-55

- m łoty hyckw illane
o
O tk
- m łoty pneumatyczne
o 0
- agregaty hydrauliczne #
- sprężarki tłokowe, przewoźne, śrubowe
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IMADŁA MASZYNOWE mechaniczne i pneumatyczne, - 400
zł. Świdnica, tel. 0504/61-60-53
IMADŁA MASZYNOWE obrotowe i kołyskowe, 125,160, 200,
od 200 zł. Wrodaw, tel. 0692/5046-03
IMADŁO uchylno-obrotowe, - 300 zł. Wrocław, tel.
071/346-6343

UNIA DO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH : stół do cięcia
szkła, jednogłowicowy, stół do łamania szkła, sterowanie kom
puterowe, - 32.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-20-58,
074/848-61-81
LINIA DO PRODUKCJI ZNICZY, - 400 zł. Prusice, powiat trzeb
nicki. tel. 071/312-59-41
ŁOŻYSKA TOCZNE. Głogów, tel. 076/834-53-70 po godz. 16
ŁOŻYSKA TOCZNE SKF BT-1B328053 i QK-LM67010-2B-Q,
prod. niemieckiej, nowe • 10 zł/szt. Wrocław, tel. 0600/05-05-08
MAGIEL ręczny, stan dobry, - 200 zł. Jordanów śląski, tel.
071/316-11-21
MAGIEL profesjonalny, do zakładu usługowego, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 0506/96-80-48
MAGIEL profesjonalny, do zakładu usługowego, -1.100 zł. Wro
cław, tei. 0506/96-80-48
MAGIEL ELEKTRYCZNY przemysłowy, szer. 1.8 m, nowy, •
1.100 zł. Boreczek, powiat strzeliński, tel. 0607/21-25-20
MAGIEL ELEKTRYCZNY MG 3A/E wydajność 18-22 kg/h, tech
nicznie sprawny. Krotoszyn, tel. 062/725-35-48
MAGIEL ELEKTRYCZNY dł. 180 cm, - 1.000 zł. Mysłakowice,
powiat jeleniogórski, tel. 075/713-15-30, 0502/39-90-90
MAGIEL ELEKTRYCZNY przemysłowy, szer. 2 m, prod. polskiej,

kładnie z regulacja obrotów, agregaty prądotwórcze, sprężarki,
pompy wodne i szlamowe. Świebodzice, tel. 0696/06-57-07
KUPIĘ MASZYNY I URZĄDZENIA: heblarkę i elektronarzędzia
stolarskie. Wrocław, tel. 0694/84-99-61
KUPIĘ MASZYNY I URZĄDZENIA: tokarka 50/40, dł. toczenia
150-250 cm, prasa ręczna oraz podzielnica. Wrocław, tel.
071/372-43-04 po godz. 20
KUPIĘ MASZYNY I URZĄDZENIA: przekładnie ślimakowe, mo
toreduktory z reg. obrotów, motoreduktory 1.5 kW, 20-100 obr.,
regulatory obrotów do silników i przekładni, zmienniki kierunku
obrotów, stół frezerski, obrotowy, li 160-200, stół magnetyczny,
stół krzyżowy, imadło Irezerskie 80-100. Wrocław, tel.
071/346-26-02
KUPIĘ MASZYNY IU RZĄDZENIA: uchwyt tokarski 80-100, ima
dło centrujące, frez piłkowy do siatki fi 250,2 szt., frezy składa
ne, Irezarkowiertarkę stołową FP-25 lub podobną, przecinarkę
do stali, na frez piłkowy BTH-25, spawarkę Bester 225-250,
sprężarkę 2-tłokową, zbiornik 1001. Wrocław, tel. 071/346-26-02
KUPIĘ MASZYNY I URZĄDZENIA : praskę zębatą do łożysk,
ręczną, siłownik hydrauliczny ze sprężyną powolną, siłownik
kołnierzowy fi 200-300, skok 300, pompę hydrauficzną, tłocz

GIĘTARKI, GILOTYNY^DO ROBÓT DEKARSKICH
do 3 m.b., giętarka 2 m.b. • 2.000 zł, gilotyna 2
m.b. • 2.950zi, walcarka 2 m.b. *2.000zl, noże
krążkow e • 650 zł., te i. 043/677-18*55,
0502/38-85-57 W01030334

GILOTYNA NG, 13x3000 mm, typ Grudziądz, - 22.000 zł. Brzeg,
-tel. 0606/53-00-68
GILOTYNA DO BLACHY, - 420 zl. Sośnie, teł. 062/739-10-43,
0503/62-04-68-v
GILOTYNA DO BLACHY NG-3 dł. 2 m, -13.000 zł. Zduny, po
wiat krotoszyński, tel. 0694/14-75-01
GILOTYNA DO BLACHY elektryczna, dł. cięcia blachy 2 mm,
dł. 137, - 2.500 zł. Żary, tel. 068/374-03-63
GRUBOŚCIÓWKA • WYRÓWNIARKA, • 2.000 zł. Świdnica, tel.
074/853-68-82
GWINTOWNICA G 32,1991 r. elektryczna, przanośna, firmy
Prokom, stan b. dobry, - 800 zł. Góra, tel. 0605/07-59-12
GWINTOWNICA DO RUR duża + stojak, - 50 zł. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-00-96
GWINTOWNICA DO RUR stacjonarna, głowica MN-3-79
C225-2B nr 89, noże 11 zwoi/cal, kompletna, • 3.200 zł. Syców,
tel. 062/785-22-88
GWINTOWNICA DO RUR elektryczna, na kółkach, prod. nie
mieckiej, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-48-74,0601/31-37-07

LINIA DÓ PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH, 100.000 zł., tel. 0604/15-44-39 W80002044

y OP01074*

IW-wful. Grecja 26-28 róg Szkockiej, tel/fax 071/37-37-470,0601-55-47-6'Zl

dobry - 36.000 zł, krajarka 106 KRH, z lat 70-tych -13.000 zł. Gło
gów, tel. 076/835-08-95 do godz. 17,076/833-88-36 po godz. 18
MASZYNY KAMIENIARSKIE: piła do kamienia, nowa oraz szli
fierka przyścienna, nowa, • 15.000 zl. Piława Górna, tel.
074/837-17-95
MASZYNY KRAWjECKIE : stebnówki, dwuigłówki, overlocki i
inne, cena 5004.500 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-70 po
godz.16, 0604/54-05-61
MASZYNY KRAWIECKIE różne rodzaje • od 100 do 10.000 z ł,
możliwa zśmiana. Jelenia Góra, tel. 075/767-63-14 po godz.
18, 0601/9247-78
MASZYNY KRAWIECKIE: Juki, stebnówki Minerwa, overtocki,
dziurkarki - 400-7.000 zł/szt. Kalisz, tel. 0503/19-08-22
MASZYNY KRAWIECKIE: over1ocki, stebnówki, dziurkarki, guzikarki, dwuigłówki, renderówki, stoły krojcze, ramieniówki, noże
krojcze, urządzenia prasowalnicze, od 250-2.500 zł. Świdnica,
tei. 074/852-05-90, 0601/79-6840
MASZYNY PIEKARNICZE: piece piekarnicze i cukiernicze - od
1.000 zł, krajalnice do Chleba, ubijaczki, mieszałki, przesiewacze do mąki oraz inne urządzenia • od 10 zł. Gostyń, tel.
065/572-59-58, 0602/3842-62
MASZYNY PIEKARNICZE : linia do bułek Winkler,irałkownica
Roffix, piec sklepowy Werner, stan b. dobry - od 4.000 zł. Turek,
tel. 0608/63-03-66

L e s z n o , te l. 065/526-70-70
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L ^ n l M tei. 0691/956-787
O p o le , teł. 077/402-51-51
G ło g ó w , tel. 076/835-91-09

linę, stół obrotowy • 14.000 zl, piła do kamienia bramowa, nowa,
stół obrotowy - 13.000 zł, szlifierko-polerka kolankowa do ka
mienia, nowa • 3.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-57-35,
0504/85-78-60
MASZYNY I URZĄDZENIA : zszywacze do kartonów, 2 sztuki,
peddowe, fabrycznie wykonane • 2.600 i 1.600 zł, stan b. do
bry; piła tarczowa z bocznym wózkiem - 3.000 zł; szlifierka sto
larska, koło -1.000 zł. Strzdin, tei. 071/392-18-24
MASZYNY i URZĄDZENIA : maszyny do produkcji forniru, wy
konanie rzemieślnicze - 2.100 zł; gilotyna do forniru, dŁ2 m 2.200 zł; piła do metdu, ramowa, wykonana fabrycznie • 700 zł.
Strzefin, tel. 071/392-18-24
MASZYNY I URZĄDZENIA : wiertarka stołowa WS 15 - 950 zł,
wdągarka łańcuchowa, udźwig 3 1- 450 zł, żłobiarka dekarska
- 370 zł, pia spdinowa Husqvama - 450 "Zł, silniki spdinowe
różne, od 70 zł. Syców, td. 062/785-26-38,0605/13-98-65
MASZYNY i URZĄDZENIA: agregat sprężarkowy Professiond,
4 kW, poj. 1501.600 l/min, stan b. dobry, z 1999 r. - 2.200 zł.
piła tarczowa Pilex PRG-500, • 1.400 zł. Środa śląska, td.
0607/73-02-18.
MASZYNY I URZĄDZENIA; młot spdinowy, wyburzeniowy Wacker BHF, 1997 r., • 3.000 zł, pompa spalinowa Wacker, silnik
Hondy, 4 kW, 3000 l/min, 1997 r., stan b. dobry, - 3.500 zł. środa
Śląska, tel. 0607/734)2-18
MASZYNY I URZĄDZENIA : wiertarki udarowe Celma/ • 100
zł/szt., szlifierki oscylacyjne Cdma, - 150 zł/szt., wkrętarki
Bosch, -150 zł, nożyce d . do blachy, -150 zł. Środa śląska,
td. 0607/73-02-18
MASZYNY I URZĄDZENIA : piły stołowe do kamienia, przesu
wany blat, chłodzone deczą -1.600 zł, gilotyna do kostki bru
kową Krobet 300, - 600 zł. środa Śląska, tel. 0607/73-02-18
MASZYNY I URZĄDZENIA: transformator. 400 KVA, prod. nie
mieckiej - 6.000 zł, wibrator elektryczny, 0,15 kW, 1360 obr./min,
20 kg/cm - 200 zł, • 6.000 zł. Świebodzice, tel. 0608/30-61-48
MASZYNY I URZĄDZENIA : butla acetylenowa • 250 zł oraz
palniki pojedyncze • 50 zł; wdek do piły tarczowej fi 25 mm, d.
55 cm, grub. 40 mm - 250 zł; sinik dektryczny 380 V, 12.5 A,
1455 obr./mib, waga 60 kg - 400 zł; nagrzewnica Webasto, wy
montowana z autobusu, prod czeskiej, na dej opałowy, 7000
kcd, ze zbiornikiem -. 600 zł, Świerzawa, td. 075/713-52-31
MASZYNY i URZĄDZENIA: palniki kpi., reduktory nowe, cena 550 zł, imadło ślusarskie L 150, masywne, nowe, cena - 200 zł,
kabel spawdniczy OS-50, cena • 9 zł/m.b. Wałbrzych, td.
0609/75-93-82
MASZYNY I URZĄDZENIA; stół do pakowania w lolię ♦ folia •
500 zł, noże do wieka, sitka, szarpaki, fi 130, luskarka do żebe
rek ♦ 3 noże^- 600 zł. inne. Wałbrzych, td . 074/665-32-30,
0503/66-33-93
MASZYNY I URZĄDZENIA : gilotyna typu derp, sam - 950 zł,
wiertarki stdowe WS 16. ceny od 900 zł do 1.500 zł, żłobiarka •
450 zł, imadło kowdskie • 250 zł, szlifierka pozioma na kamie
nie • 1.200 zł, frezarka Fuz pozioma, silniki 14 kW, 25-30 kW,
ceny od 600 zł do 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-36-25,
0503/35-63-82 .
MASZYNY i URZĄDZENIA: tokarka do metdu - 2.300 zł/butla
tlenowa i acetylenowa, 331, od 70 zł do 350 zł, wiertarka kolum
nowa - 1.700 zł, szlifierka na postumencie - 750 zł, spawarka
200A • 600 zł, migomat 400A - 1.800 zł, prasa mimośrodowa do
5 t - 1.800 zł i inne. Wałbrzych, tel. 074/843-36-25.
0503/35-63-82
MASZYNY I URZĄDZENIA : przecinarka śdema gumówka fi
350, cena - 700 zł, kabel spawalniczy OS-50, cena • 9 zł/m.b.,
palniki kpi., węże, reduktory, cena - 570 zł. Wałbrzych, td.
0609/75-93-82
MASZYNY i URZĄDZENIA: agregat prądowtwórczy 20 kW/380
V, - 800 zł, prostownic, 12x24 V, - 470 zł. spawarka 115 A/220 V,
- 350 zł, pompa strażacka z sinikiem el., - 600 zł, silnik d. prod.
zachodniej, 15 kW/380 V, 2800 obr./min, • 650 zł. Wieruszów,
td. 0608/52-71-99
MASZYNY I URZĄDZENIA: wiertarka stołowa NS-15 • 800 zł,
prasa hydrauliczna, typ PHW-10A • 1.200 zł, szlifierka do meta
lu, 380V, gumówka stacjonarna - 700 zł. Wrocław, tel.
071/346-2046, 0503/12-57-56
MASZYNY I URZĄDZENIA: odkurzacz przemysłowy OSD Gfiwent, 5.5 kW - 1.000 zł, pompa nabidowa z sinikiem 380V, ze
stali nierdzewnej - 500 zł. Wrocław, tel. 071/346-2046.
0503/12-57-56
MASZYNY I URZĄDZENIA: kompresor 2-ttokowy, po remoncie
kapitalnym - 2.600 zł, gwnciarka uniwersalna, z możliwością
wykorzystania jako zaginarki do prętów • 2.500 zł. Wrodaw, tel.
0697/3943-66
MASZYNY I URZĄDZENIA: wciągarka łańcuchowa, udźwig 1 1
• 250 zł, wciągarka linowa, pozioma • 150 zł, imadło .130”, nowe

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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- 200 z t młot Celma - 400 zł, wiertarka AEG, udarowa, 1000 W
• 200 z}. Wrocław, tel. 07^84-44-79
MASZYNY I URZĄDZENIA: pompy hydroforowe, 8 m3/h, nowe
- 350 zł/szt, pompa hydrauliczna z sinikiem 24V, hydroklapy •
450 zł, wciągarka samochodowa Star 66 - 350 zł, wciągarka
łańcuchowa - 350 zł oraz 380V, 250 kg - 450 zł, silnik hydrau
liczny Danfos - 250 zł. Wrocław, teł. 0607/36-28-39
MASZYNY I URZĄDZENIA: przecinarka do stai, na frez piko
wy, (i 250, kątowa, chłodzenie - 2.000 zł, nożyce do blachy, sto
łowe, 1.1 kW - 350 zł, nożyce elektryczne Bosch, ręczne, do
blachy - 350 zł, przecinak hydrauliczny do łańcuchów, lin stalo
wych • 700 zł. Wrocław, teł. 0607/36-28-39
MASZYNYJ URZĄDZENIA: stół elektromagnetyczny, 1000/400,
110V, nowy • 3.000 zł, stół magnetyczny, fi 200 - 800 zł, przy
rząd do promieniowego i kątowego obciągania ściernic - 650 zł,
stół frezerski, obrotowy, fi 250 • 600 zł, imadło frezerskie RS 250 zł, imadło kowalskie, - 250 zł. Wrocław, teł. 0607/36-28-39
MASZYNY I URZĄDZENIA: kowadło blacharskie Róg - 250 zł,
motoreduktor bez silnika 80/1, 35/1,13/1,5/1 - od 250 zł/szt,
przekładnie ślimakowe, z silnikiem 87 W, 173 obr., 35 W, 150
obr. i inne • od 200 zł, zbiornic oleju, 4 0 1, z pompą hydrauliczną
Orsta, 25 ł/min, - 450 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39
MASZYNY I URZĄDZENIA : pompa hydrauliczna prasy, PŁN
2c/11, podwójna, 1161, 20 MPg + 8.6 1,32 MPg, Wadowice, z
płytą mocującą • 1.200 zł, pompa łopatkowa PV6V3,20/4 - 300
zł, PV2V3, 31/2 - 200 zł. prod. bułgarskiej 12 l/min. - 200 zł,
silnik hydrauliczny, tłoczkowy ŁÓDŹ, - 700 zł. Wrocław, teł.
0607/36-28-39
MASZYNY I URZĄDZENIA : silnik hydrauliczny, tłoczkowy
ŁÓDŹ, 15 kW, 16 MPg, nowy - 700 zł, sinik zębaty, duży - 450
zł, pompa łopatkowa, 1PV2V4 Rexroth, nowa - 5.000 zł, zębata
PZ-100 • 400 zł, sprężarka WAN, 2-tłokowa, 8 atm, 3 kW, 20
m3/h • 1,400 zł, 1-tłokowa, 0.75 kW 10 bar, 120 ł/min., bez zbior
nika - 300 zł. Wrocław, teł. 0607/36-28-39
MASZYNY I URZĄDZENIA: sprężarka 2-tłokowa, mała V, z ko
łem pasowym - 200 zł, siłownik pneumatyczny, fi 105, skok 800,
2 szt- 200 zł/szt., reduktor ciśnienia • 35 zł, reduktęr ♦ odwadniacz • 200 zł. Wrocław, teł. 0607/36-28-39
MASZYNY I URZĄDZENIA : wentylator, dmuchawa ssąco-tłocząca, 180 mbar; 2.8/m3, 0.85 kW, 1.5 kW - 320 m3/h - 700
zł/szt, wentylator plastikowy, przeciwwybuchowy, nowy, 1.1 kW
- 600 zł, wentylator osiowy, nowy, 1.1 kW - 450 zł, dmuchawa
kowalska, nowa - 300 zł, koła pasowe fi 800. 500. 270,200 i
inne • od 200 zł/szt.. Wrocław, teł. 0607/36-28-39
MASZYNY I URZĄDZENIA : młoty udarowe Pionjar 140/150,
uszkodzone, 2 szt. -1.000 zł, stoły ślusarskie -122 zł/szt, 244
zł/szt, praska mechaniczna do eł. końcówek - 3.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/88-48-57
MASZYNY I URZĄDZENIA: wiertarka stołowa WS-15 • 800 zł,
szlifierka do metalu, 2-tarczowa, stołowa, suwnica 250x25 mm,
1380 obr/min, 380 V. 1 kW - 420 zł. Wrocław, teł. 0692/50-46-03
MASZYNY I URZĄDZENIA: klucz dynamometryczny, do głowic
• 50 zł, palnik do cięcia Aga, nowy -150 zł, reduktor acetylemwo-tlenowy, po regeneracji • 35 zł. Wschowa, tel. 065/540-40-97
MASZYNY I URZĄDZENIA: pompa go gęstych cieczy - 500 zł
oraz narzędzia kowalskie. Ząbkowice Śląskie, teł. 0696/35-26-55
MASZYNY I URZĄDZENIA : ściana lakiernicza, sucha. wym.
4x2 m - 7.900 zł, frezarko-kopiarka Wigo 1075 - 15.900 zł. wy
ciąg trocin + cyklon -1.900 zł lub zamienię na drewno tartaczne
(dębowe, olchowe). Zdziechowice, tel. 034/359-35-19,
0698/67-04-53

O

MAXI SP. Z O.O. ogłasza sprzedaż: urządzenia do
produkcji pasz z mieszalnikiem, wydajność A
t/godz. - 8 .0 0 0 zł/kpi., kosz zasypowy z wywrot
nicą i przenośnikami kubełkowymi, 20 t/godz. 11.000 ztfkpl. 57-220 Ziębice, ul. Gliwicka 10, tel.
074/819-14-78
W01039594

MIECH KOWALSKI, - 500 zł. Chojnów, powiat legnicki, teł.
076/818-64-52 wieczorem
MŁOT KUJĄCO-WIERCĄCY BOSCH G8H 2-24 DSR w waliz
ce, profesjonalny, nowy -100 EUR., tel. 0698/89-51-04
MŁOTKUJĄCY CELMA,-- 420 zł. Wrocław, teł. 0601/74-06-48
MŁOT PNEUMATYCZNY TOP CRAFT 230 V, 900 W, SDS, ob
roty w prawo i lewo, zapasowa głowica, wiertia fi 12,16,18 mm,
igła, przecinak, walizka, nowy, - 365 zł. Wałbrzych, tel.
074/846-49-46, 0505/73-86-58
MŁOT RESOROWY stan techn. b. dobry, - 3.500 z t Mojesz,
powiat lwówecki, tel. 075/789-29-11
MŁOTOWIERTARKA BOSCH GBH-24 VRE 2 akumulatory, • 600
zł. Wrocław, teł. 0603/91-73-27
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE-56ATG nowa, wafizka ♦ wypo
sażenie, - 3.200 zł. Domasław, teł. 071/311-98-95
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE-74 kompletna, wafizka ♦ przeci
nak, -1.300 zł. Lubań, tel. 0600/88-97-69
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE 55 wafizka + grot stan dobry. 950 zł. Trzebnica, teł. 0605/63-61-65
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE-76,2002 r. moc 1300 W. - 2.200
zł. Chojnów, pomat legnicki, tel. 0602/58-63-39
MŁOTOWIERTARKA HITACHI PR-38E nowa, walizka + wypo
sażenie, • 4.000 zł. Domasław, tel. 071/311-98-95
MŁOTOWIERTARKI HILTI : TE-25, walizkowa, jak idealny 1.450 zł, TE-35, stan b. dobry • 1.050 zł. Wrocław, tel.
0506/79-84-07
MŁOTOWIERTARKI HILTI: TE-76ATC, walizkowa, wiertło, kom
pletna - 2.100 zł, TĘ-75, kompletna, walizka, stan b. dobry 1.550 zł, TE-55, walizka, kompletna, stan b. dobry • 1.330 zł.
Wrocław, tel. 0602/68-32-49
MŁYN KULOWY ZREMB z przekładnią, moc 15 kW, duży bę
ben, do mielenia surowców ceramicznych, stan idealny, -15.900
zł. Wrocław, tel. 0606/82-64-24
MONTAŻOWNICA DO OPON prod. niemieckiej, technicznie
sprawna, - 1.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-19-91 wieczorem
MONTAŹOWNICE DO OPON firm Corghi i Blitz, nowy tłok, cena
• 1.500 i 2.000zł/szt Pleszew, tel. 062/742-54-39,0602/51-27-95
MOTOPOMPA STRAŻACKA benzynowa 2-cyiindrowa, stan ide
alny, mało używana, po przeglądzie i konserwacji, -1.100 zł.
Zgorzelec, tel. 050187-79-15
MOTOREDUKTORY - od 15Ó zł/szt Syców, powiat oleśnicki,
tel. 0600/53-72-91
MOTOREDUKTORY: 11 kW, 125 obr.,‘5 kW, 38 obr., 4 kW, 26,
40 obr.> 2.2 kW,34,40,63 obr., 1.5 kW, 20,31,63,160 obr., 1.1
kW, 16,50,122 obr., 0.75 kW, 16,20 obr., 0.37,31,40,50,60,
315 obr., 0.25 kW, 21,31,35 obr., 0.18kW, 16,20,153 obr. - od
250 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39*
MOTOREDUKTORY 380 V, 8, 9, 16, 17, 18, 31. 38, 52 148
obr./min • od 200 zł. Wrocław, tel. 0692/46-63-63
MYJKA CIŚNIENIOWA do silnków, na ciepłą wodę, poddśraeniowo, - 1.800 zł. Syców, teł. 0606/73-67-41
MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER HDS790 200 bar, 155 s t C,
dozownjk środków chemicznych, stan b. dobry, - 2.100 zł. Bole
sławiec, teł. 0695/20-16-19
MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER HDS 790,170 bar, do 140
stopni C, stan b. dobry, - 2.800 zł. Niemodlin, powiat opolski,
tel. 0600/30-18-57
MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER K4 110 bar, 230 V, fabrycz
nie nowy, - 750 zł. Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, tel.
0605/95-17-36
MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER 109 bar, dozownic płynów,
metalowa głowica, fabrycznie, nowy, - 420 zł. Wrocław, teł.
0601/71-59-58
MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER BHR 1100 220 V/100 bar,
nowa, prod. niemieckiej, do mycia samochodów, siników, koło
domu, posiada 2 lance ciśnieniowe: rotacyjną i prostą oraz funk
cję ssania wodyz otwartego zbiornica i sieci, możfiwość wysył
ki, • 350 zł. Ząbkowice ślą skie, tel. 074/641-15-75,
0692/95-05-98
MYJKĄ CIŚNIENIOWA KARCHER HDS 690 z grzaniem wody.
zbiornik na środki chemiczne, stan b. dobry, • 2.000 zł. Zielona
Góra, teł. 0607/88-9443
MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER HDS 1290,1991 r. bez pi
stoletu, -1.500 zł. Jelenia Góra, teł. 0602/43-90-46
MYJKI CIŚNIENIOWE KARCHER : HDS-795,180 bar, ciepła
woda • 5.600 zł, HD-1290S, 200 bar - 2.300 zł. Hp-1000SI, 200
bar - 1.500 zł. Wydorowo, tel. 065/518-70-99Ł0607/95-13-61
MYJKI TUNELOWE do butelek szklanych i do skrzynek, - 5.000
zł. Podgórki, powiat złotoryjski, tel. 075/713-71-87
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 380 V, prod. polskiej, nieuży
wana. 9 + 4.5 kW, - 280 zł. Wrocław1
, teł. 0501/14-76-90
NAGRZEWNICA GAZOWA wydajna, stan b. dobry ♦ reduktor, 300 zł. Szklarska Poręba, tel. 0504/56-60-55
NAGRZEWNICA GAZOWĄ 15-30 kW, na gaz propan-butan, +
reduktory, kompletna, fabrycznie nowa, - 420 zł. Wrocław, teł.
0601/71-59-58 , /NAGRZEWNICA'OLEJOWA WEBASTO wymontowana z auto
busu, 7000 kcal, prod. czeskiej, - 600 zł lub zamienię na Fiata
126p albo Mercedesa 115. Świerzawa, teł. 075/713-52-31

NAGRZEWNICA OLEJOWA na olej opałowy oraz olej przepra
cowany, zużycie ok. 5 l/doba, wyd. 6.000 kcaL, możfiwość spraw
dzenia, - 2S5 zł. Wrocław, teł. 0503/41-63-73
NARZĘDZIA POMIAROWE : suwmiarki, mikrometry, poziomi
ce, wysokościomierz, głębokościomierz - 30-50 zł, długośdomierz uniwersalny, optyczny, do pomiarów średnic zewnętrz
nych i wewnętrznych • 1.550 zł. Jelenia Góra, teł. 075/764-83-73,
0609/93-90-09
NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE: narzynki, M14-24,10 szt, gwin
townic, M14-24,6 kpi., wiertła z uchwytem stożkowym, średni
ca -12-40 mm, 18 szt oraz łożyska, 32 szt -1.000 zł. Złotory
ja. tel. 076/878-59-52
NOŻE DO TOKARKI płytki (z węglików spiekanych), do noży
składanych, od 5-20 zł/szt Wrocław, tel. 071/322-62-41
NOŻYCE DO BLACHY MAKITA wycinarka do grub. 3.5 mm, 600 zł. Wrocław, teł. 071/351-02-88,0607/45-57-58
OBRABIARKA DO DREWNA DYMA 8.380 V ♦ frezarka. • 2.600
zł. Wrocław, teł. 071/357-95-99
OBROTNICA do palet do wózka widłowego, idealna w ogrod
nictwie i warzywnictwie • 1.700 zł. Parowa, pow. bolesławiecki,
tel. 0504/58-34-49, 0505/67-82-94
ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE: Karcher i .Bocho'-400 zlfezŁ
Wrocław, teł. 071/351-02-88,0607/45-57-58
OPALARKA 3-stopniowa, firmowa, - 150 zł. Wrocław, teł.
071/342-29-36, 0502/83-45-57
OSTRZALKA DO NOŻY STOLARSKICH. • 3200 z t Pleszew,
teł. 062/742-54-73, 0691/36-33-47
PALENISKO KOWALSKIE, - 2.500 zł. Siechnice, powiat wro
cławski. tel. 0504/10-70-78
PALNIKI RIELLO do pieców piekarniczych, 801120 kW, gaz. 2.800 zł. Wrocław, teł. 071/341-18-28.0509/08-72-00
PALNIKI DO CIĘCIA I SPAWANIA na propan-butan - od 150 do
220 zł/szt Rogoźnica, powiat świdnicki, tel. 074/855-90-69
PIASKARKA rozpryskowa, do uniwersalnego zastosowania. 800 zł., tel 042/718-98-28
PIASKARKA bezpyłowa, do zdobnictwa, liternictwa i grafiki, ♦
stół na kółkach, z regulacją wysokości, ciśnienie 3 bary, -1.800
zł., tel. 042/718-98-28
PIEC DO SUSZARNI BAWMAN1999r.,16-107 kW. palnik, wy-

PIECE CO PLESZEWSKIE
ATESTOWANE, CENY PRODUCENTA
NOWOŚĆ - AUTOMATYCZNE KORY NA MIAL
NAWIĄŻEMY KONTAKTY HANDLOWE

Tel. 062/751-13-01, 0-608 686111
----------------------------------------------------------------- O N M U t
miennik ciepła, wentylator, sterownic komputerowy, na oiej opa
łowy. - 3.500 zł. Witoszyce, teł. 065/611-21-63
PIEC HARTOWNICZY KS 520/1414 kW, temp. 1350 sL C. waga
950 kg. - 2.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-02-06
PIEC HARTOWNICZY 20 kW, temp. 1000 s t C. 2 m3, nowy. 14.000 zł. Wrodaw. tel. 071/351-02-88,0607/4W7-58
PIEC NADMUCHOWY nowy, nieużywany, na opał stały, z palni
kiem na o łą opalowy, pow. grzewcza 100-1000 m2, cena
3.500-12.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-66-80,
0603/05-74-77
PIEC NADMUCHOWY 60 kW. - 700 zł. Trzeboszowice. teł.
077/431-37-25, 0604/11-35-38
PIEC NADMUCHOWY. 2004 r. z wentylatorem, na opal stały,
do ogrzewania dużych pomieszczeń, nowy. - 1.900 zł. Brzeg,
teł. 077/411-17-06, 0508^8-27-10

O

PIEC PIEKARNICZY DAUB 22M2 2 Mhre obroto
we, Winkler 10-15, Matador 8-18, wózki do wysa
dzania pieczywa, kwasiak, aparaty załadowcze,
ubijaczki, dziełarki i in n e .., tel. 076/850-21-26,
0607/35-46-37 W84005884

PIEC PIEKARNICZY opalany gazem lub olejem opałowym, 4-komorowy. -10.000 zł. Legnica, teł. 0604/70-61-46
PIECE PIEKARNICZE : piec wsadowy WP-19 m2. Monsun 10
m2, piec cukierniczy, 4-komorowy, piec cukierniczy, 3-komorowy, piec obrotowy olejowy BagoGne, 2002 r., piec obrotowy ga
zowy Rołołherm, 2002 r. -1 8D00 zł. Wrodaw teł. 0607/08-82-46
PIŁA do drewna stolarska, metalowa konstrukcja, • 1.200 zł.
Kluczbork, tel. 077/418-48-94, 0504/47-88-12
PIŁA do kamienia cyrkułarka, ramieniowa, do drobnych wykonczai, - 5.500 z l Świdnica, tei D74852-0M4. 0607*3-81-57
PIŁA PS-180 spafinowa, stan b. dobry, • 800 zł. Trzebnica, td.
0697/57-35-10
PIŁA 380 V, z blatem ruchomym - 1.100 zł. Wrodaw, teł.
071/325-27-32, 0505/07-03-54
PIŁA HILTI, - 1.000 zł. Zbytowa, powiat oleśnicki, tel.
071/315-70-02
PIŁA FORMATOWA do drewna, 1970 r. dł. dęcia 2 m, do re
montu. - 3.500 zł. Śwfca. teł. 062/781-92-65
PIŁA ŁAŃCUCHOWA STIHL 029. motorowa, stan b. dobry ♦
nowy łańcuch zapasowy, - 650 zł. Lubin, td. 076/846-55-57,
0602/61-52-39

PIŁA TARCZOWAd£ metdu gumówka, sinik £ 2 kW, średnica
tarczy400mm. -7 3 0 zł. G fca.td. 065/5434543
PIŁA TARCZOWA do płytek 220 V. *-3$0 zł. Koźmin Wlkp., po
wiat krotoszyński, tel. 0508/15-1846 ••
’> v.
PIŁA TARCZOWA TIP nowa. 1200 W, regulacja kątów, 2 tarcze
utwardzone, -175 zł. Lwówek Śląski, teł. 075/782-29-22 po godz.
20,075/782-43-16.0603/50-91-11
PIŁA TARCZOWA 380 V. z tarczami o średnicy 500 - 3 szt i o
średnicy 430 -1 szt oraz pia do drewna, moc 5 kW, stan dobry
-1.100 zł. Oleśnica, td. 071/79449-80
PIŁA TARCZOWA do kamienia nowa, firmy Diekers, komplet
na, średnica piły 3000 mm, - 50.000 zł. Piława Górna, td.
074/837-17-95
PIŁA TARCZOWA do drewna fi 700 mm, • 500 zł. Świdnica, td.
074/853-80-54
PIŁA TARCZOWA do drewna moc 720 W. 3.3 A, inst 230 V,
4200 obr./min, stan b. dobry, • 550 zł. Wrocław, tel.
071/789-58-14
PIŁA TARCZOWA STIHL TS-350 do betonu i asfaltu, uszkodzorfa. • 350 zł. Wrodaw, td. 0602/70-62-32
PIŁA TARCZOWA STIHL TS-360, - 1.000 zł. Zgorzelec, td.
0607/38-42-94'
PIŁA TAŚMOWA do metalu wym. dęda 330x450 mm, kąt dę
cia 45 stopni, silnie 2.2 kW, - 15.500 zł. Jdcz-Laskowice, tel.
0609/48-59-99
PIŁA TAŚMOWA do drewna. 1987 r. stan b. dobry. - 3.000 zł.
Watorzych. td. 074/846-46-50. 0692/36-84-22
PIŁY do drewna Hajnówka: AZSO-50 - 3.600 zł. AZSO-100 3.900 zł lub zamienię na drewno tartaczne lub tarcicę (dąb, ol
cha, sosna), własny transport Zdziechowice. tel. 034/359-35-19,
0698/67-04-53
PIŁY ŁAŃCUCHOWE HUSQVARNA, STIHL od 2.5 do 6 KM,
serwisowane, nowe prowadnice, star\b. dobry - od 300 do 650
zł/szt. Prochowice, powiat legnicki, tel. 0697/89-02-64
PR.Y ŁAŃCUCHOWE HUSQVARNA 340. 350 mało używane 880 zl/szt Wrodaw, W. 0601/71-61-18
PISTOLET OO KOŁKÓW HILTI 0X450, nowy. Jelenia Gira,
tel. 075/752-64-18,0601/76-42-36
PISTOLET DO KOŁKÓW nowy, - 500 zl. Legnica, tel.
076/85643-00. 0600164-02-26
PISTOLET OO KOŁKÓW HILTI DX-400 do ścian betonowych,
kompletny - 350 zl. Wrodaw. tel. 071/325-27-32,0505/07-03-54
PISTOLET OO KOŁKÓW, - 350 zl. Wlrodaw. lei. 0602/17-67-13
PISTOLET DO KOŁKÓW HILTI. - 400 zl. W rodaw ,tel.
071/351-02-88, 0607M5-57-5B
PISTOLET LAKIERNICZY TRIBO do malowania proszkowego,
-1.350 zł. Mosina, powiat poznański, td. 0505/25-14-61
PŁYTKI DO NOŻY TOKARSKICH z węgików spiekanych - od
5 zl/szt. Wrodaw, tel. 071/322-62-41
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kdumnowy do warsztatu samochodowego, - 3.000 zł. Kafisz, td. 0602/45-52-58
PODNOŚNIK WIDŁOWY paletowy, zaczepiany do ćągnica. stan
dobry, - 2.200 zł. Bolesławiec, td. 075/736-31-29
PODNOŚNIKI KOLEJOWE • 100 zł/szt. Namysłów, tel.
0604/89-65-56
PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE najazdowy i słupowy. Bolesła
wiec, tel. 0604/31-70-27
PODZIELNICA FREZARSKA, - 1.000 zł. Świdnica, tel.
0504/61-60-53
POGŁĘBIARKA BIEŻNIKA OPON elektryczna ♦ częśd. - 800
zł. Psary, td . 071/387-83-13
POLERKA DO DREWNA I METALU , stół przesuwny w dwóch
kierunkach, - 950 zł. Leszno, teł. 0696/80-06-88
POMPA próżniowa BL-90, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/346-63-43
POMPA 50 PJM140 wydajność 18 m3/godz, • 400 zł. Wscho
wa, teL 065/540-40-97
POMPA hydrauliczna olejowa. 2-stopniowa, Wadowice, typ PŁN
2 c/3, - 3.500 zł. Ząbkowice Śląskie, td . 074/816-03-13
POMPA DO GĘSTYCH CIECZY, -1 8 0 zł. Grodków, tel.
077/415-13-44
POMPA DO GĘSTYCH CIECZY przenośna, • 2.500 zł. Siechni
ce, powiat wrocławski, td. 0504/10-70-78
POMPA DO GĘSTYCH CIECZY stacjonarna, duża przepusto
wość, - 3.000 zł. Siechnice, powiat wrocławski, tel.
0504/10-70-78
POMPA DO NIECZYSTOŚCI i gęstych cieczy, wydajność 20
m3/godz., nowa, na silę lub 230 V, - 400 zł. Wołów, tel.
071/389-38-82 po godz. 16
POMPA DO NIECZYSTOŚCI głębinowa elektryczna, - 700 zł.
Wrocław, td . 0604/34-37-85
POMPA DO SZAMBA 20 m2/godz., 20 m węża. - 500 zł. Domi
nice. teL 065/537-12-36
POMPA DO WODY głębinowa, prod. czeskiej, 11 kW, 38V. wy
dajność 600 l/min, • 800 zł. Gromadka, tel. 076/817-21-09,
0600/70-42-82
POMPA DO WODY TIP nowa, ssanie 9 m, tłoczenie 42 m, 2800
obr/min, wydajność, sinik 750 W, - 280 zł. Lwówek Śląski, teł.
075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16,0603/50-91-11 POMPA DO WODY brak simka, 2-stopniowa. wydajność 300
l/min, - 350 zł. Oleśnica, te l 071/398-90-26
POMPA DO WODY S 402, - 80 zł. Wrocław, td. 0603/42-05-43
POMPA DO WODY 80 PJM 160 wydajność 800-1000 (Anin. 7.5
kW. 2900 obr/min, - 480 zł. Wrodaw, td. 0692/46-63-63

M a s z y n y B u dow lane
Źe m ik i W rocław skie
ul. W rocław ska 11
Tel. 071/311-32-16
tel. kom . 0-601 79 72 19
fax 071/311-35-24
w w w .jas.com .pl

FREZARKI od 5.000 zł
TOKARKI od 4.500 zł
SZLIFIERKI od 4.200 zł §
PRASY od 4.100 zł f
Jetenla Góra, tel. 0-603 080 860
SILNIK ELEKTRYCZNY nałapach, 11 kW. 380 V, 2.940 obr./min,
3-fazowy, - 400 zł. Grzymafin, tel. 076/887-18-82 po godz. 20
SILNIK ELEKTRYCZNY moc 3 kW, 2810 obr./min, - 300 zł. Sy
ców, powiat oleśnicki, td. 0502/14r36-85
SILNIK ELEKTRYCZNY moc 1.5 kW, 1400 obr/min, -150 zł.
Świebodzice, tel. 0608/17-88-15
SILNIK ELEKTRYCZNY moc 11 kW. stan dobry, -1.000 zł. Wd
brzych, tel. 0509/36-86-60
SILNIK ELEKTRYCZNY nowy, 220 V, 0,75 kW, 1.400 obr/min,
- 200 zł lub zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel.
0601/71-64-31
SILNIK ELEKTRYCZNY 380 V, 2.2 kW, 1420 obrAnin, na łapach,
-150 zł. Wrocław, td. 071/34942-31. 0504/33-00-99
SILNIK ELEKTRYCZNY SZ3KE346 380 V. 1430 obr /min.. 4 kW.
kołnierzowy, 2 szt • 200 zł. Wrocław, teł. 0600/35-03-83
SILNIK ELEKTRYCZNY 10 kW, 380 V, 1450 obr/min, cena 300 zł lub zamienię na sinik 7.5 kW. 1450 obr/min oraz inne
silniki i motoreduktory. Żary, td. 068/374-03-63
SILNIK SPALINOWY S 101M stacjonarny, 4.5 KM, 3000
obr/min, fabrycznie nowy • 900 zł. Wrodaw. tel. 071/799-80-10.
0691/69-27-56
SILNIKI ELEKTRYCZNE: 1.5 kW, 1.400 obr/min, 10 szt. • 120
zł/szt. 3 kW. 950 obr/min • 150 zł/szt.. 4 kW, 1.400 obr./min 200 zł., gm. Św. Katarzyna, powiat wrocławski, teł.
071/311-7748, 0603/54-37-38
SILNIKI ELEKTRYCZNE prądu stałego, od 12-75 V, od 8-20

minikoparki, ładowarki kompaktowe
groty młotów, tarcze diamentowe

Uicbcrny G E H L .
PIŁA ŁAŃCUCHOWA TIP elektryczna, 1800 W, prowadnica 40
cm, • 370 zł. Lwówek śląski, teł. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/782-43-16, 0603/50-91-11
PIŁA ŁAŃCUCHOWA HUSQVARNA 254 stan dobry, spalino
wa,-600 zł. Nowa Wieś Mała, teł: 077/412-78-28,0692/52-45-51
PIŁA ŁAŃCUCHOWA DOLPIMA spalinowa, mato używana, za
pasowa prowadnica, łańcuch Oregon, • 480 zł. Oleśnica, teł.
0609/70-70-15
PIŁA ŁAŃCUCHOWA STIHL 064 profesjonalna, -1.600 z t So
bótka, td. 071/390-35-00
PIŁA ŁAŃCUCHOWA STIHL 036, spalinowa; 4.6 KM. - 950 zł.
Środa Śteka, td . 071/317-25-62 po godz. 15
PIŁA ŁAŃCUCHOWA DOLPIMA PS-290 do drewna, silnk o
mocy 4.5 KM. • 350 z t Warta Bolesławiecka, td. 0607/95-62-13
PIŁA ŁAŃCUCHOWA MCCULOCH120 spalinowa, technicznie
sprawna, łańcuch 30 cm, - 350 zł. Wołów, td . 0601/19-14-48
PIŁA ŁAŃCUCHOWA MCCULLOCH MAC 120 spafinowa, 1,2
kW • 350 zł lub zamienię na motorower, sprawny, zarejestrowa
ny. Wrocław, te l 0601/71-64-31
PIŁA ŁAŃCUCHOWA STIGA, 2003 r. Szer. robocza 40 cm, moc
3.1 KM, mdo używana, stan b. dobry, • 1.100 zł. Wrocław, td.
071/330-58-44
PIŁA RAMOWA do metalu, - 1.400 zł. Nowa Ruda, td .
074/872-69-85
PIŁA RAMOWA do metalu, * 1.200 zł. Wdbrzych. tel.
074/846-46-50, 0692/3644-22
PIŁA STOŁOWA TIP elektryczna, 710 W. nowa, kompletna, ze
stołem, - 220 zł. Lwówek Śląski, teL 075/782-29-22 po godz.
20. 075/782-43-16. 0603/50-91-11
PIŁA TARCZOWA do kamienia cyrkułarka, z tarczą o maksy
malnej średnicy 800 mm. półautomatyczna, z samojezdnym
stołem obrotowym, szybka blokada kąta cięcia, do 90 i co J s t,
długość cięcia 3m, -19.000 zł łub zamienię na samochód., leL
042/718-98-28
PIŁA TARCZOWA do drewna Jcrajzpga*, solidnie wykonana, na
kółkach, otwierany blat, 2 paski kinowe, silnik 380 V, 2.2 kW,
technicznie sprawna, - 520 zł. Głogów. teL 076/835-61-49
PIŁA TARCZOWA do metalu gumówka, uchytowa, na podsta
wie. tarcza 400 mm. 3 kW, 380 V, nowa, -1.250 zł. Głogów, tel.
076/834-44-01
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zagęszczarki, przecinarki
ubijaki stopowe, walce
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AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

PRASA MIMOŚRODOWA nacisk 1001, -6.500 zł. Ostrów Wlkp.,
td . 062/738-45-31
PRASA STOLARSKA 6-póficowa, wym. 1300x2000 cm.-20.000
zł. Kępno, td . 0694/89-58-95
PROSTOWNIK BESTER 6.12.18. 24 V. - 350 zł. Opole, td.
077/464-74-45
PRZEKŁADNIE z regulacją obrotów: 5,5 kW, 78-389 obr./min 1.300 zł, 1,5 kW, 190-1000 obr/min, 0.37 kW. 33-165 obrJmin,
0,25 kW, 19-95 obr./min, 0,22 kW, 60-300 obr./rnin, 190-800
obr7min, 380-2000 obr7min, ceny od 450 zł. Świebodzice, tel.
0604/29-81-58
PRZEKŁADNIE: zębata ND-625-53/1*N D-400-53/1,48/1,7.5/1,
zębata 25/1, 5/1 - od 150 zł/szt., ślimakowa bez silnika 600/1,
65/1, dużej mocy 60/1, 50/1, 40/1, 30/1, 20/1, 13/1 - od 200
zł/szt., zębata kątowa 20/1,1/1,1.25/1 • od 150 zł/szt. Wrodaw,
td. 0607/36-28-39
PRZEKŁADNIE: z regulacją obrotów, 3 kW, 28-72 obr., 1.5 kW,
2-11 i 80-260 obr., 0.75 kW, 840 obr., 0.37 kW, 6-30 obr., 2-biegowa, 1.1 kW, 16-32 obr., 63-125 obr. - 500 zł/szt., do traka,
podwójna, 1.3 kW, 120 obr. * 0.37 kW, 10 obr, z hamulcem 700 zł. Wrodaw, td. 0607/36-28-39
PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE I ZĘBATE, różne -120 zł. Pie
szyce, td. 074/836-56-23
PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE z silnikiem: 4.4 kW, 20 obr., 2.2
kW, 35 obr., 1.5 kW, 3,5 ,13 , 55 obr., 1.1 kW, 18, 28, 35,150
obr.. 0.75 kW. 25 obr.. 0.55 kW, 15,23,88 obr., 0.37 kW, 9,25
obr., 0.25 kW, 79, 266 obr., 0.18 kW, 31 obr., 0.12 kW, 3, 36
obr., 0.1 kW, 93 obr. Wrodaw. td. 0607/36-28-39
PRZETWORNICA NAPIĘCIA 24V na 2x230 V. lekko uszkodzo
na - 90 zł. Lubin. td. 076/864-58-82
PRZEWÓD SPAWALNICZY fi 20 mm -10 zł/lm.b. Wrocław, tel.
071/345-24-14
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do regulacji końcówek wtryskiwaczy - 700 zł. Brzeg, td. 077/412-44-98,0694/12-95-47
PRZYRZĄD POMIAROWY suwmiarka, dektroniczna. stan b.
dobry, -180 zl. Wrodaw, td. 0606/60-98-39
PRZYRZĄDY DIAGNOSTYCZNE : analizator spalin 4-gazowy,
certyfikat ITS, testery systemów i inne. przyrząd do ustawiania
geometrii kół Baissbarth PC-3000 i GTO 4-głowicowy, - 5.500
zł. Trzebnica, tel. 071/387-49-30. 0609/49-95-89
RAMA BLACHARSKA + uchwyty do Mercedesa i BMW, -12.000
zł. Ligota Książęca, tel. 077/419-24-25
RĘBAK DO DREWNA L-70, nowy. - 3.850 zł. Lubin; tel.
0601/66-10-39
ROZPIERAKI HYDRAULICZNE 10 Ł żółte, zestaw naprawczy,
• 450 zł. Bielawa, td. 0601/55-22-52
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW, 1440 obr., 2 koła pasowe (po
trójne) i w d kompletny, - 350 zł. Bierutów, td. 071/315-67-02
SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW, 900 obr./min, - 1.000 zł. Grod
ków, td. 077/415-1344

I HATZ

POMPA DO WODY 3-stopniowa (-10 do +140 stopni C). prod.
niemieckiej .Gnjnd-Fosf, typ UPS-50-120/F, 380 V - 200 A. Wro
daw, td . 071/325-27-32.0505/07-03-54
POMPY: do wody z sinikiem spafinowym, 50 m3/h • 1.000'zł,
1.5 kW. 380V, 400 lAnin. - 450 zł, 0.55 kW, 8 m3/h, 220V - 300
zl, CO Wito, nowe - 450 zl/szL, do cieczy gęstych, 1.1 kW - 4
m3/h, nowa - 550 zł, bez silnika, 25 m3/h, h=20 m, 42 m3/h,
h=4.2 m. Wrocław, td . 0607/36-28-39
POMPY: hydrauliczna, tłoczkowa, A4VSG-71-EM1120, nowa 7.000 zł. A10V80,100 -1 5 0 lAnin., 315 atm. A10VS045, 67
l/min.. A10VS045,67 l/min., 315 atm, A10VSO, 28,42 l/min. od 1.500 zł, PNS-150 - 850 zł, NPT02-16 Hydrd, 40 l/min. • 500
zł/szt. Wrocław, td . 0607/36-28-39
POMPY DO WODY wydajność 200 m3/godz.. silnie 15 kW, wys.
słupa wody 12 m, nieużywane • 10.000 zL Jdenia Góra, tel.
0506/68-98-20
POMPY DO WODY: Bibo. P-2A. wydajność 45 m3/godz. - 950
zł, P-3A. wydajność 80 m3/godz. -1.100 zł, pompy po remon
cie. nadają się do szamba, stawów lub wykopów. Wrocław, td.
0601/7144-31
PRASA HYDROMAT 25, - 8.000 zł. Zduny, powiat krotoszyński,
td. 0694/14-75-01
PRASA BALANSOWA nacisk 6 ton. • 600 zł. Wrodaw. tel.
071/357-95-99
PRASA DO ŁOŻYSK, • 450 zł. Wrocław, td. 071/346-63-43
PRASA HYDRAULICZNA do gumy, skóry, papieru i blachy, waga
3 tony, - 12.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/730-56-40,
0606/65-81-36
PRASA HYDRAULICZNA nacisk 631 - 6.000 zl. Ostrów Wlkp.,
td. 062/738-45-31
PRASA HYDRAULICZNA PHM-40T, - 5700 zł. Strzegom, tet
074/649-37-19
PRASA HYDRAULICZNA PHM-100, • 5.500 zł.. PHM-63, • 3.500
zł. Wałbrzych, td. 074/846-46-50,0692/36-84-22
PRASA HYDRAULICZNA P-1251 klasa dokładnośd, stan b. do
bry. - 15.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/810-32-23.
0502/27-55-22
PRASA MIMOŚRODOWA16 TK 2322120 uderzeń na minutę,
-10.000 zł. Długołęka, t d 071/315-24-25

kW • od 400-600 zł/szL Bierutów, td. 071/314-68-16 wieczo
rem. 0606/80-86-05
SILNIKI ELEKTRYCZNE : 15 kW] 1460 obr./min, 5.5 kW. 960
obr/min. Jdenia Góra. td. 075/642-82-77
SILNIKI ELEKTRYCZNE 1.5 kW/2.800 obr. - 400 zł, 7.5
kW/2.800 obr. - 350 zł, 5.5 kW/2.800 obr. - 300 zł. Legnica, td.
0609/27-48-40
SILNIKI ELEKTRYCZNE: 37 kW, 1440 obr./min -1.500 zł. kdnierzowy, 3 kW, 945 obr/min, 5 s z t - 300 zł/szt. Oława, tel.
071/313-35-55 wieczorem
SILNIKI ELEKTRYCZNE kołnierzowe: 700 W, 2820 obr/. min, 80 zl, 1.5 kW. 2820 obr./min, -150 zł, 5,5 kW, 2900 obr/min, •
350 zł, 5,5 kW, 1450 obr/. min, - 350 zł, 7,5 kW, 1440 obrJtain,
• 400 zł. Oława, td. 071/313-3344
SILNIKI ELEKTRYCZNE : 2800 obr./min, 0.25-18.5 kW, 1400
obr/min 0.25-22 kW, 930 obrAnin 0,4-15kW, 720 obr/min 1.0-11
kW, siniki prądu stałego, siniki z przekładniami i motoredukto
rami, ceny od 80 zł, www.krzysztofwajda.prv.pl. Ostroszowice,
td. 074/833-01-73, 0501/35-86-14
SILNIKI ELEKTRYCZNE : OKC 2-2/12DK, do pralki Pdar;
2.775/425 obr/min. - 45 zł oraz SZJKe 12a, 220/380 V, moc 0.8
kW, 2.890 obrimin. Wrocław, td. 071/372-64-11,
SILNIKI ELEKTRYCZNE 2.2 kW, 950 i 1.400 obr/min, kołnie
rzowe i na łapach, 4 szl -150 zł/szt. Wrodaw, td. 0691 /B9-51-16
SILNIKI ELEKTRYCZNE nowe. 15 kW. 2940 obr., 22 kW. 1465
obr.. 18.5 kW, 1470 obr. - 60 zł/kW. Wschowa, td. 0601/1943-23

O

SILNIKI ELEKTRYCZNE OD 1 DO 90 KW motore
duktory, elektrobębny, wentylatory przemysłowe,
agregaty chłodnicze. TANIO!!!. Kargowa, tel.
068/352-64-79,0604/21-21-17 W87000704

SILNIKI ELEKTRYCZNY: 500 W, 2800 obr./rran. 550 W. 1380
obr/. min. 370 W. 1370 obr. min, 370 W, 910 obr./min, - 50 zł/szt
oraz siniki do prądu stdego, 100 V, 0,02 A. 1500 obr./min. Oła
wa. td. 071/313-33-44
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY fi 100 mm. dł. 70 cm, do wywrotu,
nowy, - 80 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-22-77.
0603/51-09-73
SIŁOWNIKI: hydrauliczne, fi 250 skok 1500, fi 210 skok 500,

fi

180 skok 450, fi 150/900, 300, fi 110/500, 300, fi 100/650, fi
90/500, 300, fi 70/300, fi 50/180 • od 150 zł/szt, wywrotu,
mały • 250 zł, zębaty obrotnicy - 400 zł. Wrocław, tel.
0607/36-28-39
SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE, - 20 z t Świdnica, tel.
0504/61-60-53
SPAWARKA transformatorowa 220/380 V. 360 A, zwojona
miedzią w bawełnie, - 780 zł. Kluczbork, tel. 077/418-48-94,
0504/47-88-12
SPAWARKA DEGO COLT TIG, inwektorowa, 130A, 230V,
fabr. nowa, antistick, .gorący* start, spawanie aluminium,
wentylator, przewody, maska, w kartonie, • 1.350 zł. Pdkowice, td . 0600/46-52-85
SPAWARKA elektryczna, 165 A, 380/220 V, do elektrody 4
mm, maska, szczotka, fabr. nowa, - 420 żl. Wrodaw, tel.
0601/71-59-58
SPAWARKA 150-165-185 A, 220/380 V, do elektrody 4 mm,
kompletna maska, szczotka, fabrycznie nowa, cena 320490
zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58
SPAWARKA transformatorowa TS-150/220 V, amperaz
40-150 A, nowa, prod. niemieckiej, kompletna z przewodami
i zadskami, nieużywana, spawa elementy stalowe elektrodą
do 3,5 mm, możliwość wysyłki, • 315 zł. Ząbkowice Śląskie,
tel. 074/641-J5-75, 0692/95-05-98
SPAWARKA DECA COLT 1250, 2004 r. TIG, inwektorowa,
125A, 230V, nowa, antistick, „gorący^ start, spawanie alumi
nium, wentylator, przewody, maska, - 1.000 zł. Polkowice,
tel. 0600/46-52-85
SPAWARKA BESTER 1600 220 V, duża szpula, nowy, na
gwarancji, - 1.490 zł. Jdenia Góra, tel. 0603/94-08-60
SPAWARKA BESTER 630 A, - 800 zł. Odolanów, tel.
062/733-41-72
SPAWARKA BESTER SPB-315 prostownikowa, stan dobry,
przewody spawalnicze, - 900 zł. Wrodaw, tel. 0502/12-55-57
SPAWARKA MIGOMAT Bester 1600, 140 A, 220 V, duża
szpula, • 1.450 zł. Jdenia Góra, tel. 0603/94-08-60
SPAWARKA MIGOMAT 160 A, + reduktor, drut 0.6-0.8 mm.
wentylator na kółkach, fabrycznie nowa, - 970 zł. Wrocław,
tel. 0601/71-59-58
SPAWARKA MIGOMAT 150 A, na kółkach, reduktor, drut
0.6-0.8 mm, fabrycznie nowa, • 820 zł. Wrocław, tel.
0601/71-59-58
SPAWARKA MIGOMAT Tip-tronic, Mig Mag 210 kombi, z eurozłączem, na dużą szpulę, fabrycznie nowa, prod. niemiec
kiej, - 1.800 zł. Wrodaw, tel. 0508/62-11-30
SPAWARKA MIGOMAT Rowi Mig Turbo 160 A, 220 V, drut
0.8 mm, nowy, prod. niemieckiej, - 900 zł. Złotoryja, te l
076/878-41-94
SPAWARKA MIGOMAT Macom 21 C, stan idealny, sprawna,
prod. niemieckiej,'*400 zł. Złotoryja, tel. 076/87841-94
SPAWARKA WIROWA prod. czeskiej, 250 A - 500 zł. Paro
wa, pow. bolesławiecki, td . 0504/58-3449, 0505/67-82-94
SPAWARKA WIROWA 300 A, - 650 zł. Wrocław, tel.
0602/24-91-27
SPAWARKI ELEKTRODOWE Nordik turbo: 160 A 220 V - 460
zł. 160 A 220 V - 380 V - 560 zł oraz 190 A 220 V-380 V - 600
zł, na gwarancji. Bolesławiec, td . 0505/84-92-52
SPAWARKI: migomat DPS-630, chłodzona wodą • 3.100 zl,
migomaty 180 A, 220 A, 400 A, profesjonalne, migomat 160
A, 220 V - 750 zł, Montig AC/DC 201 - 4.000 zł, STA-225 800 zł. Lubań, tel. 0694/10-97-25
SPAWARKI: migomat 160A - 1.800 zł. 180A - 2.200 zł, 200A
- 2.350 zł, 250A - 2.800 zł, 315A - 3.200 zł, 400A - 2.800 zł.
elektrodowe SPB 400 • 1.000 zł, STA 225 - 900 zł, wirowa 500 zł, www.krzysztofwajda.prv.pl. Ostroszowicef tel.
074/833-01-73, 0501/35-86-14
SPAWARKI WIROWE 366 zł/szt, 488 zł/szt. Wrocław, tel.
0607/88-48-57
SPRĘŻARKA jednocylindrowa, 220V, poj. zbiornika'100 I,
stan b. dobry, - 500 zł. Bielawa, tel. 074/645-74-48,
0600/78-04-68
SPRĘŻARKA tłokowa, - 200 zł. Biskupice Oławskie, tel.
071/318-66-14
SPRĘŻARKA 3-tłokowa, po remonde i wymianie zaworów,
bez silnika i zbiornika, zawór bezpieczeństwa i zwrotny, •
1.000 zł. Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, tel.
074/844-99-71
SPRĘŻARKA 3JW60 po remonde, -1.150 zł. Grabowno Wiel
kie, td . 071/315-77-00
SPRĘŻARKA 3JW60 do remontu, brak jednego cylindra, 180
1, - 500 zł. Legnica, tel. 0602/83-80-92
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, prod. niemieckiej, 3 kW, zbior
nik o poj. 1501, na kołach, • 500 zł. Minkowice Oławskie, te t
071/381-14-05
SPRĘŻARKA śrubowa, diesel prod. japońskiej, na kołach,
obudowana, - 8.500 zł. Modła, tel. 076/817-22-19,
0694/35-47-99
SPRĘŻARKA śrubowa napędzana silnikiem dektrycznym 7.5
kW, na kołach. - 7.500 zł. Modła. tel. 076/817-22-19,
.0694/35-47-99
SPRĘŻARKA z silnikiem dektrycznym, 3-fazoWym, 40 kW,
735 obr./min, 2-tłokowa, wyd. 5 m3/min, stan b. dobry, • 2.000
zł. Oleśnica, td . 071/794-42-39. 071/314-87-89
SPRĘŻARKA 3JW60. • 550 zł. Ruszów, tel. 075/771-45-91
SPRĘŻARKA tłokowa wydajność 1.7 m3/min, - 1.500 zł.
Strzegom, td . 074/855-92-48
SPRĘŻARKA 3JW60 3-tłokowa, zbiornik 180 I, po remonde,
stan b. dobry, • 1.100 zł. Twardogóra, tel. 071/315-00-32 po
godz. 16
SPRĘŻARKA poj. 350 I, 3-głowicowa, • 950 zł. Wałbrzych,
te t 0604/49-36-05
SPRĘŻARKA EINHELL 230 V, 8 bar, 1.5 kW, zbiornik 25 I,
olejowa, 2 x euro, 2 x manometr, odwadniacz + zestaw pi
stoletów Kit, nowa, na gwaranci, - 599 zł. Wałbrzych, tel.
074/8464 94 6 , 0505/73-86-58
SPRĘŻARKA olejowa, 1-tłokowa, 380 V, poj. zbiornika 30 I,
- 400 zł. Wrocław, td . 071/330-58-44
SPRĘŻARKA 8 atm, zbiornik 25 I. odwadniacz 210 l/min,
EURO, na kółkach, fabrycznie nowa, - 470 zł. Wrodaw, td .
0601/71-59-58
SPRĘŻARKA powietrza, 3-tłokowa, prod. polskiej, stan b. do
bry, - 950 zł. Wrodaw, tel. 0602/70-62-32
SPRĘŻARKA 1JS-60MTF przenośna, waga 28 kg, z wężem
i pistoletem , stan b. dobry, • 450 zł. Wrocław, tel.
071/352-90-19
SPRĘŻARKA EINHELL 8 ATM/220 V, profesjonalna, tłokowo-korbowa, nowa, prod. niemieckiej, zbiornik o poj. 25 I z
elektrycznym zaworem, odwadniaczem, reduktorem wyjśdowym, 2 manometry, waga 32,5 kg, do mdowania, pompowa
nia, zasilania pneumatycznego i innych prac techn, • 555 zł.
Ząbkowice Śląskie, td . 074/641-15-75, 0692/95-05-98
SPRĘŻARKA BISMAN 2-stopniowa, 2-tłokowa, zbiornik poj.
500 I, • 3.500 zł. Zbąszyń, powiat.nowotomyski, tel.
0604/78-75-26
SPRĘŻARKA spalinowa, 15 bar, z silnikiem Hondy, -1.250
zł. Złotoryja, tel. 0506/18-32-88
SPRĘŻARKA, 1994 r. zbiornik 5001, 2-cylindrowa, w ideal
nym stanie, • 6.500 zł. Syców, tel. 0606/73-6741
SPRĘŻARKA śrubowa, 2000 r. typ B-100, diesd, waga 1.300
kg, moc 35 kW, wydajność 4 m3/min, • 15.000 zł. Kłodzko,
tel. 0696/10-62-72
O

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE p ro d. n ie m ie c k ie j, w b.
d o b ry m s ta n ie , 30 kW, 4.4 m 3 /m in , 55 kW, 7.8
m 3 /m jn . S tr z e g o m , t e l . 0 7 4 /6 4 9 -4 1 -2 9 ,
0691/78-27-85
W01036394

SPRĘŻARKI: 18,5 kW, 7 bar, prod. angidskiej, hydrowane 6.000 zł, 37 kW, 10 bar, wydajność 6200 l/min, prod. nie
mieckiej Bauer - 15.000 zł. Świebodzice, td . 0696/06-57-07
STOŁY metdowe, do produkcji europalet • 320 zł/szt. Legni
ca, tel. 0697/80-26-27
STOŁY ELEKTROMAGNETYCZNE i magnetyczne. - 400 zł.
Świdnica, tel. 0504/61-60-53
STOŁY ŚLUSARSKIE warsztatowe, sdarskie i warsztatowo-montażowe - od 150 zł. Wrocław, tel. 071/346-20-46,
0503/12-57-56
STÓŁ DO WYTACZARKI, - 300 zł. Wrocław, tel.
071/355-58-84
STÓŁ PODZIAŁOWY kątowo-obrotowy, • 1.200 zł. Świdni
c y tel. 0504/61-60-53
STÓŁ PROBIERCZY do pomp wtryskowych Star 12F, nowy
model, z osprzętem, stan b. dobry, - 14.000 zł. Wrocław, tel.
071/342-73-55, 0691/95-71-32 STÓŁ STOLARSKI z narzędziami ręcznymi, heble, dłuta,
wiertła, idealny do prac ręcznych, - 500 z ł, możliwość trans
portu. Lądek Zdrój, td . 074/814-99-12, 0606/85-05-53^
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STÓŁ STOLARSKI nowy, profesjonalny, - 1.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/849-11-88
STRUGARKA DO METALU poprzeczna (czepik), - 2 700 zł.
Syców, tel. 062/785-22-88
STRUGARKA DO METALU SP-2,1964 r. stan b. dobry, - 800
zł. Gądów, tel. 071/390-68-20
SUSZARKA DO ELEKTROD SE-4 nowa, - 300 zł. Wrocław,
tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88
SUSZARNIA DO DREWNA HAJNÓWKA o dł. 6 m.b., 8 wenty
latorów, używana, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 0508/21 -28-64
SUWNICA: - wyciągarka, 2 silniki, bęben, liny, hak, -1.400
zł. Wrocław, tel. 071/317-25-81
SZLIFIERKA OND-350D, 2-tarczowa, chłodzona cieczą, - 600
zł. Jelenia Góra. tel. 0691/65-79-82
SZLIFIERKA SAB-1,1968 r. narzędziowa, ze stołem magne
tycznym, - 2.300 zł. Oleśnica, tel. 071/798-04*95 wieczorem,
0694/89-54-60
SZLIFIERKA DO KAMIENIA Lyffler, „boczkarka", wielogło
wicowa, stan bardzo dobry, - 15.000 zł. Ząbkowice śląskie,
tel. 0604/61-23-09
SZLIFIERKA DO LASTRYKA I GRANITU stacjonarna, -1.500
zł. Tokary, tel. 071/315-22-83
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN prod. niemieckiej, - 6.000
zł. Pyrzyce, tel. 091/570-20-24, 0606/11-95*71
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN szerokotaśmowa, szerokość
robocza 90 cm, szlifowanie wstępne i wykańczające, stan
bardzo dobry, - 11.500 zł. Witaszyce, powiat jarociński, tel.
0601/58-00-67'
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW WMW prod. niemieckiej 240/800,
w dobrym stanie, • 4.100 zł. Krotoszyn, tel. 062/588-13*23
SZLIFIERKA KĄTOWA HILTI nowa, fi 230 mm, 6000 obrJmin,
dwie tarcze do metalu, - 600 zł. Wrocław, tel. 0691 /69-29-08
SZLIFIERKA STOŁOWA do drewna, 3 fazy. - 200 zł. Ząbko
wice Śląskie, teł. 074/64-1 -13-07
SZLIFIERKA TAŚMOWA do metalu, promieniuje rury,.14.000 zł. Budziwojowice, gm. Długołęka, powiat wrocław
ski, tel. 071/399-20-20
SZLIFIERKA TAŚMOWA SAM do drewna, - 1.400 zł. Wał
brzych. tel. 074/843-36-25
SZLIFIERKA WALCOWA do drewna, 2-wałowa, oryg. prod.
szwedzkiej, na żeliwnym postumencie, • 6.500 zł. Kłodzko,
tel. 074/868-74-36, 0697/48-32-21
TARCZA DO PIŁY DIAMENTOWA do piaskowca, marmuru,
fi 1000 mm, - 1.000 zł., teł. 042/718-98-28
TARCZE fi 320, zbrojone, do cięcia stali gumówką przechy
łową lub szlifierką kątową, 100 szt, • 6 zł /szt.. św. Katarzy
na. tel. 071/311-77-48, 0603/54-37-38
TARCZE SZLIFIERSKIE, - 500 zł. Świdnica, tel.
0504/61-60-53
TOKARKA TWE-35 stołowa, prod. polskiej, dużo funkcji, brak
uchwytu, stan b. dobry, - 2.300 zł. Bierutów, tel.
071/314*68*16 wieczorem. 0606/80-86-05
TOKARKA do drewna kompletna, stan b. dobry, - 420 zł.
Dzierżoniów, tel. 0601/75-87-28
TOKARKA do metalu, - 5.000 zł. Feliksowo, powiat śremski,
tel. 0602/53*19*44
TOKARKA TUC-40 dł. toczenia i m, uchwyt 3- i 4-szczękowy, podtrzymka, okular i półokular, stan b. dobry, - 7.100 zł.
Jawor. teł. 076/870-11*52, 0607/21-24-36
TOKARKA do drewna nowa, • 2.500 zł. Legnica, tel.
076/856-53*00. 0600/64-02-26
TOKARKA TUD-50, • 3.000 zł. Masłów, powiat trzebnicki, tel.
071/312-30*15
TOKARKA rewolwerowa prod. ZSRR, - 3.900 zł. Ostrów
Wlkp., tel. 0601/93-49-54
TOKARKA rewolwerowa półautomat, sprawna, - 6.500 zł.
Wrocław, tel. 071/341-44-45
TOKARKA mała, 380 V, ze stołem, stan idealny, - 2.200 zł.
Wrocław, tel. 071/325-27-32. 0505/07-03-54
TOKARKA zegarmistrzowska, stan b. dobry • 2.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-65-89, 0601/45-75-62
TOKARKA do metalu CU 12 dł. 1 m, - 5.000 zł. Zduny, tel.
062/721-50-63
TOKARKA do metalu średnica toczenia 35 cm, technicznie
sprawna, - 2.100 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-83-19,
0604/22-88-44
TOKARKI do metalu różne dł. toczenia, od 70 do 200 cm,
ceny od 3.000 zł. W ałbrzych, te l. 074/846-46-50,
0692/36-84-22
TRAK taśmowy, - 4.800 zł. Głogów, Jel. 076/831-41-58 wieczo
rem
TRAK do drewna z ruchomym wózkiem na prowadnicach,
nadaje się do wyrobu palet, - 2.900 zł. Kluczbork, tel.
077/418-48-94, 0504/47-88-12
TRAK taśmowy prześwit 70 cm, dł. cięcia 9 m + 20 pił, 8.800 zł. Kowary, powiat jeleniogórski, tel. 0501/70-71-69
TRAK taśmowy nowy (przeciął 80 m3), certyfikat, gwaran
cja, kompletny + 20 pił. - 9.000 zł lub zamienię na wielopiłę
i brusownicę. Raszówka, powiat lubiński, tel. 0501/22-20-28
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TR AKI TAŚMOW E do drewna, je d n o - I obu
stronnie podparte, 10 m.b., posuw falowniko
wy, cyfrowa skala, certyfikat, cena sprzedaży
z transportem do odbiorcy, od 11.000 zł. Lu
bań, te l. 075/722-19-34, 0502/53-59-47
W01001264

TRANSFORMATOR 70 W. wyjścia: 2 x 22 V lub 1 x 44 V, 200 zł. Bielany Wr.. tel. 0504/70-96-34
TRZPIEŃ DO FREZARKI PTFE wym. 50x32x800 mm, • 400
zł. Wrocław, tel. 0502/71-23-17
TWARDOŚCIOMIERZ do tworzyw, prod. japońskiej, • 1.500
zł /szt.. Wrocław, tel. 0602/64-99-76 po godz. 16
UCHWYTY TOKARSKIE mechaniczne i pneumatyczne. -150
zł. Świdnica, tel. 0504/61-60-53
UCHWYTY TOKARSKIE 2-, 3- i 4-szczękowe, spiralne i na
stawne, szczęki fi 200, 250, 315 i 400, nowe i używane, od
200 zł/szt. Wrocław, tel. 0692/50-46-03
WAGA PRZEMYSŁOWA do 1000 kg, nadaje się do skupu
domu, przesuwna - 1.400 zł. Wrocław, tel. 0501/57-80-47
WAGA ZEGAROWA do 25 kg - 500 zł. Wrocław, tel.
0501/57-80-47
WCIĄGARKA 380 V. 2000 kg. kompletna, • 1.000 zł. Legni
ca. tel. 0504/05-23-15
WCIĄGARKA LINOWA elektryczna, udźwig 500 kg, • 400 zł.
Groblice, powiat wrocławski, teł. 0601/97-63-50
WCIĄGARKA LINOWA silnik 3 kW, sprzężony z przekładnią
1 bębnem zwijającym łinę, udźwig 450 kg, - 700 zł. Wołów,
tel. 0601/19-14-48
WCIĄGARKA LINOWA BALKANCAR podwieszana, udźwig
3200 kg, Hna fi 13 mm, waga 280 kg, - 700 zł. Wrocław, tel.
0606/80-94-22
WCIĄGARKA LINOWA może służyć do prac leśnych lub po
mocy drogowej, - 300 zł. Wyszonowice, tel. 071/394-96-13
WCIĄGARKA LINOWA elektryczna średnica 12 mm, długość
230 m.b, - 1.000 zł. Złotoryja, tel. 0601/44-73-20.
WCIĄGARKA LINOWA elektryczna średn. liny 13 mm, dł.
liny 230 m.b, - 1.200 zł. Złotoryja, tel. 0601/44-73-20
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA ręczna, udźwig 2 t, - 250 zł.
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-31-77, 0602/11-87-67
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA elektryczna, udźwig 250 kg, 250 zł. Modła, powiat bolesławiecki, tel. 0602/88-08-99
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA stan b. dobry, - 450 zł. Złoto
ryja, tel. 076/878-59-52
WIERTARKA BOSCH GBH2-24 z funkcją kucia, fabrycznie
nowa, w walizce -100 EUR., tel. 0698/89-51 -04
WIERTARKA HILTI TE-24 SDS, - 700 zl. "Wrocław, tel.
0607/27-37-74
WIERTARKA MASTERKRAFT 650 W/220 V. obroty 0-3000
lewe i prawe, funkcja wkrętarki, nowa, możliwość wysyłki 135 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75,0692/95-05-98
WIERTARKA POZIOMA do drewna, - 1.000 zł. Lewin Kłodz
ki, tel. 074/869-11-65, 0508/97-30-53
WIERTARKA POZIOMA HILTI nowa, - 950 zł. Wrocław, tel.
0691/69-29-08
WIERTARKA PROMIENIOWA RV-62 prod. indyjskiej, • 5.000
zł. Syców, tel. 062/785-22-88
WIERTARKA SŁUPOWA prod. niemieckiej, kompletna, 1.100 zł. Rakowice, gm. Kondratowice, tel. 0693/63-91 -68
WIERTARKA STOŁOWA stan dobry, - 600 zł. Biskupice Oław
skie, tel. 071/318-66-14
WIERTARKA STOŁOWA WSD-6 stan b. dobry, możliwość
sprawdzenia, - 690 zł. Świebodzice, tel. 074/664-55-52
WIERTARKA STOŁOWA TOP CRAFT TCSB-500 230 V, 500
W, 9-biegowa, imadło, nowa, na gwarancji, • 395 zł. Wał
brzych. teł. 074/846-49-46, 0505/73-86-58
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WIERTARKA STOŁOWA WS-15, - 800 z). Wrocław, tel.
071/796-39-48
WIERTARKA STOŁOWA WSD-6 stan b. dobry, - 750 zł. Wro
cław. tel. 0502/12-55-57
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan dobry, 380 V, - 700 zł.
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
WIERTARKA STOŁOWA, - 600 zł. Wrocław, tel.
0607/62-51-28
WIERTARKI: Perles, elektryczna, stan dobry, • 130 zł oraz
druga De Velt, stan dobry, - 120 zł. Wrocław, tel.
0502/12-55-57
WIERTARKI HILTI: TE-12, el., na SDS plus, stan b. dobry, •
400 zł, udarowa, el., TKI 2500, stan b. dobry, - 340 zł. Wro
cław, tel. 0502/12-55-57
WIERTARKOWKRĘTARKA na akumulator, 18 V, 2-biegowa,
1 bieg 0-400 obr., 2 bieg 0-1200 obr. lewe i prawe, nowa,
prod. niemieckiej, z osprzętem, ładowarką, maks. wiercenie
w drewnie o śr. 20 mm, w stali o śr. 6 mm, wkręty 8 mm .Masterkraft* oraz 14,4 V x 2 A kW, możl. wysyłki, - 260 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/641-15-75, 0692/95-05-98
WKRĘTARKA BOSCH AKUMULATOROWA 2,4 V, ładowar
ka, nowa, prod. niemieckiej, możliwość wysyłki • 80 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/641-15-75, 0692/95-05-98
WKRĘTARKA TOP CRAFT MMTS 230 V, 710 W, profesjo
nalna, prod. niemieckiej, nowa, na gwarancji, - 335 zł. Wał
brzych, tel. 074/846-49-46, 0505/73-86-58
WÓZEK PALETOWY ręczny, wysokiego podnoszenia, • 900
zł. Legnica, tel. 0504/05-28-15
WÓZEK PALETOWY królki, udźwig 2 1, żółty, stan b. dobry, ■
500 zl. Wrocław, tel. 071/343-29-91
WÓZEK PALETOWY, - 450 zl. Wrodaw, tel. 0505/76-8541
WÓZEK PALETOWY LUPO udźwig 2000 kg. stan b. dobry, 500 zl. Wrodaw, tel. 0602/70-62-32
WÓZEK PALETOWY. 2000 r. udźwig 2 1, - 610 zl. Oława, tel.
071/303-20-74, 0603/96-72-81
WÓZEK TRANSPORTOWY SAM nowy, na kolach rowerowych 24', wys. skrzyni ład. 30 cm, szer. 65 cm, dł. 100 cm, •
170 zł. Wrocław, tel. 071/349-33-67
WÓZKI MAGAZYNOWE ręczne, 4 i 2-kolowe - 100 zł/szt.,
stojak do wiertarki stołowej, ręcznej z imadłem -150 zł. Wro
cław, tel. 071/346-20-46, 0503/12-57-56
WTRYSKARKA KUASY 260/100, • 7.000 zł. Pleszew, tel.
0501/20-85-24
WTRYSKARKA HYDRAULICZNA prod. czeskiej, pełny au
tomat CS, • 7.000 zł. Pleszew, tel. 0501/20-85-24
WTRYSKARKA KUASY 150/50, 1974 r. stan dobry, po re
moncie kapitalnym, pompy tłoczkowe, - 7.800 zł. Wrocław,
tel. 071/358-44-65 do godz. 15, 0600/27-31-13
WTRYSKARKA ŚLIMAKOWA, - 7.500 zł. Jelcz-Laskowice,
tel. 071/318-29-98
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W TR YSKARKO -W YTŁACZARKA DESMA., tel.
071/315-03-59,0603/85-61-27
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WYKRYWACZ METALI z dyskryminacją, wiele innych funk
cji, mało używany, • 600 zł. Nowa Sól, tel. 068/388-32-53,
0509/04-62-53
WYKRYWACZ METALI VLF z dyskryminacją, zasięg do 2 m,
mało używany, stan idealny, - 1.350 zł lub zamienię na Fiata
126p. Pławna, tel. 071/394-89-12
WYKRYWACZ METALI fabrycznie nowy, ustawione 3 pro
gramy (monety, zabytki, ukryte przedmioty w ścianach, piw
nicach, bunkrach), zasięg do 2 m, instr. obsługi w jęz. pol
skim, - 260 zł. WTocław, tel. 0600/66-20-61
WYPOSAŻENIE CHŁODNI na 32 m3, 2 parowniki, nowe filtry i zawory, skrzynka z zabezpieczeniami, elektroniczny
czujnik temperatury, urządzenie zamontowane w pomiesz
czeniu, temperatura chłodzenia do -5 stopni C, technicznie
sprawne, • 2.400 zł. Leszno, tel. 0694/16-03-60
WYPOSAŻENIE UBOJNI DROBIU: zbiornik otwarty w ksztatde wanny, ocynkowany, 1500 I - 400 zł, palce gumowe do
maszyn skubiących kurczęta oraz drób, nowe - 4 zł/szt, •
500 zł. Dobkowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-89-18 po
godz. 19
WYPOSAŻENIE WARSZTATU : siln ik elektryczny. 15
kW/2.990 obr. • 350 zł, butla na gaz, 11 kg - 60 zł. Wtocław,
tel. 071/342-29-36, 0502/83-45-57
WYPOSAŻENIE WARSZTATU : śruby średnica 16.20, ocynkowane, nakrętki, podkładki - 3.66 zł/kg. Wrocław, tel.
0607/88-48-57
WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO : wiertarka WS-15, wiele innych urządzeń. Błonie, tel.
071/317-87-50, 0692/91*77-91
WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO : podnośnik łańcuchowy elektryczny sterowany pilotem -1.500 zł,
ogrzewanie Webasto, na olej opałowy - 1.500 zł, myjka ci
śnieniowa Karcher Platz, 200 bar, 70 stopni C • 1.300 zł,
podnośnik hydrauliczny • 700 zł, szafki narzędziowe, ubra
niowe i inne. Leszno, teł. 0601/44-64-16
WYPOSAŻENIE WARSZTATU ŚLUSARSKIEGO cena od
3.000 do 9.000 zł/szt. Giżyn, powiat myśliborski, tel.
095/747-77-28. 0600/25-95-54
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU PRODUKCJI OBUWIA. -10.000
zł lub zamienię na Poloneza Trucka albo samochód osobo
wy. Bolesławiec, tel. 076/818-97-81. 0609/07-93-14
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU STOLARSKIEGO : piły, strugar
ki, wiertarka oscylacyjna, pozioma, wiertarko-sękarka,
3-wrzecionoa, szlifierko-ostrzałka, ścina wodna, lakiernicza,
wentylatory, wyciągi trocin, elelktronarzędzia, stoły warszta
towe, piły tarczowe, frezy i inne, • 20.000 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/641-14-51, 0607/38-85-74
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU WULKANIZACYJNEGO komplet
ne, - 16.000 zł. Leszno, tel. 0508/50-19-50
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU WULKANIZACYJNEGO : montażownica do opon Hoffmann Monty 3200, wyważarka do kół
Hoffmann, typ Geodyna 2100, prod. niemieckiej, mało uży
wane, stan b. dobry, • 15.250 zł. Lubin, tel. 076/847-55-27,
0697/99-12-04
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU WULKANIZACYJNEGO : montażownica do opon - 300 zł, wyważarka Hofmann, starego
typu - 800 zł. Piława Górna, tel. 0601/88-43-31
WYRÓWNIARKA DO DREWNA GUBISCH wym. blatu
410x2500 mm, wał 4-nożowy, - 1.500 zł. Góra, tel.
065/544-13-93
WYRÓWNIARKA DO DREWNA szerokość robocza 30 cm.
3-nożowa, regulowana grubość strugu, silnik 3 kW, 380 V,
„samoróbka”, stan dobry, - 900 zł. Kożuchów, powiat nowosolski, tel. 0604/52-64-94
WYRZYNARKA BOSCH MPS 500 BE, 220 Y/500 W, 2-stopniowy pomocniczy ruch wahadłowy brzeszczotu, nowa, prod.
niemieckiej, o obrotach 500-3000 na min., pracuje w drew
nie do -65 mm, w stali 6 mm, aluminium 12 mm. plastiku 8
mm, możliwość wysyłki, • 145 zł. Ząbkowice śląskie, tel.
074/641-15-75, 0692/95-05-98
WYTACZARKA CL 21C, - 2.600 zł. Wrocław, tel
071/355-58-84
WYTWORNICA ACETYLENOWA 1-szufladowa t-butla tle
nowa pełna, - 250 zł. Oleśnica, tel. 071/314-30-03
WYTWORNICA PARY CERTUS UNIWERSAŁ 700 - 1.800
kg/h, kompletna, zbiornik kondensatu, pompa wodna, czopuch, - 70.000 zł. Kalisz, tel. 062/761-86-60, 0503/19-20-39

O

O

WYWAŻARKI, DEMONTAŻOWNICE, URZĄDZE
NIA DIAGNOSTYCZNE, PODNOŚNIKI nowe I
używane, serwis, gwarancja, akcesoria wulka
nizacyjne. J.H-IMPEX Sp. z o.o., 59-300 Lubin,
ul. R z e ź n ic z a 4, te l. 076/746-45-99,
0693/28-81-80
W84005244
Z A S ILA C ZE AW ARYJNE POMP CENTRALN E. GO OGRZEWANIA. Bufor ładowania akumula
tora, automatyka, czas pracy w trybie awaryj
nym m in. 10 h, • 300 zi. W ro cław , te l.
071/787-47-37
W01004924

* autpmśtyka - bramy

MATERIAŁY BUDOWLANE
I WYROBY HUTNICZE

TANIO, TRANSPORT
Kiełczów, tel. 071/398-80-66
0-602 464 249 OP040639

* a ia m ^ f j r l i i j r *

* skrzynki na listy

tel./fax 071/795-99-25 i

PIECE KOMINKOWE
WKŁADY KOMINOWE

www.aadik.com

KOMINY STALOWE I CERAMICZNE
1

O

C E K O M E f5 B |

WROCŁAW, AL. PRACY 2 ’
tel. 339-00-22,363-12-21 w. 55 =
0-603 874 053,339-01-09 po 20

ART EL BAHARI sprzedam kamień elewacyjny
„skałka kanadyjska” i kamień „łupany polny”, ko
lum ny kamienne z motywami greckim i., tel.
0609/26-81-82
W84005744

AUTOMATY DO BRAM GARAŻOWYCH segmentowych i uchyl
nych, 1- i 2-skrzydłowych, nowe, kompletne, 2 piloty, gwaran
cja • od 560 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0600/81-81-47
BARAK BUDOWLANY stalowy, wym. 2x4 m, - 600 zł. Głogów,
teł. 0606/91-57-77
BARAK BUDOWLANY ogrzewanie Webasto, stan b. dobry, •
2.000 zł lub zamienię na samochód dostawczy. Górka Sobocka, tel. 071/393-04-27, 0504/95-64-28
BARAK BUDOWLANY składany, metalowo-drewniany, wym.
3x5x2 m, - 500 zł. Nowogrodziec, teł. 075/731 -66-25
BARAK BUDOWLANY stan b. dobry, możliwość wykorzystania
na biuro, sklep, 45 m2, 3 szt, • 10.000 zł. Stronie śl., powiat
kłodzki, teł. 0504/10-64-38
BARAK BUDOWLANY pow. 12 m2, - 200 zł. Wrocław, tel.
071/373-13-53, 0601/78-25-19
BARAK MIESZKALNY adaptacja wagonu kolejowego, 4 łóżka,
szafy, szafki, oświetlenie wewnętrzne, piec węglowy, • 2.500 zł.
Wrocław, tel. 071/343-31-65 po godz. 18, 0601/41-00-42
BARAK MIESZKALNY 2-pomieszczeniowy, pow. 14 m2, ume
blowany, wyposażony, bez kół, stan idealny, • 2.500 zł. Wro
cław. teł. 071/325-27-32. 0505/07-03-54
BARAKOWÓZ biurowo-socjalny, prod. niemieckiej, 1-osiowy, 3.700 zł., teł. 0609/32-23-04
BARAKOWÓZ wym. 5x2 m, 2 pomieszczenia, umywaka, ogrze
wanie elektryczne, koła 750x20, -1.600 zł. Krotoszyce, powiat
legnicki, teł. 0600/87-41-10
BARAKOWÓZ z przeznaczeniem na domek letniskowy lub biu
ro, lokal, z 2004 r., z impegnowanego drewna, ocieplony, sy
pialnia - 2 łóżka, szafka nocna, pófci, drugi pokój - stół, szafa,
aneks kuchenny ze zlewozmywakiem, ciśnieniowy podgrzewacz
wody, łazienka • toaleta i prysznic, in si el. i sanitarna, • 18.900
zł. Wrocław, tel. 0503/18-54-95
BARAKOWÓZ duży, na kołach, dwa pomieszczenia, dach po
kryty- blachą ocynkowaną, obity boazerią, licznik energii, obec
nie używany jako strzelnica sportowa, stan b. dobry, - 4.000 zł.
Zagórze Śląskie, teł. 074/845-38-51
BARAKOWÓZ, 2004 r. na kołach, z drewna impregnowanego,
ocieplony, na kółach, inst. elektryczna i sanitarna, sypialnia
2-osobowa, pokój z aneksem kuchennym, podgrzewacz wody,
zlewozmywak, łazienka z prysznicem, przeszklony dach, ideal
ny na domek letniskowy lub biuro, • 18.900 zł. Wrocław, tel.
0503/18-54-95

BLACHODACHÓW KA powlekana z połyskiem,
matowa, cięta na wymiar dachu. Blacha trapezo
wa pow lekana, ocyn ko w an a, alucynko w a
T6-T135. Blacha płaska, akcesoria dachowe, fo
lia, rynny, okna dachowe. TRANSPORT, KOSZ
TORYS, POMIAR DACHU. „W ELBLACH” , Oława,
ul. 3 Maja 20/22, tel. 071/303-35-58,0604/64-7142
W01034094

BLACHODACHÓWKA prod. szwedzkiej, • 26 zł /m2. Wrocław,
tel. 071/352-81-97

AGREGAT TYNKARSKI PUTZMEISTER do tynków gipsowych,
• 6.300 zł. Wołów, tel. 071/389-39-03, 0600/55-78-28
AGREGAT TYNKARSKI PUTZMEISTER MISCHPUMPE MP25,
z 1998 r., 40 barów. 400 V, 6,6 kW, • 7.500 zł. Wrocław, tel.
071/780-59-55, 0503/05-12-01
AGREGATY TYNKARSKIE : Putzmeister - 10.000 zł. Kaleta 6.500 zł oraz dźwig budowlany WBT, dł. ramienia 8 m • 1.100 zł.
Wrocław, tel. 071/364-46-97, 0696/47-67-07

O

§

BETONIARKI: poj. 8 0 1• 480 zł oraz poj. 2501-1.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-36-25, 0503/35-63-82
BLACHA CHROMONIKLOWA grubość 5 mm, odpadowa • 3
zł/kg. Wrocław, tel. 071/35946-09

ZE STALI KWASO-1 ŻAROODPORNEJ

O

BLACHY DACHÓWKOWE od 19.70 zł netto, tra
pezowe od 15 zł netto, okna dachowe, rynny, pa
rapety, bramy garażowe i wjazdowe. W MARCU
RATY BEZ ODSETĆK. Oferujemy usługi w zakre
sie: dociepianie budynków, wykańczanie wnętrz,
montaż kominków. Biuro AMERDACH, Wrocław,
ul. Karmelkowa 41, tel. 071/364-38-00 wewn. 329
W01041054

BLOCZKI BETONOWE z rozbiórki • 1.30 zl/szt. Nysa, tel.
0692/60-Z4-25, 0694/63-3846
BLOCZKI BETONOWE wym. 12x24x38, cena -1.65 zł/szt., moż
liwy transport i rozładunek. Osetno, powiat górowski, tel.
065/54444-35, 0696/25-00-23
BLOCZKI BETONOWE stporex nowe, 24 x 24 x 59 cm - 3.50
zl/szt. Wrocław, tel. 0698/33-31-06
BOAZERIA KLONOWA 39 m2, - 1.050 zł. Oleśnica, tel.
071/314-39-35 "
BOAZERIA ŚWIERKOWA -16 zł/m2 oraz podbitka -1 8 zł/m2.
Wojcieszyce, powiat jeleniogórski, teł. 075/755-29-39
BRAMA GARAŻOWA z demontażu, wym. 260x200 cm, - 200
zł. Brzeg, tel. 077/411-23-65 po godz. 20
BRAMA GARAŻOWA, -1.000 zł. Dziwiszów, tel. 075/713-92-29,
0503/66-6649
BRAMA GARAŻOWA roleta aluminiowa z sinikiem elektrycz
nym, szer. 7 m. wys. 3 m. • 3.700 zł. Syców, tel. 0606/73-6741
BRAMA GARAŻOWA HORMANN uchylna, 2375x2125 mm - 400

"3

zł oraz druga .Łęgbud* uchylna 2300x2100 mm - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/33940-07, 0601/73-95-00
BRAMA GARAŻOWA elektryczna, z pilotem, 5.8x3 m, możli
wość zmniejszenia wymiarów, - 7.700 zł. Wrocław, tel.
071/344-30-57, 071/341-05-63, 0693/36-72-67
BRAMA WJAZDOWA metalowa, kuta, plus furtka, nowa, - 600
zł. Kłodzko, tel. 0606/85-05-53
BRAMA WJAZDOWA kuta, - 450 zł. Piława Górna, tel.
074/837-15-60, 0603/27-51-61
BRAMA WJAZDOWA 2-skrzydłowa + 2 furtki, - 480 zł. Wro
cław, tel. 071/346-23-10, 0601/70-33-89
BRAMA WJAZDOWA z nowego materiału, ze słupkami, wys.
130 cm, szer. skrzydeł 160 cm, malowane pod kładowo, - 360
zł. Wrocław, tel. 071/349-33-67
BRAMA WJAZDOWA wym. 6.50 x 2.10 m, metaloplastyka, pro
wadnica, rolki, do 20 km montaż, • 1.700 zł. Wschowa, teł.
065/540-66-13, 0603/22-03-57

O

BRAMY GARAŻOWE uchylne, profesjonalne wy
konanie renomowanej firmy, np. 2,4x2,1 • 670 zi
brutto. CESBUD MB, Marcinkowice, ul. Cicha 13,
te l. 071/302-81-57 (fax), 0506/19-61-80
W01039214

O

BRAMY GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE, OGRO
DZENIA, AUTOMATYKA, okna, rolety • najbardziej
doświadczone ekipy monterskie, solidność, przy
stępne ceny za towar najwyższej jakości, wyróż
nienie „Gazety Wyborczej", dla klientów wczasy
w ośrodku firmowym. ^OLAF” , Wrocław, ul. Orla
23, tel. 071/332-32-67, 0602/77-79-43 9-17, sob.
10-14 W01014384

O

BRAMY SEGMENTOWE garażowe i przemysłowe,
bramy i kraty rolowane, przesuwne i składane,
kurtyny pasowe - automatyka bramowa, super
-atrakcyjne ceny, gwarancja, atesty, aprobaty ITB,
fachowe doradztwo i serwis, bezpłatne pomiary,
np. garażowa (2.5 x 2.15 m) cena z VAT -, • 2.150
z ł , przemysłowa (3 x 3 m) cena z VAT - 3.800 zi.
PHU Major, Trzebnica, ul. P ru sic k a 24, teł.
071/387-18-47 (fax), 071/387-28-17,0601/89-32-39
W82001574
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BETON KOMÓRKOWY oraz stropy Terriya, cement, wapno, pustaki, wyroby z keramzytu, prę
ty stalow e, kred yty budow lane. G óra, te l.
0601/57-14-04 W84050514

BETONIARKA 1 m3, na kołach, z zasypem mechanicznym, 8.000 zł. Budziwojowice, gm. Długołęka, powiat wrocławski, teł.
071/399-20-20
BETONIARKA poj. 150 I, po remoncie, stan idealny, • 850 zł.
Dobkowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-89-18 po godz. 19
BETONIARKA poj. 1501, mało używana, stan b. dobry, - 800 zł.
Karłowice, tel. 077/469-71-38, 0608/08-63-13

24x59
24x59

PRZEDSIĘBIORSTW O
PRODUKCYJNO-W DROŹENIOW E
POSTĘPU TECHNICZNEGO
“ POSTBUD" S P Z 0 .0 .

OP031686

BETONY, POMPY, ATESTY
PROMOCYJNE CENY
ta l. 35 35 879.
kom. O 502 78 38 O
T
W r o c ła w , u l. S z c z e c iń s k a 1 5 /1 6
BETONIARKA poj. 2501, po remoncie, -1.100 zł. Legnica, tel.
0601/14-68-82
BETONIARKA poj. 1501, po remoncie, - 750 zł. Lwówek Śląski,
tel. 0603/87-69-10
BETONIARKA poj. 801,380 V, z motoreduktorem, • 350 zł. Sy
ców, tel. 062/785-35-26, 0601/37-83-03
BETONIARKA poj. 125 I, 220 V, - 550 zł. Ścinawa, tel.
076/843-69-96, 0501/04-12-35
BETONIARKA poj. 135 I, 220 V, - 500 zł. Ścinawa, tel.
076/843-69-96, 0501/04-12-35
BETONIARKA poj. 2501, - 900 zł oraz mieszadełko do zapraw
i kleju, - 200 zł. Środa Śląska, tel. 0607/73-02-18
BETONIARKA poj. 801, - 480 zł. Wałbrzych, tel. 0503/35-63-82
BETONIARKA poj. 2001, stan b. dobry, • 700 zł. Zgorzelec, tel.
075/775-15-90 po godz. 20
BETONIARKA poj. 140 I, 220 V, - 630 zł. Złotoryja, teł.
0506/18-32-88

f f ln o c la g S

3,69

> .1 0 0 mm

ZASUWY i zawory przemysłowe, nowe - od 50 do 500 zł/szt.
Wrocław, teł. 071/355-31-12, 0605/07-77-88

O

WIĘŹBY DACHOWE, TARCICA

* domofony

21,99 tfm *

Z G R Z E W A R K A p ne um atyczna , M okva, do
blach, - 6.000 z ł . t e l . 071/361-86-98 w godz.
8-15
W01037614

ZGRZEWARKA do folii termokurczliwą z osprzętem ♦ folia,
- 2.500 zł. Leszno, tel. 0507/96-68-60
ZGRZEWARKA PUNKTOWA 15 kVA, docisk mechaniczny,
wysięg ramion 400 mm, grubość zgrzewanych blach 3+3 mm,
waga 98 kg, nowa, na gwarancji, - 3.500 zł. Zawonia, tel.
071/312-81-27, 0602/77-89-39
ZSZYWACZ BOSCH elektryczny, do wbijania zszywek, gwoź
dzi do 2 cm, - 200 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 0504/70-96-34

P rz y j ”'uJem y
z a m

ó w ie n ia

.na te le fo n ”

USTWY s ta r to w e , LISTWY NAROŻNE
AKCESORIA, FARBY, gipsy, SUCHA ZABUDOWA. ‘
e
Woje, RYNNY, tynld.

Sprawdź Ile kosztują inne materiały budowlana III

OP033898

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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VAT jeszcze tylko 7 %

BLACHY
U
PRÓ SZYŃSKI

1

NAPĘDY DO BRAM

ŻA R Y DROŻKÓW
TEL. 0 6 8 /3 6 2 -0 5 -0 0 , 0 -5 08 3 5 0 6 50

W r o d a w , ul. K o ś c ie ln a 2
te l. (0 7 1 ) 3 3 9 4 0 0 7
kom . 0601 7 3 9 5 OO

'" Z Y Ń S K I S p . z o .o .

Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48

t

te l. 071/311-26-21,311-04-04, fax 311-03-24

• Blachodachówka • Blachy trapezowe ocynkowane
i p ow lek an e T6-T135 • B lachy p ła sk ie,
ocynkowane, powlekane, tytan - cynk i aluminium
Obróbki blacharskie i akcesoria • Okna dachowe
O

O

BRAMY GARAŻOWE • uchylne, segmentowe • od
700 zl, automatyka, montaż, ogrodzenia metalo
we, kute, balustrady • od 90 zl/m, ocynkowanie
ogniowe, przęsła ocynkowane z kątownika • 60
zł/m. N o w o g ro d zie c, te l. 075/731-71-16,
0606/64-59-51
W01033164
BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE, DRZWI
ST ALO W E P RZECIW PO ŻAR O W E Hormann,
sprawdzona firma, 12 lat na rynku, fachowi mon
terzy, bezpłatny pomiar, odpowiedzialne doradz
two na budowie, dużo gotowych bram i drzwi na
magazynie. Wrocław, ul. Fabryczna 6-8, tel.
071/355-01-97,071/359-16-55
W81004274

SCHODY

BLACH0DACH0WKA

tel. 076/833-20-32, 0-604 315 970

SUPER H OO/
RABAT I O /O

www.ciemny-kamieniarstwo.pl

DACHÓWKA CEMENTOWA

PRODUCENT WSZELKIEGO RODZAJU SCHODÓW

OP040858

O

O

ozdóbną, bez futryny, • 300 zł. Syców, tel. 062/785-35-26,
0601/37-83-03
DRZWI bez futryny - od 125 zł/szt. Wrocław, tel. 071/342-27-55
DRZWI firmy Porta, ażurowe, w kolorze buku, mahoniu, duży
wybór - od 299 zł/szt. Wrocław, tel. 071/342-27-55
DRZWI: stalowe, szer. 85 cm -160 zł, garażowe - 450 zł. Wro
cław, tel. 071/345-13-91
DRZWI GARAŻOWE metalowe, 2-skrzydłowe, różne wymiary,
drzwi metalowe 1-skrzydłowe
drzwi kratowe, 200 x 96 cm'
drzwi łazienkowe, prawe, .60* i .70*, drzwi pełne .80” prawe i
.70’ lewe - od 150 zł. Wrocław, tel. 071/346-20-46,
0503/12-57-56
DRZWI ŁAZIENKOWE PORTA białe, nowe, lewe, szer. 80 cm, 90 zł. Wrocław, tel. 071 /359-00-83
DRZWI POKOJOWE harmonijkowe, PCV kolor drewnopodob
ny, • 110 zł /szt.. Borek Strzeliński, tel. 071/796-47-87,
0501/93-80-76

DACHÓWKA IBF batonowa, czerwona, krawędziówka • 20
zł/m2. Wrocław, tel. 0601/74-06-48
DACHÓWKA ceramiczna, Wiekor L-15, ok. 240 szt., czerwona
- 340 zł. Wrocław, tel. 0603/17-37-93
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, oczyszczona i przebra
na, typowa, kolor czerwony, stan b. dobry • 0,35 zł/szt. Jelenia
Góra, tel. 0601/83-50-04
DACHÓWKA KARPIÓWKA 5.000 szt., z rozbiórki, oczyszczo
na - 0.35 zł/szt. Kluczowa, gm- Ząbkowice Śląskie, tel.
074/815-81-43
DACHÓWKA KARPIÓWKA czamar z rozbiórki • 30 gr/szl Kra
śnik Dolny, powiat bolesławiecki, tel. 0604/20-55-74
DACHÓWKA KARPIÓWKA JOPEK nowa, na paletach, I gat.,
30 lat gwarancji, ciemnoczerwona, z dodatkami wykończenio
wymi - 0.98 zł/szt. Wrocław, tel. 071/336-24-54,0605/33-11-71

iN T S fłM A T lO N A L

21,50 zł/m2 brutto

BRAMY GARAŻOWE, UCHYLNE/SEGMENTOWE
I PRZEMYSŁOWE FIRMY HORMANN. Drzwi sta
lowe, wysoka jakość, na gwarancji, atesty, facho
wi monterzy, bezpłatny pomiar, doradztwo. Wro
cław, ul. Karmelkowa 41, tel. 071/364-38-00,
0602/66-70-52
W81004264

Wrocław, ul. Armii Ludowe] 23
tel. 071/783-37-55, 0-501 638 589

BRAM Y GARAŻO W E, W JAZDOW E, PRZEM Y
SŁOW E, SZYBKOBIEŻNE , AUTOMATYKA DO
B R A M , S Z L A B A N Y , O G R O D ZE N IA , DRZWI
(wszystkie produkty posiadają aprobaty i atesty),
doświadczenie, atrakcyjne ceny, pomiar, montaż,
serwis, transport, raty, www.grodex.pl. „GROD EX” , L e g n ic a , ul. W ro cław ska 268, tel.
076/854-93-05 (fax), w godz. 8-16,0607/05-05-66,
0607/05-13-43
W01024034

DACHÓWKA ZAKŁADKOWA z rozbiórki, oczyszczona, stan dobry, kolor grafitowy, ok. 150 m2 - 0,30 zł/szt. Kożuchów, powiat
nowosolski, tel. 0501/20-83-50
DESKI: z dębu czerwonego, suche, 8% wilgotności, grub. 50
mm, 37 mm, 27 mm, czereśniowe, suche, 8% wilgotności, grub.
50 mm, 25 mm • 1300-1700 zł. Lwówek śląski, tel.
0693/71-41-77
DESKI elewacyjne, podbitkowe, obrobione, gotowe, cena -15
zł/m2. Raszówka, powiat lubiński, tel. 0501/22-20-28
DESKI podłogowe .barlineckie", 33 m2, wzór parkietu dębowe
go (w cegiełkę), z gąbką podkładową - 30 zł/m2. Wrocław, tel.
0601/54-26-33

DŹWIG BUDOWLANY PIONIER udźwig 350 kg. - 1.000 zł. Pęgów, tel. 071/310-72-54
DŹWIG BUDOWLANY masztowy, - 5 00 zl. Wrodaw, tel.
0507/02-97-46
DŹWIG BUDOWLANY HIAB1480,1990 r. udźwig 2.525 kg. rotator, chwytak do palet, dozór techn., wys. podnoszenia 10.5 m,
• 20.000 z ł.., tel. 0608/11-34-51
ELEMENTY ELEKTRYCZNE : diody z radiatorami 100-200 A 30 złs/zt. JR 2/1, JR 3/1 TSA-45P -1 0 zł/szt.; styczniki TSM

Skład drewna
tarcica, więźba dachowa
podłoga, podbitka

TANI

SUPOREX I

CENA DO NEGOCJACJI §
OFERUJEMY TRANSPORT
W YSTA W IA M Y FAKTURY
GRZEJNIKI PANELOWE nowe, w folii, dolne zasilanie, zawie
sia, odpowietrznik, wym. 60x40 cm - 60 zł, 74x30 cm - 50 zł,
74x40 cm - 70 zł, 85x40 - 80 zł, 96x40 -100 zł, 107x30 - 70 zł,
170x30 -120 zł, 172x70 - 260 zł, 193x40 -160 zł, 215x30 -140
zł 215x40 -190 zł, 215x50 - 230 zł. Sobótka, tel. 071/316-26-86,
0605/32-21-98

Wrodaw, ul. B. Krzywoustego 110/118

teł. 071/325-42-69

OPOOO076

1-2-3 JD 2-3-4 SLA 7, przekaźniki R15 - 20 zł/szt. Boguszów-Gor
ce, tel. 074/844-89-26
ELEMENTY ELEKTRYCZNE : automat schodowy AS-B, 220 i
24 V -15 zł/szt., automat zmierzchowy 16A - 40 zł/szt., detektor
tlenku węgla WG-2 - 200 zł/szt., transformator 630 VA, 220/24
V - 70 zł/szt., 400 VA, 220/24 V - 60 zł/szt. Kobierzyce, tel.
0501/61-53-99 po godz. 16
ELEMENTY ELEKTRYCZNE zabezpieczenia przepięciowe

OM

DRZWI WEJŚCIOWE wym. 210 x 100 cm • 1.050 zł, wym. 200
x 90 cm - 950 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-22-44,0601/34-06-21
DRZWI WEJŚCIOWE stalowe 2-skrzydłowe, szer. 191 cm, wys.
197 cm, bardzo mocne, • 400 zł. Oława, teł. 071/303-06-51,
0502/34-47-40
DRZWI WEJŚCIOWE drewniane i plastikowe, nowe klejone
3-warstwowo, bardzo dobra izolacja termiczna, wysoka jakość,
wym. 98 x 198 cm, 110 x 210 cm, 160 x 210 cm, nowoczesny
5-komorowy system profili Dimex - 470 zł. Sobótka, tel.
071/316-22-23, 0504/01-45-73
DRZWI WEJŚCIOWE szer. 90 cm, prawe, pełne, jasnobrązowe, z okuciami, - 200 zł. Wrocław, teł. 071/321-72-30
DRZWI WEWNĘTRZNE PORTA MINIMAX szer. 80 cm, pełne.

GRZEJNIKI KONWEKTOROWE 9 szt., używane 1 sezon -100
zł/szt. Oława, tel. 071/303-20-74, 0603/96-72-81
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE nowe, rozmiar 22x400, 2200
VK, cena • 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/312-48-01,
0600/04-41-01

LEGNICA, tel.076/722 60 63 8.00-17.00

SPRAWDŹ CENY
- NIE RABAT!

5CHDCD

o i t 50% CENY p r o d u c e n t ó w
W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY O.K. 5.000 SZT.
ZAPEWNIAMYTRANSPORT!!!
P.W. "WEST" DROŻKÓW
j
NAJWIĘKSZY SKŁAD W POLSCE
3
MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY*
Q

H O RM A N N

TBKAZ roLAKA

ODUCEf

GRZEJNIKI NOWE I UŻYWANE

BRAMY GARAŻOWE

MAT-BUD

Barbara Gaszłyk
071/HM0-89
Nowe punkty sprzedaży.
Trzebnica, tel. 071/312-05-70
Żmigród, tel. 0717385-24-43

(ochronniki) : Dehn Ventil VGA 280/4 BC - 700 zł/szt., Dehn
Port B -125 zł/szt, Dehn Guard C - 50 ztfszt., Etitec C 275/15
KA - 45 zł/szt., Fael ON 314 B - 450 zł/szL, Fael ON 322 C -150
zł/szt., OBO V25/B4 B - 450 - 200 zł/szt. Kobierzyce, tel.
0501/61-53-99 po godz. 16
ELEMENTY ELEKTRYCZNE : zabezpieczenia różnicowo-prądowe: P312 B6 i B10 - 80 zł/szt., P312 B16 - 70 zł/szt. EFI-2
1-F 63A 30 MA - 45 zł/szt., P304 63A i 25A - 70 zł/szt.,
DIFF-JUMP 25A 3-F - 60 zł/szt., rozłącznik DPX-l 125 3P125A
• 200 zł/szt Kobierzyce, tel. 0501/61-53-99 po godz. 16
ELEMENTY ELEKTRYCZNE • wyłącznik trójkąt-gwiazda, 100
A, - 80 zł. Wołów, tel. 071/389-38-82 po godz. 16
FORMA DO PRODUKCJI BLOCZKÓW wym. 12 i 14, krocząca,
- 2.000 zł. Tokary, tel. 071/315-22-83

GRZEJNIKI PANELOWE bez osłon, używane z Niemiec, 11 szt.,
wym. 60x60 - 80 zł/szt. Środa S l^ka , tel. 071/317-52-14,
0601/79:29-17
GRZEJNIKI PANELOWE 1 panelowy, wym. 60x90, - 180 zł.
Środa Śląska, tel. 071/317-52-14, 0601/79-29-17
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 4.50 zł/żeberko. Głogów, tel.
0697/24-59-08
GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 40 cm, 60 żeberek, • 8 zł /żeberko.
Wrocław, tel. 071/354-48-69, 0602/10-90-41

O

GRZEJNIKI NOWE, do mieszkań, domów, skle
pów i hal oraz drabinki łazienkowe za 50% ceny
katalogowej, przy większej ilości dużych rozmia
rów (typ 33, od 140 do 300 mm, wys. 50, 60, 90
cm), jeszcze 30% rabatu. Budziechów 73, tel.
0603/60-38-57
W84050434

O

GW OŹDZIE BUDOW LANE, PIERŚCIENIOWE,
SKRĘTNE, STOLARSKIE czarne i ocynkowane,
druty miękkie, siatki ocynkowane i PCV, słupki
oraz akcesoria ogrodzeniowe, ceny konkurencyj
ne. 56-500 Syców , ul. K a lis k a 10, tel.
062/785-88-01,0603/74-60-75
W01035594

4 A 0/J RABATU OD CENY PRODUCENTA! iSSIife
1470 BLACHODACHO WKA. BLACHY TRAPEZOWE
O
P032B
73

CEGŁA KLINKIEROWA firmy Jopek, nowa, na paletach, ciem
noczerwona i cieniowana, pełna i drążona, w różnych-klasach od 0.75 zł/szt. Wrocław, teł. 071/336-24-54, 0605/33-11-71
CEGŁA PEŁNA rozbiórkowa 60.000 szt. - 0.30 zł/szt. Brzeg,
tel. 0506/03-75-26
CEGŁA PEŁNA rozbiórkowa czyszczona, 600 szt • 0.20 żł/szt.
Lutynia, tel. 071/317-79-92, 0609/22-67-24
CEGŁA PEŁNA rozbiórkowa oczyszczona, około 3000 szt • 0.30
zł/szt. Wrocław, teł. 071/337-20-60 do godz. 15,0604/61-15-53,
0604/89-11-10
CZĘŚCI DO BETONIARKI o poj. 1501: bęben z wieńcem - 200
zł, rama -150 zł. Legnica, tel. 0609/27-48-40
DACHÓWKA - 0.30 zł/szt Dzierżoniów, tel. 074/831-99-71
DACHÓWKA IBF nowa, podwójna eska, kolor antracyt, cemen
towa, pozostałość, ponad 100 szt, na palecie • 1.5 zł/Szt. oraz
2 gąsiory gratis. Wojnowice, k. Czernicy, tel. 071/318-03-76

“ROLMEX” I
MATERIAŁY BUDOWLANE °

W E ŁN A MINER A L N A , F O Ł lE . RYNNY. O K N A D A CH O W E

DESKI DĘBOWE sezonowane, heblowane, wym. 500x25x3.5,
6 szt., idealne na schody, • 300 zł: Wrocław, tel. 071/328-00-30
DESKI LIPOWE gr. 3 cm, dł. 200 cm, strugane, cena 600 zł/m2.
Wałbrzych, teł. 0694/20-15-40
DO WYNAJĘCIA BARAKI budowlane - od 200 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/352-94-30,0501/32-09-88
DRABINA sznurowa, 20 m, okucia skórzane, • 300 zł. Lubin,
tel. 076/846-65-13, 0609/03-75-64
DRABINA ALUMINIOWA długość 6 m, - 350 zł. Wałbrzych, tel.
074/665-29-08
DRABINY ALUMINIOWE prod. zachodniej, nowe 3x7 i 3x9
szczebli, atest (150 kg), z podpórką, od 280 zł. Lwówek śląski,
teł. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16, 0603/50-91-11
DREWNO BRZOZOWE .odpadowe, duża ilość - 80 ztfm3., tel.
0502/48-84-68
DREWNO DĘBOWE, belki i deski, sezonowane 3 lata, - 2.000
zł /m3. Frysztak, tel. 017/277-74-18
DREWNO DĘBOWE czerwone, wysuszone lub zamienię na sa
mochód. Jelenia Góra, teł. 0603/61-59-50, 0692/09-80-19
DREWNO DĘBOWE tartaczne, • 1.000 zł /m3. Tuplice, tel.
068/362-58-04
DREWNO KONSTRUKCYJNE z odzysku - od 60 zł/m3. Wro
cław, tel. 0507/02-97-46
DRZWI aluminiowe oszklone, z szyldem, zabezpieczone kratą

BETON

kolor bukowy, z ościeżnicami, klamkami, zamkami, 3x prawe i
1x lewe -150 zł/szt. Wrocław, tel. 071/795-83-49,0605/10-21-68
DRZWI WEWNĘTRZNE oszklone, szer. 70 cm, • 40 zł. Wro
cław, teł. 071/789-41-61
DRZWI WEWNĘTRZNE białe, wym. 70x180 cm, - 50 zł. Wro
cław, tel. 071/354-36-72, 0603/60-70-27
DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE z demontażu, 60 cm,
70 cm, 80 cm, 90 cm, stan b. dobry, cena - 50 zł/szt. Wrocław,
tel. 071/362-85-51, 0603/62-94-47

O

O

DRZWI ZEWNĘTRZNE NOWE po bardzo okazyj
nych cenach, najtańsze drzwi wraz z ościeżnicą
i zamkiem ryglowym • już od 620 zł. Jasień, ul.
Kościelna 25, tel. 068/371-01-02, 0601/62-31-89
W87001944
DRZWI ZEWNĘTRZNE, OZDOBNE, Z SZYBAMI I
PEŁNE, białe i brązowe białe antywłamaniowe,
najniższe ceny w P olsce , rozmiary: 200/90,
200/100, 210/90,210/100,150/210, dwuskrzydło
we, przeszklone, duży wybór, na zamówienie,
ceny od 600 zł, duży wybór okien PCV, wyprze
daż grzejników CO, typu Purmo promocja trwa
do wyczerpania zapasów. Chojnów, powiat le
g n ic k i, te l. 076/817-89-03, 0604/81-79-99
W84006074

CERAMIKA
BUDOWLANA

DACH

p l Us

blachodachów ka !
DACHÓWKA
CEMENTOWA
Dystrybutor wyrobów:

B LA Q 4Y

PUSTAK U-220 KL. 150 -1,95 ZŁ
CEGŁA K<3KŁ. 150 *1,50 ZŁ
e o n y b ru tto

TRANSPORT
tel. 10621749 3 7 2 3 . 74186 61.
0604478081

FORMY DO PRODUKCJI OGRODZEŃ BETONOWYCH, 16.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-93-42
FORMY DO PRODUKCJI PŁYTEK CHODNIKOWYCH wym.
50x50 i 35x35 cm, bateryjne oraz do produkcji obrzeży trawni
ków, wym. 75x20 cm. -1.000 zł /szt. Tokary. tel. 071/315-22-83
GONT PAPOWY pow. 203 m2, w kształcie ogonu bobra • 16
zł/m2. Wrocław, tel. 0697/28-43-78
GONTY PAPOWE pow. 60 m2, • 18 zł /m2. Dąbrowa, tel.
077/464-13-98
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA do pieca kaflowego, 3 kW, -120 zł.
Wrocław, tel. 071/783-37-81, 0601/69-67-40

O

GRZEJNIKI KOMPAKTOWE RADSON, FIVIME
TAL, IDMAR, nowe, różne rozmiary, o mocy
300-6500W, ceny od 50-600 zł. Drzwi wejściowe
nowe antywłamaniowe rozm. 200/90, 200/100,
210/100 od 600 zł. Duży wybór okien w promocji,
promocja trwa do wyczerpania zapasów. Choj
nów, pow iat le g n ic k i, te l. 076/817-89-03,
0604/81-79-99 W84006084

GRZEJNIKI KONWEKTOROWE elektryczne, białe, do monto
wania na ścianie, własne regulatory temperatury, różne, 1000,
1200,1400 W • 110 zł/szt. Legnica, tel. 0604/64-79-16

KABEL ELEKTRYCZNY YKY 5x10 mm2, 200 m.b. - 8 zł/mJ).
oraz YKY 5x4 mm2, 150 m.b. - 4 zł/m.b. Legnica, tel.
0698/17-20-20
KABEL ELEKTRYCZNY YKY 3x4 mm2,150 m.b. - 3 zł/mi).,
3x2.5 mm2,200 mi). • 2.20 zł/mi). Legnica, tel. 0501/95-50-28
KABEL ELEKTRYCZNY miedziany, wym. 3 x 1.5 mm2, w rol
kach po 50 m, nowy, prod. niemieckiej, • 36 zł. Wałbrzych, tel.
074/846-49-46, 0505/73-86-58

O

K ABLE I PRZEWODY ELEKTRYCZNE YDY 3x1,5,
3x2,5, 5x4, 5x6, YKY, 5x10, 5x16, 5x25, Yaky,
A S x S n , z a b e zp ie c ze n ia typ S, w y łą c z n ik i
różnicowo-prądowe, rozdzielnice, złącza typ ZK,
puszki, złączki i inne, ceny hurtowe, możliwa do
stawa. So b ó tka, tel. 071/390-31-58 (fax),
0692/58-29-79 W02008464

KAFLE PIECOWE mogą być z demontażu. Wrocław, tel.
0692/70-77-01
KAMIEŃ POLNY, - 80 zł /t. Legnica, tel. 076/862-02-00
KAMIEŃ POLNY duże -100 zł/t i kamień drobny - 50 zł/t. Twardocice, tel. 076/877-50-70.
KAMIEŃ POLNY • 30 zł/tonę. Ząbkowice Śląskie, tei.
0607/61-80-35

STROPY TERIVA 4,0/1/KJ

KOMÓRKOWY
24x24x59 - 4,65x1
12x24x59-2,35x1
36x24x59 - 6,95 zł

ul. Rybacka 11
(kolo pl. Solidarności)
tel. 071/373-59-41

p R y s z r r ts ia

Jeszkowice k. Wrocławia
ul. Jelczańska 37, tel/fa&, (71) 318 00 65

Jelenia Góra
ul. Wolności 179, teł. (75) 643 00 81

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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SYSTEMY
*
ORYNNOWANIA
BLACHY TRAPEZOWE
OKNA DACHOWE

według normy PN-B-03264:2002, obowiązującej
od 15.12.2002 r., obciążenie statyczne 400 kg/m2,
w cenie stropów Terlwa I o nośności 150 kg/m2
Ponadto oferujemy:
|
• pustaki Alfa P 24 x 24 x 49 (żużlowe i keramzytowe)
f
• pustaki Alfa U1 10,5x24x49 (żużlowe i keramzytowe)
• bloczki B-6 14 x 25 x 38, gwarantowane 15 MPa

• dachówka! pustaki jo p e k
Zadzwoń!!! Gwarantujemy
• przewody kominowe z wkładem
miłą Obsługę i facllOW6
ceramicznym etem m
doradztwo. Na wszystkie
• przewody wentylacyjne - elementy
.
.' .
•elementy zbrojeń
nasze wyroby posiadamy
• kształtki wieńca
certyfikaty.
• inne materiały

Z.P.H i U „DREWBET”, Wierzbice, ul. Lipowa 39
gm. Kobierzyce, tei./fax 071/390-88-11

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

12.03.2004

OKNA PCV

BLACHY NA DACHY
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KONSTRUKCJA HALI stalowa, skręcana; dług. 45 m, szer. 20
m, wys. 5,5 m, na halę sportową lub ujeżdżalnię, --120.00Ó zł.
Wrocław, tel. 071/343-63-89, 0605/69-24-22
KONSTRUKCJA MOSTU stalowa, nośność 10-15 ton, wym.
3.60x6.5 m, nadaje się na kładkę dla pieszych, mały mostek
lub wjazd na posesję przez rów melioracyjny, - 2.000 zł. Legni
ca, tel. 0604/22-43-12
KONSTRUKCJA WIATY o wym. 11x86x2 m oraz 30x15x4 m, 40.000 zł /szL. Frysztak, tel. 017/277-74-18
KONSTRUKCJA WIATY kompletna, wym. 60x12x 4.5 m, z po
kryciem dachowym z blachy, - 35.000 zł. Sobótka, tel.
071/316-37-28
KONTENERY BIUROWE Z ZAPLECZEM SOCJALNYM 8 szt,
połączone w biurowiec budowlany, - 18.000 zł możliwa sprze
daż na szt. Opole, tel. 0607/12-73-50
KOPALNIA GRANITU WEKOM II SP. Z O.O. w Kostrzy, ul. K ościuszki 70, Kostrza 58*150 Strzegom,
kostka g ra nito w a , kam ień m urowy, krawężniki,
k ru s z y w a , p ły ty , o k ła d z in y i in n e .
te l.
0 606/64-89-42, 0604/49-91-41, 074/855-53-10
W01032834

O

KOPARKOŁADOW ARKA OSTRÓWEK KT-0162,
1991 r. stan b. dobry, nowe opony, • 27.000 zł.
W rocław, te l. 0502/30-75-30
W01029274

O

KOSTKA GRANITOWA szara, 4x6 -1 9 0 z ł/t, 8x11

• 175 zł/t, ko stka czarna, czerwona, brązowa • 450
zł/t, m ożliw ość negocjacji cen, dla stałych odb io r
c ó w ko rzystne rabaty, zapraszam y d o w sp ółpra 
c y f ir m y b ru k a rs k ie .
t e l. 0 6 0 8 /2 9 -7 2 -2 4
W01037594
KOSTKA GRANITOWA 8/11 -170 zł/t, 4/6 -180 zł/t, granitowa
żółta 8/11 • 180 d/t, 4/6 • 190 zł/t, granitowa sienit czarna - 400
zł/t, nieregularna płytka chodnikowa żółta - 80 zł/t. Górka Sobócka, tel. 0604/60-6742, 0604/60-67-02
KOSTKA GRANITOWA forma E, ceny od 70 zł. Jawor, tel.
0600/75-86-98
KOSTKA GRANITOWA brukowa 20x20 cm, szara, - 99 zł A.
Kluczbork, tel. 077/41848-94, 0504/47-88-12
KOSTKA GRANITOWA brukowa wym. 4x6, 8x10 i 15x17 cm.

szara i szaro-ruda - od 140 zł/t. Strzegom, tel. 074/649-25-00,
0695/60-76-00
KOSTKA GRANITOWA brukowa wym. 20x20 cm - 80 zł/t. Wro
cław, tel. 0505/68-70-19
KOSTKA GRANITOWA 9 x 11 cm, 7 1,18 x 20 cm, 101- 220 zł/t
i 120 zł/t. Wrocław, tel. 071/339-26-62 wieczorem
KOSTKA GRANITOWA brukowa duża, cena - 90 zł/t. Wrocław,
te ł.071/369-54-72
KRATY z pręta i kątownika, wym. 191x120,178x125,210x118,
144x110 cm - 100 zł/szt. Wrocław, (el. 071/787-31*08,
0601/78-28-97
KRYZY złączeniowe • 3 zł/kpi. Wrocław, tel. 071/345-24-14
KUPIĘ AGREGAT TYNKARSKI lub podzespoły, kompresor, sil
niki, stan obojętny. Głogów, tel. 076/835-69-37, 0605/43-32-91
KUPIĘ AGREGAT TYNKARSKI PFT G4 lub G5. Wrocław, tel!
0603/17-37-93
KUPIĘ BELKI ciosane z rozbiórki i deski podłogowe. Wrocław,
tel. 071/343-9841, 0603/67-23-12
KUPIĘ BETONIARKĘ. Wrocław, tel. 0601/70-33-89
KUPIĘ BLACHĘ falistą lub gładką używaną z demontażu, ew.
segmenty ogrodzenia (z blachy lub siatki, używane). Wrocław,
tel. 0604/08-8847
KUPIĘ BLACHĘ CZARNĄ gr. 1.25 mm. Wschowa, tel.
0608/61-20-73
KUPIĘ BLACHĘ OCYNKOWANĄ w arkuszach lub odpadową

MATERIAŁY BUDOWLANE
„HURTOWNIA W0JNÓW”
ul. Strachocińska 198
tel. 071/346-66-15, 0-604 436 873
styropian F S 1 5 ................. 133 zł/m3
styropian FS 2 0 ................ 167 zł/m3
bloczki 1 2 ........................2,15 zł/szt.
bloczki 1 4 ........................2,48 zł/szt.
suporex biały, 24x24x59.. 5,60 zł/szt.
pustak żu żlow y................2,90 zł/szt.
pustak keramzytowy........ 4,10 zł/szt.
profil CD60, główny, 4 m.b.
....................................... 6,70 zł/szt.
profil CD28, przyścienny, 4 m.b.
.........................:.......
4,40 zł/szt
papa termozgrzewalna 10 m2
..................................... 53,60 zł/szt.
papa wierzchnia 15 m 2 .. 40,70 zł/szt.
papa izolacyjna 20 m 2 ........ 25 zł/szt.
dysperbit 2 0 1................. 38,10 zł/szt.
folia paraprzepuszczalna
1500-3000 g/m 2........... 3,20 zVm2
OP040651

stropy Teriva, siatka na tynk,
siatka posadzkowa
ceny brutto, transport z HDS
grubość 0,75-0,8 mm, odpadową w pasach szer. 305-310 mm.
Wschowa, tel. 065/540-27-17
KUPIĘ BLACHĘ STALOWĄ odpadową gr. 6 mm. Groblice, tel.
0501/92-64-34
KUPIĘ CEGŁĘ KLINKIEROWĄ wym. 24x12x6 cm, 1200 szt.
oraz 24x6x6 cm, 6500 szt Prochowice, powiat legnicki, tel.
0697/89-02-64
KUPIĘ CZĘŚCI DO WĘZŁA BETONIARSKIEGO BM 500: motoreduktor. Czemikowice, powiat legnicki, teł. 076/817-89-24
KUPIĘ DREWNO BUKOWEłDĘBOWE • w klocach. Snowidza,
powiat jaworski, teł. 0605/16-12-30
KUPIĘ DRZWI szer. 80 cm, z ościeżnicą metalową. Wrocław,
tel. 071/352-73-74
KUPIĘ ELEMENTY ELEKTRYCZNE styczniki ST4, ST-5, ID4
lub ID-5, mogą być nowe, 220/380 V. Okrzeszyce. tel.
071/3164042
KUPIĘ KABEL ENERGETYCZNY YAKY4 x 120 mm2,dł. 65 m.
Wrocław, tel. 071 £353-22-01 wieczorem
KUPIĘ KAFELK115 x 15 cm, w kolorze różowym, ok. 1.5 m2.
Siechnice, teł. 071/311-54-02
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KATALIZATORY do maszyn budowlanych, nowe. Wrocław, teL
0607/40-11-17
KOLEBA BUDOWLANA stan b. dobry + części; -1.800 zł. Wro
cław, tel. 071/781-64-79, 0509/07-48-03
KOMINKI 2 szt, na naftę i na gaz, do zabudowy lub bez zabu
dowy, ozdobne, atrakcyjny wygląd - 2.000 zł/szt. Lubsko, tel.
068/457-34-23, 0503/59-22-13
KONSTRUKCJA BUDYNKU stalowa .Zębiec’, 2-kondygnacyjna, pow. 1200 m2, na sklep, biura, hotel, z dokumentacją, 60.000 zł. Lubin, tel. 0600/31-68-14
KONSTRUKCJA HALI STOLBUD magazynowa, drewniana, dł.
25 i 50 m, szer. 12 m, wys. 3.5 m, cena - 13.000 i 25.000 zł.
Namysłów, tel. 0504/03-35-32
KONSTRUKCJA HALI stalowa, pokryta blachą, z bramami roz
suwanymi na boki, wym. 25x9x5 m, - 30.000 zł. Opole, tel.
0607/12-73-50
KONSTRUKCJA HALI MAGAZYNOWEJ o pow. 300 m2, skrę
cana, bez lokalizacji, • 40.000 zł. Wrocław, tel. 0606/82-36-23

O
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N A JW Y ŻS ZA JA K O Ś Ć
N A J N IŻ S Z A C E N A

Aluplast- Deceuninck- Thyssen
N a lta n le l n a D o ln y m Śląsku
? 90 x 210 -377,00 zł
1150x150 -390,00 zł
£180 x 150 -562,00 zł

DREWLAND W-w

od

Y P R Z E D A Ż ! ! !

KUPIĘ KOMPRESOR DO AGREGATU TYNKARSKIEGO.
Kłodzko, tel. 0601/5745-53
KUPIĘ KRATKĘ POMOSTOWĄ VEMA. Wschowa, tel.
0608/61-20-73
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE: płytę gipsowo-kartonową
profile, styropian, wełnę mineralną, glazurę. Legnica, tel.
0601/5748-87
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE: słupki ogrodzeniowe, siat
ka, przęsła 25 m. b., okna wym. 210x150 cm, 6 szt., 80x120
cm, 4 szt., wkład kominkowy, glazura, terakota, więżba dacho
wa, foBa dachowa, wełna mineralna, gont lub blachodachówka,
CO, w rozliczeniu może być samochód kombi. Wieluń, tel.
0501/93-80-76

sc

Y

,

stolarstwo specjalistyczne

\

ZAWONIAK. TRZEBNICY,TEL 0-600 319319

KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE : zagęszczarkę gruntu, za
cieraczkę do betonu, spalinową listwę wibracyjną do betonu,
spalinową Wolsztyn, tel. 0695/48-09-79
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE : blachę stalową 5-8 mm.
dwuteownik 180 mm, rury stalowe fi od 100 mm, elektrody
EB-150. Żarów, tel. 074/858-09-60, 0601/05-20-60 KUPIĘ NAKRĘTKI M-8 czarne lub ocynkowane. Wrocław, teł.
0600/35-58-07
KUPIĘ OGRODZENIE DREWNIANE segmenty ze sztachet, nieheblowane, wys. 170-180 cm, dł. 3 4 m oraz słupki ogrodzenio
we, drewniane. Wrocław, tel. 0604/08-8847
KUPIĘ OGRODZENIE DREWNIANE ze sztachet o wys. 170-180

KUPIĘ SUROW IEC TARTACZNY - D Ą B ., te l.
0502/04-79-05
W80000124
KUPIĘ ŚRUBY M8 x 12-20, czarne lub ocynkowane. Wrocław,
tel. 0600/35-58-07
KUPIĘ TARCICĘ lipową lub topolową, grubość 70 mm. Jelenia
Góra, tel. 075/647-30-73, 075/755-77-72
KUPIĘ TARCICĘ : dębową, olchową lub sosnową lub drewno
tartaczne, w rozliczeniu mogę dać krzesła, stoły, ławy, stoliki
RTV, dębowe, ytfasny transport, możliwość wysłania zdjęć me
bli. Zdziechowice, tel. 034/359-35-19, 0698/67-04-53
KUPIĘ ZAGĘSZCZARKĘ GRUNTU może być uszkodzona. Wro
cław, tel. 0501/2540-55
KUPIĘ ZAGĘSZCZARKĘ GRUNTU ROBIN, WEBER, WACKER,

-.P R O M O C J A

' • W DRZWI SOSNOWYCH WEWNĘTRZNYCH
.klasyczne’ - 80 potoj. -IOWffSL - 292,00 zl
-60 pełne -JSWOSl - 299,00 zł
.słoneczko" - 80 potoj. -'32*-803l - 379,00 zt
-80pełne -‘JSW C a-379,00zł
oraz Inne wzory
Promocji obowiązuj* do wyczerpania zapaaów. a
8PZR - DOM Materiałów Budowlanych
§
Straelłn, ul. Okullcldoflo 2, tel. 392-09-61
g
1998 r. stopę, udokumentowane pochodzenie, sprawną nową
lub mało używaną. Smolec, teł. 071/316-18-08
LINA zabezpieczająca, z atestem, dł. 10 m -100 zł oraz drabi
na sznurowa, dł. 15 m, skórzane wykończenia, nowa, z ate
stem - 200 zł. Wschowa, tel. 065/54040-97
LUKSFERY szklane, pełne, wym. 20x20 cm, 105 szt, cena - 5
zł/szt. (transport gratis). Wrocław, tel. 0503/71-03-71
ŁATY DACHOWE wym. 6x4 i 5x3 cm, impregnowane, 1.00-1.50
zł/m.b. oraz kontrłaty • 0.90 zł/m.b. Oława, tel. 071/303-09-20,
071/303-07-97, 0604/26-78-97
MASZYNA DO PRODUKCJI BLOCZKÓW BETONOWYCH
nowa, jednorazowo 4 szt, -1.200 zł. Głogów, tel. 076/831-20-23
MASZYNY BUDOWLANE: betoniarka, poj. 1401,380 V, meta
lowy wieniec, zadbana - 620 zł, wibrator do betonu, wym. 150 x
80 cm - 300 zt, formy do produkcji pustaków, całe i połówki,
formy na bloczki, podwójne, froma na krawężnik, przekładnia
do wciągarki budowlanej • 100 zł/szt. Gościszów, gm. Nowo
grodziec, tel. 075/736-7640, 0609/8146-82
O

IMATERIAŁY I
BUDOWLANE
*VM/fax 071/798 93 40,
071/799 #3 41, 0502/705 142, 0604/049 799

OFERTA DNIA fCENYNETTO)
STYROPIAN - OO 2 0 M 3
* FS 12 - 100,00 ZŁ
# FS 1 5 - 1 1 5 ZŁ
* FS 20 - 144,00 ZŁ
PŁYTA OK zwykła 12,5 - 5,20 z»
PŁYTA OK zwylda 0,5
- 5,10 rt
PŁYTA OK woda
- 7J O ń
PŁYTA OK a g la i
- 6,53 zł

W01039224
MATERIAŁY BUDOWLANE: okna drewniane, powlekane PCV,
67x141, 93x141,112x141, 105x135, 127x67 - od 100 zł/szL,
okno z PCV, 67x127 cm -180 zł, okna drewniane, 135x150,
67x141,96x127 - od 100 zł/szl, drzwi batonowe 75x210 cm 180 zł. Bielany Wrocławskie, teł. 0602/7848-89
MATERIAŁY BUDOWLANE : drzwi zewnętrzne, z zamkiem,
szer. 70 cm - 70 zł, drzwi zewnętrzne, szer. 90 cm, brązowe, z

" T f l B U l 11 Wrocławw, ul. Karm elkowa 66
J
_ _
tal. 071/33-719-66
S K Ł A D
fax 071/33-702-46
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DREWNA I STALI
- drewno budowlana
- pod bitka dachowa
• łączniki met.
- stal budowlana
■kominówka T r a n s p o r t

WEŁNA MINERALNA
* ROCKWWL - RABAT 80%
* URSA
- RABAT 35%
* ISOYER
- RABAT 35%
WAPNO - 2 70 zł z dow ozaai
CEM ENT - 250 rt z dow ozaai

posiadamy również w sprzedaży
kompleksową ofertę towarową:
ATLAS, BUJNA KIDY, M0R8IPS, IZOLACJAJaradi
KOPAL Zduftska Wola, THERATEZ, PKUSZYŃSKI Blachy
BETON KOMÓRKOWY, WEJESBER8ER, R0BEN, WIEKDR
BRASS, BF, FAKR0, VELUX, STOLBUB, PORTA,FAST
IWEU MYCH

DOBRA CENA, PEŁNY WYBÓR
TRANSPORT Z HDS
cm (nieoheblowanych), segmenty o dł. 3 4 m. Wrocław, tel.
0604/08-8847
KUPIĘ OGRODZENIE METALOWE segmenty z blachy falistej
lub zutykłej, ewentualnie siatki, używane lub z demontażu. Wro
cław, tel. 0604/08-8847
KUPIĘ PŁYTKI mrozoodporne, gres, 80 m2. Jawor, tel.
0601/89-69-70
KUPIĘ PŁYTY pilśniowe. Wrocław, tel. 0603/58-80-26
KUPIĘ PŁYTY DROGOWE betonowe, duże Kości, do 45 zł/szt,
tel. 0502/8740-55
KUPIĘ PŁYTY DROGOWE 3x1.5 m, mogą być używane, z de
montażu, własny transport. Góra, tel. 0601/57-14-04
KUPIĘ PŁYTY PODŁOGOWE OSB grub. 18 mm. Oława, tel.
0602/12-97-69
KUPIĘ ROZPUSZCZALNIK DO FARB może być zanieczysz
czony, większą ilość. Wrocław, tel. 0603/54-37-38
KUPtĘ RURY czarne, śred. 50 x 2.5 mm. Wrocław, tel.
0603/93-57-18
KUPIĘ RURY OCYNKOWANE mogą być ze szwem, średnica,
od 0.5-2 cali, długość 3 m. Dzierżoniów, fel. 0697/37-22-17
KUPIĘ RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE. Wrocław, tel.
071/346-23-10, 0601/70-33-89
KUPIĘ RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE. Wrocław, tel.
071/342-29-36, 0502/8345-57
KUPIĘ SIATKĘ OGRODZENIOWĄ nową lub używaną ocynko
waną lub powlekaną 3000 m2. Zielona Góra, tel. 068/327-31 -08
KUPIĘ SILOS NA CEMENT. Brzeg, tel. 0606/53-00-68
KUPIĘ SPRZĘT BUDOWLANY: betoniarki, zagęszczarka grun
tu, rusztowanie, wyciąg WBT. taśmociąg oraz inne. Sulechów,
powiat zielonogórski, tel. 0695/48-09-79
KUPIĘ STAL : dwuteownik, ceownik, rury i inne - do 5.50 d/kg.
Wrocław, teł. 0609/96-77-88

N a jn iż s z e c e n y
oknem • 1.000 zł, drzwi harmonijkowe, białe, szer. 70 cm - 70
zł, okno Stolbud, 125x210 cm • 250 zł, okno skrzynkowe,
125x208 cm -1 5 0 zł, boazeria - 8 zł/m2. Bolesławiec, tel.
075/73243-11
MATERIAŁY BUDOWLANE : siporex biały 24x24x59, cena 4.66 zł/szt., 12x24x59, cena • 2.34 zł/szt., szary 24x24x59. cena
- 3.21 zł/szt., 12x24x59, cena - 1.61 zł/szL Głogów, tel.
0601/57-14-04
MATERIAŁY BUDOWLANE : zbiorniki o poj. 5,10. 20 tys. I.
dwuteownik 300, więżba dachowa, dachówka klinkierowa, stan
b. dobry. Grzymalin, powiat legnicki, tel. 0603/57-28-93
MATERIAŁY BUDOWLANE: stemple budowlane regulowane 50 zł, rury stalowe fi 18 x 2, 25 x 2, 28 x 2 - 1,80-2,30 zł/kg.
Jelenia Góra, teł. 075/764-83-73, 0609/93-90-09
MATERIAŁY BUDOWLANE: właz dachowy o wym. 60x35 cm,
(145x117 cm), płyta falista, ondulina • 300 zł, kształtki, zawory
c.o., przewody elektr., pozostałość po budowie, sygnalizator
dwutlenku węgla - 500 zł/całość. Jordanów śląski, tel.
071/316-11-28 wieczorem, 0503/09-26-28
MATERIAŁY BUDOWLANE: fornir, obłoga olchowa, sucha, 20
m3, • 1.200 zł tin3. Kępno, tel. 0600/57-23-65
MATERIAŁY BUDOWLANE: dachówka klinkierowa, więżba da
chowa, stan b. dobry. Legnica, tel. 0503/93-05-72
MATERIAŁY BUDOWLANE : okna plastikowe, drzwi balkono
we, z demontażu, różne wymiary, drzwi wejściowe, wym. 100 x
210 cm • 1.500. zł. Nowogrodziec, tel. 075/731 -66-93
MATERIAŁY BUDOWLANE: keramzyt. - 50 zł /m3. Oława. teł.
071/313-89-88
MATERIAŁY BUDOWLANE : kątownik aluminiowy 50x50 i
25x25, cena • 10 zł/kg oraz farba biała nitro, cena - 5.5 zM.
Prochowice, tel. 076/85847-34
MATERIAŁY BUDOWLANE: kształtki hydrauliczne (kolana, za
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tel. 0-601 571 404
wory, trojaki, redukcje) od 0.5* do 2", 300 kg, ceny od 1 zł. Wał
brzych, tel. 0504/17-09-82
MATERIAŁY BUDOWLANE: blachodachówka, oryginalna, prod.
szwedzkiej, polestrowa - 24-26 zł/m2, blachy trapezowe -1 6
zł/m2 oraz blachy płaskie, w 10 kolorach. Wrocław, tel.
071/352-81-97
MATERIAŁY BUDOWLANE: słupki ogrodzeniowe, siatka, przę
sła, pręty -150 cm, kątownik 25x25, wys. 150 cm, okna 210x145
cm, 5 szt., 80x120 cm, wkład kominkowy żeliwny. Wrocław, teł.
0501/92-64-34
MATERIAŁY BUDOWLANE: szyby hartowane do kominka, ok.
280x420 cm, • 9 zł/szt., drzwi harminijkowe PCV drewnopodob
ne, nowe, - 90 zł/szt., staiowe przęsła dachowe, 9,6 m. b., - 720
szt Wrodaw, tel. 071/79647-87
MATERIAŁY BUDOWLANE : brama garażowa 2-skrzydłowa,
ocieplona, wym. 250x250 cm - 300 zł, 2 kraty kufę, wym. 90x110
cm - 75 zł/szt., parapety z mączki marmurową, dł. 90 cm, różne
szerokości - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/40-29-07
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Id. koflbAI71/ 39891M wgodz. 7X0 do15,00
MIESZALNIK DO ZAPRAWY PFT HM 5 pod silos, sterowanie
elektr., dozownik wody, - 2.500 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel.
0609/30-34-23
ODDAM GRUZ dużą ilość, do utwardzania dróg. Bolesławiec,
teł. 0607/44-73-14
ODDAM GRUZ czysty, dachówka ♦ cegła, k. Lubina. Lubin, tel.
0692/36-64-83
ODDAM GRUZ ceglany, Wrocław, Psie Pole. Wrocław, tel.
071/329-83-35
ODDAM ZIEMIĘ z wykopów. 150 L Zaborów, tel. 076/843-5942
OGRODZENIA METALOWE kute i spawane, bramy, balustrady
oraz poręcze schodowe, kraty, meble • 100 zttm2. Oława, teł.
0602/11-97-80
OGRODZENIE z siatki - 5 zł/m. Wrodaw, tel. 071/349-80-00,
0507/10-92-23
OGRODZENIE kute, długość 27 m ♦ furtka i brama 2-skrzydło
wa, - 3.500 zł. Wrodaw. tel. 0608/10-50-68
O

OGRODZENIE BETONOWE od 15 zVm2 + s łupek.
B ie la n y W r o c ła w s k ie , t e l. 0 6 0 9 /5 1 -4 1 -7 1 ,
071/311-29-26
W02005414

OGRODZENIE BETONOWE imitacja piaskowca, od 50 zł/szt.
Brzeg Ddny, tel. 071/319-71-05, 0605/26-15-17
OGRODZENIE METALOWE segmenty z blachy falistej i kątow
n ik , wym. 3000x2000,4 szt, -100 zł /szt. Prochowice, powiat
legnicki, td. 0604/05-03-25
OGRODZENIE METALOWE kute i spawane, balustrady oraz
schody metalowe, zabiegowe. Żmigród, td. 071/385^22-15
O

OKNA duży w ybór, nowe i używane, PCV, drew 
no, alum inium , d rzw i: zewnętrzne, balkonowe, w i
tryn y, p ro d. niem ieckiej, w cenie od 100 z ł, moż
liw y tra n s p o rt. K o m o ro w o k. T rz e b n ic y , te l.
071/312-30-89 Trzebnica, 071/312-03-70 Żm igród,
071/385-24-43 0505/04-35-43
W82001564

OKNA, DRZWI, GRZEJNIKI
NOWE I UŻYWANE
O K. 50% C E N Y PR O D U CEN TÓ W
W C IĄ G ŁEJ S PR Z ED A Ż Y OK. 5000 SZT.
ZAPEW NIAM Y TR A N SPO RT
P.W. „WEST* D RO ŻKÓ W
ą
N A JW IĘ K S Z Y S K Ł A D W P O L S C E
M OŻLIW OŚĆ W S P Ó Ł P R A C Y
\
Ż A R Y DRO ŻKÓ W

tel. 068/362-05-00,0-508 350 650
OKNA z PCV, drewniane i dachowe, używane - od 150 zł/szt
Niemcza, td. 0608/47-08-22
OKNA skrzynkowe oszklone, wym. 258x138 cm, 2 szt., do za
montowania • 700 zł/szl, oraz drewniane o wym. 138x212 cm,
2 szt., z hermetyczną szybą • 700 zł/szt. Wrocław, tel.
071/346-23-10, 0601/70-33-89
OKNA dachowe .Velux* GGL, wym. 78x118 cm • 650 zł, 78x140
cm - 750 zł. Wrocław, td. 0692/9942-77
OKNA: aluminiowe, trapezowe, nowe, wym. 100x60 cm, kdor
brązowy, szyba zespolona K 1.1 -180 zł/szl, drewniane, nowe,
wym. 245x135 cm - 150 zł. Wrocław, tel. 071/362-85-51,
0603/62-94-77

IDGG

OKNA pcv

I ALUMINIUM

B profil 5-o kómorowy w cenie
3-komorowego HI
B roletki, żaluzje od 50 zł
B rolety zewnętrzne od 150 zł
B do każdego zamówienia elektroniczny termometr gratis !!!

N A J T A N I E J ! ! ! !

d r e w n i a n e , KLEJONE WARSTWOWO
SOSNOWE,BIAŁE
V 1 11m
MONTAŻ, DEMONTAŻ, OBRÓBKA
118x 145-769zł
g a j ---------148x 145 - 849zi
178 x 145 - 929zł
R H ________
Szyby U/1,1 PLUS (W/m2K) Certyfikat TOV EN ISO 9001
Okucie uchylno-rozwieme z mikrouszczelnieniem AUBI
Okapnik aluminiowy, listwa aluminiowa przyszybowa
RABATY DLA FIRM

MATERIAŁY BUDO W LANE: Porotherm 25 P+W •
3.97 zł b ru tto , dach ów ka cem entow a od 19,8
zł/m2 b ru tto , PRODACH, EURONIT, BRAAS, IBF,
ROBEN, WIEKOR. P łyta g ip so w o -ka rto n o w a I
Inne. CESBUD MB, M arcinkowice, u l. C icha 13,
t e l. 0 7 1 /3 0 2 -8 1 -5 7 (fa x ), 0 5 0 6 /1 9 -6 1 -8 0

BETON KOMÓRKOWY SIPOREX

Wrocław ul Długa 58,
tel. (071) 359 17 20, tel./fax. (071) 359 21 06
atrakcyjne ceny!

TA R TA K O FER U JE:
»tarcicę suszoną iglastą, liściastą • więźby dachowe - 450 zł/m3 •
* podłogę: dąb, olcha, czereśnia, Jawor, sosna, modrzew l inne * pod bitka od 15 zł •

T O R F : kora kompostowana pH 3,4 - 20 zł/m3
W r o c ła w
0P040647
ul. M irtow a 3, tel/fax 330-41-41
ul. K rzy w o u steg o 319, teL 345-74-05

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

substraty pod jagodę, borówkę, ziemia ogrodowa

Chojnów, tel. 076/818-84-84, 0-602 533 383

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

°P03M4ł |

99

OP040812

MEGAIOOO

PRODUCENT BLACH
DACHOWYCH

te l. 071/303-34-91, 0-608 610 5 84
OKNA
• STOLARKA OKIENNA
•STOLARKA DRZWIOWA
•OKNADACHOWE ROTO
•ROLETY ZEWNĘTRZNE
OKNA ALUMINIOWE kolor brązowy. 120x140 cm, stan b. do
bry, - 360 zł. Wieruszów, tei. 0608/52-71 -99
OKNA ALUMINIOWE trapezowe, wym. 100 x 60 cm, szyba k-1.1,
zespolona, - 180 zł /szt.. Wrocław, tel. 071/362-85-51,
0603/62-94-77
OKNA DREWNIANE inwentarskie, uchylne, 30 szt., nowe, - 70
zł /szt.. Bielawa, tel. 074/833-02-86, 0507/19-78-65
OKNA DREWNIANE skrzynkowe z demontażu, wym. 145x145
cm, 3 szt. • 150 zl. Okno plastikowe wym. 140x140 cm • 300 zł.
Dąbrowa, tel. 077/464-13-98
OKNA DREWNIANE zespolone, wym. 145x145 cm, - 50 zł/szt..
Jelenia Góra, tel. 075/755-49-32
OKNA DREWNIANE skrzynkowe o wym. 143x143 cm • 200
zł/szt Lubań, tel. 0692/54-93-62

Piasek, żwir, tłuczeń, kliniec
p o d s y p k a z d o s ta w ą n a b u d o w ę

Ziemia ogrodowa opo11812

te l. 0-602 307 530
OKNA DREWNIANE dachowe o wym. 50x78 cm • 200 zł/szt
Lubań, tel. 0692/54-93-62
OKNA DREWNIANE podwójne, 2 i 3-skrzydłowe, 114 x 207 cm,
114 x 148 cm • 110 zł/szt Oława, tel. 071/313-94-08
OKNA DREWNIANE 1-skrzvdk>we, uchylne, wym. 187x147, 2
i szt - 200 zł/szt,
- ■ - 420
—) zł.
d. Środa
Src xśląska, tel. —
|
■
071/317-52-14,
0601/79-29-17
OKNA DREWNIANE z demontażu, powlekane plastikiem,
142x170 cm, - 240 zł, 142x135 cm, - 160 zf. Wrocław, tel.
0691/85-83-88, 0603/49-61-30

O

OKNA DRZWI nowe, bezpośredni przedstawiciel
firm y „VIDOK”, drewniane, PCV (Veka Softline
AD, Veka Perfectline AD), drzwi wewnętrzne, wej
ściowe, parapety, żaluzje, rolety, sprzedaż, mon
taż, gwarancja, bezpłatny pomiar i wycena, gwa
ran cja m ontażu. ., te l. 071/315-78-03,
0693/07-55-77 W82001754

•STYROPIAN
•TYNK AKRYLOWY
•KLEJ DO STYROPIANU

I S

P

O

BLACHODACHÓWKĘ
BLACHY TRAPEZOWE -Już od
"4- OKNA DACHOWE
'■+ RYNNY
i * AKCESORIA

109 zł/m3
2.99 zł/kg
10,99 ztfopak. (25 kg)

KO M PLETN E SYSTEM Y
GRZEW CZE
•GRZEJNIK 60x1000

219 zł/szt

BRAM Y
• BRAMA GARAŻOWA
599 zł/szt.
• BRAMA PANELOWA40
1499 zł/szt
W wy stfcto c n y nstto.
Zastrzegamy sobls prawo zmiany can. ZAPRASZAMY.
OKNA PLASTIKOWE wym. 1000x1030 mm, - 800 zł. Rogów
Legnicki, tel. 076/858-52-15
OKNA PLASTIKOWE białe, szer. k wys. 60x130, 63x145,
120x55, 90x180, 110x140, 125x140, 200x120 cm, witryny
60x164 cm, drzwi balkonowe 85x216,90x210 cm - od 120 zł/szt.
Tyniec Mały. tel. 071/311-81-27, 0600/28-48-09
OKNA PLASTIKOWE PCV nowe, nieużywane, wym.
117x166cm, 149x166 cm, - 800 zł. Wrocław, tel. 0505/76-85-81
OKNA PLASTIKOWE świetliki, okno plastikowe przesuwane,
100 x 100 cm, okno Stolbud z demontażu, 145 x 147 cm, okna
metalowe, garażowe, 240 x 120 cm, 4 szt. - od 100 zł. Wrocław,
tel. 071/346-20-46, 0503/12-57-56

O

OKNA Z NIEMIEC, NAJNIŻSZE CENY W POLSCE
:, 55x50 • 200 zł, 55 x80 • 230 zł, 85x50 • 230 zł,
115x50 - 250 zł, 85x80 - 260 zł, 115x80 - 280 zł,
55x110 - 250 zł, 73x110 • 260 zł, 85x110 • 280 zł,
103x110 - 320 zł, 115x110 - 330 zł, 146x110 - 470
zł, 170x110 • 520 zł, 206x110 • 620 zł, 55x140 •
260 zł, 85x140 • 300 z ł 103x140 • 320 zł, 115x140 •
370 zł, 120x140 • 380 zł. Promocja do wyczerpa
nia, zapasów, ceny zawierają VAT. Chojnów, po
wiat legnicki, tel. 076/817-89-03, 0604/81-79-99
W84006064

O

OKNA DACHOWE „VELUX” • pełny asortyment,
najlepsze ceny, akcesoria, elementy kołnierzy
uszczelniających, wyłazy dachowe, oblachowania, części zamienne, rolety, żaluzje, markizy, moskitiery, największy od 5 lat dystrybutor okien
„V e lu x ” we W rocław iu, teren P iecb u du .
C-GIPS-ZG, Wrocław, ul. Krakowska 93/105, tel.
071/341-39-94 , 0601/72-59-89, 071/342-26-12 ,
071/341-46-63(fax), .0604/61-97-39 W01023874

BRAMY GARAŻOWE
R

OFERUJE PO BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH:

S Y S T E M Y D O C IE P LE Ń
BUDYNKÓW

|VAT je s zc ze tylko 7%|
I f f ^ K

1485 * 1435 386 zł/szt.
865 * 2196 306 zł/szt.
4 5 *5 5
193zl/szt
108zł/m2

L

O

OKNA PLASTIKOWE NOWE I UŻYWANE (białe i
brązowe), prod. niemieckiej, w b. dobrym stanie,
wym. szer. x wys.: 240x100, 235x130, 210x150,
175x175, 150x180, 150x175, 140x140, 135x150,
120x175, 120x160, 120x150, 110x135,165x110,
90x90 oraz inne, również drzwi balkonowe I drzwi
ze w n ę trzn e alu m in io w e. Strzeg o m , tel.
074/649-41-29,0691/78-27-85 W01036374
OKNA PLASTIKOWE używane, wym. 125x135,6 szt, z para

na regulacja wysokości, stan b. dobry, - 4.300 zł. Cbojnów, po
wiat legnicki, tel. 0606/78-08-04
PILA DO ASFALTU WACKER BFS-80, dieseł zbiornik na wodę,
stan b. dobry, - 2.800 zł. Strzefin, tel. 0601/78-39-70
PILA DO BETONU DOLMAR PC7314 spafinowa, • 2.000 zł. Gło
gów, tel. 0694/50-97-47
PILA DO KAMIENIA cegły, kostki brukowej, chłodzona wodą
(Max-Poroton KSL), ruchomy wózek, tarcza diamentowa 600
mm, mało używana, prod. niemieckiej, • 5.000 zł. Wrocław, tel.
0603/38-58-97
PŁYTKI marmurowe gr. 20 mm, różne długości, cena 100 zł/m2.
Wałbrzych, tel. 0694/20-15-40
PŁYTKI gresy, prod. włoskiej, 40x40 cm ,, porcelana polerowa
na • 110 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/80-94-22
PŁYTKI ceramiczne, wym. 30x30 cm • 2.5 zł/m2. Wrocław, tel.
071/345-13-91
PŁYTKI PODŁOGOWE gres - 10 zł/m2. Legnica, tel.
076/721-84-19, 0693/75-70-36
PŁYTKI PODŁOGOWE OPOCZNO wym. 35x35 cm, 14 m2,
nowe, - 30 zł /m2. Wrocław, tel. 071/328-79-49
PŁYTKI PODOKIENNE KLINKIEROWE 22 x 13.5 cm, ok. 180
szt - 2.20 zł/szt. Grobłice, tel. 071/311-39-88

0502
0604
0502
0694

428
253
140
767

274
544
386
855 oro***

Legnica • Zgorzelec • Jelenia Góra • Wałbrzych
W o fercie dachówka karpiów ka i cegła k lin kie ro 
wa., tel. 0694/70-70-18
W03001654
RECYKLER DO ASFALTU AR6TA do przetapiania astaltu
1-osiowy, waga 1,51, z hakiem, silnik benzynowy, podgrzewa
nie gazem propan-butan, stan b. dobry, sprowadzony, - 26.000
zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 076/818-83-79,0602/66-79-96
ROLETY ALUMINIOWE zewnętrzne 2 szt, wym. 145x165 cm
450 zł/szt. Kłodzko, tel. 0606/85-05-53
ROZCIEŃCZALNIK do farb i mycia - 3 zł/l. Wrocław, tel
071/345-24-14
RURY fi 100 mm, grubość 3.5-4 mm, dł. do 50 m, stan b. dobry,
łącznie ok. 250 m.b. - 8 zł/m.b. Stoszowice, powiat ząbkowicki,
tel. 074/818-11-39
RURY BETONOWE fi 40x250 cm, na przepusty, wjazdy, -150
zł. Wieruszów, tel. 0608/52-71-99
RURY PLASTIKOWE kanalizacyjne, PVC-U-200x3,9, dł. 6 m 80 zł/szt Stara Obra , tel. 062/721-63-90
RURY STALOWE ocynkowane, fi 100 mm, ścianka gr. 5 mm,
odcinki po 6 m -14 z\lm, fi 50 mm, gr. 4 mm, odcinki po 7 m - 8
zł/m. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311 -22-81
RURY STALOWE grubościenne fi 100 mm, grub. ścianki 8 mm

P A R K I ETY |
P R O D U K C JA -M O N T A Ż
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ZAUFAJ GÓRALSKIEJ TRADYCJI!
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KO M PLEKSO W O
t e l. ( 0 7 1 ) 3 5 4 -1 1 -8 9
O
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petami, stan b. dobry, - 200 zł /szt. Bolesławiec, tel.
075/736-32-81, 0506/06-57-19
OKNA PLASTIKOWE białe, wym. 130 x 62 cm -170 zł. 95 x
135 cm -180 zł, 142 x 108 cm - 390 zł, 142 x 128 cm - 390 zł.
Jelenia Góra, tel. 075/713-22-44, 0601/34-06-21
OKNA PLASTIKOWE 140 x 170 cm, 140 x 110 cm, 140 x 105
cm, 135 x 105 cm, 115 x 90 cm, 90 x 75 cm, 105 x 90 cm,
używane, rozwierno-uchylne • od 140 zł/szt oraz drzwi balko
nowe, 80 cm x 210 cm -180 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-13-22,
0602/80-48-27
OKNA PLASTIKOWE i powlekane plastikiem, kompletne, stan
dobry, 90 x 120 cm, 90 x 90 cm, 90 x 105 cm, 75 x 115 cm, 110
x 140 cm - od 140 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-13-30,
0692/26-87-88
OKNA PLASTIKOWE używane: wym. 93x130 cm, rozwier
no-uchylne, 5 szt. -190 zł/szt., 93x140 cm, rozwierno-uchylne,
z roletą, 10 szt. - 270 zł/szt., witryny 93x130 cm, 10 szt. -120
złfezt. Rawicz, tel. 065/546-35-10

OKNO DREWNIANE nowe, mahoniowe, rozwierno-uchylne,
dzielone na pół, wym. 200 x 130 cm, • 400 zł. Jelenia Góra, tel.
075/755-45-7.1
OKNO DREWNIANE nowe, wym. 245 x 145 cm, • 120 zł. Wro
cław, tel. 071/362-85-51, 0603/62-94-77
OKNO PLASTIKOWE D-LUX 150x150 cm, kolor złoty dąb,
nowe, z brązową roletą oraz okno Velux, z kołnierzem, nowe 500 zł. Bolesławiec, tei. 0601/57-13-39
OŚCIEŻNICE drewniane i metalowe, • 50 zł/szt. Wrocław, teł.
• 0501/79-43-50, 0501/14-71-59
OŚCIEŻNICE METALOWE • od 20 zł/szt. Wrocław, tel.
071/342-27-55
OŚCIEŻNICE METALOWE szer. 90 cm, kątowe, brązowe, la
kierowane proszkowo, 60 szt., cena • 95 zł/szt. Wrocław, tel.
071/342-27-55, 0602/30-82-61
PARAPETY GRANITOWE od 200 zł/m2 oraz schody i inne wy
roby granitowe. Świebodzice, tel. 0601/09-02-79
PARAPETY POLIMEROWE sztuczny kamień, różne wzory, szer.
20 cm, 25 cm. 30 cm - od 200 zł/m2. Brzeg, teł. 077/411-18-03,
0691/81-53-44
PARKIET BUKOWY, DĘBOWY, BRĄZOWY lub tryzy na mozai
kę - 250 zł/m3. Wrocław, tel. 071/325-27-32, 071/354-00-98,
0505/07-03-54

KOM.
KOM.
KOM.
KOM.

PARKIET MODRZEWIOWY 10 m2, - 300 zł. Wrocław, tel.
071/788-72-04

OKNA PLASTIKOWE szer. 135 cm, wys. 177 cm,
2-skrzydłowe, białe, szpros, stan idealny - 299
zł/szt., drzwi tarasowe, szer. 170 cm, wys. 211 cm,
białe - 450 zł/szt. i inne okna, balkony, tarasy, w i
tryny, również półplastikowe, najtaniej w kraju,
bezpośredni importer. Jasień, tel. 068/371-01-25,
0696/30-65-53
W84005584
O K N A P LA S T IK O W E typow e i ma wym iar,
116.5x143.5, rozwierno-uchylne • 350 zł. Stojków
17, te l. 074/814-70-19,
0604/15-64-68
W01041034

WROCŁAW, UL. OSTOWA 14 (róg Pełczyńskie!) TEL. 327-47-81,
MARCINKOWICE, UL. JANKOWICKA 5, TEL. (071) 789-16-59,
BIELANY WROCŁ. UL. WROCŁAWSKA 53 TEL. (071) 311-03-63,
__________ KŁODZKO. UL. ZAJĘCZA 3 , TEL.(74) 867-08-52.

S k le p : W r o c ł a w , u l. S z c z e c i ń s k a 1 7
t e l. 0 7 1 /3 5 3 - 3 8 -8 1 , 0 -5 0 1 4 9 6 4 6 9

, (07 1 ) 339 4 0 07, 0601 73 95 0 0 1
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OKNA I DRZWI Z PCV-w yprzedaż stanów maga
zynów, ceny do 60% taniej!!!. Wrocław, tel.
071/359-17-20 W01034134
OKNA PCV TYPOWE OD R Ę K I: 865x835 - 245 Zł,
865x1135 - 320 zł, 1165x1135 • 375 zł, 1465x1435
- 470 zł, 1765x1135 • 600 zł, 2065x1135 - 640 zł,
920x1420 ze szprosami • 440 zł i inne. Ceny z VAT.
Grzejniki Purmo - 20% rabatu, okna dachowe •
5-10% rabatu. Drzwi PCV z zamkiem - od 750 zł.
Nowa Sól, tel. 068/388-06-95, 068/356-16-15,
0601/30-08-72 W84050354
OKNA PLASTIKOWE używane, stan b. dobry, z
szyb ą K-11, na profilu Rewali 113x138 • 235
zł/brutto, 220x135 • 375 zł brutto, przy dużych ilo
ściach do negocjacji, okna półplastikowe, wym.
105x135, 165x135, 210x135, 165x210, 75x210,
sprzedaż, faktury VAT. B udziechów 73, tel.
0603/60-38-57 W84050424
OKNA PLASTIKOWE I PÓŁPLASTIKOWE nowe i
używane, plastikowe, wym. 140x110 cm - 70
zł/szt., półplastikowe, wym. 170x140 cm • 160
zł/szt., 230x140 cm, 3-skrzydłowe • 200 zł/szt.,
najniższe ceny na rynku!!!. Jasień, ul. Kościelna
25, te l.
068/371-01-02,
0601/62-31-89
W87001934

PIASEK BUDOWLANY na podsypkę, 131 - 250 zł,
piasek do murowania i tynkowania, 1 3 1 - 280 zł,
piasek płukany, 1 3 1 - 350 zł, pospółka, 131 - 350
zł, żwir do betonu, 131 • 600 zł, ziemia ogrodowa,
1 3 1 - 250 zł., tel. 071/311-42-98 W02009604

PARKIET
P ro d u k c ja I U k ła d a n ie

te l. 0 6 0 7 2 4 3 7 6 6
PIASEK BUDOWLANY do fundamentów, murowania, tynkowa
nia, na posadzki, pod kostkę, 16 t - 150-300 zł. Lubin, tel.
0501/51-89-84
PIASEK BUDOWLANY na podsypkę, do tynkowania, murowa
nia, żwir - od 180 zł/121, wraz z transportem. Oborniki śląskie,
tel. 071/310-79-67, 0504/83-31-44

O

O

PIASEK KOPANY DO: tynkowania, murowania,
zasypywania fundamentów, piasek rzeczny, po
sp ó łka, iw ir , zie m ia czam ozie m , tłuczeń
ceglano-betonowy, szlaka, wywóz gruzu, gliny i
śmieci • załadunek ręczny lub mechaniczny, cena
z transportem za 121 do uzgodnienia, wystawiam
fa k tu ry VAT. W rocław , te l. 071/351-79-15,
0503/15-48-36 W01032904
PIASEK, ŻWIR, TŁUCZEŃ, ZIEMIA OGRODOWA,
piasek na podsypkę, gruz kruszony z kruszarki,
szlaka z dostawą na budowę, wywóz gruzu, śmie
c i z załadunkiem. Wrocław, tel. 0502/30-75-30
W01029264

PIŁA DO ASFALTU VIBROMAX, silnik Hatz diesel, hydrauficz-

PŁYTY WPS 100-120 cm, 8-9 zł/szt. Godzikowice, tel.
071/313-08-55 po godz. 20
PŁYTY korytkowe - 35 zł/szt. Nysa. tel. 0692/60-74-25,
0694/63-38-46
PŁYTY betonowe 16-otworowe • 20 zł/szt. Radwanice, tel.
071/311-75-19
PŁYTY marmurowe .Gwatemala", gr. 3 cm, polerowane, wym.
0.7x0.5 m i 1.3x0.7 m - 250 zł/m2. Stare Siołkowice, tel.
077/469-21-55
PŁYTY DACHOWE betonowe, 300x60 cm. 200 sztuk - 35 zł/szt.
Jelenia Góra, tel. 0506/68-98-20
PŁYTY PODŁOGOWE wiórowe grub. 14 i 15 mm, wymiar
115x115 cm, 200 szt, -1 0 zł/szt. Cigacice, powiat zielonogór
ski, tel. 068/385-92-05
PŁYTY STROPOWE betonowe 70 szt., nadają się na garaż, dł.
3 m, szer. 60 cm, cena 50 zł/szt. Trzebnica, tel. 071/387-02-38
PODESTY drewniane, o wym. 80x150x24 i 100x150x24 cm 20 zł/szt Legnica, tel. 076/856-19-74

O

PODOKIENNIKI KLINKIEROWE szkliwione, gat.
II, kolor ciemnobrązowy -1.70 zł/szt, wym. 9x16
cm, 10x19 cm, 10x22 cm, 10x24 cm, 10x25,5 cm,
10x28 cm, 10x30 cm, 12x35 cm • 2.70 zł/szt.
S zczytn ica 13, tel. 0603/05-81-72 produkcja
W01021474

PODPORY mechaniczne - 35 zł/szt. Legnica, tel. 076/856-53-00,
0600/64-02-26
POZIOMICA laserowa, 3-zakresowa, stojak, pudełko, -100 z ł,
możliwość wysyłki. Dzierżoniów, tei. 0601/55-22-52
PRASA DO PRODUKCJI BLOCZKÓW BETONOWYCH jedno
razowo 7 szt, -15.000 zł lub w rozliczeniu może być samochód.
Milicz, tel. 071/384-90-54
PRĘTY STALOWE: fi 25,16 i 13 mm, płaskownik 25 mm, rura
fi 39 mm, gr. ścianki 10 mm. Wrocław, tel. 0506/96-80-48,
0605/51-94-24
PRĘTY STALOWE . fl 8,12,16,20, 26, 32,55 GAT 45, 9 HG,
18 HGT, pręt sześciokątny 18, 36, pręt mosiężny 6, Fi 10 oraz
kątownik 100 x 100 cm, płaskownik 30 x 10 cm - od 0,80 zł/szt.
Wrocław, tel. 0502/87-09-16
PRĘTY STALOWE 6-kątne, grubość 22-48 mm -1.2 zł/kg. Wro
cław, tel. 071/359-46-09
PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO o pow.. 140 m2, no
wość, Inwestprojekt, - 850 zł. Mirków, tel. 071/315-46-47,
0508/50-44-04
PRZYJMĘ GRUZ czysty, duże ilości, bezpłatnie. Smolec, tel.
071/316-18-08
PUSTAKI CERAMICZNE POROMUR JOPEK nowe, na paletach,
nie wymagające docieplania, różne wymiary, np. 44x25x22 cm,
36x25x22 cm, 30x25x22 cm, 29x19x22 cm i inne - od 1.80 zł/szt.
Wrocław, tel. 071/336-24-54, 0605/33-11-71
PUSTAKI CERAMICZNE POROMUR JOPEK nowe, nie wyma-

oraz rury fi 90 mm, grub. ścianki 5 mm -1 2 0 zł/kg. Świdnica,
tel. 0607/38-99-70
RURY STALOWE czarne, fi 50 mm, grubościenne, w odcinkach
5 i 6 m.b., możliwość cięcia i transportu - 5 zł/m.b. Wrocław, tel.
071/351-02-88, 0607/45-57-58
RURY STALOWE czarne, fi 33 mm, idealne na słupki ogrodze
niowe, konstrukcje tuneli, kojców, regałów, stołów do foliaków,
dł. 2,1 m • 3,90 zł/szt, 2,5 - 4,60 zł/szt., 2,9 m - 4,90 m. Ziębice,
tel. 0504/78-65-67

O

RUSZTO W AN IA W AR S ZAW S KIE - W YRÓ B,
SPRZEDAŻ. Faktury VAT. Ramka 34 i 38 zł netto.
Wrocław, ul. Pełczyńska 101, tel. 071/346-22-71,
0601/30-16-76 W01036224

O

RUSZTOWANIA „WARSZAWSKIE" PRODUKUJĘ
ramka • 37 z ł i 35 zł + VAT, kupię złom liny stalo
wej, fi 14 do 20 mm. Wrocław, ul. Północna 5, tel.
071/354-37-97 W80002204

O

RUSZTOWANIA ELEWACYJNE (Plettac, Thyssen,
Layer, Rux), wózki aluminiowe i inne, wynajem
od 0,20 zł/m2/dobę, sprzedaż po atrakcyjnych ce
nach, siatki ochronne - 2 zł/m2, wszystkie rusz
towania posiadają atesty i certyfikaty, skupuje
my rusztow ania za gotówkę. O le śnica , tel.
0602/33-05-85,071/399-99-99
W01038344

OCIEPLENIE-PRODUCENT
ZMYWALNEJ PŁYTY TERMOIZOLACYJNEJ
obory, chlewnie, kurniki, m agazyny

BALEX METAL DOLNY ŚLĄSK Sp. Z O. O.
DŁUGOŁĘKA, TEL. 071/3151613
________________________________QP0<0336l
RUSZTOWANIE ELEWACYJNE PLETTAC SL-70 kompletne,
220 m2, - 12.800 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0603/93-57-18
RUSZTOWANIE RAMOWE 35,00 zł/ramka. Wałbrzych, tel.
074/843-36-25, 0503/35-63-82
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, nowe - 33 zł/ramkę.
Chojnów, powiat legnicki, tel. 0609/15-20-57
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nowe - 36 zł/szt. Leszno, tel.
0606/39-18-44
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, nowe, cena - 33 zł/szt
Wrocław, tel. 0507/04-98-40

O

OGRODZENIA ZGRZEWANE
► bramy

SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem • 3,50-5 zł, przy większych zamó
wieniach transport gratis, możliwość montażu,
produkcja bram uchylnych I przesuwnych. Pęgów, tel. 071/310-73-02, 0607/53-71-63
W81005234

► automatyka
(0 7 1 ) 3 1 0 1 5 4 9
( 0 7 1 ) 3 1 0 3 3 21
GSM< 0 -6 0 3 0 8 3 0 9 3

100

Oborniki ŚląaHe

Najniższe ceny
na rynku budowlanym

gają docieplenia, różne wymiary, na palecie • 1.20 zł/szt Wro
cław, tel. 0698/33-31-06

- p u s t a k i c e r a m ic z n e POROTHERM

O

- d a c h ó w k i c e r a m ic z n e KORAMIC
- s y s t e m y k o m in o w e SCHIEDEL

g

- t y n k i, fa r b y CAPAROL
- p o z o s t a łe m a te ria ły b u d o w la n e

§

O

AUTO GIEŁDĄ DOLNOŚLĄSKA

KZretal

PUSTAKI CERAMICZNE • DYSTRYBUTOR JO PEK
• cegła klinkierowa, dachówka karpiówka. Trans
port na budowę. Stojków, tel. 074/814-70^19,
0604/15-64-68 W01041024
PUSTAKI CERAMICZNE POROMUR FIRMY JO 
PEK nowe, na palecie, bez konieczności docie
plania, róine wymiary, już od 1.60 zł, dowóz gra
tis na terenie woj. dolnośląskiego; Wrocław •

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

Zapewniany transport z HDS
H U R TO W N IA B U D O W LA N A .C E R A M IK A ’
Dzierżoniów, ul. Kopernika 11,
tel. 074/831-09-91, fa x 074/832-03-57.
w w w .cg ra m lka -h u rtco m .p ł
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U PRODUCENTA BEZPIECZNIEJ

PŁYTY WARSTWOWE

BLACHODACHÓWKI

BLACHY TRAPEZOWE

U W A G A III
KOŃCÓWKI PRODUKCYJNE

8

'zł/m'

O

WYKONUJEMY
OBRÓBKI DEKARSKIE

BRUTTO

DługołękaZul.
42
ł/mWrocławska
2 BRUTTO
tel. 071/3151610 lub 11

Z blach powlekanych I ocynkowanych
Typowe i na indywidualne zamówienia

B IU R A HANDLOWE:

MATERIAŁ W Ł A S N Y lub KLIENTA

Leszno
065 / 526 80 27
Legnica
076 / 862 37 31
Opole
077/442 81 74
Wrocław
071/328 79 72
Wrocław
071 / 364 38 00 w.314
Zielona Góra 068/ 327 00 44
Żarów
074/85 80 716
O

O

SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na p lastikiem • 3,50-5 z ł/m 2, s łu p k i ogrod zen io 
w e i in n y a sortym ent, m ożliw ość montażu, pro
d u kcja bram u ch yln ych , m o żliw ość neg ocjacji
cen. P rusice, u l. O grodowa 19, tel. 071/312-64-33,
0603/42-83-91
W81004494
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na p lastikiem • 5 zł/m 2, o cynkow ana - 5.70 zł/m 2,
bram y w jazdowe, pełny a sortym en t do ogrodze
nia, ca łko w ity m ontaż (osadzanie słupków , w ylew ki, m ontaż obrzeży), tra n s p o rt g ra tis. P ru si
c e , u l. M ły n a rs k a 3, t e l. 0 7 1 /3 8 7 -1 3 -3 2 ,
0601/84-19-35
W82001664

SIATKA OGRODZENIOWA od 4.00 - 5.50 zł/m 2,
d ru t naciągow y • 0.30 zł/m b, s łu p ki ogrod zen io 
w e 12-23 zł/szt., brama standardow a • 650 zł/szt.,
bram y kute ozdobne, od 1.500 • 2.200 z ł/s z t, przę
sła ku te o zdobne • 350 zł/szt., kojce d la zwierząt
• 80 zł/m b, bram y przesuw ne 1.500-, - 2.500 z ł ,
a u to m a ty k a • 1 .6 0 0 z ł, e m a il: M e ta lp la s ta b c @ tle n .p l. M e ta lp la st, W is z n ia Mała, te l.
0 7 1 /3 1 2 -7 4 -9 2
t e l./ f a x ,
0 6 0 3 /8 8 -2 6 -1 0
, W82001604
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana i ocynkowana • 5 zł/m2.
Bierutów, tel. 071/315-64-77
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana PCV, róż
na wysokość, druty, napinacze i inne, od 4-5 zł/m2. Dzierżo
niów, tel. 074/831-31-72, 0601/43-28-39
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, popękana plastikiem,
wys. 150 cm, dł. 20 m. b., w rolce • 140 zł/rofca. św. Katarzyna,
powiat wrocławski, tel. 0603/54*37-38
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV, roki 20 m, -130 zł
/szt. Wrocław, tel. 0504/13-67-91
SIATKA OGRODZENIOWA możliwość transportu, leśna -1 ,8
zł/m2 i 2,08 zł/m2, powlekana PCV - 4,5 zł/m2. Zielona Góra,
tel. 068/327-43-70, 0501/48-55-77

PŁYTY IZOLACYJNE

SIATKA POSADZKOWA, zgrze w an a , d ru t f i 3,
oczko 100x100 m m - 2.80 zł/m 2 oraz inne w ym ia
ry. W rocław, te l. 071/325-35-30
W 81004484

O

SIATKI I ZBROJENIA ZGRZEWANE z d ru tu o śred
n ic y p ow yże j 4,5 m m . ., te l. 076/872-82-82 do
godz. 15
W01041874

SILNIK DO BETONIARKI 0.55 kW, 1.420 obr./min, 220 V, -100
zł Wołów, tel. 071/389-38-82 po godz. 16
SJJ.NIK DO BETONIARKI, -160 zł. Wrocław, tej. 071/348-77-60
O

SIP.OREX, prod. w M iliczu, w ym . od 6x24x59 do
42x24x59, Term orex prod. w S kaw inie, wym . od
6x24x59 do 36x24x59, rów nież p ióro-w pu st, nadproża L-19, cem ent, w apno, kleje, s tro p y Terriva,
p rę ty stalow e, w yro b y z kerm azytu, kre d yty bu
dow lane, raty, tra n sp o rt g ra tis, c e rty fik a ty e-mail: ksw idergora@ w p.pl. Góra, te l. 065/543-36-40
w godz. 8-15, 0601/57-14-04

O

W840 50494

_____________________________________

O

SUFITY PODWIESZANE Z W EŁNY MINERAL
NEJ FIRMY aDONN” p ły ty ,p ro file , p o d ło g i p od 
n ie sio n e „D o n n ” , te re n P ie cbu du . C-GIPS-ZG,
W r o c ła w , u l. K ra k o w s k a 9 3 /1 0 5 , t e l.
071/341-46-63, 0 7 1 /3 4 2 -2 6 4 2 , 0601/72-59-89
W 01023894

SZALUNKI BAUMANN do betonu, 140 + 60 m2 • 80 zł/m2.,
tel. 0609/32-31-38

Buderus
■

NAJTANIEJ
W r o c ła w ,

I

STEMPLE BUDOWLANE stalow e I ocynkowane,
regulow ana w yso ko ść d o szalow ania stropów ,
w ynajem od 0,15 z ł/szt ./dobę, sprzedaż • od 45
zVszt., posiadam y także dźwigary, g łow ice, tró j
nog i, s k le jk ę szalunkow ą, s k u p u je m y stem ple
s ta lo w e za g o tó w k ę . ., t e l. 0 6 0 2 /3 3 -0 5 -8 5 ,
071/399-99-98
W01038354

STEMPLE BUDOWLANE do szalunków, metalowe, prod. nie
mieckiej • 39 zł/szt, tel. 0609/32-31-38

12 .03.2004
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071/363-40-69 "0602-79-79-031

SZALUNKI ACROW metalowe, o wym. 120x40 cm, 100 szt, •
10 zł/szt.. Głogów, tel. 0501/73-68-51
SZALUNKI drewniane, 80x120 cm, • 10 zł/szt. Wrocław, tel.
0501/79-43-50, 0501/14-71-59
SZTACHETY OGRODZENIOWE balkonowe, heblowane, fre
zowane, impregnowane, różne wzory i wymiary, ponadto
gotowe przęsła ogrodzeniowe, bramy, 1.40-2.80 zł/szt. Ja
nowice Wielkie, tel. 075/751-58-29, 0692/78-35-72
SZTACHETY OGRODZENIOWE zaokrąglone • od 1.80 zł/szt.
Lewin Kłodzki, tel. 074/866-58-04, 0609/32-65-67
SZTACHETY OGRODZENIOWE i balkonowe, szer. 9.5 cm,
gr. 2 cm, dł. 1-1.5 m - 2-3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/341-44-16,
0600/66-62-55
SZYBY HARTOWANE wym. 100x100 cm, 2-warstwowe, -100
zł /szt.. Wschowa, tel. 065/540-11-30
SZYBY ZESPOLONE lustrzane, wym. 170x70 cm, 5 szt, 300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-55-78
SZYBY ZESPOLONE - od 70 zł/szt. Wrocław, tel.
0505/37-58-90 '
,,
ŚRUBY TRAPEZOWE M47x7, dł. 2.3 m. * nakrętka kolnierzowa, 4 komplety • 120 zł/kpi. Jelcz-Laskowice, tel.
071/318-22-77, 0603/51-09-73 •

SKŁAD TARCICY SUCHEJ

2.50 zł/szt., znak ja k o ś c i, ce rtyfika t. T ransport
g ra tis . G óra, te l. 0601/56-95-61, 065/544-12-41
W01033704

O

OP030854

IKOTŁY OLEJOWE I GAZOWE

SIPOREX 24x24x59 cm • 4.50 zł/szt., 12x24x59 -

SKLEJKA liściasta, gr. 10 mm, 1.5x1.5 m, 70 płyt - 55 zl/szt.
Oleśnica, te l 0502/66-58-04
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA do celów budowlanych, • 400 zł.
Brzeg, powiat brzeski, tel. 0694/30-62-88
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA rozdzielnia budowlana, nowa, 500 zł. Wrocław, tel. 0605/20-85-76
SŁUPKI DREWNIANE toczone, różne wzory, do 400 cm, od ogro
du, parków, pergoli, ganków - 125 zł/m. Wrocław, tel.
0606/62-07-04
SŁUPKI OGRODZENIOWE f 32, dl. 2 m ■8 zl/szl Św. Katarzyna, powiat wrocławski, tel. 0603/54-37-38
SŁUPKI OGRODZENIOWE z rur matalpwych, średnica 34 mm,
pomalowane farbą podkładową, zakoriczone kapturkiem, dł. 2
m • 6.90 zł/szt. Ziębice, tel. 0504/78-65-67
SPRZĘT BUDOWLANY : zacieraczka do betonu SAD, 380 V.
średnica 60 cm, z 2000 r. • 1.700 zł oraz zagęszczarka gruntu
Bomag BPR-3038, diesel, z 1996 r. - 3.900 zł. Strzelin, tel.
0601/78-39-70
STAL dwuteownik, 3 kawałki (dł. 6 m.b., profil „H") -1.1 zł/kg.,
tel. 0609/32-31-38
STAL : pręty, o średnicach 50, 60, 70 mm, kształtowniki kwa
dratowe 20x20, 40x40, 50x50 mm • 1 zł/kg. Legnica, tel.
0603/23-51-65
STAL kątownik : 30x30x2,1x2,3 m, 90 szt. - 200 zł,
30x30x3,1x2,3 m, 80 szt. • 240 zł, 40x40x3,1x2,3 m, 60 szt. •
260 zł. Legnica, tel. 076/856-28-92
STAL dwuteownk, • 45 zł An.b.. Pęgów, gm. Oborniki Śląskie,
tel. 071/310-72-54
STAL dwuteownik 240 mm, dł. 5 m, 3 szt. • 45 zł/m.b. Wrocław-Ołtaszyn, tel. 071/799-81-88

NAUKA I PRACA
UWAGA! W tej rubryce nie zamieszczamy bezpłatnie ogłoszeń
osób i firm prowadzących działalność gospodarczą, np wyko
nujących usługi budowane, prowadzących transport zarobko
wy itp. Wszystkich z Państwa chcących reklamować swojądziałalność w Auto Giełdzie zapraszamy do rubryki Usługi.
•

A W ORIFLAMIE JEST PRACA DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU prowizja od 30%, premie, rabaty, bez
płatne szkolenia, wysokie zarobki i prezenty za 300
zł, w nowym roku dużo promocji, do wygrania Opel
Corsa, ponad 1000 innych nagród oraz wpisowe 0
zł, praca dla osób z całej Polski, zadzwoń teraz.,
tel. 0601/8^64-10
P02005644

•

ABY ZARABIAĆ DUŻĄ KASĘ Z ORIFLAME WSTĄP
DO KLUBU dzwoi^ do M aćka te ra z .
te l.
0507/03-93-29
P80001004

POLIURETANOWE W MIĘKKIEJ OKŁADZINIE ZMYWALNEJ

STEMPLE BUDOWLANE ocynkowane, rozkręcane, dł. 3 m,
stan idealny - .48 zł/szt. Legnica, tel. 0605/54-90-75
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, dł. 3 m, 200 sztuk, cena
• 3 zł/szt. oraz deski szalunkowe, ceny od 250 zł/m3. Lubin,
tel. 0506/15-59-18
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, 1.00-1.50 zł/m.b. Oława,
tel. 071/303-09-20, 071/303-07-97, 0604/26-78-97
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, żerdzie, słupy • od 1 zł/m.
b. Piszkawa, powiat oleśnicki, tel. 071/315-33-12
STEMPLE BUDOWLANE dł. 330 cm, 500 szt. - 3 zł, możliwy
transport. Prochowice, powiat legnicki, tel. 076/858-49-10,
0693/63-46-08
STEMPLE BUDOWLANE drewniane, na podpory belek stro
powych, długość 270 cm, 110 szt. - 2 zł/szt. Wrocław, tel.
0601/54-03-00

P.P.H. "D R E W -M IŚ "

o fe ru je tarcicę:
• buk, jesion, dąb, sosna, olcha

|

Gwarancja jakości

?
Żary, ul. W apienna 3
°tel. 068/375-06-00.0-604 132 337
O

TARCICA : d ębow a, je s io n o w a , cze re śnio w a ,
k lo n o w a , su ch a o ra z se zon ow an a , w c ią g łe j
s p rz e d a ż y . M o ż liw y t r a n s p o r t . J a w o r, te l.
0603/22-40-30
W01038694

TARCICA BRZOZOWA - żerdzie o dł. 5 m • 1 zł/m.b., tel.
0502/48-84-68
TARCICA dębowa sucha, grub. 50 mm • 1.900 zł/m3 oraz
sosnowa, sucha, grub. 50,40 i 25 mm -1.000 zł/m3. Chrząstawa Mała, tel. 071/318-96-51, 0501/31-08-40
TARCICA mokra, więżby dachowe, deski -550 zł/m3. Gościszów, powiat bolesławiecki, tel. 0608/12-26-57
TARCICA dębowa, sezonowana, 2-letnia, grubość 35 mm,
długość 4 m - 1.200 zł/m3. Kożuchów, powiat nowosolski,
tel. 0604/52-64-94
TARCICA dębowa - gr. 30 mm, 50 mm • 1.000 zł/m3, czere
śniowa • gr. 30 mm, 60 mm - 1.000 zł/m3. Lubań, tel.
075/722-27-39
TARCICA dębowa, gr. 50 mm, klasa I-III, wilgotność 34%,
■11.60 m3 - 820 zł/m3. Radostów, tel. 075/722-19-72,
0603/24-18-98
TARCICA świerkowa sucha, 5 m3, gr. 25,30 i 35 mm, szer.
100, 120 i 140 mm, dł. 3-4 m.b, - 450 zł. Sobótka, tel.
071/316-22-23, 0504/01-45-73
TARCICA dębowa sucha, sezonowana 6 lat, grubość 30-50
mm, 3 m3 • 1.500 zł/m3. Świebodzice, tel. 074/665-59-42
TARCICA iglasta, sucha, 900x17x2,5 cm, 5m3, - 500 zł/m3.
Wrocław, tel. 071/348-50-06, 0601/76-37-32
TARCICA bukowa, dębowa, sezonowana, dł. 125 cm, gru
bość 5.5 cm - 300 zł/m3. Wrocław, tel. 0600/35-58-07
TARCICA sosnowa, świerkowa, modrzewiowa, bukowa, su
cha, 50-75 mm, ceny od 750 zł do 1.200 zł; Złoty Stok, tel.
074/817-52-03 wieczorem.
*

O

OP040408

TARTAK .C IE Ś L A 1’ ZBUDUJE DOM, z m o n tu je
dach, ociep le n ia i wykończenia pod klucz, nie
standardow e ko n stru kcje dachu to nasza spe
c ja ln o ś ć , w sta łe j sprzedaży: ta rcica c ię ta na
w ym ia r w e dług zam ów ienia: w ię żb y dachow e,
belki, deski, ła ty • ju ż od 1 zł/m .b., ce ny najniż
sze, gwarancja ja k o ś c i!!! Transport na plac bu
dowy, K o s io ro w s k i D ariusz. G o ścisła w 55 k.,

O

WAPNO GASZONE lasowane, k ilku le tn ie , duża
ilo ś ć , m o ż liw o ś ć d o w o z u . K a lis z , t e l.
062/766-57-64 w ieczorem
W01036644

WCIĄGARKA BUDOWLANA 380 V, - 300 zł. Jelenia Góra, tel.
075/754-29-07
WCIĄGARKA BUDOWLANA finowa, 380 V, • 400 zł lub zamia
na. Wołów, tel. 071/389-38-82 po godz. 16
WCIĄGARKA BUDOWLANA WBT t książka - 1.400 zł oraz
wciągarka, udźwig do 500 kg • 400 zł. Wrocław, tel.
0505/76-85-81
WCIĄGARKA BUDOWLANA udźwig 350 kg, zasilanie 220 V, •
200 zł. Wrocław, tel. 0695/91-32-92
O

WEŁNA „KNAUF” (sprężysta), do d ociepłeń pod 
daszy, gr. 5 cm • 4.26 zł/m 2, gr. 8 cm - 5.46 zł/m2,
gr. 10 cm - 8.39 zł/m 2, gr. 12 cm • 10.29 zł/m 2, gr.

14 cm -12.02 zł/m 2, gr. 15 cm -12.39 zł/m 2, gr. 16
cm -1 3.38 zUm2, gr. 18 cm -1 0 cm + 8 cm , gr. 20
cm • 16.41 zł/m 2 ,. C-GIPS-ZG , W ro c ła w , te l.
071/341-39-94 , 0601/72-59-89, 071/342-26-12 ,
071/341-46-63(fax), 0604/61-97-39
W01023884
WĘZEŁ BETONIARSKI .750’ + 2 silosy 60 ton, - 32.000 zł.
Brzeg, tel. 0606/53-00-68
WĘZEŁ BETONIARSKI: betoniarka 50Ó.I, na4 podporach, łopa
ta mechaniczna, forma .krocząca* do bloczków i pustaków, wi
bratory, formy, • 12.000 zł lub zamienię. Otmuchów, powiat ny
ski, tel. 0696/48-78-66
WIBRATOR DO BETONU wgłębny, 2-stronny, 2 sondy, profe
sjonalny, firmy Wacker, rok prod. 1999, • 2.800 zł. Wrocław, tel.
071/351-02-88, 0607/45-57-58
O

tel. 071/344-90-43,
s
0-801 688 894, info@euro-tax.pl|
EUROTAX Sp-z o,o.
§
•

ART EL BAHARI nowo powstały zakład produkcyj
ny nawiąże współpracę z młodymi, przebojowymi
ludźmi. Nieistotne wykształcenie i praktyka. Wyma
gany upór w dążeniu do celu. Warunek - własny sa
mochód i telefon. Gwarantujemy atrakcyjne zarob
ki. B ranża b ud ow la na ., te l. 0 6 0 9 /2 6 -8 1 -8 2
P84000164

O

AUPAIR opiekunka w A n g lii, RFN, bez kosztów
w piso w ych, lice n cja urzędu pra cy w RFN, wiza
dla podopieczn ych,o pie ka 2 4 h. „KONCEPCJA” ,
Wrocław, te l. 071/367-08-28, Ząbkowice ślą skie ,
0 7 4 /8 1 6 -0 0 -0 4 , L e g n ic a , 0 7 6 /8 6 6 -0 5 -5 5
W01029774

•

CZY CHCESZ PRACOWAĆ KIEDY CHCESZ, Z KIM
CHCESZ, JAK CHCESZ, zarabiać z przyjaciółmi z
Oriflame, którzy będą zawsze Cię wspierać, łatwo
zrobisz karierę, wygraj z nami, dzwoń do Maćka te
raz. ., tel. 0507/03-93-29 P80001024

•

DAM PRACĘ KOBIECIE w wieku 21-35 lat, z za
kwaterowaniem, wyżywieniem i uposażeniem, wy
magania: uczciwa, zdyscyplinowana, higieniczna,
bez zobowiązań, o miłej aparycji, książeczka zdro
wia; praca umiejętność gotowania, obsługi klientów,
sprzątanie itp., w Kotlinie Kłodzkiej, e-mail: anm a t@ p o czta .fm , te l.
0 7 4 /8 1 7 -1 9 -1 3 /fa x
P01037354

•

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wyso
kie zarobki, premie, rabaty, prezenty w zależności
od sprzedaży., tel. 076/858-45-71, 0607/82-18-34
P84000114

•

FIRMA BRANŻY REKLAMOWEJ zatrudni dzieci do
fotoofert związanych z wysoką jakością odzieży oraz
osoby (15-30 lat), na plakaty i do katalogów rekla
mujących produkty sotaryjne jak również hostessy,
promotorów do ich promowania, oferta ważna do 27
m a r c a .te l. 071/372-14-84
P02009334

WIĘŹBA DACHOWA: belki, łaty, krokwie, murłaty • 450 zł/m3.
Kłodzko, tel. 0605/37-73-41
WINDA BUDOWLANA rurowa, wys. 10 m, - 300 zł. środa Ślą
ska, tel. 071/317-58-70, 071/317-31-47
WKŁADY KOMINKOWE: Supra, nowe, gwarancja 5-letnia; Ter
tio 76VL1, z szybą boczną moc 11-22 kW - 2.500 zł i Alta FV40D,
z szyba pionową, moc 7-14 kW • 3.500 z ł, możliwość transpor
tu., tel. 0600/62-71-40

WKŁADY KOMINOWE z atestami, kwasoodpome - od 39 zł/m.
Legnica, tel. 076/857-51-05, 0608/49-55-34
WKŁADY KOMINOWE kwasoodpome • od 41 zł/m, żaroodpor
ne - od <61 zł/m, atest IGNIG, 5 lat gwarancji, gratis pomiar i
wycena. Wrocław, tel. 071/789-52-85, 0501/05-36-43
WKŁADY KOMINOWE kwasoodpome, żaroodporne, z atestem,
na gwarancji 5 lat - od 40 zł. Wrocław, tel. 071/372-99-79,
0507/29-56-07
WODOMIERZE na zimną i ciepłą wodę - 60 zł/kpi. Wrocław, tel.
071/342-65-57
WYSIĘGNIK BUDOWLANY hydrauliczny, z koszem (jako przy
czepa), obsługa 1-osobowa, wysięg w pionie ok. 9 m, zasilanie
ręczne lub elektryczne, • 6.500 zł. Mirków, tel. 071/315-30-20
ZACIERACZKA DO BETONU NOGERATH G 950 XE 76 kg, 2,4
kW, • 2.500 zł. Wrocław, fel. 071/780-59-55, 0503/05-12-01
ZACIERACZKA DO POSADZKI BETONOWEJ 230 V, dysk 90
cm. • 2.500 zł. Głogów, tel. 076/834-50-48, 0503/16-75-50
ZACIERACZKI DO LASTRYKA zasilanie 380 V, • 600 zł. Wro
cław, tel. 071/351-02-88, 0607/45-57-58
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER DPV 7060, diesel waga
600 kg, • 7.900 zł., tel. 0609/32-31-38
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU RILCO prod. niemieckiej, waga 65
kgr-.-2.900 zł., tel. 0609/32-31-38
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER płyta 500 kg, rozruch
elektryczny, nieużywana w kraju, stan b. dobry, • 7.000 z ł, moż
liwość wynajęcia. Milicz, tel. 0609/46-79*51
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU TADO 80 kg, nowa, • 3.600 zł. Wro
cław, tel. 0501/25-40-55
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HONDA stan b. dobry, - 1.800 zł.
Zgorzelec, tel. 0607/38-42-94
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1997 r. 160 kg, - 4.100
zł. Wrocław, teł. 0501/25-40-55
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU, 1998 r. 67 kg, bez silnika, • 1.200
zł. Gromadka, pow. bolesławiecki, tel. 0608/79-72-53
ZAGĘSZCZARKA GRU NTU WEBER, 2000 r. typ TC56 HD, 300
kg, gwarancja, cena • 3.000 EUR. Lubin, tel. 076/842-83-45,
0609/54-10-86

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl

FIRM A TE LE K O M U N IK A C Y JN A POSZUKUJE
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH CHĘTNIE Z
praktyką w TELE-2, marketingu, ubezpieczeniach,
z działalnością gospodarczą, ankieterów, możliwość
w ysokich stałych dochodów, auta służbowego.
.UDO ’ , Lidia Kupisińska, Wrocław, ul. Powstańców
Wielkich 7
P01037144

FIRMA PŁACI DO 4.

ZŁ

Z A U M IE S Z C Z E N IE R E K L A M Y

NA SAMOCHODZIE. DOMU. DZIAŁCE
ZGŁOSZENIA:

OP034517

“OMEGA", 50-211Wrodaw, ul. Kraszewskiego 17A/B, 36-113
KOREPETYCJE z matematyki, fizyki i chemii, każdy poziom,
nauczyciel z dużym doświadczeniem • 15 zł/godz. Wrocław, tel.
0606/14-09-09
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO i łaciny, udziela studentka
III roku filologii, cena 15-20 zł/60 min. Trzebnica, tel.
071/387-00-68
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO solidnie - 20 zł/godz. Wro
cław, tel. 0601/57-84-54
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO wszystkie poziomy naucza
nia, konwersacje, przygotowania do egzaminów, wypracowa
nia, przygotowanie pedagogiczne, możliwy dojazd do ucznia 25 zt/60 minut. Wrocław, tel. 0608/60-13-90
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO solidnie, bezstresowo, duże
dośmadczenie w nauczaniu, przygotowanie pedagogiczne, ma
tury, konwersacje, pisanie prac - 20 zł/godz. Wrocław, tel.
0697/25-09-69

Zwrot podatku
z Niemiec
50-002Wrocław, ul. Kołłątaja7/1

PROW IZJA od 10 proc.

WIĘŹBA DACHOWA im pregnowana • 540 zł/m 3,
deska podbltka - 15zł/m 2, ła ty 6 x 4 -1 .4 0 zł/m .b.,

W KŁADY KOMINOWE ze s ta li kw a soodpom ej,
w szystkie średnice, rów nież p rostokąty, d o p ie 
c ó w gazowych, o lejow ych o raz do p ieców na paliw o s ta łe . W ro c ła w , t e l. 0 7 1 /3 1 4 -1 3 -7 3 ,
0608/33-85-98
W82001794

•

ZWROT PODATKU

5x3 - 1 zł/m.b., tra n sp o rt gratis, ceny n etto. G ło
gów, tei. 0508/29-25-50
W84050334

O

FIRMA PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALA
CYJNYCH „ELM AN” S.J. 49-330 Łosiów , ul. G łów
na 1, za trud n i: instala tora elektrom ontera, insta
latora m ontera in stala cji sanita rn ych i c.o., w y
magane uprawnienia. D odatkowe inform acje pod
num erem tel. 077/412-53-89,077/412-55-98 oraz
0601/925-175, 0508/371-006.
W01038704

NIEMCY, HOLANDIA, USA, IRLANDIA, ANGLIA, AUSTRIA

S trzegom ia,, te l. 076/871-93-59, 0605/11-38-23,
0691/08-41-54 filia Mysłaków 7a
W84050404
TAŚMA TRANSMISYJNA do przenośnika, B-800 i 1000 m -1 5
zł/ko. Żarów, tel. 074/858-09-60, 0601/05-20-60
TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dł. 8 m, szer. taśmy 80 cm, z silni
kiem, sprawny, stan b. dobry, - 1.600 zł. Dobrzenice, tel.
074/810-31-31
URZĄDZENIE DO PRZECISKÓW KRET śred. 70 mm, 2 szt,
węże, - 4.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0609/30-34-23

ZBIORNIKI ŻELBETOWE na szamba o pojem no
ści 6.000 • 10.0 00 1 • 2.500 zit istn ieje m ożliw ość
montażu oraz krę g i żelbetow e f i 500 - 2.000 zł,
fa k tu ry VAT, atesty. Oława, te l. 071/313-75-95,
0609/65-51-05
W81005164

O

załącz znaczek na list polecony (luzem)

Obory* chlewnie, kurniki, magazyny, chłodnie, kopce,
przetwórstwo, hale produkcyjne

O

O

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER, 2000 r. typ DVH 703R,
na gwarancji, stan b. dobry, cena • 5.900 EUR. Lubin, tel.
076/842-83-45, 0609/54-10-88.
ZAGĘSZCZARKI GRUNTU: Weber, waga 400 kg, rewers • 5.000
zł, Vibromax, waga 650 kg - 5.500 zł, Demag waga 350 kg, 4.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0609/30-34-23
ZAGĘSZCZARKI GRUNTU WEBER z 2003 r., na gwarancji, 6-12
m i z 1999 r., od 300 do 750 kg, mało używane, stan b. dobry, 7
sztuk, cena od 15.000 do 45.000 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43
(fax), 076/842-83-45, 0609/54-10-86
ZAGĘSZCZARKI GRUNTU waga 450 i 600 kg, • 5.000 zł. Mi
licz, tel. 0606/95-73-85
ZAGĘSZCZARKI GRUNTU 380 V, - 570 zł. Wrocław, tel:
0692/48-63-63
ZAGĘSZCZARKI GRUNTU, 2000 r.: Ammann, Bomag, stan ide
alny, - 3.000 zł. Sława, tel. 0601/73-11-95
ZAMIENIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE firmy Jopek, nowe, za
pakowane, na samochód osobowy • do 30.000 zł. Wrocław, tel.
071/373-64-48, 0604/24-47-93

MASZ PROBLEM
Z WJAZDEM DO KRAJÓW
U N II E U R O P E JS K IE J?
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO?
ZADZWOŃ ■ P0JEDZIESZ
J a n o w ic e W lk., W ro cła w , F ra n k fu rt n. M.

CONSULTING GmbH, 075/751-52-72
O

FIRMA KURIERSKA „SIÓDEMKA” ODDZIAŁ WE
WROCŁAWIU poszukuje pra cow n ikó w i podw y
konawców: ku rie ró w z sam ochodam i BUS, ku 
riera na teren O leśnicy z busem oraz p racow ni
ków d o działu b ilin g u . O ferty p ro sim y składać na
adres: SIÓDEMKA WROCŁAW, u l. P ułaskie g o
48/50, 50-443 WROCŁAW.
W01038724

O

FIRMA KURIERSKA ZLECI WYKONANIE USŁUG
na terenie L egnicy i o ko lic, w ym agania: d ziałal
ność gospodarcza, sam ochód blaszak (bus), poj.
ła d u n ko w a 9 m3. W rocław , te l. 071/795-80-01
W01037414

t e l . 0 7 1 / 3 4 2 OO 7 0 |

Odzyskaj swoje Euro I
^

^

KANCELARIA H. Wo|ta*zsk

KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO udziela studentka, dojazd
do ucznia, wszystkie poziomy nauczania, doświadczenie pe
dagogiczne -1 5 zł/60 min. Wrocław, tel. 0502/84-81-54
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO nafive speaker, mówiący
po polsku, zawodowy lektor, tłumacz z doświadczeniem, miła
atmosfera pracy, język potoczny i praktyczny, konwersacje, gra
matyka, slang, przygotowanie do egzaminów, tłumaczenia, do
jazd do ucznia, • ok. 20 zł/godz. Wrocław, teł! 071/783-05-28,
0508/69-27-83
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO konwersacje, przygotowa
nie do egzaminów, poziom zaawansowany, duże doświadcze
nie -JO zł za 60 minuL Wrocław, tel. 0697/25^)9-69
KOREPETYCJE Z CHEMII udziela studentka farmacji, przygo
towanie do sprawdzinów, egzaminów, duże doświadczenie w
pracy z dziećmi, możliwy dojazd do ucznia, -15 zł /60 min ./gim
nazjum; 20 zł/60 minJficeum., tel. 0504/22-88-71
KOREPETYCJE Z CHEMII udziela studentka piątego roku che
mii Uniwersytetu Wrocławskiego, wszystkie poziomy naucza
nia, przygotowanie pedagogiczne, możliwość dojazdu do ucznia
- 20 zł za 60 minut. Wrocław, tel. 0503/04-67-30

ZWROT POBATKlT
ZAKAZ WJAZDU
PRACAW NEMCZECH
PRZEWOZY l
Niemcy, Holandia, Anglia - najtaniej

do Niemiec - anulowanie, pomoc

dla kobiet z paszp. niem. (poch.)

autokarowe - cała Europa

o

Pomagamy również korespondencyjnie
.Bielany Wr. 071/3110742, Opola 077/4565181
\
www.agent-tour.prv.pl
/
KOREPETYCJE Z CHEMII udziela magister, obecnie doktorant
na Uniwersytecie Wrocławskim, dojazd do ucznia - 25 zł za 60
minut. Wrocław, tel. 0693/55-73-46
KOREPETYCJE Z CHEMII wszystkie poziomy, doświadczony
nauczyciel, profesjonalizm, • od 25 zł/godz. Wrocław, tel.
071/795-80-74, 0608/02-31-20
KOREPETYCJE Z EKONOMETRII i statystyki, przygotowanie
do egzaminów - 25 zł/godz. Wrocław, tel. 071/791-38-67,
0501/57-44-51
KOREPETYCJE Z ELEKTROTECHNIKI podstawy, udziela*'
studentka V roku Politechniki Wrocławskiej, solidnie • 20 zł/godz. >
Wrocław, tel. 071/33M W 4, 0503/53-4042
KOREPETYCJE Z FIZYKI i matematyki, zakres szkoły średniej,
przygotowanie do matury - od 10-15 zł za 60 minut. Wrocław,
tel. 0600/47-15-60
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO przygotowanie do egza
minów, konwersacje • 20 zł/godz. Siedlęcin, tel. 075/713-80-14,
0609/93-06-84
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO - 25 zł za 60 minut. Wro
cław, tel. 0600/23-47-89
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO przygotowanie do egza
minów, konwersacje • 20 zł/godz. Wrocław, tel. 0691/68-82-37
KOREPETYCJE Z HOLENDERSKIEGO - 25 zł za 60 minut.
Nysa, tel. 0501/83-47-30
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI programowanie w jęz. Pas
cal, CC++, HTML, PHP, obsługa Windows, Linux, Open Office,

POSZUKUJEMY PRZEOSTAWICIELI!
Redakcja ogólnopolskiego specjalistycznego dwutygodnika ogłoszeniowego

Planeta Zwierząt
poszukuje przedstawicieli - współpracowników w większych miastach Polski, którzy
zajmąsię sprzedażą komisową gazety oraz zbieraniem ogłoszeń i reklam.
Wynagrodzenie prowizyjne. Jeśli jesteś studentem, właścicielem sklepu zoologicz
nego, pracujesz na giełdzie zoologicznej, bywasz na targach zwierząt domowych
i hodowlanych lub prowadzisz podobną działalność, jest to oferta dla Ciebie.
Osoby poważnie zainteresowane ofertą prosimy o kontakt:
50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 135, tel. 071/346-94-90

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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MS Office, internet 1 inne - 25 zł/godz. Wrocław, tel.
071/364-58-15, 0609/44-33-31
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI obsługa programów opera
cyjnych, Office, Internet, poczta elektrbnlczna. Wrocław, tel.
0501/23-30-50
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI - obsługa komputera, pro
jektowanie stron www, możliwy dojazd -15 zł za 60 minut. Wro
cław, tel. 0501/81-45-39
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI wszystkie poziomy, udziela
student Politechniki Wrocławskiej • 18 zł za 60 minut Legnica,
tei. 076/887-86-32, 0608/85-24-27
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela studentka, zakres
szkoły podstawowej, średnią i gimnazjum -1 5 zł za 60 minut.
Wrocław, tel. 0692/92-80-10
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI student -15 zł/godz. Wrocław,
tel. 071/790-46-44, 0503/19-80-87
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela nauczycielka - 20 zl
za 60 minut. Wrocław, tel. 0609/07-37-06
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela magister -15 zł za 60
minut Wrocław, tel. 0602/53-53-11
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI, statystyki, ekonometrii, ana
lizy danych, algebry, analizy wektorowej, wszystkie poziomy na
uczania, możliwość dojazdu.do ucznia, udziela doktorant ma
tematyki - 25 zł/godz. Wrocław, tel. 0501/63-16-18
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI oraz z fizyki i statystyki, za
kres szkoły podstawowej, średnie] i policealnej, udziela student
ekonomii - 20 zł za 60 minut Wrocław, tel. 0602/17-67-13
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkoły średniej, przygotowanie do matury, dojazd
do ucznia bezpłatny, -15 zł/60 min. Wrocław, tel. 071/798-32-12
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI i fizyki, udziela student, za
kres szkoły podstawowej i średnią -1 5 zł za 60 minut. Wro
cław, tel. 071/341-48-87
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI mgr matematyki, każdy po
ziom, analiza, algebra, statystyka, przygotowanie do matury,
możliwość dojazdu do ucznia - 20 zł/godz. Wrocław, tel.
071/321-10-45, 0506/03-23-96

POSZUKUJĘ PRACY młody mężczyzna, wiek 30 lit, kwalifika
cje w zakresie lakiemictwa w systemie QS-QM. Niemcy, tel.
0049/17-39-51-7,0-54
v
POSZUKUJĘ PRACY - małżeństwo, w pensjonacie lub ośrod
ku Wypoczynkowym, duże doświadczenie. Świdnica, tel.
074/Ś40-57-03
POSZUKUJĘ PRACY wiek 27 lat, wykszt. średnie, prawo jazdy
kat. AB, posiadam samochód, licencja na taksówkę, składanie
komputerów. Świdnica, tel. 074/852-56-02
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie panele, układanie gla
zury, malowanie, montaż stolarki. Trzebnica, tel. 071/312-43-58
POSZUKUJĘ PRACY, 26 lat, wykształcenie średnie’, ukończo
ny kurs księgowości, znajomość obsługi komputera, samochód,
oprócz akwizycji i ofert towarzyskich. Wałbrzych, tel.
0609/55-0248
'
POSZUKUJĘ PRACY dowolnej, 25 lat, wykształcenie średnie
techniczne, znajomość obsługrkomputera i urządzeń biurowych,
oprócz akwizycji. Wałbrzych, tel. 0691/62-7946
POSZUKUJĘ PRACY w agencji reklamowej, ukończona szkoła
rek|amy, znajomość programów graficznych (Corel Draw, Pho
toshop). Wrocław, tel. 0602/33-97-89
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie przy wykończeniach
mieszkań. Wrocław, tel. 0508/80-89-99
POSZUKUJĘ PRACY przy sprzątaniu mieszkań lub domu. Wro
cław, tel. 071/785-08-07
POSZUKUJĘ PRACY elektryk, monter instalacji CO, wody i
gazu, uprawnienia i certyfikat. Wrocław, tel. 071/346-21-21
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie doświadczenie. Wrocław,
tel. 071/353-03-13
POSZUKUJĘ PRACY kierowca, kat. B prawa jazdy, hydraulik,
ślusarz. Wrocław, tel. 071/791-73-77
POSZUKUJĘ PRACY jako administrator, zaopatrzeniowiec, do
świadczenie, samochód. Wrocław, tel. 071/348-50-06,
0601/76-37-32
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu lub okolicy, mężczyzna,
prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 0695/22-05-27
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie posesji, przycinanie drzew.

W rubryce „PRACA* ■dam pracę • ogłoszenie (oferta) powinno precyzować
stanowisko oraz liczbę poszukiwanych osób.
Zamieszczamy:
• oferty pracy w kraju firm i osób prowadzących
działalność gospodarczą w cenie
6 zł brutto
• oferty pracy za granicą firm i osób prowadzących

działalność gospodarczą w cenie

6 zł brutto

wymagane:
- dla firm krajowych upoważnienie do pośrednictwa pracy z a granicą
- dla firm zagranicznych zaświadczenie o działalności prowadzonej z a granicą

- oferty od osób prywatnych poszukujących pracowników
do prac na własny użytek drukujem y bezpłatnie
W trosce o interes i bezpieczeństwo Czytelników prosimy
o staranne sprawdzanie wiarygodności ofert pracy za granicą.
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI, FIZYKI, CHEMII udziela na
uczyciel -15 zVgodz. Wrocław, tel. 0606/14-09-09
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO udziela studentka germanistyki, Karłowice. Wrocław, lei. 0505/29-48-45
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO i tłumaczenia, ok. 20
zł/godz. Wrocław, tel. 0600/01-05-40
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO udziela student III roku, wy
pracowania, pisanie prac i przygotowanie do egzaminów, moż
liwość dojazdu - 10 zł/godz. Wrocław, tel. 071/359-36-06,
0508/79-50-72
KOREPETYCJE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI i rachunkowości finansowej, przygotowanie do egzaminów • 25 zł/godz.
Wrocław, tel. 0609/81-40-68
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO udziela nauczyciel LO, przy
gotowanie do matury, zakres liceum i gimnazjum, doświadcze
nie pedagogiczne, w domu ucznia - 25 zł/godz. Długołęka, po
wiat wrocławski, tel. 071/315-27-53, 0693/34-55-99
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO wykszt wyższe, wypracowa
nia - 20 zł za 60 minut. Legnica, tel. 0506/36-43-24
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO wszystkie poziomy nauczania,
matura, egzaminy, pełny zakres wiedzy (literatura, gramatyka,
wypracowania), możliwość dojazdu, udziela polonistka - 15
zł/godz. Wrocław, tel. 0606/17-31-15
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO student, filologii polskiej - 15
zł/h. Wrocław, tel. 071/790-38-35, 0695/73-07-69
KOREPETYCJE Z PORTUGALSKIEGO solidnie - 20 zł za 60
minut Żórawina, tel. 071/316-50-25
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI - podstawy rachunko
wości i rachunkowości finansowej, również w grupach 2-osobowych (taniej) - 25 zł za 60 minut. Wrocław, tel, 0609/81 -40-68
KOREPETYCJE Z WŁOSKIEGO wszystkie poziomy naucza
nia, zajęcia w grupach do 5 osób - 30 zł/godz. Lubin, tel.
0607/29-29-16
KOREPETYCJE Z WŁOSKIEGO -15 zł za 60 minut. Wrocław,
tel. 071/786-78-36, 0698/75-56-68
LEKCJE GRY NA AKORDEONIE - 30 zł za 45 minut. Wrocław,
tel. 071/789-93-89
LEKCJE GRY NA PIANINIE • 10 zł/lekcja. Wrocław, tel.
071/799-80-97, 071/799-86-97

O

NAU KA GRY NA INSTRUMENTACH M UZYCZ
NYCH: pianino, keyboard, akordeon, gitara,
skrzypce, saksofon, perkusja • zapisy na nowy
rok szkolny, Łużycka 28 a, Ognisko Muzyczne
„Fraza” , bardzo chętnie przyjmiemy propozycje
w sp ó łp ra cy z O śro d k a m i K u ltu ry . ., tel.
071/325-82-11
W01032864

O

NIEMIECKO-POLSKIE BIURO POMOCY ADMINI
ST RACYJN O - PRAW NEJ „EU RO SERVICE” wszystkie sprawy w Niemczech (zakazy wjazdu,
podatkowe, celne, karne, administracyjne etc.),
w w w .transeuroservice.pl. Zielona Góra, tel.
068/452-05-22,0601/76-75-54
W87001304

O

ODSTĄPIĘ JUŻ DZIAŁAJĄCE STANOWISKO NA
M AN ICU R E, TIPSY.
te l. 071/364-35-91,
071/353-93-17,0507/65-01-02
W02009524

•

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW DO BIURA NIE
RUCHOMOŚCI z własnym samochodem, wykształ
cenie minimum średnie. ., tel. 071/359-90-22,
. 0501/14-78-67 P01041S64

•

t; POSZUKUJĘ

•

MONTERÓW SAMOCHODOWYCH
INSTALACJI GAZOWYCH - wymagane doświadcze
nie oraz wykształcenie minimum średnie., tel.
071/311-72-33,0507/04-87-13 P01038434
POSZUKUJĘ PERSONELU DO RESTAURACJI
ORAZ LODZIARNI WŁOSKICH na teren Europy. Za
kwaterowanie, wyżywienie zapewnione bezpłatnie.
., tel 0038/59-15-32-24-25 P02002004

POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie, gotowanie u starszej osoby,
uczciwa, pracowita, z zawodu krawcowa lub sprzątanie biur..,
tel. 0695/67-7649
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna lat 37, mechanika, spawa
nie, remonty mieszkań i elewacji, praca w Niemczech lub w
Polsce, uczciwy, dokładny, doświadczenie w pracy na Zacho
dzie, może być praca sezonowa.., tel. 0695/67-76-49
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie wykończenia mieszkań
lub inne prace, posiadam paszport, prawo jazdy kat. AB. Bog
danów, powiat średzki, tel. 0697/36-96-37
POSZUKUJĘ PRACY młody, z umiejętnościami budowlanymi,
posiadam samochód. Czernica, tel. 0609/97-14-48
POSZUKUJĘ PRACY 34 lata, emeryt wojskowy, kat. BC prawa
jazdy, pozwolenie na broń, obsługa komputera, doświadczenie
w handlu, komunikatywny, pełna dyspozycyjność, Głogów i oko
lice. Głogów, tel. 0507/09-79-27
POSZUKUJĘ PRACY jako opiekunka (do dziecka) lub sprze
dawca, wiek 24 lata, bez nałogów, dyspozycyjna, oferty towa
rzyskie wykluczone. Legnica, tel. 076/722-61 -43,0607/67-10-95

własny sprzęt, także inne oferty. Wrocław, tel. 071/34647-28
po godz. 18
POSZU KUJĘ PRACY kobieta, 32 lata, sprzątanie domów, miesz
kań, posiadam referencje. Wrocław, tel. 0695/45-95-72
POSZUKUJĘ PRACY handlowiec, technik mechaniki pojazdo
wej, kierowca, prawo jazdy kat. BC, własny samochód. Wro
cław, tel. 0506/94-83-12
POSZUKUJĘ PRACY każdej, w ogrodzie, zagrodzie, warszta
cie, dorywczej lub na etat, remonty, prace porządkowe, prace
domowe - zmywanie, pranie i inne. Wrocław, tel. 071/796-47-87
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie mieszkań, domów, biur, my
cie okien itp., szybko, tanio, profesjonalnie. Wrocław, tel.
071/792-72-81, 0695/55-02-87
POSZUKUJĘ PRACY prace ogrodnicze i porządkowe. Wrocław,
tel. 0609/8740-01
POSZUKUJĘ PRACY prace murarskie, remonty, solidnie, ta
nio. Wrocław, tel. 0609/8740-01
POSZUKUJĘ PRACY - sprzątanie, mycie okien, prowadzenie
domu albo opieka. Wrocław, tel. 071/373-83-30
POSZUKUJĘ PRACY chałupniczej, w handlu, na produkcji, inne
propozycje, kobieta, wiek 40 lat, dyspozycyjna, prawo jazdy kat.
B. Wrocław, tel. 0503/96-83-09
POSZUKUJĘ PRACY wszystkie propozycje, mężczyzna, wiek
22 lata. Wrocław, tel. 0506/34-3841
POSZUKUJĘ PRACY wiek 54 lata, rybak dalekomorski, bos
man i sternik żeglugi, sanitariusz szpitalny pogotowia ratunko
wego, kat. B prawa jazdy. Wrocław, tel. 071/791-20-29
POSZUKUJĘ PRACY w kraju lub na Zachodzie, przy remon
tach, fachowiec, wieloletnia praktyka, również w Niemczech,
montaż płyt gipsowo-kartonowych, paneli, układanie glazury,
prace murarskie, wiek 37 lat. Wrocław, tel. 071/330-01-69
POSZUKUJĘ PRACY rencista, ogrodnik, bez nałogów, sofidny,
kat. ABCE prawa jazdy, dozór posesji, sprzątanie, wykopy albo
inne propozycje. Wrocław, tel. 0695/47-8540
POSZUKUJĘ PRACY 28 lat, wykształcenie średnie, samochód,
znajomość obsługi i budowy komputera, dyspozycyjność. Wro
cław, tel. 071/351-11-58
POSZUKUJĘ PRACY posiadam prawo jazdy kat. BC, samo
chód osobowy. Wrocław, tel. 071/785-99-70
POSZUKUJĘ PRACY - przyjmę każdą ofertę. Wrocław, tel.
071/363-75-08
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie, porządkowanie, drobne na
prawy, w rozliczeniu mogą być niepotrzebne przedmioty. Wro
cław, tel. 0605/19-13-80
POSZUKUJĘ PRACY rencista, prawo jazdy kat. BCDE, dyspo
zycyjność lub jako stróż z psem, chałupnictwo lub inne propo
zycje. Wrocław, tel. 071/333-21-34, 0696/43-98-77
POSZUKUJĘ PRACY przy naprawie dachów i balkonów, tara
sów, kominów, rynien, budowy. Wrocław, tel. 0601/7549-63
POSZUKUJĘ PRACY jako kierownik budowy, inspektor nadzo
ru, uprawnienia budowlane, umiejętności organizacyjne, pełna
dyspozycyjność. Wrocław, tel. 071/372-91-18, 0600/61-1949
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, wiek 29 lat, wysoka, atrakcyjna,
uczciwa, wykszt. średnie, prawo jazdy kat. B, chętnie jako kie
rowca, sprzątanie biur, gabinetów, inne propozycje. Wrocław,
tel. 0606/96-39-16
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie biur. Wrocław, tel.
0600/73-30-53
POSZUKUJĘ PRACY biurowej, kobieta, 25 lat, wykształcenie
średnie,, znajomość obsługi komputera, doświadczenie w pro
wadzeniu ewidencji biurowych, archiwizacji, fakturach i obsłu
dze kasy fiskalnej, sumienna, oprócz ofert towarzyskich. Wro
cław. tel. 071/354-15-00 do godz. 11. 0691/97-79-98
POSZUKUJĘ PRACY w kolekturze Lotto, licencja, 5 lat prakty
ki. Wrocław, tel. 071/373-83-30
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie domów, mieszkań, biur. Wro
cław, tel. 0695/22-05-27
POSZUKUJĘ PRACY fizycznej prawo jazdy kat B, uprawniena
na wózki widłowe, obsługa komputera, Windows, Office, Su
biekt, uczący się. Wrocław, tel. 0601/33-98-83
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 27 la t w solarium, handlu, inne.
Wrocław, tel. 0697/57-64-14
POSZUKUJĘ PRACY emerytka, przy sprzątaniu, gotowaniu,
opiece nad dzieckiem. Wrocław, tel. 071/35648-36
POSZUKUJĘ PRACY małżeństwo, w ośrodku wypoczynkowym,
pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na dłuższy
okres, z możliwością zakwaterowania i wyżywienia. Wrocław,
tel. 0692/94-64-68
POSZUKUJĘ PRACY mężczyna, 28 lat, sumienny, pracowity,
najchętniej w serwisie RTV, GSM, komputerowym. Wrocław, tel.
0507/64-33-72
POSZUKUJĘ PRACY w ośrodku wczasowym lub wypoczynko
wym. Wrocław, tel. 0607/8742-73
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, '25 lat, wykszt. średnie, peł
na dyspozycyjność, doświadczenie w sprzedaży i serwisie te
lefonów GSM. Wrocław, tel. 0507/214247
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 29 lat. Wrocław, tel.
071/791-26-57, 0691/32-09-11
POSZUKUJĘ PRACY płytki, panele, 45 lat, duże doświadcze
nie, paszport. Wrocław, tel. 071/329-05-30, 0692/46-23-04
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, przy robotach wykoń
czeniowych. Wrocław, tel. 071/783-97*71
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POSZUKUJĘ PRACY kb6feta, budowlaniec, uprawnienia, do
świadczenie. Wrocław^ tel. '0507/83^95-64
POSZUKUJĘ PRACY fizycznej - każdej", kobieta 44-letnia. Wro
cław, tel. 0503/70-53-25
POSZUKUJĘ PRACY w biurze kobieta 29-letnia, wykszt śred
nie, znajomość obsługi komputera I jęz. angielskiego. Wrocław,
tel. 0607/61-63-5?
.
'
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, uprawnienia, projekty,
nadzory. Wrocław, tei. 071/357-32-52,0605/25-30-09
POSZUKUJĘ PRACY inżynier budownictwa, z uprawnieniami i
doświadczeniem zawodowym, podejmę nadzory budowlane,
kosztorysowanie (Norma), adaptacje projektów typowych, inne
z branży. Wrocław, tel. 071/328-9648, 0601/99-70-35
POSZUKUJĘ PRACY natychmiast wykształcenie wyższe, so
lidny, komunikatywny, znajomość jęz. angielskiego i obsługi
komputera. Wrocław, tel. 071/345-43-97, 0693/144246
POSZUKUJĘ PRACY prace ogrodowe, sprzątanie, mycie okien,
opieka nad dorosłymi. Wrocław, tel. 071/790-01 -7 3 ,,
0502/71-02-75
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie brygada budowlana, bez
nałogów, prace wykończeniowe, przy budowie domków jedno
rodzinnych i inne prace budowlane. Wrocław, tel. 071/351-51-73,
0501/08-57-07
POSZUKUJĘ PRACY studentka V roku, specjalizacja optyka.
Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/61-23-09
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ bez pobrań. Kamionki,
tel. 074/836-56,-21
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ szycie (overlock, stebnówka), składanie przedmiotów z drobnych elementów itp. Woj
nowice, gm. Czernica, tel. 071/318-0645
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ. Wrocław, tel.
071/348-08-79, 0604/27-61-70
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ oprócz szycia, posia
dam pomieszczenia. Wrocław, tel. 071/354-55-39
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ 29 lat, zdolności ma
nualne, może być komputeropisanie. Wrocław, 4el.
071/361-01-34, 0503/48-26-67
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ kobieta, wykszt. średnie,
kat. B prawa jazdy, solidna, uczciwa. Wrocław, tel. 0503/68-57-72
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ lub stałej, jako elektryk,
elektroinstalacje, pomiary, uprawnienia SEP, dyspozycyjny. Wro
cław, teł. 071/302-87-34, 0501/26-10-19
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako brukarz, wjazdy,
chodniki, parkingi, drogi dojazdowe, doświadczenie, solidny.
Wrocław, tel. 071/327-51-19, 0691/70-35-60
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ kat ABCE prawa jazdy,
świadectwo kwalifikacji, operator wózków widłowych. Wrocław,
tel. 071/788-81-65, 0601/5440-79
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ mężczyzna 34-letni, zna
jomość j. angielskiego, odporność na stres, doświadczenie w
pracy pod presją czasu, wysoka sprawność fiz., dyspozycyjny
w noce i weekendy. Wrocław, tel. 0503/07-67-61
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BLACHARZ karoseryjny i lakier
nik, staż 20 lat, najchętniej praca stała. Wrocław, tel.
0606/1849-12
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BLACHARZ, SPAWACZ samocho
dowy, również za granicą, posiadam staż. Wrocław, tel.
0695/55-02-87
POSZUKUJĘ PRACY JAKO DEKARZ-BLACHARZ również cie
śla, własne narzędzia. Wrocław, tel. 0601/7549-63
POSZUKUJĘ PRACY JAKO EKSPEDIENTKA doświadczenie,
obsługa kasy fiskalną, staż, uczciwa i dyspozycyjna. Wrocław,
tel. 071/373-95-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO EKSPEDIENTKA lub kasjerka,
książeczka zdrowia, pełna dyspozycyjność. Wrocław, tel.
0601/94-54-62
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK monter alarmów, bla
charz, mechanik, wulkanizator, na terenie Dolnego Śląska. Jugów. pow. kłodzki, tel. 0508/82-27-39
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKT RYK doświadczenie, upraw
nienia do 1 kW, dozór, konserwacja, montaż urządzeń transfor
matorowych, Unii przemysłowych oraz stacji do 110 kW. Trzeb
nica, tel. 071/31243-58
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK obsługa komputera,
jęz. angielski, młody. Wrocław, tel. 0505/66-66-91
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK doświadczenie, upraw
nienia SEP. Wrocław, tel. 071/781-6542
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INFORMATYK doświadczenie ad
ministracyjne, znajomość oprogramowania sieciowego i księ
gowego. Wrocław, tei. 071/78842-60, 0606/32-55-71
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KAFĘLKARZ przyjmę zlecenia na
kompletne wykończenie kuchni, łazienek także montaż insta
lacji sanitarnych 1 grzewczych. Wrocław, tel. 071/362-8541,
0607/31-25-11
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KELNERKA , barmanka, hostes
sa lub przedstawiciel handlowy, uczennica zaoczna, prawo jaz
dy kat. B, doświadczenie, dyspozycyjna. Wrocław, tel.
0696/72-27-87
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA za granicą lub w kra
ju, może być inna. Lubin, tel. 0603/54-28-95 •
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCE prawa jaz
dy, świadectwo kwalifikacji, staż w transporcie międzynarodo
wym. Magnice, powiat wrocławski, tel. 071/311-99-51,
0603/26-25-97
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat.
ABCE, uprawnienia ADR. Oleśnica, tel. 0503/56-90-11
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. ABCET, uprawnienia ADR i na cysterny, uprawnienia spawalnicze.
Pęgów, teł. 0501/92-64-34
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub innej, 21 lat, stu
dent zaoczny marketingu, technik mechanik, prawo jazdy kat.BCDE, samochód, oprócz akwizycji. Syców, tel. 0504/68-96-51
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA dyspozycyjność, do
świadczenie. Wrocław, tel. 0505/18-30-44
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat.
ABCE, możliwość pracy bez świadczeń, posiadam samochód.
Wrocław, tel. 071/342-81-50, 0604/32-82-81
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA posiadam samochód,
prawo jazdy kat. BC, dyspozycyjny. Wrocław, tel. 071/785-99-70
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA posiadam własny sa
mochód. Wrocław, tel. 0697/56-66-69
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA emeryt. Wrocław, tel.
0604/47-90-52
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. B prawa jazdy,
samochód osobowy, dyspozycyjność, doświadczenie. Wrocław,
teł. 0501/23-30-50
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. prawa jazdy BCE,
świadectwo kwalifikacji, uprawnienia ADR na cysterny, opera
tor koparki, dźwigu, wSzka widłowego, doświadczenie, dyspo
zycyjność. Wrocław, tel. 0604/08-8847.
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KI EROWCA prawo jazdy kat. ABCDE, świadectwo kwalifikacji, paszport, dyspozycyjny, długolet
nia praktyka, lat 43. Wrocław, tel. 0600/29-53-89,0692/10-22-39
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat BC,
po szkole samochodowej, świadectwo kwalifikacji, pełna dys■pozycyjność, 25-letni mężczyzna, posiadam własny samochód.
Wrocław, tel. 0506/95-92-62
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 35 lat, prawo jazdy
kat. BC, kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia do prowadze
nia wózków widłowych, dyspozycyjny, uczciwy. Wrocław, tel.
0602/38-03-21
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. ABCDE, świadec
two kwalifikacji, uprawnienia na wózek widłowy, technik mecha-.
nik, lat 42. Wrocław, tel. 0602/78-48-89
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. ABCET prawa jaz
dy, świadectwo kwalifikacji, 45 letni rencista, duże doświadcze
nie w kraju, na wywrotkach, chętnie do przyuczenia w ruchu
zagranicznym. Wrocław, tel. 0601/55-37-05
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat B,
posiadam samochód. Wrocław, tel. 0601/93-8645
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. BCE,
pełna dyspozycyjność, wieloletnia praktyka na samochodach
dostawczych i ciągnikach siodłowych. Wrocław, tel.
0603/27-03-95
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA świadectwo kwalifi
kacji. Wrocław, tel. 071/352-71-11
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA mężczyzna 37-letni,
doświadczenie, dyspozycyjność, paszport uprawnienia na wózki
widłowe. Wrocław, tel. 0607/61-63-57
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA Hat. B prawa jazdy,
doświadczenie, posiadam samochód. Wrocław, tel.
0697/46-37-52
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat.
BCDE, świadectwo kwalifikacji, solidny, uczciwy, doświadcze
nie, chętnie poprowadzę busa lub inne oferty pracy w transpor
cie krajowym. Wrocław, tel. 0505/27-11-10
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. BCE,

;wykwafifikowany, d o ś ^ ć z e n ie na zestawach f wywrotki,
uprawnienia ńa wóżkr Widłowe, bez niałogów 33 lata, praca sta
ła, spedycja, transport międzynarodowy. .Wrocław, tel.
0.503(6.849-74 '
.
POSZUKUJĘ PRAĆY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat.
BCET, uprawnienia na HDS (świadectwo), dźwig i wózki widło.we, dyspozycyjność, doświadczenie. Wrocław, tel.
0^05/80-17^19
.
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KiEROWCA prawojazdy kat! BCE,
uprawnienia na HDR + cysterny, koparki, dźwigi samochodowe
i .wózki widłowe, dyspozycyjność, doświadczenie. Wrocław, tel.
0604/08-88-47
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. B prawa jazdy,
młody, dyspozycyjny, inne propozycje. Żmigród, powiat trzeb
nicki, tel. 0609/34-98-34
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA-MAGAZYNIER pra
wo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki, Subiekt4, doświadcze
nie, inne propozycje. Wrocław, tel. 0717346-54-50
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWNIK BUDOWY. Wrocław,
tel. 071/357-10-83
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWNIK BUDOWY inspektor
nadzoru, kosztorysy i rozliczenie budów, posiadam uprawnie
nia wykonawcze, architektoniczno-konstrukcyjne oraz jestectL
członkiem Izby Inżynierów, dyspozycyjny, własny samochód.
Wrocław, tel. 071/346-65-74, 0602/10-30-95
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KRAWCOWA chetnie praca cha
łupnicza^ długa praktyka w zawodzie, znajomość kroju i szycia,
posiadam maszynę krawiecką + overlock. Wrocław, tel.
071/351-54-36, 0607/66-74-05
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWAdoświadczenie, może
być przy sprzątaniu lub opiece. Wałbrzych, tel. 0606/42-86-53
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWAdoświadczenie, upraw
nienia MF, najchętniej jako praca dodatkowa. Wrocław, tel.
0691/51 -07-17
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KUCHARZ kuchnia polska. Prusi
ce, powiat trzebnicki, tel. 071/312-5941
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KUCHARZ wiek 45 lat, staż pracy
w gastronomii, dyspozycyjny, znajomość języka niemieckiego
(dobra w mowie), znajomość kuchni włoskiej i niemieckiej, pra
wo jazdy kat B od 20 lat, poprowadzę restaurację, pensjonat
Kp. Szklarska Poręba, powiat jeleniogórski, tel. 0508/79-94-37
POSZUKUJĘ PRACY JAKO LAKIERNIK. Kępno, tel.
0694/26-60-03
POSZUKUJĘ PRACY JAKO LAKIERNIK duże doświadczenie
zawodowe, bez nałogów. Wrocław, tel. 071/784-31-09
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MAGAZYNIER mężczyzna, wiek
29 lat, wykszt. średnie, kat. B prawa jazdy. Wrocław, tel.
071/322-9747, 0698/64-39-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ ew. wykonam drobne pra
ce ogólnobudowlane, solidnie i czysto, bez nałogów. Wrocław,
tel. 071/353-93-99, 0603/45-04-51
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK maszyn przemysło
wych, uprawnienia spawalnicze (spawanie blacharki i konstruk
cji), przy produkcji lub na budowie, inne propozycje. Wrocław,
tel. 0505/02-12-09
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER instalacji telekomunika
cyjnych i komputerowych, we Wrocławiu, znajomość technolo
gii światłowodej, doświadczenie. Wrocław, tel. 0504/0841-64
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER INSTALACJI gazowej,
wodno-kanalizacyjnej, c.o., uprawnienia D i E, spawacz. Wro
cław, tel. 0603/52-08-25
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ lub innej w budownic
twie, wieloletnie doświadczenie, bez nałogów, poprowadzę bu
dowę, znajomość czytania rysunków. Grodków, tel.
077/415-62-17, 0501/43-13-55
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ bez nałogów. Piecowice, tel. 071/399-07-31
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ tynkarz, przy budowie
domów, od podstaw pod klucz. Wrocław, tel. 0501/204248
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ praktyka, na Dolnym Śląsku lub w woj. opolskim. Wrocław, tel. 0697/58-85-01
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ-TYNKARZ tynki wapienno-cementowe. Wrocław, tel. 0696/80-82-03
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ-TYNKARZ wieloletnie
doświadczenie. Wrocław, tel. 071/321-60-34, 0691/87-8340
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ-TYNKARZ. Wrocław, tel.
071/782-09-26
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OCHRONIARZ lub stróż. Wrocław,
tel. 0505/91-91-25
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PILARZ 17-letnia praktyka w pra
cach wysokościowych. Wrocław, tel. 0695/44-80-03
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POMOC DOMOWA lub przy opie
ce nad dziećmi. Wrocław, tel. 071/330-5844, 0.607/82-74-59
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PRZEDSTAWICIEL handlowy od
bezpośredniego producenta lub importera, posiadam samochód,
pomieszczenie, doświadczenie, mogę zorganizować sieć dys
trybucji. Prusy, powiat strzeliński, tel. 071/392-64-03
POSZUKUJE PRACY JAKO SEKRETARKA lub podobnej, mło
da, znajomość obsługi komputera, znajomość języków obcych.
Wrocław, tel. 071/790-34-37, 0603/52-96-19
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPAWACZ elektryczno - gazowy
metodą MIG-MAG. Wrocław, tel. 071/345-68-73,0505/89-7242
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ. Dalborowice, tel.
062/785-18-30
POSZUKUJĘ PRACY JAKÓ ŚLUSARZ lub monter inst. CO,
inst. wodno-kanalizacyjną, węzłów cieplnych, itp., prawo jazdy
kat. B, pełna dyspozycyjność. Wrocław, tel. 0503/07-67-91
POSZUKUJĘ PRACY JAKO WULKANIZATOR umiejętność wy
miany klocków hamulcowych i oleju. Wrocław, tel. 0601/94-54-62
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE fizycznej pełna dyspo
zycyjność, uregulowany stosunek do służby wojskowej. Jerzmańki, tel. 075/778-09-11
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH chętnie okolice Frank
furtu, dyspozycyjność, samochód, praktyka w ogrodnictwie, ka
mieniarstwie i budownictwie, bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego, dam prowizję. Trzebień, tel. 075/736-54-69,
0696/26-62-86
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH opieka nad starszą
osobą, sprzątanie, pielęgniarka, wiek 43 lata, bez nałogów.
Wrocław, tel. 0609/20-74-95
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH płytki, panele, regipsy,
45 lat, bez nałogów, b. duże doświadczenie. Wrocław, tel.
071/329-05-30. 0692/46-23-04
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ w rolnictwie, budownictwie,
dam prowizję., tel. 0601/23-82-24
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ- młode małżeństwo. Bole
sławiec. tel. 0507/33-76-89 .
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄjako ślusarz, spawacz, bla
charz samochodowy oraz w budownictwie, znajomość jęz. nie
mieckiego, dam prowizję po miesiącu pracy. Czepielowice, po
wiat brzeski, tel. 0501/59-55-12 POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ , 20 lat. Opole, tel.
0698/1246-39
POSZUKUJĘ PRACYZA GRANICĄjako blacharz lub spawacz
samochodowy, duży staż pracy. Wrocław, tel. 0696/50-02-86
POSZUKUJĘ PRACYZA GRANICĄjako blacharz samochodo
wy, uczciwy. Wrocław, tel. 0695/55-02-87
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ w budownictwie lub ogrod
nictwie, jęz. angielski, młody mężczyzna. Wrocław, tel.
071/347-66-26, 0601/24-99-91
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ lub w kraju, jako kelner,
barman. Wrocław, tel. 0693/74-10-58
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄjako dekarz-blacharz, cie
śla. Wrocław, tel. 0601/7549-63
POSZUKUJĘ PRACYZA GRANICĄjako blacharz samochodo
wy, doświadczenie w kraju i w Niemczech. Wrocław, tel.
071/796-34-11 po godz. 19
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ w budownictwie panele, gla
zura, regipsy, gładzie, remonty i inne, praktyka. Wrocław, teł.
0504/78-57-71

O

•

P R A C A sD L A r O PERATYW NYCH ! Z a w ie ra n ie
iifn ó w na u słu g H e le ko m u n ika cyjn e , najniższe
ceny połączeń, ^ fb w iz ja od zaw artej u m o w y 'i
p ro w iz ja o d o b ro tir. W yso kie d o c h o d y ., te l.
0605/15-95-16
W01029874

PRACA DO WYKONANIA W DOMU - składanie, kle
jenie, montaż, z dostawą i odbiorem, informacja bez
płatna, wyślij 2 znaczki po 1.25 zł na adres:. J. Ko' ' sterska, 59-220 Legnica, ul. Dworcowa 4, box 345
P84000144

O

PRACA DODATKOWA i współpraca d la firm , osób
p ra cu ją cych i stu d e n tó w ., te l. 071/322-09-54,
0692/65-55-14
W01039024

PRACA DODATKOWA dla lekarzy i osób prowadzących działaność gospodarczą. Niemcy, tel. 0049/163-30-06-08

•

PRACA W ANGLII z zakwaterowaniem, od zaraz,
pomoc w organizacji wyjazdu, opieka, odbiór na
miejscu, zapewnione świadczenia, wysokie zarob
ki, praca dla każdego w wieku 18-47 lat, nie jest
wymagana znajomość języka, najniższe koszty!!!.
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-04-33,
0608/82-13-93 P01012824

O

PRACA W HOLANDII spawacze migomat, stola 
rze budow lani oraz inne zawody, warunek o by
w a telstw o niem ieckie, m ów im y po p o ls k u .., tel.
0601/38-81-07,0031/646-06-59-13
W87001974

•

PRACA W JAPONII z wizą pracowniczą, dla kobiet
w wieku od 18 lat, casting w da. 20 i 21,03.2004 f.,
Club Muzyczny Metropolis - Piano Bar, godz. 15, ul.
Ruska 51. kont., tel. 0605/74-54-87 P81000384
PRACA W NIEMCZECH w Koesching, rozkładanie
ruąztowań, budowlanych, wymagany paszport nie
miecki - informacja w jęz. niemieckim, pan Feigl.
tel. 0049/845-69-89-20, 0049/17-23-71-56-80
P02009914
PRACA W NIEMCZECH w Ingoldstadt w zawodach
murarz, zbrojarz, betoniarz • wymagany paszport
niemiecki, informacje w jęz. niemieckim - pan Kaiser.., tel. 0049/84-14-90-80, 0049/17-09-21-95-77
P02009904
PRACA DLA MODELEK I TANCEREK, kontrakty w
Europie, Kanadzie i Emiratach Arabskich do 6 mies.,
wiek 20-28 lat, angielski w stopniu podstawowym,
fbtooferty, studio@koncept.do.pl. ., tei.
0606/68-54-65 P01041694

•

•

•

O

PRACE MAGISTERSKIE, dyplom owe, zaliczenio
we, wypracowania, opracowywanie zestawów eg
zam in acyjnych , pom oc w redagow aniu te kstu ,
grom adzenie m ateriałów b ib liog ra ficzn ych, ko 
rekta, w yd ru k kom puterow y, korepetycje, egza
miny. W rocław, tel. 0506/03-06-06
W81005604

O

PRODUCENT FILMÓW POSZUKUJE ATRAKCYJ
NYCH PAŃ w w ieku 18-35 lat o nienagannej fig u 
rze oraz pary, d o s e s ji film o w ych o tem atyce ero
tyczne j. M ożliw ość w yso kich zarobków , w yjaz
dów, dom owa atm osfera. Nie odpow iadam y na
SMS-y., tel. 0607/70-77-34
W81005304

•

PRZYJMĘ DO PRACY KELNERA, barmana lub kelnerkę-barmankę, z doświadczeniem, pilnie!!!. Wro
cław, tel. 071/317-77-24 P81000394
PRZYJMĘ EKSPEDIENTKĘ do sklepu spożywcze
go, najchętniej po szkole, rejestr, urzędu pracy. Wro
cław, tel. 071/793-44-91, 071/336-68-29
P02010124

•
.
•

PRZYJMĘ KIEROWCĘ silnego, prawo jazdy kat.
B+E+C do rozwożenia materiałów budowlanych, z
własną działalnością gospodarczą. Kontakt w soboty
w godz. 9-14. Wrocław, ul. Karmelkowa 65a, tel.
071/364-32-11 P02010154

PRZYJMĘ KOREPETYCJE z języka japońskiego. Wrocław, tel.
0506/94-83-12

•

PRZYJMĘ DO .MYJNI SAMOCHODOWEJ DWIE
OSOBY, najchętniej fachowcy.., tel. 0600/28-22-49,
0604/68-76-22 P81000454

O

STUDIO ABM POSZUKUJE now ych tw a rzy do re
klam, film ó w fabularnych i program ów telew izyj
nych, zgłoszenia do katalogu s tatystó w przyjm u
je m y pod n r te l. 071 347-73-60, w ięcej inform acji
o nas znajdziesz na w ww .studioabm .com .pl. Wro
cław, tel. 071/347-73-60
97002681

WEZMĘ LEKCJĘ GRY NA PIANINIE (korepetycje), najchętniej
z os. Kosmonautów. Wrocław, tel. 071/78848-51
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub starszą osobą, chorą moż
liwość zamieszkania, dyspozycyjna, wykszt. medyczne/do
świadczenie., tel. 0694/53-69-79
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Milicz, tel.
071/383-04-28
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM od 1. roku życia, w Śródmieściu
lub Starym Mieście, pani 28-letnia, wykszt. średnie. Wrocław,
tel. 071/797-82-09
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub osobą starszą pełna dys
pozycyjność. Wrocław, tel. 071/327-75-66
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub chorą osobą, siostra PCK,
duże doświadczenie. Wrocław, tel. 071/328-02-07
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM dyplomowana opiekunka dzie
cięca, wykszt. średnie medyczne, dyspozycyjna, fachowa, bez
nałogów, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 0692/82-75-00
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZECKIEM rencistka, 44 lata, posiadam
praktykę, w rejonie Grabiszynka, we Wrocławiu. Wrocław, tel.
071/785-14-26, 0693/17-97-51
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub starszą osobą pomogę w
pracach domowych, kobieta 40 lat, uczciwa, dyspozycyjna, pra
cowita, miła aparycja, prawo jazdy, możfiwe referencje, tylko
we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0503/96-83-09
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub osobą starszą pomogę w
prowadzeniu domu, także w weekendy, 44-łetnia kobieta, uczci
wa, niepaląca, najchętniej w okolicy Krzyków, Tamogaju. Wro
cław, tel. 071/78940-30
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM okolice Śródmieścia, od czerw
ca, posiadam referencję. Wrocław, tel. 071/794-74-38 po godz.
18
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM starszą osobą, kobieta, 38 lat,
również sprzątanie. Wrocław, tel. 0692/94-64-68
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM praktyka, bez nałogów, pełna
dyspozycyjność. Wrocław, teł. 071/34541-19
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ w zamian za pokój., tel.
0505/41-29-85, 0501/0541-82
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub niepełnosprawną •
mężczyzna. Wrocław, tel. 0694/55-64-42
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub niepełnosprawną,
sprzątanie, zakupy, możliwość zabiegów rehabilitacyjnych, ćwi
czenia, masaż. Wrocław, tel. 0605/19-13-80
•
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW do sprzedaży piecy

•

POTRZEBNY NIEDROGI FACHOWIEC cieśla-dekarz, do położenia dachówki -wraz z obróbkami de
karskimi, możliwość zakwaterowania na miejscu bu
dowy. Wrocław, tel. 071/797-85-87 P02009804

O

POZWOLENIA NA PRACĘ NA TERENIE UNII EU
ROPEJSKIEJ , rejestrowanie firm jedno- lub wie
loosobowych, legalizacja pobytu. Mówimy po
polsku., tel. 0049/160-94-67-06-26 W01033784

•

•

PRACA od zaraz, jeśli masz samochód z HDS., tel.
071/390-88-11, 0601/76-23-33 P01024524

•

O

PRACA DLA INSTALATORA I MECHANIKA insta
lacji gazowych w pojazdach samochodowych.
W rocław, tel. 071/352-56-21, 0695/91-31-41
W01039474

•

•
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gazowych, 5 osób. Oleśnica, tel. 0601/58-05-85
P81000404
ZATRUDNIĘ BRUKARZY - praca w sezonie, wyma
gane doświadczenie, możliwość zakwaterowania.
Wrocław, tel. 071/372-15-22, 0601/74-22-17
P02008844
ZATRUDNIĘ CUKIERNIKA wymagane minimum sa
nitarne, Oława.., tel. 0605/03-91-43 P02009424
ZATRUDNIĘ DZIEWCZYNY z umiejętnością tańca,
do zespołu tanecznego. Wrocław, tel. 071/341-08-53
P80000284
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKA samochodowego lub do

12.03.2004

przyuczenia oraz montera instalacji gazowych., tel.
071/333-20-43,0607/38-53-88
P02009574 •
•

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKA* Uprawnieniami dó betoniarni. W ie rzb ice , tel. 0601/76-23-33
P01038574

•

ZATRUDNIĘ EMERYTA, RENCISTĘ z samocho
dem Polonez Truck lub małą izotermą. Wrocław,
tel. 0508/51-02-70
P02008094

•

ZAT RU D N IĘ F R Y Z J E R K Ę dam sko-m ęską i
męską., tel. 071/330-11-20
P01038424

•

ZATRUDNIĘ INSTRUKTORA(KĘ) NAUKI JAZDY
z samochodem oraz bez samochodu. Wrocław,
tel. 0604/46-47-13, 071/341-80-98 P01037344

•

ZATRUDNIĘ KAMIENIARZA, SZ LIFIE R ZA .., tel.
071/367-26-36
P81000444

•

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z prawem jazdy kat. C i
E na trasy międzynarodowe., tel. 0602/25-23-78
P02010164

•

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ wymagane prawo jaz
dy kat. BC, świadectwo kwalifikacji, w wieku do
30 lat., tel. 0601/15-49-76
P81000434

•

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z uprawnieniami na taxi
osobow e. Wrocław, tel. 0608/38-84-64
P02009944

•

ZATRUDNIĘ .KOBIETĘ do pracy w kwiaciarni,
wskazana praktyka, cały etat., tel. 0603/52-49-58
P02009864

•

ZATRUDNIĘ KONSERWATORA ze znajomością
murarki, samotnego, kulturalnego, abstynenta,
wykształcenie minimum średnie, do 35 lat, we
Wrocławiu, wynagrodzenie: pokój + 500 zł. Wro
cław, tel. 0505/61-31-26
P80010254

•

ZATRUDNIĘ KOORDYNATORÓW konsultantek
kosmetycznych, od zaraz, bardzo wysokie zarob
ki, dzwoń teraz. ., tel. 0507/03-93-29
P80001014

•

ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA samochodowego oraz
pomocnika samochodowego., tel. 0609/29-81-45
P81000424

•

ZATRUDNIĘ MONTERA WENTYLACJI z doświad
czeniem., tel. 0601/55-68-65
P02009984

•

ZATRUDNIĘ OGRODNIKA do szkółki iglaków i
krzew ów o zdobnych., tel. 0601/76-23-33
P01028134

•

•

ZATRUDNIĘ PANA .złotą rączkę* do prowadze
nia gospodarstwa rolnego (plantacja malin), z za
kwaterowaniem, w Górach Sowich, za niewielkie
wynagrodzenie, możliwość zakwaterowania rodzi
ny, spokojna praca, atrakcyjne położenie gospo
darstw a. Wrocław,, tei. 0603/95-35-39
P01038484

•

ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA handlowego na
stałe. Wrocław, tel. 0502/55-27-75
P81000374

•

ZATRUDNIĘ SPR Z ED AW CZ YN IE O RA Z KIE
ROWNIKA do nowego sklepu obuwniczego, przy
ul. Krynickiej we Wrocławiu, wymagane doświad
czenie w handlu obuwiem, pełna dyspozycyjność.
., tel. 0600/93-91-42
P01041134

•

ZATRUDNIĘ STUDENTKI na noce, do małej ga
stronom ii. Wrocław, tel.. 0507/10-77-71
P02010064

•

ZATRUDNIĘ SZWACZKI z doświadczeniem oraz
konstruktora o d zie ży (suknie ślubne)., tel.
071/795-75-74
P01041064

•

ZA T R U D N IĘ
TYNKARZY
do
tynków
cementowo-wapiennych z agregatu oraz osoby do
prac ogólnobudow lanych. Wrocław, tel.
0696/41-23-85
P02010204

•

ZATRUDNIĘ UCZNIA młodocianego, do nauki za
wodu - chłodnictwo, klimatyzacja samochodowa.,
tel. 071/315-31-56 w godz.12-16
P01034244

•

ZATRUDNIĘ W BIURZE panią, w wieku 25-35 lat,
mile widziana umiejętność obsługi programów Of
fice, zatrudnię na umowę o pracę na pełnym eta
c ie . ., tel. 071/783-39-60, 0606/20-45-89
P81000354

O

O

ZATRUDNIMY STUDENTÓW zaocznych, wieczo
rowych, z własnym tranąportem, w firmie cateringowej., tel. 0607/34-03-01, 0608/33-71-28
P02009974
ZATRUDNIMY KIEROWCĘ W RUCHU MIĘDZY
NARODOW YM (P O LS K A -E U R O P A ZA C H O D 
NIA) , kat. B, C, E, św iadectwo kwalifikacji,
badania le k a rsk ie , w ym agane min. 3-letnie
doświadczenie na stanowisku kierow cy w ru
chu m iędzynarodow ym , pełna d y s p o z y c y j
ność, odpow iedzialność, znajom ość obsługi
pojazdów ciężarowych, DEDAL s.p. J. Terlec
cy. D zie rż o n ió w , ul. C ic h a 14, te l.
074/832-09-80,074/831-67-12
W01038084
ZATRUDNIMY MECHANIKA do obsługi pojaz
dów ciężarow ych, tj. ciągn ików siodłow ych
IVECO, RENAULT, SCANIA oraz naczep skrzy
niowych ZR EM B ze wskazaniem na obsługę,
serw is i naprawę pneum atycznych układów
ham ulcow ych (W ĄBCO ) i pneum atycznych
układów zawieszeń, oferujemy stałą w spółpra
cę i program szkoleń w dziedzinie układów,
pneum atycznych, D EDAL,, s.p. J. Terleccy,
Dzierżoniów, ul. Cicha 14, tel. 074/832-09-80,
074/831-67-12
W01038104

O

ZATRUDNIMY SPRZĄTACZKĘ do prac porząd
kowych w pom ieszczeniach biurowych, oferu
jem y sta łą w sp ó łp ra cę , g o d z in y p ra cy do
uzgodnienia, DEDAL s.p. J. Terleccy. Dzierżo
nió w , u l. C ic h a 14, te l. 074/832-09-80,
074/831-67-12
W01038114
ZLECĘ PRACE OGÓLNOBUDOWLANE firmie lub fachow
com, budynek w stanie surowym, docieplanie, kinkier, więźba, pokrycie dachu i inne. Wrocław, tel. 0501/78-29-50
O

ZL E C Ę WYKONANIE LISTEW z drewna iglaste
g o lu b liś c ia s t e g o . Z ie lo n a G ó ra , te l.
0609/50-30-15
W87002424
ZLECĘ WYKONANIE OKUCIA KÓŁ do bryczki, przez kowa
la. Suchy Dwór, powiat wrocławski, tel. 0603/88-37-77,
0695/45-05-30
ZLECĘ WYKONANIE REMONTU mieszkania. Wrocław, tel.
0698/34-00-44
ZLECĘ WYKONANIE WIĘŹBY DACHOWEJ na budynku jed
norodzinnym. Karłowice, tel. 077/469-71-38, 0608/08-63-13

12 .03 .2 00 4

O

KOLEKCJONERSTWO
O

FENIKS - STOISKO KOLEKCJO NERSKIE „FE 
NIKS” IV P., SKUP-SPRZEDAŻ monety (lustrzan
ki), 2 zł i inne, karty telefoniczne (kupimy także
duże ilości), stare pocztówki, katalogi, D.H. Fe
niks - Wrocław, Rynek, IV p., tel. 071/377-18-91,
0601/51-08-90, wycena darmowa, płatne gotówką,
zapraszamy pn.-pt. 9.30-19.30, sob. 9.30-16, ta
nie ksero! Kupimy także zbiory monet po więk
sze . ilo ś c i przyjed ziem y,, zapraszam y!
www.akwarela.pl W01040904
KARTY TELEFONICZNE 300 szt, • 200 zł. Wrocław, tel.
0603/30-62-48
f,
O

KOLEKCJONER ZAKUPI STARE MONETY. Po cie
kawe pozycje przyjadę., tel. 0697/40-72-07
W01040914

MONETY: 2 zł (z żaglowcem, 1936 r.), 25 centów kanadyjskich
(z 1918 r ). 10 centów kan. (z 1918 r.), pół marki (z 1005 r.), 10
fenigów (1911/24 r.), 5 fenigów (1875/1912 r.), 1 zł (z 1929 r.),
50 groszy (z 1923 r.), 1 frank (z 1943 r.) oraz banknoty, 30 szt:
250 rubli (1918 r.) oraz inne • 800 zMcpI.., tel. 0697/13-82-28
MONETY: talar z 1722 r., Karol VI oraz 18 groszy, Fnd. Borussiorum, z 1756 r. - 600 zł/szt. „ teł. 076/721 -74-59
MONETY SREBRNE. - 200 zł. Wojnowice, tel. 071/318-20-12,
0600/63-30-44
PROPORCZYK duży. .Pierwsza liga piłkarska sezon 1974/1975
r.", z emblematami klubów: KS Rybnie, KS Polonia Bytom, Po
goń. GKS Zagłębie Sosnowiec, GKS Tychy, Arka Gdynia, WKS
Śląsk, KS Górnik Zabrze, Legia, KKS Lech Poznań, GTS Wisła
Kraków, Gwardia, GKS Szombierki KS Ruch Chorzów, FKS Stał
Mielec, LKS, na odwrocie godło,, stan idealny, Nysa, tel.
077/43342-81
ZNACZKI POCZTOWE hiszpańskie. .Espana 1982*, 4 szt, - 50
zł. Brzeg Dołny. tel. 071/319-80-74.0504/78-94-93

INFORMUJEMY, że nie publikujemy ogłoszeń dotyczących
sprzedaży i przerabiania dekoderów oraz kart kodowych do nich.
Reklamy dotyczące sprzedaży dekoderów i kart publikować bę
dziemy po przedstawieniu przez reklambdawców stosownych
koncesji. Redakcja.

O

O

O

O

A B SAT, POLSAT, MULTMSION, XXL • MONTAŻ
POLSATU CYFROWEGO zamawianego z infolinii,
koszt 70 zł oraz montaż Cyfry-*-, aktywowanie,
zmiana softu na auto, skup dekoderów Philips
DSB 3010 -120 zł, Philips 6010 - 200 zł, Kenwo
od, Pace, Pioneer, Thomson • do 500 zł, kupię
uszkodzone lub naprawię, chcesz mieć filmy
hardcore, porno 24 godz. za darmo, Tequilla, Ticket,. Kioski, XXX, koszt inst., satelity Hispasat 70 zł, tel. 0694/18-88-24 W02006274
AB-SAT, MULTMSION, XXL, KIOSOUE-PLAYBOY,
UTRABLUE TV, PRIVATE GOLD - skup, sprzedaż
tunerów: Philips, Pioneer, Kenwood, Pace. Pro
gramowanie dekoderów na multisystem - nowy,
karty Seca 2. Opole, Wrocław, Legnica, tei.
0692/16-68-73
W84005964

AKUMULATOR DO KAMERY WIDEO, • 100 zł. Pieszyce, po
wiat dzierżoniowski, tel. 0601/80-60-38

O

AKUMULATORY DO KAMER WIDEO IAPARATÓW
CYFROWYCH. Ładowarki. Sprzedaż wysyłkowa:
www.abat.pd.pl, sklep ul. Bończyka 2B, we Wro
cła w iu .
W rocław ,
te l.
071/326-20-41,
0501/48-27-56
W01036214

AMPLITUNER DIORA WS-502 kolumny Miłdton, 80 W, stan ide
alny, • 650 zł. Poniec, tel. 065/573-16-71
AMPLltUNER DIORA 502 czarny, stan bardzo dobry, -100 zł.
Wrocław, tel. 0696/50-77-27
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O

AMPLITUN ER YAMAHA R X V 1400, - 2.900 zł, RVX
740 -1.980 zł, RXV 730 -1.650 zł, RXV 640 -1.6801
zł, RXV 440 - 1.200 zł, DVD 540 - 720 zł, Denon
A V R 1804 -1.950 zł, DVD 900 - 800 zł, DVD 700 980 zł, Pioneer VSX512 -1.050 zł, DVD 464 • 590
zł, DVD 565 -1.000 zł, Sony STR DB 2000 - 2.600
zł Harman Kardon DVD 25 • 1.100 zł, istnieje moż
liwość. pozostawienia używanego, sprzętu, teł.
071/372-39-39,0601/77-26-10
W02009654

flCITO flLflRM CAR RADIO
A U T O A L A R M Y -G S M -R A D IA
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O

ANTENA CYFROWA • NOWA I UŻYW ANA; Kenwood, Pioneer, Philips. Przerabianie tunerów na
2000 programów - najtańsze softy. Karty z wyku
pionym abonamentem na 5 miesięcy. Dojazd do
klienta. SKUP DEKODERÓW. Wrocław, Głogów,
P o lko w ic e , L e g n ic a , te l. 0608/18-19-16
W84005574

O

ANTENA CYFROWA PIONEER 1430-1630, PHI
LIPS, KENWOOD, Programowanie tunerów u
klienta w domu, robota w 10 minut - dojazd. Multi system na Philipsie (AB-SAT, Multivision, TPS),
moduły dostępu do Humaksa, Nokii itp. • 450 zł
(Fry XTV). Karty Fun oraz „zielonki” - Pioneer,
Kenwood, Pace, 36 polskich, bez żadnej karty
oraz lista na 8 satelit. Skup tunerów, sprawdź
cenę!!! Zadzwoń,, możliwa zamiana., Polkowice,
Lubin, Legnica, tel. 0692/60-70-44,0601/69-71-11
W84005524

O

O

O

AB-SAT, XXL, PRIVATE GOLD • skup, sprzedaż
kart, tunerów, programowanie na 2000 kanałów
Philipsów, Pioneerów, Kenwoodów, karty Seca
2, pełny pakiet platynowy, 6 miesięcy. Opole,
W rocław ,
L e g n ic a , te l. 0600/53-84-74
W84005954
ABSOLUTNIE NOWOŚĆ NA RYNKU POLSKIM •
CARD SPUTTER masz stary dekoder Wizji TV lub
Cyfry+? Chcesz mieć Cyfrę w każdym pokoju
swojego domu? Odwiedź stronę www.cardsplitter.pl i zamów: Splitter - rozdzielacz sygnału z
karty Cyfry, który pozwoli Ci na oglądanie HBO
w salonie a Twojej żonie w sypialni TVN, a nie
posiadasz karty Cyfry!!! To mamy dla Ciebie kar
tę. Prepaid, bez umowy, abonamentowej na okres
6 mies., tel. 0692/97-21-11 W02006264

Wrocław, Al. Kochanowskiego 30
tel./fax 071/348-13-75,0-603 48 13 75

odbiór 15 polskich i 300 zachodnich programów satelitarnych
(niekodowanych), nowy, w pudełku, instrukcja, możliwość spraw
dzenia, -475 zŁ Wrocław, tel. 0608/32-86-89
DEKODER SAT cyfrowy, z kartą FTA, 12 V, nowy, do odbioru 15
polskich i 300 zagranicznych proaramów satelitarnych, nieko
dowanych, bez opłaty, - 450 zr. Wrocław, tel. 0608/32-86-89
DEKODER SAT KENWOOD cyfrowy, przerobiony, 2.000 kana
łów, • 650 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
DEKOOER SAT KENWOOD DTF 2 przerobiony, 2000 kanałów,
w pudełku, stan idealny, • 650 zł. Zielona Góra, tel.
0801/06-39-57
DEKODER SAT PHILIPS odbiór około 500 kanałów z 2 satelit,
- 400 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/72-32-98
DEKODER SAT PHILIPS cyfrowy, kompletny + czasza Wisi, 500 zł. Lubin, tel. 0609/62-38-99
DEKODER SAT SAGEM 4285 cyfrowy, - 200 zł lub zamienię na
dekoder SAT Philips DSX-6010. Świdnica, tel. 0607/40-98-64
DISCMAN PACIFIC odtwarza płyty MP3, CD i V-CD, pudełko,
słuchawki, zasilacz, • 270 zł. Wrodaw, tel. 071/35247-81
DISCMAN PHILIPSAX-5004 Jogproof, mały, system antywstrząsowy, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, blokada klawiszy, słuchaw
ki, zasilacz, uchwyt do paska, stan b. dobry, • 200 zł. Wrocław,
tel. 0501/46-21-30
DISCMANY 2 szt., firmy Sony i.Philips, nowe • 180 zł/szt. Wro
cław, tel. 0698/35-59-72
DISCMANY nowe: Sony • 180 zł, Phiips -180 zł. Wrodaw, tel.
0698/35-59-72

AMPLITUNER YAMAHA RX496, • 800 zł lub zamienię na ka
merę. Brzeg, tel. 0608/09-9246
AMPLITUNER YAMAHA RX495 z RDS, 2x75 W, uszkodzone
radio, wzmacniacz stan b. dobry, płynna regulacja, - 230 zł. Wro
cław, tel. 0602/15-37-46
AMPLITUNERY: Pioneer VSX512 -1.100 zł, Panasonic SA-HE
75 -1.100 zł, Denon 1404 -1.350 zł. Sony STR-Dp 790 • 1.600
zł, Yamaha RX-V 440 • 1.250 zł i inne. Wrocław, tel.
0506/33-31-30

SPRZĘT RTV

ZATRUDNIĘ PANIĄ w wieku 30-40 lat w sklepie z
o d zie ż ą używ aną., te l. 0504/02-46-54
P01039004

ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ gotowanie, sprzątanie. Wro
cław. tel. 071/797-64-76
•
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do punktu skupu su
rowców wtórnych, obsługa wagi. Wrocław, tel.
0606/93-13-31
P02009634

•

ZNACZKI, MONETY,

gic, Doby Digital, wbudowany odtwarzacz CD na 3 płyty, RDS,
pilot + 5 głośników, - 900 zł. Wrocław, tel. 0600/92-87-16

O

ANTENA CYFROWA • NOWA I UŻYWANA: PIO
NEER, KENWOOD, PHILIPS, karty kodowe Seca
2 z wykupionym abonamentem na 5 miesięcy.
Przerabianie tunerów na 2000 programów (Pol
sat, Tequilla, Multivision, AB-Sat, TPS), zmiana
listy kanałów na Philipsie. Skup tunerów lub za
miana. Możliwy dojazd do klienta. Najlepsze
ceny!. Wrocław, Głogów, Jelenia Góra, Wał
brzych, tel. 0507/644)446 W84005834
ANTENA CYFROWA - SKUP, SPRZEDAŻ. Pione
er 1430,1530,1630,1730 • 780 zł, Kenwood • 600
zł. Zamiana np. 1330 na 1430. BEZ ABONAMEN
TU dla dzieci i dorosłych. Serwis tunerów Phi
lips. Programowanie u klienta w domu. Pakiety:
Polsat (AUTO), Canal Digital (Kiosque), Viasat
(Ticket), Digital + (Tequilla), TV Cabo (Playboy 24
godz.). Montaż anten. Wrocław • Legnica, tel.
0602/84-80-86 W01033994

O

ANTENACYFROW A1430,1530 - PIONEER, 3010,
6010 • PHILIPS - SERWIS. Serwisowanie tunerów
cyfrowych, zmiany oprogramowania, listy kana
łów, akcesoria itp., odblokowywanie tunerów Phi
lips po Wizji TV • na kanały niekodowane -100%
legalne, także nowość Allcam na Philipsa, naj
nowsze softy do Pioneera, bajki, filmy, sport ero
tyka, m uzyka - bez kitu!. W rocław , tel.
0694/87-49-04 W02007464
ANTENA SAT czasza 90 cm, konwerter podwójny, 501 kana
łów, z pilotem, stan b. dobry, - 220 zł. Wałbrzych, tel.

ANTENY CYFROWE PIONEER, KENWOOD, PHI
LIPS z oryginalnym softem i przerobione na 2000
programów. Zmiana oprogramowania w Pioneerze, Kenwoodzie, Philipsie (Polsat, AB-sat, Multlvision, C+ Holland, C+ France). Przeróbka Pioneera 1330 na 2000 kanałów. Karty Seca 2 na
pakiet platynowy. Skup tunerów , zamiana, na
prawa, djazd, montaż. Polkow ice, Złotoryja,
S trzegom , W rocław , te l. 0698/11-52-60
W84005844

O

ANTENY CYFROWE - SKUP, SPRZED AŻ, progra
mowanie dekoderów na najnowszy soft, 2000
programów, w tym sport, muzyka, bajki, erotyki
(XXL, Multivision, C+ F, C+ N), uruchamianie pa
kietu Polsat na Kenwooda, Pioneera oraz AB Sat,
Premiero World, Canal Digital, VIA Sat, nowość
Tequilla w auto. Wrocław, tei. 0503/77-80-18
W02003144

O

ANTENY CYFROWE - SKUP, SPRZEDAŻ, SERWIS
, 2000 kanałów, programowanie dekoderów na
najnowszy soft, uruchamianie pakietów A B Sat,
TV Cablo, Canal Digital, Tequilla, V!A Sat Ticket,
pełny Polsat na Kenwooda, Pioneera, dostęp do
programów dla dorosłych, sport, muzyka, bajki,
posiadamy karty umożliwiające odbiór ww. pro
gram ów, m ożliw y dojazd. W rocław , te l.
0505/61-70-07,0605/64-12-15
W02003134

O

ANTENY CYFROWE - SKUP, SPRZEDAŻ, PRO
GRAMOWANIE DEKODERÓW na najnowszy toft,
2000 programów, w tym sport, muzyka, bajki, ero
tyka (XXL, Multivision). Uruchamianie pakietu
Polsat na Kenwooda, Pioneeera oraz AB-Sat,
Premiere World. Legnica, Jawor, Wrocław, tel.
0602/40-26-70 W84005944

LO M BA R D
natychmiastowe pożyczki
pod zastaw: telefonów komórkowych,
RTV, złota, samochodów
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ANTENY CYFROWE • SKUP, SPRZEDAŻ, PRO
GRAMOWANIE DEKODERÓW na najnowszy soft,
2000 programów, Polsat, AB-Sat, Mułtivision, C+
France, C+ Holland, Premiere. Przeróbka Pione
eera 1330, Philipsa 6010. Karty Seca 2, nowość
,Tequilla. Skup, zamiana, naprawa, dojazd, mon
taż. Polkowice, 2 oto ryja, Strzegom, Wrocław, tel.
0698/16-42-93
W84005974

O

ANTENY SAT-MONTAŻ I SERWIS na terenie Wro
cławia w 24 godz. Montaż zeza na 4 sat na cza
szy 80 (A, H, S, T). Montaż Hispasata, skup i
sprzedaż anten sat (anteny cyfrowe od 380 zł).
DDBOX 2, HUMAX 5400. Wrocław i okolice, tel.
0607/92-72-84 W81004994

O

O

O

0508/69-00-35

DEKODER N A W ŁA SN O SC
N O W Y W Y M IA R TCLtW IZJI
O

WAŁBRZYCH, Konopnickiej 10, tel. 666-10-40
WAŁBRZYCH, real, tel. 840-21-09
SZCZAWNO ZDRÓJ, Solicka 11,841-10-10

AMPLITUNER M ARANTZSR 4400, -1.900 zł, DVD
4400 -1.180 zł, Onkyo TX-SR 501 -1.550 zł, DVD
501 - 800 zł, Onkyo TX-SR 595 + DVD 555, srebr
ny, komplet • 2.900 zł, TX-SR 701THX, srebrny 3.300 zł. Kolumny Jamo Lab Chorus Cobalt Electra 906 - 4.500 zł, wieża Panasonic SC-HT 850 •
2.150 zł, aparat Canon S70 -1.220 zł, Power Shot
G5 - 2.750 zł. TV Panasonic TX36PL35D, nowy
m odel - 7.800 z ł, nowe na g w a ra ncji, tel.
0697/22-46-46 W84005864

AMPLITUNER MARANTZ SR4200 Dolby Pro Logic, DTS, ko
lor złoty, • 990 zł. Legnica, tel. 076/846-14-77 do godz. 15,
074/846-39-25 po godz. 15
AMPLITUNER PANASONIC SA-HE 7 kolor srebrny, AC 3 DD,
DTS, RDS, 5x80 W, do kina domowego, - 750 zł. Wrocław, tel.
0697/63-98-39
AMPLITUNER PIONEER VS-D511 nowy, kolor czamy, Dolby
Pro Logic II, 5x80 W, wejście optyczne, karton, stan idealny, 970 zł. Wrocław, tel. 0508/10-78-35
AMPLITUNER ROTEL RX403 kolor srebrny, -160 zł. Wrocław,
tei. 0506/34-7442
AMPLITUNER SONY STR-DE405 5x100 W, RDS EON, Dolby
Pro Logic, z pilotem, stan b. dobry, głośniki, • 700 zł. Przewor
no, tel. 074/810-22-89 po godz. 20
AMPLITUNER SONY STR-DE 405 do kina domowego, 5x100
W, stan b. dobry, - 500 zł lub zamienię na ampiituner Panasonic
SA-HE9, Technics. 5x100 W, dopłacę. Przeworno, tel.
074/810-22-89 po godz. 20
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 750 Dolby Digital, tuner z
RDS, wyjścia optyczne i coaxialne, oryg. opakowanie, doku
mentacja, z pilotem, • 999 zł. Wrocław, tel. 0502/07-98-55
AMPLITUNER THOMSON DPL 600 CD do kina domowego, 5 x
80W, możliwość podłączenia subwoofera, system 5.1, Pro Lo-*

ANTENA SAT SEG zestaw (czasza + konwerter) • 50 zł. Milikowice, tel. 074/851-62-83
ANTENA SAT SKYMASTER 500 kanałów, stereo, kompletny,
2150 MHz, - 280 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz.
20, 075/78243-16, 0603/50-91-11

O

O

ANTENY CYFROW E skup, sprzedaż, zamiana,
wgrywanie nowego oprogramowania (05-02) do
Philipsa 3010 i 6010 (w tym cały Polsat), do tu
nerów Pioneer, Pace (oprogramowanie OF), uru
chamianie pakietów: A B SAT, Via Sat, Ticket
(auto), TV Cabo, Digital* (Hispasat 30 stopni W)
Kioski (Thor 1 stopni W), montaż anten satelitar
nych,. przeróbki w domu klienta, • karty C+, Wro
cław, kuba28@ w p.pl, tel. 0694/98-81-08,
0602/81-18-23
W01033364
ANTENY CYFROWE NOWE, TYLKO PRZEROBIO
NE!, Anteny cyfrowe nowe! 1430 do 1630 Philipsy na FTA, Kenwood F1 lub F2 na auto 36 pol
skich, XXL, filmy, bajki, muzyka, AXN, sport, pro
gramowanie u klienta, karty na pakiet platyno
wy, 5-miesięczne, opłacone z góry!!! Zamiany!
Montaże! Skup tunerów, pakiet Polsatu!!!. Jele
nia Góra, Jawor, W ałbrzych, W rocław , tel.
0503/64-70-86 W84050474

ANTENY SATELITARNE CYFRO W E - SK U P I
SPRZEDAŻ NOWYCH I UŻYWANYCH zestawów
Pioneer, Kenwood, przerabianie odbiorników,
wgrywanie listy kanałów, bez abonamentu dla
dorosłych i dla dzieci, dużo bajek w języku pol
skim, montaż anten, przeróbki w domu klienta,
dojazd gratis, tel. 0696/91-31-61, 0602/83-43-86
(proszę nie wysyłać SMS-ów), Oleśnica, Wrocław,
cały D olny Ś lą sk , kociam ber_1970@ tlen.pl
W01036264
ANTENY SATELITARNE - skup i sprzedaż nowych
i używanych zestawów Pioneer 1430,1530,1630,
Philips, wgrywanie najnowszego softu, lista 2000
kanałów, dla dorosłych, dużo bajek wjęzyku pol
skim , a także m o żliw o ść m ontażu, gregor_13@op.pl. ., tel. 0503/65-89-14,0698/16-10-32
do godz. 18 W01036304
ANTENY, ANTENY PIONEER, KENWOOD, PACE,
PHILIPS kompletne. Programowanie Philipsa, od
biór TVN, TVN7, Polsat, Polsat 2, Multhrision,
XXL. Programowanie na 2000 kanałów (Ticket,
pakiet Polsatu, Multivision, muzyka, film, bajki i
inne). Skup, sprzedaż, zamiana dekoderów. Kar
ty C+. Se rw is. Lub in, te l. 0505/69-98-11
W84005714

CB-RADIA: Alan 38, przenośne, stan b. dobry -120 zł, samo
chodowe, 6 kanałów ♦ .19*. z zasilaczem • 80 zł. Lubin, teł.
076/864-58-82

O

CB-RADIA MIDLAND/ALAN nowe, z homologacją,
najtaniej sprzedaż • montaż, anteny, akcesoria,
w ysyłka . W rocław, te l. 0601/30-59-03
W01029394

O

CB-RADIA NOWE z homologacją oraz telefony
komórkowe i akcesoria, radia samochodowe, an
teny, sprzedaż, sklep - wysyłka za zaliczeniem
pocztowym, faktury VAT, raty, firma działa od
1991 r. Ś w id nica , ul. Ż e ro m skie g o 28, tel.
074/853-13-01 (fax) W01033454

ANTENA SAT AMSTRAD SRX-360 czasza, konwerter, 2-gtowicowa, z pilotem, - 200 zł. Wrocław, tel. 0505/94-09-28

ANTENA SAT WESTFALIA do przyczepy kempingowej, prod.
zachodniej, nowy, ze wzmacniaczem, 12/220 V - 70 zł. Wro
cław. tel. 0608/32-86-89

FILMY DVD DO KINA DOMOWEGO I DOMOWYCH
ODTW ARZACZY, Dolby Digital 5.1 lub DTS, ide
alna jakość, 100% gwarancji, absolutnie wszyst
kie nowości filmowe, bajki, koncerty, erotyki, rów
nież starsze tytuły, atrakcyjne ceny, szybka re
a liz a c ja , m o żliw y dow óz. W rocław , tel.
0605/64-12-15,0505/61-70-07
W02003124

LO M BAR D
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI POD ZASTAW
NEGOCJACJA OPROCENTOWANIA
WROCŁAW, UL. WŁODKOWICA 4

TEL. 0 7 1 / 3 4 4 5 9 8 4
O

ANTENA CYFROWA PIONEER, PHILIPS przero
bione, z oryginalnym softem, karty kodowe Seca
2. Przestrajanie tunerów na 2000 kanałów (Pol
sat, Tequilla, Multivision, AB-Sat, Premiera. Zmia
na listy na Pioneerze 1330, Philipsie 6010. Cena
50 zł. Skup tunerów, zamiana, naprawa, dojazd
do klienta , montaż. Zielona Góra, Lubin, Wro
cław, tel. 0692/16-52-43 W84005984
ANTENA CYFROWA SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA!!! Programowanie wszystkich dekoderów cy
frowych!!! 37 kanałów po polsku, najnowsze
oprogramowanie, filmy, erotyka, sport, bajki,
muiti system. Dojazd do klienta do domu, facho
wa obsługa, stała współpraca, naljniższe ceny,
uniwersalne moduły dostępu, karty FUN itp.,
dzwoń. Legnica, Jawor, Wałbrzych, Jelenia Góra,
tel. 0694/38-15-47
W84050534

O

CB-RADIO ALAN 42 nowe, w pudełku, sprawdzone i zabloko
wane, • 450 zł lub zamienię na radio samochodowe z CD, RDS,
lub Maycom. Wądroże Małe, powiat jaworski, tel. 0696/56-32-39
CB-RADIO ALBRECHT 2002 przenośne, -170 zł. Wrocław, teł.
071/325-21-20, 0601/79-04-18
CB-RADIO MIDLAND 77-099 samochodowe; 40 kanałów, stan
dobry ♦. antena samochodowa. • 260 zł. Wrocław, tel.
0602/55-15-03
CB-RADIO PAN INTERNATIONAL AM/FM, - 65 zł. Chojnów, tel.
076/819-10-25, 0507/8444-75
CB-RADIO
PRESIDENT
Jackson,
profesjonalne,
AM/FM/USB/LSB, regulowana moc + wyświetlacz częstotliwo
ści, kamera pogłosowa President, zasilacz i antena stacjonar
na Futura 5/8 fali, • 750 zł. Kowary, tel.-0502/77-27-63,
0508/20-96-61
CB-RADIO PRESIDENT GRANT, - 350 zł. Wałbrzych, tel.
074/843-36-25
CB-RADIO PRESIDENT Herbert, wyświetlacz diodowy, mikro
fon oryginalny, uchwyt, stan idealny + antena samochodowa, 350 zł. Wrocław, tel. 0602/55-15-03
CB-RADIO PRESIDENT Jackson, - 250 zł. Wrocław, tel.
0607/51-36-61
CZASZA ANTENY SAT + 2 tunery i kabel 20 m, • 110 zł. Kiełczów, powiat wrocławski, tel. 0605/21 -22-94
DEKODER SAT cyfrowy z kartą FTA, zasilanie 12 V, do przy
czepy kempingowej, samochodu, domku, umożliwia bezpłatny .

spis tre ś c ip a trz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

FILM Y DVD, DŹW IĘK D O LB Y DIGITAL 5.1,
W SZ Y S T K IE Z P U D E ŁK IEM I KO LO RO W Ą,
O KŁAD KĄ -20 z ł/ s z t :Pasja (meł Gibson), Ostat
ni Samuraj (Tom Cruise, lektor), Władca pierście
ni 3 (lektor), Zróbmy sobie wnuka (Andrzej Gra
bowski), Liga Niezwykłych Dżentelmenów (Sean
Connery, lektor), Dark Water (lektor), Piraci z
Karaibów (Johnny Depp, lektor), Stara Baśń Bajki
z dubbingiem: Król Lew 3, Sindbad, Niedźwiedź,
Nemo. W ysyłka - p rio ry tet, W rocław , tei.
0503/30-25-82
W02008934
GŁOŚNIK 240 W, 4 omy, fi 21 cm, do subwoofera, - 50 zł. Bie
lany Wr., tel. 0504/70-96-34
GŁOŚNIK PIONEER samochodowy, eliptyczny, nowy model, 100 zł. Lubin, tel. 0508/97-16-37
GŁOŚNIKI 3-drożne, 4 omy, moc 90/140 W, nowe, w pudełku, 400 z ł, cena sklepowa - 500 zł. Jagniątków, tel. 075/764-48-49
GŁOŚNIKI JBL GTO-6505CE 2-drożne. 2 szt., 270 W, średnica
165 mm, stan dobry, - 200 zł. Stronie Śląskie, powiat kłodzki,
tel. 0603/63-92-57
GŁOŚNIKI PIONEER TS-1780 samochodowe, 180 W, 3-drożne.
stan idealny, • 200 i . Przeworno, tel. 074/810-22-89 po godz. 20
GŁOŚNIKI TONSIL samochodowe fi 13 cm, 100 W, basowe, stan
idealny, • 120 zł. Przeworno, tel. 074/810-22-89 po godz. 20
GRAMOFON SONY, -120 zł. Wałbrzych, tel. 0603/31-99-28

KOMIS
OP99612:
SKUP-SPRZEDAŻ RTV
DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY
W ro cław , u l. T rau gu tta 6 9 ,
te l. 0 7 1 /3 4 1 -4 9 -6 8
0

K A M E R A CYFRO W A CANON MVX10, MV700,
MV630, Panasonic NV-GS50, GS11, GS15, Sony:
DCR-TRV19, 33, 60, 80, VSX2100, JVC GR 4000,
GR-L1, aparaty cyfrowe: Minolta, Sony, Olympus,
Canon, Fuji, nowe, gwarancja, instrukcja w jęz.
polskim. SUPERCENY. Lubin, tel. 0603/75-82-03
W84005994

KAMERA PRZEMYSŁOWA wym. 2x2x2 cm, bezprzewodowa,
zasięg 150 m, mikrofon, kolorowa, nowa, nie używana, może
być do szpiegowania, • 380 zł. Wrodaw, tel. 0600/01-18-34
KAMERA WIDEO BAUER VHS na duże kasety, technicznie
sprawna, słaba bateria, wyposażenie, torba, - 200 zł. Szprota
wa, powiat żagański, tel. 068/376-67-27, 0603/10-07-08
KAMERA WIDEO BLAUPUNKT VHS-C na małe kasety, uszko
dzona, ładowarka, torba, • 150 zł. Szprotawa, powiat żagański,
tel. 068/376-67-27, 0603/10-07-08
KAMERA WIDEO CANON V60HI zoom digital x800, optyczny
x22, flexizone AF/AE, fabr. nowa. nieużywana, kpi. dokumenta
cja, karton, torba gratis, gwarancja, - 1.480 zł. Głogów, tel.
076/834-16-50, 0604/43-55-19, 0606/34-77-71
KAMERA WIDEO JVC GR-AX400EG VHSC, 2 x bateria, oka
blowanie, torba, zoom x 12, stan b. dobry, • 520 zl. Wrocław, tel.
0504/60-16-01
KAMERA WIDEO PANASONIC ŃV-DS65 najnowszy model,
nowa, na gwarancji, z aparatem cyfrowym, zdjęcia cyfrowe na
karcie 8 MB, pełne okablowanie, pokrowiec, lampa, zoom x500,
' nagrywa w ciemności, wyświetlacz krystaliczny, mała kaseta mini
DW, • 2.800 zł. Miłków, gm. Podgórzyn, tel. 0501/68-23-83
KAMERA WIDEO PANASONIC M-25 mało używana, z walizką
1 osprzętem, • 700 zł. Olszany, powiat świdnicki, tel.
074/855-71-94, 0607/87-87-15
KAMERA WIDEO PANASONIC M-50 profesjonalna, efekty cy
frowe, nowa, • 1.600 zł. Wałbrzych, tel. 0601/57-27-03

feł.071/36212 77,0504 601
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KAMERA WIDEO PANASONIC R11 kompletna, sprawna, - 250
zł. Wrocław, tel. 0606/60-98-39
KAMERA WIDEO PANASONIC NV-GS10 nowa, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 0604/27-61 -70
KAMERA WIDEO PANASONIC NV-GS40 cyfrowa. MINI-DV, kar
ta pamięci, nowa, na gwarancji, • 2.500 zl. Wrocław, tel.
071/780-59-55, 0503/05-12-01
KAMERA WIDEO PANASONIC VHS-C RX22 pełny osprzęt, •
500 zł. Wrocław, tel. 071/328-14-02, 0601/69-63-47
KAMERA WIDEO SHARP VL-E630 VIEWCAM 8 ekran LCD,
analogowa, dużo funkcji, z pilotem, pokrowiec, ładowarka, stan
b. dobry, -1.200 zł. Wrodaw, tel. 0508/61-90-14
KAMERA WIDEO SONY CCD-TR 718E HI-81.5-roczna, torba,
kolor srebrny, stan idealny, - 750 zł. Głogów, tel. 0502/40-70-44
KAMERA WIDEO SONY DCR-VX 700E format mini DV, stabili
zator obrazu, ręczna regulacja ostrości i przysłony, kompletna,
z torbą i przewijarkądoicaset MDV, • 1.700 zł. Oborniki Śląskie,
tel. 071/310-11-71, 0603/24-81-12
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KAMERA WIDEO SONY TRV-65E Hi8, wysokiej klasy, wyświe
tlacz ciekłokrystaliczny, ładowarka, stan idealny * akumulator,
- 950 zł. Świdnica, tel. 0603/21-18-2f *'
KAMERA WIDEO SONY TRV-58E zoom 20 x460, noktowizor,
efekty cyfrowe, stan idealny, boczny monitor 2.5”, • 1.000 zł.
Świebodzice, tel. 074/85443-77
KAMERA WIDEO SONY DCR-140ET cyfrowa, z bocznym mo
nitorem, na gwarancji, -1.650 zł. Wałbrzych, tel. 0601/57-27-03
KAMERA WIDEO SONY DCR-TRV 245 nowa, na gwarancji, cy
frowa, ekran LCD, osprzęt, pudełko, stan idealny, • 1.750 zł.
Wrocław, tel. 0602/27-60-97
KAMERA WIDEO SONY PC-7 cyfrowa, miniDV, ekran LCD 2.5',
menu, kompletny, • 1.470 zł lub zamienię na aparat zapłonowy.
Wrocław, fel. 0502/83-28-31
KAMERA WIDEO SONY uszkodzona, .wciąga* taśmę, -150 zł.
Wrocław, tel. 071/349-23-05, 0502/32-40-77
KAMERA WIDEO SONY CCD-TRV58E Handycam Vision, Hi8,
kompletna dokumentacja, torba, stan idealny + 2 kasety, • 1.300
zł. Wrocław, tel. 0608/38-45-33
KAMERA WIDEO TELEFUNKEN SVHS-C lekko uszkodzona,
małe kasety, ładowarka, - 200 zł. Szprotawa, powiat żagański,
tel. 068/376-67-27, 0603/10-07-08

O

KAMERY WIDEO SONY DCR-TRV33 - 3.390 zł,
DCR-TRV22 - 3.100 zł, DCR-TRV19 • 2.490 zł,
DCR-TRV14 - 2.370 zł, Panasonic: NV-DS60 •
2.090 zł, NV-DS65 • 2.480 zł, NV-GS50 - 3.150 zł,
NV-GS10 • 2.250 zł, NY-GS70 • 3.990 zł, aparaty
cyfrowe Sony: DSC-F717 - 3.100 zł, DSC-P10 •
1.690 zł DSC-P92 • 1.520 zł, DSC-P72 • 1.190 zł,
DSC-V1 • 2.300 zł. DSC-P8 • 1.390 zł i inne, Gwa
rancja, dowóz. Zielona Góra, tel. 068/387-17-97,
0605/03-56-82
W54005894

KARTA KODOWA, - 30 zł. Wrocław, teł. 071/328-81-51
KARTY KODOWE FTA-PHILIPS do tunera cyfrowego, na pro
gramy dekodowane, nowe menu 09, 10, 6 systemów w jed
nym, cały Polsat, Absat, Multivision, IPS- 45 zł. Wrocław, teł.
0698/18-10-88
KASETY MAGNETOFONOWE Agfa, Sony i Basf. oryginalne,
długość 60 i 90 min, 40 szt., nie używane, - 30 zł. Jawor, tel.
0696/76-86-30
KASETY MAGNETOFONOWE licencjonowane, z muzyką heavy metalową - 5 zł/szt. lub zamienię na płyty CD. Legnica, tel.
0506/43-96-36
KASETY WIDEO z licencją na wypożyczanie, oryginalne, z fil
mami, 2000 szt. Wrocław, tel. 0502/74-95-21, 0600/88-56-13
KASETY WIDEO 2000 sztuk, z lat 1993/2003 - 4 zł/szt. oraz
wieszaki na kasety, likwidacja wypożyczalni. Żary, tel.
068/374-44-59

O

KINA DOMOWE: PANASONIC SC-HT850 - 2.150
zł, SC-HT500 - 1.750 zł, Pioneer DCS313 -1.790
zł, DCS515 • 2.600 zł, Sony DAV-SC5 - 2.400 zł,
DAY-SC6 - 3.150 zł, DAV-SC8 - 4.200 zł, HTP350 •
1.790 zł, Yamaha, B&W, amplitunery, DVD, kame
ry, telewizory i inne dowóz gwarancja. Zielona
Góra, te l. 068/387-17-97, 0605/03-56-82
W84005904

O

KINA DOMOWE: PANASONIC SC-HT850 - 2.150
zł, SC-HT500 - 1.750 zł, Pioneer DCS313 -1.790
zł, DCS515 - 2.600 zł, Sony DAV-SC5 • 2.400 zł,
DAV-SC6 - 3.150 zł, DAV-SC8 - 4.200 zł, HTP350 1.790 zł, Yamaha, B&W, amplitunery, DVD, kame
ry, telewizory i inne dowóz gwarancja. Zielona
Góra, te l. 068/387-17-97, 0605/03-56-82
W84005914

KINESKOPY DO TELEWIZORÓW : Philips, 28'-130 zł, Thom
son, 28* * 150 zł, Thomson, 21* -1 0 0 zł. Wrocław, tel.
071/765-92-76
KINO DOMOWE różnych firm, nowe, od 650 do 850 zł. Milicz,
tel. 071/384-15-85, 0507/11-86-39
KINO DOMOWE A KAI DVD, VCD, MP3 i inne formaty, dużo
funkcji korektor, tuner, 5 głośników, subwoofer, 50 filmów, • 1.200
zł. Bielany Wr., tel. 0504/70-96-34
KINO DOMOWE CLATRONIC DVD 569 HC nowe, 5x60 W, gło
śniki na statywach, subwoofer, czyta formaty DVD, SVCD, MP3,
CD, CD-R, CD-RW, JPEG, - 770 zł. Sobótka, tel. 071/391-04-80,
0601/84-82-67
KINO DOMOWE MAGNAT oryginalne, - 250 zł. Oława, tel.
0607/73-15-97

O

KINO DOMOWE ONKYO DR-L50, nowe, na gwa
rancji, czyta wszystkie formaty. Dekodery: DTS,
Dolby Digital, Pro Logic II, tuner z RDS, rewela
cyjne brzmienie i wykonanie, cena sklepowa 1999
zł, pilnie sprzedam za 1499 zł, możliwość zaku
pu razem z kolumnami Yamaha N S 100 lub Voice
Kraft w cenie 2000 zł Możliwość pozostawienia
w rozliczeniu używanego stereo lub. kina t do
płata, możliwa, dostawa (Wrocław i okolice'gra
tis), tel. 0502/07-99-19 Wrocław W02007954

KINO DOMOWE PANASONIC SCHT-850, - 2.150 zł. Żagań,
tel. 0605/66-12-19
KINO DOMOWE PHILIPS LX3750W nowe. na gwarancji, DVD,
RW, VCD, MP3, CDR-RW, -1.850 zł. Wrocław, tel. 0504/60-16-01
KINO DOMOWE PHILIPS LX 7000 na gwarancji, nowe, Dolby
Digital, 5x35 W, zapakowane, - 1./50 zł. Wrocław, tel.
0508/10-78-35
KINO DOMOWE PHILIPS HC 800 nowe, na gwarancji, Doby
Digital, 5x50 W, zapakowane, - 2.200 zł. Wrocław, tel.
0508/10-78-35
KINO DOMOWE RED STAR, 2004 r. 5-głośników, subwoofer.
nowe, kolor srebrny, - 890 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0507/96-14-31
KINO DOMOWE SAMSUNG E-160 srebrne, podświetlenie nie
bieskie, 240 W, DTS Dolby Digital, DSP, RDS EON, czyta wszyst
kie formaty, na gwarancji, -1.150 zł. Wrocław, tel. 0605/52-02-06
KINO DOMOWE SCOTT nowe, • 680 zł. Gozdnica, powiat
żagański, tel. 0607/42-42-96
KINO DOMOWE SONY HTP 1000 nowe, na gwarancji, 2-dementowe, 5x35 W, pudełko, • 1.850 zł. Wrocław, tel.
0508/10-78-35
KINO DOMOWE THOMSON amplituner Thomson DPL 600CD,
5x80 W, wbudowany odtwarzacz CD x3, system 5.1, dołby digitał, odtwarzacz DVD Thomson, MP3, VCD, CD-R + 5 głośników,
- 1.600 zł. Wrocław, tel. 0600/92-87-16
KINO DOMOWE YAMAHA: amplituner HTR-5630, odtwarzacz
DVD 5540, 6 głośników NS-230, subwoofer aktywny, na gwa
rancji, - 2.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/08-08-88
KINO DOMOWE YAMAHA HTR 5630 nowe, ha gwarancji, 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-78-05, 0608/15-80-86
KOLUMNY do .kina domowego*, 5 szt, 100 i 30 W, obudowy
drewniane, wysokiej klasy, stan idealny + subwoofer aktywny
100 W, -1.000 zł. Bolesławiec, fei. 0503/03-66-64
KOLUMNY 3-drożne, 2 szt., 50 W, pasmo przenoszenia od
40-20.000 Hz, 8 omów, wym. 90x20x27 cm, czarne, atrakcyjny
wygląd, nowe, zapakowane, instrukcja obsługi ♦ maskownice, 350 zł. Bolesławiec, tel. 0602/51-39-76
KOLUMNY prod. niemieckiej, 320 W, 5-głośnikowe, - 300 zł.
Jelcz-Laskowice, tel. 0604/18-05-44
KOLUMNY do kina domowego, 5 szt., czarne, satelity, okablo
wanie, wyjścia AC-3 (5.1-5.1GHG9-AUX) + subwoofer. Lubin,
tel. 076/842-45-07, 0603/16-36-70
KOLUMNY do wieży, 30 W, 4 omy, kolor czarny, - 80 zł. Niem
cza, tel. 074/837-60-11,0606/42-34-87
KOLUMNY 2 x 250 W, prod. niemieckiej, czarne, podłogowe,
zadbane, - 340 zł. Wiązów, tel. 071/394-38-21, 0504/98-43-11
KOLUMNY 500 W, 8 omów, 3-drożne, nowe, 2 szt, - 380 zł.
Wrocław, teł. 071/373-44-81, 0604/07-59-49
KOLUMNY ALTON moc 80 W, stan idealny, - 300 zł. Opole, tel.
077/441-90-09
KOLUMNY ALTON 70/100 W. głośniki basowe, stan b. dobry •
220 zł oraz kolumny Magnat 100/150 W, wąskie, wysokie,
3-drożne - 250 zł. Świdnica, tel. 074/640-46-02,0600/36-25-34
KOLUMNY ALTON 80 W, - 230 zł. Świdnica, tel. 074/853-41 -99
KOLUMNY ALTUS 200 8 omów, 200/110 W, 40-18.000 Hz, czar
ne, stan idealny, • 550 zł. Wrodaw, tel. 0607/29-43-41
KOLUMNY AMFrTON 100 AC-022 masywne, 3-drożne, bass
reflex, z regulacją pasma, superbrzmienie, 2 x 150 W. - 200 zł.
Ziębice, teł. 074/819-40-58
KOLUMNY DIORA czarne, wysokie, 4-drożne, stan b. dobry, -

300 zł lub zamienię na radioodtwarzacz kompaktowy. Wałbrzych,
tel. 0605/22-12-76
O

KUPIĘ RADIOODTWARZACZ SONYXR-1300R, bez panda. „
tel. 0609/72-45-25. •
KUPIĘ RADIOODTWARZACZE samochodowe : Panasonic, Al
pine, Clarion, Blaupunkt, Kenwood. Pioneer, JVC, Blaupunkt
Becker, Sony. Wrocław, lei. 0506/62-54-21
KUPIE RADIOODTWARZACZE ALPINE : CVA-1004R,
CVA-1005R, CVA-1006R, VA-700, VA-800 lub VA-900, piloty,
używane. Wrocław, tel. 0607/15-26-68
KUPIĘ RADIOODTWARZACZE JVC : KD-SH99, KD-SH99RB,
KD-SH909, KD-SH909RB, KD-SH9104 lub KD-SH9101, piloty,
używane. Wrocław, td. 0607/15-26-68
KUPIĘ SPRZĘT RTY nowy. Legnica, tel. 0605/54-77-95
KUPIĘ SPRZĘT RTV: magnetowid Hi-Fi, odtwarzacz DVD Pa
nasonic NV-VP30 oraz głośniki samochodowe, duże, z tubą, do
Audi A4. Strzelin, tel. 071/394-30-42, U601/53-58-42
KUPIĘ SPRZĘT RTV: wzmacniacz, tuner, firm Technics, Sony,
Panasonic, Pioneer, Yamaha. Wrodaw, tel. 0607/49-38-98
KUPIĘ SPRZĘT RTV : telewizory, wieże i inne. Wrocław, tel.
0508/61-90-14
KUPIĘ SPRZĘT RTY : stolik pod tdewizor 32*. telewizor Phi
lips, model 32 PW 8806, 32 PW 8807, 32 PW 8717, 32 PW
8818, tylko srebrny, oryginalny. Wrodaw, tel. 0505/47-46-00
KUPIĘ SUBWOOFER aktywny, oryginalny, do .kina domowe
go*. nowy lub używany. Kamienna Góra, tel. 0606/70-05-71
KUPIĘ TELEWIZOR 28* lub większy. 100 Hz, płaski, panora
miczny. Bielany Wr.. tel. 0504/70-96-34
KUPIĘ TELEWIZOR nowy lub używany, może być panoramicz
ny. Wrocław, tel. 071/780-59-55. 0503/05-12-01
KUPIĘ TELEWIZOR każdej firmy. Wrocław, tel. 0508/61-90-14
KUPIĘ TELEWIZORY plazmowe: Sony, Panasonic, Fuji, Phi
lips, LG, JVC, Thomson, zapłacę 80% wartości. Wrocław, tel.
0605/52-02-06
KUPIĘ TELEWIZORY: Sony. Panasonic, PhUips, LG lub Thom
son, mogą być panoramiczne. Wrocław, teł. 0605/52-02-06
KUPIĘ WIEŻE firmy Technics, Pioneer, Sony lub Yamaha, mogą
być z kolumnami, w dobrym stanie, możliwość dojazdu. Wro
cław. td. 0502/07-98-55
KUPIĘ WIEŻE stereo: Technics, Sony, LG, Philips, Pioneer,
Panasonic, Yamaha. Wrocław, tel. 071/780-59-55,
0503/05-12-01
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS. Wrodaw, tel. 0602/27-60-97
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS. Wrodaw, td. 0601/58-50-95
KUPIĘ ZMIENIACZ samochodowy, na minidysk. Wrodaw, tel.
0506/96-80-48 .
KUPIĘ ZMIENIACZ PIONEER na minidyski. Wrocław, tel.
0506/96-80-48
MAGNETOFON AKAI GX-W45 2-kieszeniowy, pilot, stan do
bry, - 250 zł. Wrocław, td. 071/789-08-29,0692/22-58-42
MAGNETOFON JVC KD-W55 2-kasetowy, programowanie utwo
rów, miękka mechanika, czamy, • 220 zł. Pasikurowice, powiat
wrocławski, td. 0694/99-41-07 po godz. 18
MAGNETOFON JVC lekko uszkodzony + pilot - 30 zł. Wrocław,
td. 0502/17-76-87
MAGNETOFON SONY typ TC-KE 600S, - 800 zł. Lubin, ,td.
076/724-67-55 do g. 12 i po g. 20
MAGNETOFON TECHNICS AZ-6. • 400 zł. Wrocław, tel.
0695/59-07-84
MAGNETOFON TECHNICS 373. - 300 zł. Wrocław, tel.
0695/59-07-84

KOLUMNY DO KINA DOMOWEGO, + subw o o fe ry
aktyw ne firm : VK, Tonsil, Heco, Yamaha - najnow
sze w z o rn ic tw o , duża gam a ko lorów , b. duży
wybór, m ożliw ość odsłuchania, najniższe ceny
na rynku, d o zestaw ów kable gra tis! Gwarancja
12 mies. Przy zakupie zestawu kin a dom ow ego podłączenie i dow óz g ra tis d o 100 km.. H urtow 
nia, Ś w idnica, ul. O fia r O św ięcim skich 47, tel.
0 74/856-85-05, 0608/59-25-13, 0604/40-68-19
W01035244

KOLUMNY ELTAX JUPITER 180 W. obudowy w kolorze drew
na bukowego, • 490 zł. Wrocław, tel. 0503/11-47-36
KOLUMNY INFINITY 200 W, wąskie, wysokie, • 550 zł. Wro
cław. tel. 0601/58-50-95, 071/373-75-91
KOLUMNY MAGNAT MOTION 22 90/170 W, 4-i 8-omowe, • 380
zł. Pasikurowice, powiat wrocławski, fel. 0694/99-41 -07 po godz.
18
KOLUMNY OUADRAL QLX-210 fabrycznie nowe, wys. 1 m, 2
szt., cena sklepowa 2.400 zł, • 700 zł. Świebodzice, tel.
0607/60-49-38
KOLUMNY OUADRAL PLATINUM 420 fabrycznie nowe, cena
sklepowa 900 zł, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 0607/60-49-38
KOLUMNY OUADRAL 2x120 W, 3-drożne, prawie nowe, pięk
ne brzmienie, stan idealny, - 450 zł. Wrocław, tel. 0602/15-37-46
KOLUMNY TONSIL 110 8 omów. nadają się do kina domowe
go, drewniana obudowa, stan b. dobry, średnia wielkość, 2 szt.,
kpi, - 480 zł lub zamienię na telefon komórkowy, możliwa do
płata. Oława, tel. 0508/50-99-13
KOLUMNY YAMAHA : 3-drożne, 2 x 250 W, - 2.200 z ł. t e l .
0504/91-45-59
KOMPAKT BLAUPUNKT CP-2650 uszkodzony, • 30 zł. Jawor,
tel. 0696/76-86-30
KOMPAKT KENWOOD czarny, - 140 zł. Wiązów, tel.
071 /394-38-21. 0504/98-43-11
KOMPAKT PHILIPS CD 713 kolor czarny, do dużej wieży, .czy
ta* płytr CD-RW, stan b. dobry, • 160 zł. Wrocław, tel.
0601/78-06-97
KOMPAKT SONY CDP-EX-330 pudełko, pilot, wyjście optycz
ne, kolumny, 4-gtośnikowe, stan idealny, - 400 zł. Jdcz-Laskowice, tel. 0604/18-05-44
KOMPAKT SONY CDP-XA 50 ES koloru czarnego, stan b. do
bry. - 2.500 zł. Krapkowice, tel. 0608/04-01-32 bez SMS
KOMPAKT SONY typ DVP-S 525D, - 550 zł. Lubin, tel.
076/724-67-55 do g. 12 i po g. 20
KOMPAKT SONY czamy, stan b. dobry, -130 zł. Wrocław, tel.
0501/05-38-33

. Pożyczki od 1,5% tygodniowo
pod zastaw aut, nieruchomoici,
RTV, AGD, złota
„WALOR”, Wrocław, ul. Traugutta 107
teL 343-56-35,0-501664 259

„SATPRO”
LEGNICA, ul. Jaworzyńska 98

tal. 076/851-20-18, 852-3647

KOMPAKT TECHNICS z pilotem, stan b. dobry, - 270 zł. Prud
nik. tel. 0694/12-86-16
KOMPAKT TECHNICS na 5 CD. • 300 zł. Wrocław, tel.
071/373-75-91
KOMPAKT TECHNICS na 5 płyt CD, • 300 zł. Wrooław, tel.
0695/59-07-84
KOMPAKT TECHNICS SL-P320 kolor cząmy. do dużej wieży,
bez pilota, stan b. dobry, -110 zł. Wrocław, tel. 071/787-87-85
KOMPAKT TECHNICS do dużej wieży, pilot, wyjście optyczne,
wysoki model, dużo funkcji, • 250 zł. Wrodaw, tel. 071/374-21-63,
0605/40-05-06
KOREKTOR TECHNICS 70. - 450 zł. Wrocław, tel.
0601/58-50-95, 0695/59-07-84
KRÓTKOFALÓWKA MOTOROLA. • 220 zł. Wrocław, tel.
071/352-47-81
KUPIĘ AMPLITUNER do kina domowego, 6-kanałowy, dobrej
marki. Bielany Wr., tel. 0504/70-96-34
KUPIĘ AMPLITUNER do kina domowego. Wrocław, tel.
0602/27-60-97
KUPIĘ AMPLITUNERY Sony, Yamaha, Technics lub Denon, do
Juna domowego*. Dzierżoniów, tel. 0508/36-02-57
KUPIĘ AMPLITUNERY : Yamaha, Denon, Technics. Wrodaw.
tel. 071/363-90-31
KUPIĘ CB-RADIO tanio. Wrocław, tel. 0609/65-59-97
KUPIĘ DEKODER SAT cyfrowy. Wrocław, tel. 0697/78-50-46

Lombard
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KUPIĘ RADIA SAMOCHODOWE, panele, korpu
sy, k o s tk i, ra m k i, u szkod zon e . W ro cła w , te l.
0507/20-72-43
W81004474

KUPIĘ RADIOODTWARZACZ na 1 CD. Wrocław, tel.
0503/79-71-29, 071/781-27-24

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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PAKIET PLATYNOWY rab at 3 0 z l - 2 pierw sza m iesiące
CANAL + lub HBO gratis przez 2 pierwsza miesiąca

pożyczki pod zastaw : RTV,
A G D , zło ta, sam ochodów
ul. Dworcowa 32, W-w 0P034613
teI.343 54 84, kom. 0601228422,

KUPIĘ DEKODER SAT PHILIPS 6010 cyfrowy, z pilotem, bez
czaszy, nieaktywny. Wrocław, tel. 0606/50-64-03
KUPIĘ DEKODERY SAT : Pioneer 1430,1530,1630 lub Kenwood DTF-2. Wrocław, tel. 0504/69-96-67
KUPIĘ DEKODERY SAT PHILIPS 3010, 6010 cyfrowe, nieak
tywne, piloty, okablowanie, techn. sprawne, mogą być z cza
szami. Wrocław, tel. 0693/81 -64-11
KUPIĘ DYKTAFON cyfrowy lub kasetowy. Wrocław, tel.
071/316-51-67
KUPIĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO NAGRYWARKI CD THOM
SON DAR-2060. Przeworno, tel. 074/810-22-89 po godz. 20
KUPIĘ KAMERĘ WIDEO. Strzelin, tel. 071/796-18-10
KUPIĘ KINESKOP DO TELEWIZORA GRUNDIG 29* 100 Hz.
Świebodzice, tel. 074/854-43-77
KUPIĘ KINO DOMOWE : Sony, Panasonic, Yamaha. Wrocław,
tel. 0602/27-60-97
KUPIĘ KOLUMNY : Altus, Mildton, Alton i inne. Wrodaw; tel.
0601/58-50-95
KUPIĘ KOMPAKTY PHILIPS CD-850, CD-850MK2 z lat 90.
mogą być z pilotami, stan dobry. Wrocław, tel. 0695/68-00-43
KUPIĘ KORPUS PANASONIC RDP-200 stan b. dobry - do 100
zł. Legnica, tel. 0505/51-36-73
KUPIĘ KORPUS PIONEER DEH-525R. Wrocław, tel.
0601/66-64-65
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO KAMERY WIDEO JVC GR-AX270E 6 V. Wrodaw, tel. 0601/87-72-05
KUPIĘ MINIDISC SONY modd MDS-SB940 lub 980QS, nowy
lub mało używany, w kolorze srebrnym. Leszno, tel.
065/520-84-91 po godz. 20
KUPIĘ ODBIORNIK SZEROKOPASMOWY lub skaner od 100
kHz do 3 GHz. Opole, td. 077/464-74-45
KUPIĘ ODTWARZACZ DVD nowy lub używany lub magneto
wid. stereo. Wrodaw, td. 071/780-59-55, 0503A35-12-01
KUPIĘ ODTWARZACZE DVD: Sony, Panasonic. Pioneer„Philips, nowy lub używany. Wrodaw, td. 0605/52-02-06
KUPIĘ PANEL JVC KD-SX939R. Legnica, tel. 0607/76-67-46
KUPIĘ PANEL PANASONIC CO-RDP 103N. Wrocław, td .
071/348-10-40. 0504/10-79-13
KUPIĘ PANEL SONY XR-5800 do 50 zł. Wrocław, tel.
0600/14-68-79
KUPIĘ PANELE Sony, Pioneer, Panasonic lub inne, oryginal
ne. Wrodaw. td. 0696/82-72-39

MAGNETOWID TOSHIBA stereo Hi-Fi, 6-głowicowy, 3 Wejścia,
pilot, - 230 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/57-62-68
MAGNETOWID TOSHIBA z pilotem, - 110 zł. Wrocław, tel.
071/783-38-37
MAGNETOWIDY: Philips VR656, turbo drive, long play, stereo,
show-view, z pilotem - 290 zł; Sony SLV-X50PS, z pilotem - 200
zł oraz Grundig, show-view • 200 zł. Wrocław, tel. 0505/94-09-28
MAGNETOWIDY Philips, Grundig, z dowozem -160 zł. Wro
daw, tel. 0695/72-14-50
MAGNETOWIDY: Daewoo, głowica Blue Diamont NTSC, play
back, SP/LP, menu, gafca, z pilotem, instrukcja obsługi - 220 zł,
SEG, menu, z pilotem -180 zł. Wrodaw, tel. 071/765-92-76
MIKROFON MAXON MDF 049V bezprzewodowy, z odbiorni
kiem, zasięg ok. 150 m. możliwość podłączenia do kamery wi
deo, - 450 zł. Wrodaw, tel. 0601/54-26-33
MIKSER AUDIO GEMINI924 Pro Platinum Series, 4-kanałowy,
regulowana barwa dźwięku, wybór kanału, sampler, miksowa
nie w słuchawkach, mało używany, • 800 zł. Jutrosin, tel.
065/547-12-33. 0600/39-1844
MINIDISC SONY nagrywarka - odtwarzacz, z pilotem, stan ide
alny, • 650 zł. Bdedawiec, td. 0606/7941-69
MINIDISC SONY typ JE 520, • 800 zł. Lubin, td. 076/724-67-55
do g. 12 i po g. 20
MINIDISC SONY RC-330, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/781-91-27
MINIDISC SONY MDS-JE 470 kolor srebrny, odtwarzanie i na
grywanie, LP, edycja nagrań, wyjście optyczne, • 750 zł. Wro
daw, td. 0697/63-98-39
MINIDISC SONY MDS-S38 do midiwieży, z nagrywaniem, wej
ście i wyjście cyfrowe, brak pilota, stan b. dobry, - 420 zł. Wro
cław, tel. 071/794-74-86, 0502/93-25-31
MINIDISC SONY MZ-R37 przenośny, nagrywanie. - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/321-9346, 0603/51-08-73
MONITOR SAMOCHODOWY LCD 7* zasilanie 12 V. wejście
AV, współpracuje z odtwarzaczami VCD, DVD i TV - 750 zł lub
zamienię na monitor o przekątnej do 4*. zasilanie 6 lub 12 V, z
wejściem AV. Oborniki śląskie, tel. 071/310-11-71,
0603/24-81-12
NAGRYWARKA CD PHILIPS 2-kieszeniowa, stan b. dobry, 600 zł. Milicz, tel. 0505/30-30-93
NAGRYWARKA CD PHILIPS CDR 775 do dużej wieży, 2 kie
szenie, 2 prędkości, stan b. dobry, z pilotem, okablowanie, instr.
- 480 zł. Wrodaw, tel. 0603/93^54-92
NAGRYWARKA CD PHILIPS CDR-770 CD-RW, czarna, jednokieszeniowa, deck, pilot, stan idedny, - 450 zł. Wrodaw, tel.
0501/8044-01
NAGRYWARKA CD PHILIPS CDR 880, -1.100 zł. Wrodaw, tel.
0602/21-30-80
ODTWARZACZ DVD 2-tygodniowy, kupiony w Niemczech, od
czyt formatu DVD/VCD/CD-RW/jpeg/mp3/mpeg, kdor srebrny,
pilot, zapakowany, - 345 zł lub zamienię. Dzierżoniów, tel.
0508/99-62-65
ODTWARZACZ DVD na gwarancji, eksploatowany przez mie
siąc, • 250 zl. Szczawno Zdrój, td. 074/882-0047
ODTWARZACZ DVD DDV454S nowy, w puddku, kompletny, •
540 zł. Wrodaw. td. 0601722-84-22
ODTWARZACZ OVD JVC, • 700 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-30-04
ODTWARZACZ DVD KICX samochodowy, odczyt formatu
mp3/wma/avi/DVD/mpeg/ipeg, mało używany, stan idealny, 1.400 zł lub zamienię. Wrodaw, td. 0607/15-26-68

MAGNETOWID high quality, pilot, - 80 zł. Wrocław, tel.
071/792-12-30, 0503/51-29-00
MAGNETOWID BLAUPUNKT EKSPERT, - 60 zł. Wdbrzych, td.
0697/16-06-13, 0604/37-72-07
MAGNETOWID FISHER 4-głowicowy, z pilotem, stan b. dobry,
• 150 zł. Niemcza, td. 074/837-60-11, 0606/42-34-87
MAGNETOWID FUNAI bez opcji nagrywania, stan b. dobry, - *
99 zł. Bdesławiec, td. 075/73644-21, 0505/84-92-52
MAGNETOWID JVC 6-głowicowy, z pilotem, stereo Hi-Fi, po
serwisie, stan dobry, - 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22
po godz. 20, 075/78243-16, 0603/50-91-11
MAGNETOWID JVC HR-E 220 ELEGANCE 2-głowicowy, menu,
z pilotem, eurozłącze, kdor szary, stan idealny, • 300 zł. Wro
daw, td. 0603/93-54-92
MAGNETOWID JVC, - 70 zł. Wrodaw, tel. 0605/0749-09
MAGNETOWID JVC 4 głowice, stereo Hi-Fi, show-view, 2 x euro,
czincze, pilot, stan b. dobry, -300 zł. Wrodaw. td. 0508/61-90-14
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 610, 620 stereo Hi-Fi,
6-głowicowy, menu, 2 eurozłącza, SP, LP, show-view, stan b.
dobry, - 360 zł. Wrocław, tel. 0603/93-54-92
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 660 stereo Hi-Fi Nicam,
SP, LP, insert, dubbing, menu, z pilotem, stan idedny, - 490 zł.
Wrodaw, tel. 0603/93-54-92
MAGNETOWID PANASONIC VR600 stereo Hi-Fi Nicam, menu,
SP, SL, show-view, 2 eurozłącza, z pilotem, kdor czamy, stan
b. dobry, nowy modd, • 390 zł. Wrocław, td. 0603/93-54-92
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD640 hi-fi stereo, 2 eurozłą
cza, 6-głowicowy, SP/LP, show-vfew, tuner TV kablowej, pilot
oryginalny, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/788-67-55
MAGNETOWID PANASONIC NV-FJ 628 EE stereo Hi-Fim,
srebrne, pudełko, na gwarancji, • 480 zł. Wrocław, tel.
0606/74-73-58
MAGNETOWID PHILIPS 4 głowice, show-view, long play i inne
funkcje, - 400 zł., td. 0606/66-92-29
MAGNETOWID PHILIPS VR-200 z pilotem, stan b. dobry. - 270
zł. Wałbrzych, td. 0697/16-06-13, 0604/37-72-07
MAGNETOWID PHILIPS VR-900 stereo Hi-Fi, menu, SP, LP,
show-view, z pilotem, stan b. dobry, okablowanie, • 480 zł. Wro
cław, td. 0603/93-54-92
MAGNETOWID SANYO 5100-EE sprawny, głowica do regula
cji, oryginalny pilot, schemat, instrukcja obdugi w jęz. polskim,
- 50 zł. Wrodaw, td. 071/330-15-09, 0602/34-9247
MAGNETOWID SHARP V-A105 8 czasowych programowań na
365 dni, -140 zł. Wrocław, td. 071/792-12-30. 0503/51-29-00
MAGNETOWID SIEMENS 2-głowicowy, z pilotem, • 150 zł. Opo
le, td. 077/456-25-08
MAGNETOWID SONY, • 60 zł. Wałbrzych, tel. 0697/16-06-13,
0604/37-72-07
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MAGNETOWID SONY SLV-E730 stereo Hi-Fi Nicam, kolor czar
ny, menu, SP, LP, 6-głowicowy, 2 eurozłącza, pilot, stan idealny,
• 390 zł. Wrodaw, td. 0603/93-54-92
MAGNETOWID SONY SLV-SX700 stereo Hi-Fi Nicam, kdor
srebrny, SL, LP, show-view, 2 eurozłącza, z pilotem, nowy mo
del, stan b. dobry, - 470 zł. Wrodaw, tel. 0603/93-54-92
MAGNETOWID SONY srebrny, 6-głowicowy, stereo Hi-Fi, menu.
pilot, smart engine, 2 eurozłącza, czincze, stan b. dobry, • 490
zł. Wrodaw, td. 071/37443-19, 0696/41-71-01
MAGNETOWID TELEFUNKEN 2-głowicowy, z pilotem, • 180
zł. Opole, tel. 077/456-25-08
MAGNETOWID THOMSON VPH 7090 SCENIUM stereo Hi-Fi
Nicam, SP, LP, dubbing, menu wjęz. polskim, z pilotem, odczyt
S-VHS, kolor szary, stan b. dobry, • 650 zł. Wrodaw, tel.
0601/78-06-97
MAGNETOWID THOMSON 6-głowicowy, nowy, zapakowany, •
350 zł. Wrocław, td. 0501/05-38-33

ODTWARZACZ DVD LG 6184 mdo używany, gwarancja, za
pakowany, instrukcja obsługi, stan idealny, - 500 zł. Ostrów
Wlkp., td. 0606/254845
ODTWARZACZ DVD LG, - 260 zł. Strzegom, td . 074/649-19-07
ODTWARZACZ DVD PANASONIC S75 nowy modd. srebrny,
pudełko, instrukcja tłumaczona po polsku, - 750 zł. Kłodzko,
tel. 074/865-51-78 po godz. 18, 0606/98-26-09
OOTWARZACZ DVD PANASONIC RV32 kolor srebrny, - 520
zł. Wrocław, tel. 0508/10-78-35
ODTWARZACZ DVD PIONEER DV-535 czamy. DTS, Ddby Di
gital, RGB, coaxid, modd wysokiej klasy, z pilotem, stan ideal
ny, - 350 zł. Wrocław, td. 0605/52-02-06
ODTWARZACZ DVD RED STAR 1.5-roczne, - 450 zł., tel.
0606/66-92-29
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-NS300 czamy, mdo używa
ny. pilot, na gwarancji, * 490 zł. Brzeg, tel. 0605/33-2447
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-NS700V Super Audio CD, wbu
dowany dekoder DTS, kodowany systemowy pilot, dużo funk
cji, modd wysokiej klasy, kdor srebrny, -1.050 zł. Leszno, tel.
065/520-84-91 po godz. 20. .
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-PQ2 nowy, na gwarancji, • 470
zł. Wdbrzych, td. 074/664-77-91
ODTWARZACZ DVD SONY V-30 w postaci discmana, zasila
nie 12/220 V. 2 zasilacze, pudefco, z pilotem, - 840 zł. Wrocław,
td. 0506/96-8048
ODTWARZACZ DVD YAMAHA DVD-S520 kdor tytanowy, na
gwarancji, stan b. dobry, - 750 zł. Ostrów Wlkp., tel.
0507/96-14-31
ODTWARZACZ MP3 LG MF-PD36 pilot, słuchawki, pamięć 32
MB, ładowarka, okablowanie, oprogramowanie + akumulator, 230 zł. Dzierżoniów, tel. 0501/10-16-28
ODTWARZACZ MP3 XELO pamięć 128 MB, pasmo przenosze
nia od 20-20.000 Hz, wym. 73x35x16 mm, waga 28 gramów,
zasilanie bateryjne, kompletny, zapakowany, okablowanie, opro
gramowanie, słuchawki, • 370 zł lub zamienię. Dzierżoniów, td.
0501/10-16-28
PANEL SONY XRC-500, - 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-30-35,
0609/96-64-75

• Naprawa radioodbiorników
samochodowych

RADIOODTWARZACZ ALPINE samochodowy typ 9812RB,
MP3, •- 1.350'.zł.. Chocianów, powiat polkowicki, tel.
0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA-7588, • 400 zł. Jelenia
Góra, tel. 0696/65-53-71
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA-7572 RDS EON, pełny pa
nel ustawiany w 3 pozycjach, CD-text, złącze ISO, sterowanie
CD, wyjścia na wzmacniacz i subwoofer, 4 x 40 W, - 350 zł.
Wrocław, tel. 0505/07-00-99
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDE-786PR CD, 4 x 45W, mo
del z 2002 r., kupiony w sklepie, stan idedny, - 520 zł. Wrocław,
td. 071/357-54-28
RADIOODTWARZACZ BECKER TRAFFIC PRO Blaupunkt Travel Pilot DX-R52 i RNS 150 + płyta, antena GPS, Becker MP3,
zmieniacz CD Becker i Blaupunkt 1 DIN, na 5 płyt CD - od 750
zł. Wrocław, tel. 0508/50-21-51
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT BETA V z RDS. auto-reverse, AS, SFL, scan, podświetlenie niebieskie, karta kodowa,
dużo funkcji, sterowanie zmieniaczem, orygindny do VW Bory,
Golfa IV, Pdo, Passata B5, B6, stan idealny, możliwy montaż 250 zł. Bojanowo, powiat rawicki, td. 0607/42-33-52
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT samochodowy na 1 płytę
CD, - 310 zł. Chocianów, powiat pdkowicki, tel. 0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB52 sa
mochodowy, 4x45 W, odtwarza MP3, wbudowany DAB, DEQ,
traffic, gwarancja, - 880 zł. Głogów, tel. 076/834-16-50,
0604/43-55-19, 0606/34-77-71

Najtańsze nowe radia MP3
i głośniki samochodowe

i

Najnowszy SONY 3300, MP3,4x5 W
|
Wzmacniacz do subwoofera 300 W -199 zł
g
Tuba basowa 250 - 99 zł
p
ncwo otwarty KIERMASZ CAR AUDIO, Wrocław
ul. Zgodna 4 (róg ul. Traugutta), tel. 071/34141-68
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SEATTLE RDM 169 sa
mochodowy, 4x40 W, pdny panel, kodowanie kartą, sterowa
nie zmieniaczem CD, digireceiver, stan b. dobry, gwarancja, •
380 zł. Głogów, tel. 076/834-16-50, 0604/43-55-19,
0606/34-77-71
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT DALLAS MD 70samocho
dowy, 4x45 W, wysoki modd, DEQ, sterowanie zmieniaczem
CD, duży wyświetlacz, stan idedny, gwarancja, - 480 zł. Gło
gów, tel. 076/834-16-50, 0604/43-55-19, 0606/34-77-71
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Heilbronn RCC24, RDS,
stan idealny, • 150 zł. Legnica, tel. 076/721-84-19,0693/75-70-36
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT do BMW E-36, autorewers,
RDS, wyświetlacz, instrukcja obsługi + karta kodowa, -190 zł.
Namydów, td. 0604/84-0445
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 72
na 1 płytę CD, winda elektryczna, 2 tunery radiowe pracujące
równocześnie, 4x65 W, procesor dźwięku, dodatkowe zasila
nie, klasa High-End, stan idealny, • 1.050 zł. Rawicz, td .
0505/46-28-51
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT kodowany, stan idedny, •
80 zł. Świdnica, tel. 0508/24-20-58
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT stan b. dobry, • 100 zł. Wd
brzych, td. 074/665-2548
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT HAMBURG z 2003 r., CD
70, złącze ISO, z RDS, equaGzer, niebieski wyświetlacz, 4 x 47
W, • 620 zł. Wrocław, td. 0506/96-8048
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT RD-148 Lausanne, kom
pakt na 1 płytę, RDS, EON, PTY, loud, 4x35 W, stan bardzo
dobry, - 350 zł. Wrocław, td. 0503/54-27-95
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SAN FRANCISCO CD 70
MP3, karta kodowa, equdizer, ISO, opuszczany panel, 4x47
W, stan idealny, - 700 zł. Wrodaw, tel. 0605/51 -94-24
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT RD-168 San Remo, kom
pakt na^l płytę, panel, RDS, EON, 4x40 W, złącze ISO, stan
idedny, • 350 zł. Wrodaw. td. 0503/54-27-95
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Beta V, do VW, nowy, nie
bieskie podświetlenie, panel, instrukcja obsługi, kodowany, - 300
zł. Wrocław, td. 0601/50-09-76
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CD-32 Alicante, 4x45 W,
czerwone podświetlenie, niebieski wyświetlacz, stan b. dobry, •
330 zł. Wrodaw, td. 0602/2442-14
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Biarritz RD 169, na 1 pły
tę CD, RDS EON, 4 x 40 W, wyjście na wzmacniacz, niebieski
wyświetlacz, czerwone przydski, system antywstrząsowy, zdej
mowany pand, ISO, • 300 zł. Wrocław, td. 0503/40-17-75
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT, 2002 r. do Mercedesa, z
nawigacją, telefonem, na 1 płytę CD + kaseta,: 1.200 zł. Boga
tynia, powiat zgorzdecki, tel. 0692/19-89-06
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT HAMBURG, 2003 r. 4 x
47 W, ISO, z RDS, equdizer, niebieski wyświetlacz, - 620 zł.
Wrocław, tel. 0506/96-8048
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX-8675RX kompakt, 4x45
W, pand, kdorowy wyświetlacz, wyjście na 3 wzmacniacze,
pilot, stan b. dobry, - 700 zł. Bolesławiec, tel. 0600/39-08-61
RADIOODTWARZACZ CLARION DXZ 826RX samochodowy,
4x50 W, winda el., 3 wyjścia na wzmacniacz, reg. subwoofera,
wyjście na zmieniacz CD, DEQ, gwarancja, - 999 zł. Głogów,
tel. 076/834-16-50, 0604/43-55-19, 0606/34-77-71
RADIOODTWARZACZ CLARION DXZ728RX samochodowy,
4x50 W, winda el., 2 wyjścia na wzmacniacz i 1 na zmieniacz
CD, DEQ, gwarancja, - 929 zł. Głogów, teł. 076/834-16-50,
0604/43-55-19, 0606/34-77-71
RADIOODTWARZACZ CLARION 528 nowy, w kartonie, durniniowy panel, niebieski wyświetlacz, - 720 zł. Wrocław, tel.
0505/86-09-99
RADIOODTWARZACZ DAEWOO AKF8045 z RDS, pand, 4x35
W, auto-reverse, DISP/PTY, miękka mechanika, loud i wiele in
nych funkcp, -150 zł. Legnica, td. 0607/76-6746
RADIOODTWARZACZ ELTA kompakt na 1 płytę, odczyt forma
tu CD-R/mp3, RDS, PTY, loud, zielone podświetlenie, wyjście
na wzmacniacz i 4 głośniki, kolorowy wyświetlacz, pand, sys
tem antywstrząsowy, atrakcyjny wygląd, • 300 zł. Jdenia Góra.
tel. 0502/57-88-83
RADIOODTWARZACZ FORD 6000 na 1 płytę CD, 4x50 W, RDS
EON, PTY, TA, duży, karta kodowa, panel, sterowanie w kierów-
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PANEL SONY CDX-2500R stan dobry + futerał, -100 zł. Wro
cław, td . 0609/21-65-92
PANELE: Pioneer, Sony, Kenwood, inne, ceny 100-350 zł. Wro
cław. tel. 0696/82-72-39
O

PLAZMY, PROJEKTORY, TELEWIZORY, APARA
TY, PLAZMA PANASONIC TH 42" -16.000 zł, Sony
KE 42 TS2 -15.500 z ł, te lew izory S ony KV 32HQ
100, Panasonic 36 PD 3 0,36 PB 50 - 8.000 zł, 36
FQ 80 KV 32 FX 68 • 3.300 z ł, LCD Sam sung, To
shiba, Thom son, k in o dom owe Sony, Panasonic,
Pioneer, Yamaha, HT 850 • 2.000 zł, Sony DAV 9 3.300 zł, p ro je k to ry i rz u tn ik i ście nn e , d ob re
ceny,, instalacja, dojazd, gratis, tel. 0508/12-12-17
W01041904

PROCESOR DŹWIĘKU TECHNICS 90. • 650 zł. Wrodaw, td.
0695/59-07-84
RADIOODTWARZACZ nawgacja, do VW, Seata, Forda, z sze
rokim ekranem - 1250 zł, wąskim - 800 zł oraz antena • 300 zł.
Legnica, td. 0601/69-71-11, 0692/89-00-74
RADIOODTWARZACZ samochodowy, oryginalny do Peugeota
106, stan idealny,-z RDS, -100 zł. Lubachów. tel. 074/850-99-62
RADIOODTWARZACZ, 2003 r. samochodowy, na kasetę + zmie
niacz na 6 płyt CD, do Mazdy MX-5. • 450 zł. Oława. tel.
071/313-89-54
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDA-9812 na 1 płytę CD, MP3,
WMA, 4x60 W, winda elektryczna, DAB, CD-TXT, V-Drive, 4 x
Subpre, Media Xpander, X-Óver, HX, Bass Engine, model wy
sokiej klasy, - 1.450 z l. ., powiat rawicki, td. 0697/19-82-50
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nicy. dużo funkcji, sterowanie zmieniaczem CD, system antyw
strząsowy. oryginalny do Forda Focusa, Mondeo. Fiesty, stan
idedny, możliwy montaż • 630 zł. Bojanowo, powiat rawicki, tel.
0609/16-81-87
RADIOODTWARZACZ FORD 5000 z RDS, szeroki, kasetowy,
auto-reverse, loud, Ddby B, panel, karta kodowa, dużo funkcji,
sterowanie przy kierownicy, modd wysokiej klasy, sterowanie
zmieniaczem, oryginalny do Forda Fiesty, Focusa, Escorta,
Mondeo, stan idealny - 330 zł. Rawicz, tel. 0506/97-27-93
RADIOODTWARZACZ FORD oryginalny, • 200 zł. Wałbrzych,
td. 0697/16-06-13, 0604/37-72-07
RADIOODTWARZACZ JVC KD-S777 panel, RDS. kolorowy, na
1 płytę CD, - 410 zł. Bolesławiec, td. 0501/82-18-02
RADIOODTWARZACZ JVC KS-911 winda, 4x45 W, • 310 zł.
Chodanów, powiat pdkowicki, tel. 0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZ JVC KD-LH99 winda. 4x50 W, MP3, pi
lot. - 870 zł. Chodanów, powiat pofcowicki, td. 0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZ JVC na 1 płytę, pand, - 360 zł. Chocia
nów, powiat pdkowicki, tel. 0606/55-12.-22
RADIOODTWARZACZ JVC KD-SH 55R d. otwierany dum. pa
nel, RDS, 4x50 W, srebrny, z pilotem * dokumenty, puddko,
stan b. dobry, • 720 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-13-38,
0608/02-98-71
RADIOODTWARZACZ JVC KD-SH909R samochodowy, odtwa
rza MP3, mosfet, winda el.. ustawienie kąta nachylenia panela,
3 wyjścia na wzmacniacz, reg. subwoofera, z pilotem, stan ide
dny, CD text, gwarancja, -1.280 zł. Głogów, td. 076/834-16-50.
0604/43-55-19. 0606/34-77-71
RADIOODTWARZACZ JVC KD-S611 CD, 4x45 W, stan b. do
bry i inne radia. - 400 zł. Jdenia Góra, td. 0502/72-32-98.
RADIOODTWARZACZ JVC 4 x40 W, winda, kolorowy wyświe
tlacz, wszystkie wyjścia, • 330 zł lub zamienię na subwoofer.
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moc 700 W, 2 głośniki Bass. Kamiennik, powiat nyski, tel.
077/431-21-27, 0693/55-38-71
RADIOODTWARZACZ JVC KAMELEON-333, - 720 zł. Nowo
grodziec, powiat bolesławiecki, tel. 0605/95-17-36
RADIOODTWARZACZ JVC KS-D891R odczyt formatu mp3,
CD-text, RDS, dużo funkcji, 4x45 W, regulowana barwa dźwię
ku, korektor graficzny, stan dobry, - 650 zł. Pieszyce, powiat
•dzierżoniowski, tel. 0604/53-28-67
RADIOODTWARZACZ JVC KS 677 panel, RDS, 4x40 W, sys
tem antywstrząsowy, 1 x CD, multicolor, 18 stacji UKF, equalizer, PTY, montaż, - 330 zł. Wrocław, tel. 0696/63-62-01JA8
RADIOODTWARZACZ JVC KS 672 panel, RDS, 4x40 W, sys
tem antywstrząsowy, 1 x CD, menu, equalizer, 18 stacji UKF,
repeat, random, montaż, - 320 zł. Wrocław, tel. 0695/55-02-89
RADIOODTWARZACZ JVC KS 170 panel, RDS, 4x40 W, pełny
automat, menu, equalizer, PTY, 18 stacji UKF, ster. CD, wyszu
kiwanie, MTL, montaż, • 240 zł. Wrocław, tel. 0503/32-08-01
RADIOODTWARZACZ JVC KD-LH7R MP3, • 690 zł. Wrocław,
teł. 0606/87-14-29
RADIOODTWARZACZ JVC KD-SH9101 4x50 W, kompakt, od
czyt formatu mp3/wma, MOSFET, cyfrowy korektor graficzny,
wyjścia pozłacane, wyjście na subwoofer, stan idelany + półkieszeń montażowa, • 1.399 zł. Wrocław, tel. 0693/81-64-11
RADIOODTWARZACZ JVC KD-S70R, 2003 r. na 1 płytę CD, 4
x 40 W, z RDS, ściągany panel, stan idealny, - 300 zł. Jawor,
tel. 076/729-40-20, 0602/11-84-48
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-179 kaseta, panel, •
230 zł. Chocianów, powiat połkowicki, tel. 0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-506 winda, 4x50 W, 590 zł. Chocianów, powiat połkowicki, tel. 0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-M6024 samochodowy,
4x50 W, odtwarza MP3, CD text, system Q, 2 wyjścia na wzmac
niacz i 1 na zmieniacz, gwarancja, - 880 zł. Głogów, tel.
076/834-16-50, 0604/43-55-19, 0606/34-77-71'
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-8021 samochodowy,
z pilotem, 4x50 W, kolorowe animacje, system polepszania
dźwięku Q, el. reg. kąt nachylenia panela, 2 wyjścia na wzmac
niacz i 1 na zmieniacz, funkcja traffic, - 990 zł. Głogów, tel.
076/834-16-50, 0604/43-55-19, 0606/34-77-71
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-3021 4x50, system Q
panel + półkieszeń, oryginalna kostka, korektor RDS, stan b.
dobry i inne dodatki, • 450 zł. Legnica, tel. 0605/60-17-05
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-578R mało używany,
zdejmowany panel, miękka ipechanika, 2 kolory podświetlenia,
z RDS, instrukcja, • 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-25-48
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-4019 4 x 50 W, winda,.
nibieskie podświetlenie, srebrny panel, wszystkie wyjścia, • 550
zł. Wrocław, tel. 0505/07-00-99
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-7070 z 2003 r., 4 x 50
W, obracany panel, kolorowy wyświetlacz, • 520 zł. Wrocław,
tel. 071/338*85-60
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-6090 z 2003 r„ obra
cany panel, złącze ISO, kolorowy wyświetlacz, 4 x 50 W, stan
idealny, • 600 zł. Wrocław, teł. 0605/51 -94-24
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 3080 panel, RDS, 4x40
W, system antywstrząsowy, scan, 1 x CD, zegar, BSM, equdizer, 18 stacji UKF, menu, loud, PTY, montaż, • 350 zł. Wrocław,
tel. 0503/32-08-01
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC4050panel, RDS,4x40
W, system antywstrząsowy, 1 x CD, scan, zegar, BSM, equalizer, multicolor, PTY, montaż, - 320 zł. Wrocław, tel.
0695/55-02-89
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-306R z RDS, 4 x50W,
panel, srebrny kolor, wyświetlacz kolorowy, na jedną płytą, 420 zł. Wrocław, tel. 0691/35-23-33
RADIOODTWARZACZ KENWOOD 4024 fabrycznie nowy, na 1
płytę CD, model z 2004 r, - 670 zł. Wrodaw, teL 0605/13-07-05
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-7070, 2003 r. 4 x 50
W, zdejmowany panel, kolorowy wyświetlacz, - 520 zł. Wrocław,
tel. 071/339-85-60
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-6090,2003 r. zdejmo
wany panel, 4 x 50 W, ISO, kolorowy wyświetlacz, stan idealny,
- 600 zł. Wrocław, tel. 0605/51-94-24
RADIOODTWARZACZ MICROSTAR MP3, - 360 zł. Chocianów,
powiat połkowicki, tel. 0606/55-12-22
, RADIOODTWARZACZ OPEL CAR 300 z'RDS, auto-reverse,
karta kodowa, dużo funkcji, oryginalny, do Opla Astry I, II, Corsy B, Vectry B, Omegi B, stan idealny, montaż -170 zł. Bojano
wo, powiat rawicki, tel. 0607/42-33-52
RADIOODTWARZACZ OPEL do Corsy, 1999 r., stan idealny,
kodowany, - 250 zł. Trzebnica, tel. 071/387-49-37,
0606/28-75-78
RADIOODTWARZACZ OPEL CAR-400 brak wyświetlacza, zdej
mowany panel, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/793-21-19
RADIOODTWARZACZ PANASONIC DFX-444 winda, na 1 pły
tę CD, niebieski wyświetlacz, • 440 zł. Bolesławiec, tel.
0501/82-18-02
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX-220N winda, niebieskie
wyświetlacz, - 270 zł. Chocianów, powiat połkowicki, tel.
0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZ PANASONIC na 1 płytę CD, - 350 zł.
Chocianów, powiat połkowicki, tel. 0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ-DFX972N samocho
dowy, 4x50 W, mosfet, odtwarza MP3, animowany wyświetlacz,
3 wyjścia na wzmacniacz, reg. subwoofera, wyjście na zmie
niacz CD, gwarancja, - 1.090 zł. Głogów, tel. 076/834-16-50,
0604/43-55-19, 0606/34-77-71
RADIOODTWARZACZ PANASONIC 4 x 40 W, - 340 zł. Wał
brzych, tel. 0504/57-33-05
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDP 200panel, RDS, 4x40
W, system antywstrząsowy, 1 x CD, equalizer, PTY, menu, PIT,
multicolor, 18 stacji UKF, - 340 zł. Wrocław, teł. 0696/63-62-01
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CO-RDP103N 4x45 W, na
1 płytę CD, RDS, brak panela, na gwaranęp, • 250 zł. Wrocław,
teł. 071/348-10-40, 0504/10-79-13
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RC-312 kieszeniowy, komplet
na dokumentacja, kupiony w salonie, czarny, 2x35 W, stan ide
alny, • 300 zł. Wrocław, tel. 0504/89-65-24
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-3500 MP3, - 760 zł. Bo
lesławiec, tel. 0501/82-18-02
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-5100RB winda, niebie
ski wyświetlacz, - 590 zł. Chocianów, powiat połkowicki, tel.
0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2330R winda, 45 W, 520 zł. Chocianów, powiat połkowicki, tel. 0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZ PIONEER EH 2130 zdejmowany panel,
na 1 płytę CD, dużo funkcji, - 400 zł. Czernica, tel. 071/318-03-21
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-P9300R procesor dźwię
ku DSP, 3 wyjścia na wzmacniacz, reg. subwoofera, pełny or
ganiczny wyświetlacz, pilot do kierownicy, kpi. dokumentacja, 1.780 zł. Głogów, teł. 0604/35-36-55
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 8200 samochodowy, na
1 płytę CD, model wysokiej klasy,sterowanie subwooferem, wyj
ście na wzmacniacz, pilot, animacje, instrukcja, faktura zaku
pu. - 900 zł. Kościan, tel. 065/512-45-54, 0600/36-83-85
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 5500/5530 samochodo
wy, nowy, instrukcja w języku polskim, gwarancja, - 1.280 zł.
Leszno, teł. 0607/58-49-69
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P8200R 4 x 35 W, RDS
EON, winda, • 300 zł lub zamienię na telefon GSM. Lwówek
Śląski, tel. 0606/66-61-05
RADIOODTWARZACZ PIONEER 2460R, RDS EON, korektor, •
560 zł. Oleśnica, tel. 071/793-35-09, 0601/41-23-29
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-P77MP model wysokiej
klasy, aluminiowy panel, winda, 4 x 50 W, dużo funkcji, nowy, •
1.600 zł , cena sklepowa - 2.199 zł. Wałbrzych, tel.
0603/51-52-37
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-6600 winda, zdejmowa
ny panel w kolorze drewna, • 300 zł. Wrocław, tel. 0505/94-09-28
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 434 panel, RDS, 4x40
W, system antywstrząsowy, 1 x CD, menu, scan, zegar, BSM,
loud, PTY, equalizer, TA. - 330 zł. Wrocław, teł. 0503/32-08-01
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 645 panel, RDS, 4x40
W, system antywstrząsowy, 1 x CD, equalizer, PTY, menu, 18
stacji UKF, multicolor, • 350 zł. Wrocław, tel. 0696/63-62-01
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2700 panel, RDS, 4x40
W, pełny automat, wyszukiwanie, menu, scan, zegar, BSM, 18
stacji UKF, equalizer, PTY, montaż, • 230 zł. Wrocław, tel.
0695/55-02-89
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 1430 na 1 CD, zadbany.
4x45 W, ISO. - 420 zł. Wrocław, tel. 0501/81-77-06
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 5400 R i KEH 8600 R,
procesor dźwięku, wzmacniacz, subwoofer, głośniki, zmieniacz
płyt, - 2.900 zł. Wrocław, teł. 0601/70-65-02
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2100R kompakt, RDS,
pomarańczowe podświetlenie, 4x40 W, odczyt formatu CD-R, •
300 zł. Wrocław, tel. 0501/48-17-75
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RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-8900 kompakt, 4x45 W,
MOSFET, wyświetlacz organiczny, pilot, pełne wyposażenie,
dużo funkcji, cyfrowy korektor graficzny, zapakowany, • 1.300
zł. Wrocław, tel. 0601/86-46-01
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-P 9300,2002 r. ciemno
szary metalic, el. winda, pełny duży organiczny wyświetlacz,
DSP, cyfrowy procesor dźwięku, 13-pasmowy equalizer, 24 ani
macje, podbicie tonów niskich i wysokich, BBE, analizator wid
ma, oprogramowanie Windows + 4 głośniki Pioneer 240 W, •
1.450 żł. Świeca, powiat ostrowski, tel. 0606/72-05-56
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 6300R, 2003 r. cyfrowy
korektor dźwięku, 7 animacji, DAB control, winda, RDS, 2 x sub
woofer, 2 x wzmacniacz, EEQ, mosfet 4x50 W, • 850 zł. Ka
mienna Góra, tel. 0604/49-30-54
RADIOODTWARZACZ PIONEERAVX-7300 DVD, 2003 r. z DVD
i wysuwanym monitorem LCD (7*), 2 piloty, skrzynka sterująca,
stan b. dobry, - 4.200 zł. Wrocław, teł. 0506/96-80-48
RADIOODTWARZACZ PldNEER DEH-3600, 2004 r. najnow
szy model, odczyt plików MP3, nowy, gwarancja, - 900 zł lub
zamienię na używane RO + dopłata. Wrocław, tel. 0502/07-98-55
RADIOODTWARZACZ RED STAR MP3, na 1 płytę CD, winda,
RDS, Multi color, loud, kolor srebrny, panel, - 310 zł lub zamie
nię. Jelenia Góra, tel. 0695/60-50-21
RADIOODTWARZACZ RED STAR stan b. dobry, - 550 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/769-36-28
RADIOODTWARZACZ RED STAR, 2003 r. winda, MP3, - 360
zł. Bolesławiec, tel. 0501/82-18-02
RADIOODTWARZACZ ROCKFORD FOSGATE RFX 9200 na 1
płytę CD, winda elektryczna, ściągany panel, wszystkie wejścia
i wejścia, 4x40 W, miedziany korpus, klasa High-End, model
wysokiej klasy, stan idealny, montaż gratis • 950 zł. Rawicz, tel.
0505/46-28-51
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-CA700, winda, z 2003 r..
XPLOD, srebrna obudowa, panel, na 1 płytę CD, - 620 zł. Bole
sławiec, tel. 0501/82-18-02
RADIOODTWARZACZ SONY typ XR, - 210 zł. Chocianów, powiat połkowicki, tel. 0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-C90R szczytowy model, nie
dostępny w kraju, 3 wyjścia na wzmacniacz, reg. subwoofera,
DSP, CD text, DAB Control, wyjście cylrowe, sterowanie CD/MD,
dżojstik i pilot, - 1.490 zł. Głogów, tel. 076/834-16-50,
0604/43-55-19, 0606/34-77-71
RADIOODTWARZACZ SONY XR-CA800 samochodowy, 4x50
W, winda, wyjście na wzmacniacz i zmieniacz CD, duży wy
świetlacz, MBP, EQ7, wszystkie funkcje sterowane pilotem, 490' zł. Głogów, tel. 076/834-16-50, 0604/43-55-19,
0606/34-77-71
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C650 RDS, 4x40 W, panel,
kaseta, używany - 250 zł oraz głośniki Kenwood, 8 Ohm, 100
W, fi 175 mm. 2 szt. • 100 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/33-72-97
RADIOODTWARZACZ SONY na CD, panel, pokrowiec, 4x35
W, - 400 zł. Jelenia Góra, tei. 0695/60-50-21
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-C860 RDS, 4x45 W, system
DSP, stan b. dobry i inne radia, - 450 zł. Jelenia Góra, tel.
0502/72-32-98
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-MP80 nowy, faktura zaku
pu, paragon, na gwarancji, - 2.000 zł (cena nowego • 2.700 zł).
Jelenia Góra. tel. 0502/72-32-98
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-M1000TF odczyt formatu
mp3, wyświetlacz plazmowy, - 1.700 zł. Jelenia Góra, tel.
0696/65-53-71
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-MP 40 MP3, model X-Plod,
4x50 W, winda, • 600 zł. Jelenia Góra. tel. 0502/67-05-16
RADIOODTWARZACZ SONY MT 70 samochodowy. 4 x 50 W.
sterowanie subwooferem, el. opuszczana winda, wysuwana szu
flada CD, stan idealny, -1.300 zł. Kościan, tel. 065/512-45-54,
0600/36-83-85
RADIOODTWARZACZ SONY MP-40 odczyt MP3, • 650 zł lub
zamienię. Lubań, tel. 0501/46-64-60
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-CA600 na 1 płytę CD, - 450
zł. Oława, tel. 0604/12-63-94
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5800R na kasetę. RDS.
D-bass, 4x35 W. panel, dużo funkcji, 18 stacji UKF, wyjście na
tubę, kolorowy wyświetlacz, + tuba aktywna 300 W, - 450 zł lub
zamienię na RO z MP3, z dopłatą. Syców, teł. 0607/29-47-72
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-4270R CD 4 x 40 W, RDS
EON, Doby BC, zdejmowany^aneł. wyjście na wzmacniacz,
system antywstrząsowy, stan b. dobry, - 380 zł. Świdnica, teł.
0606/59-16-30
RADIOODTWARZACZ SONY MDX-C 5970R minidisc, anima
cje, - 450 zł. Wolsztyn, teł. 0607/04-50-32
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4250 panel, RDS, 4x40 W,
system antywstrząsowy, 1 x CD, scan, zegar, BSM, multicolor,
18 stacji UKF, equakzer, - 340 zł. Wrocław, teł. 0503/32-08-01
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5800 panel, RDS, 4x40 W,
pełna automatyka, wyszukiwanie, menu, loud, PTY, MTL, Do
lby, 18 stacji UKF, multicolor, montaż, - 230 zł. Wrocław, tel.
0696/63-62-01
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 360 panel, RDS, 4x45 W,
system antywstrząsowy, 1 x CD, scan, zegar, BSM, loud, equalizer, 18 stacji UKF, multicolor, montaż, - 350 zł. Wrocław, teł.
0695/55-02-89
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-L-580-X 4 x 50 W, fabrycz
nie nowy, obracany panel, system antywstrząsowy, na 1 płytę
CD, wyszukiw. utworów, dokumentacja, - 500 zł. Wrocław, tel.
0697/54-93-64
RADIOODTWARZACZ 80NYXRM-50R duży wyświetlacz, zdej
mowany panel, • 650 zi. Wrocław, tel. 0603/23-10-07
RADIOODTWARZACZ SONY XR-5890R RDS, 4x35 W, 2 kolo
ry podświetlenia, miękki mechanizm, pilot, panel, mało używa
ny, - 300 zł lub zamienię na wzmacniacz samochodowy, sub
woofer aktywny. Wrocław, tel. 0693/55-92-00
RADIOODTWARZACZ SONY XR-M500R czarny panel, 4x50
W, z RDS, wyjście na wzmacniacz, zmieniacz CDX-601 ze ste
rowaniem, na 10 płyt CD, CD Text, - 600 zł. Żukowice, powiat
głogowski, tel. 0502/16-96-35
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-M 630.2003 r. 2 panele, ste
rowanie subwooferem i zmieniaczem, 3 dodatkowe wejścia na
wzmacniacz, RDS, EQ7, DSO, animacje, - 800 zł. Zagrodno,
teł. 076/877-30-39
RADIOODTWARZACZ SONY CDX700X-PLOD, 2004 r. 4 x 50
W, opuszczany i ściągany panel, ISO, kolorowy wyświetlacz,
equaiizer, stan idealny, • 550 zł. Wrocław, teł. 0605/51 -94-24
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-700, 2004 r. X-Plod, 4 x 50
W, z RDS, zdejmowany panel, ISO, - 550 zł. Wrocław, tel.
0506/96-80-48
RADIOODTWARZACZ TOYOTA 58402 z RDS, wyjście na zmie
niacz, miękka mechanika, do Toyoty Cariny ,E’ • 300 zł, subwo
ofer Pioneer TS-WX-75, tuba 250 W, bas reflex, 30-300 Hz, gło
śnik 20 cm, - 300 zł. Opole, tel. 0608/83-90-03 “
RADIOODTWARZACZ VDO DAYTON MS4100 nawigacja sat
GPS, sterowanie zmieniaczem CD, wyciągany panel, gwaran
cja, samochodowy, • 890 zł. Głogów, tel. 076/834'-16-50,
0604/43-55-19, 0606/34-77-71
RADIOODTWARZACZE : Pioneer DEH-P8400 MP, MP3, po
dwójny panel, organik, animacje • 1.650 zł, KenWood
KDC-M6021, 4x50 W, text; 2 kokwy, MP3 - 670 zł, JVC KD-LH7R,
MP3,4x50 W - 690 zł, Sony CDX-CA850, 4x50 W, czarny pa
nel, subwoofer, pilot, • 800 zł. Chocianów, powiat połkowicki,
tel. 0508/52-25-55
RADIOODTWARZACZE : Sony CDX-M700R, 4x50 W, subwo
ofer, czarny panel - 690 zł, Pioneer DEH-P5500MP, MP3 • 1.000
zł, Panasonic DEX-X888,4x60 W, winda, - 600 zł. Chocianów,
powiat połkowicki, tel. 0508/52-25-55
RADIOODTWARZACZE : Sony MP 30, MP3, 4x50W, panel 580 zł, Pioneer DEH 3500, MP3,4x50W, winda, panel - 710 zł,
Sony CDX 5000,4x50W, winda, panel, - 520 zł. Chojnów, po
wiat legnicki, tel. 0606/18-23-50
RADIOODTWARZACZE: Sony XR 4300, winda, panel, 4x50W
• 300 zł, Blaupunkt CD 50,.4x40 W, winda, panel • 410 zł, Błaupunkt na 1 płytę CD, 4x40 W, panel - 350 zł. Chojnów, powiat
legnicki, tel. 0606/18-23-50
RADIOODTWARZACZE: Blaupunkt San Remo CD32,4x75 W,
kolorowy wyświetlacz, sterowanie CD, wyjście na wzmacniacz,
zdejmowany panel, stan b. dobry - 380 zł, Blaupunkt Alicante
CD31, 4x45 W, wyjście na wzmacniacz. Sterowanie CD, zdej
mowany panel, dużo funkcji • 370 zi. Jawor, tel. 0503/36-49-33
RADIOODTWARZACZE: Pioneer DEH P2000,4x45 W. z-RDS,
wyjście na wzmacniacz, dab control, Mosfet, trójzakresowy equalizer, dużo funkcji, zdejmowany panel, etui - 350 zł, LG na 1
płytę CD, zdejmowany panel, EQ, dużo funkcji, 4x40 W, stan b.
dobry - 320 zł. Jawor, tel. 0503/36-49-33
RADIOODTWARZACZE: Kenwood 6090 MP3,4x47 W, winda,
obracany panel, wszystkie wyjścia - 660 żł, Cldfton 6675Rz,
4x45 W, winda, pilot - 550 zł, Panasonic 123, 4x45 W, nowe.
gwarancja - 450 zł, Kenwood 4060,4x35 W - 320 zł. Sony 240,
4x34 W. D-Bass, kaseta - 200 zł. Kłodzko, tel. 074/873-33-18,
0604/59-74-41

RADIOODTWARZACZE : Blaupunkt Daytona MP53, 4x50 W,
cyfrowy korektor, duży wyświetlacz, model z 2003 r., stan b.
dobry - 700 zł, Sony XR-4200R, miękka mechanika, D-bass,
dwa kolory podświetlania, 4x50 W - 350 zł. Miłkowice, powiat
legnicki, tel. 0609/99-42-62
RADIOODTWARZACZE : do Renault Megane - 200 zł, do Re
nault Clio, Laguny, z CD - 500 zł. Świdnica, tel. 074/857-78-16,
0696/21-41-88
RADIOODTWARZACZE Blaupunkt, Grundig i inne, z dokumen
tacją, cena od 100 zł. Trzebnica, tel. 071/387-49-37,
0606/28-75-78
RADIOODTWARZACZE: JVC KD-SH 99RB, MP3, RDS, el. win
da, sterowanie subwooferem, 4x50 W, mosfet • 900 zł, JVC
KD-LH 2000R, animacje, MP3, 4x50 W, winda • 940 zł, Blau
punkt MP72, MP3, 4x50 W, el. winda, RDS • 900 zł, Pioneer
DEH-4300R, winda, sterowanie subwooferem, 4x50 W , mos
fet, na 1 płytę - 550 zł. Wrocław, tel. 0506/79-03-91
RADIOODTWARZACZE: JVC KD-SH 77RB, model 2003 r„ ster.
subwooferem, el. winda, 4x50 W - 650 zł. Sony CDX-C5000R,
winda, 4x50 W, na 1 płytę, CD-text - 450 zł, Pioneer DEH-825R,
winda, DSP, na 1 płytę, RDS - 500 zł, Panasonic DFX-100N,
winda, 4x40 W, na 1 płytę - 400 zł Pioneer DEH-1530R, na 1
płytę, model 2003 r. - 400 zł. Wrocław, tel. 0505/68-39-66
RADIOODTWARZACZE : Grundig SCD-2490, na 1 płytę, 4x45
W, RDS, stan b. dobry - 300 zł, Pioneer DEH-2030R, na 1 płytę,
mosfet, 4x45 W, RDS - 350 zł, JVC KD-S777R, na 1 płytę, ko
rektor, RDS - 380 zł, Blaupunkt Biarritz, na 1 płytę, RDS, DMS 400 zł, Kenwood KDC-4070R 1 płytę • 350 zł. Wrocław, tel.
0506/79-03-91
RADIOODTWARZACZE : JVC KD-LH 7R, MP3,4x50 W, winda,
equalizer, RDS - 650 zł, Sony CDX-MP40, MP3,4x50 W, X-płod.
winda, DSO, equaGzer • 600 zł, Kenwood KDC-6011G, MP3,
4x50 W, CD-text, winda, RDS • 700 zł, Blaupunkt Acapulco, MP3,
folia na wyświetlaczu, 4x50 W, RDS winda • 750 zi. Wrocław,
tel. 0697/57-29-64
RADIOODTWARZACZE : Alpine CDA-9812RB, MP3, 4x60 W,
el. winda, ster. subwooferem i kompaktem, CD-text • 1.200 zł,
Pioneer KEH-8010R, animacje, 4x50 W, mosfet ♦ zmieniacz na
6 płyt i kabel - 750 zł, Clarion BD-329R, model 2004 r., alum.
panel, M-bass, 4x45 W • 400 zł Redstar, winda, na 1 płytę, RDS
• 250 zł. Wrocław, tel. 0506/79-03-91
RADIOODTWARZACZE: Panasonic DFX-701N, na 1 płytę CD,
animacje, RDS, MOSFET • 700 zł, Kenwood KDC-9090R, na 1
płytę CD, obracany panel, animacje, RDS, 4 x 50 W - 900 zł,
JVC KD-LH2000R, na 1 płytę CD, M03, winda, animacje, zmia
na kolorów - 950 zł i inne. Wrocław, tel. 0505/40-43-09
RADIOODTWARZACZE : Blaupunkt Florida RD168, na 1 płytę
CD. RDS. 4 x 40 W - 300 zł, Alpine CDM-7834R, na 1 płytę CD,
RDS, sterowanie CD - 350 zł. JVC KD-S723R, na 1 płytę CD, 4
x 45 W, equalizer, najnowszy model - 400 zł, Kenwood
KDC-7090R, na 1 płytę CD - 600 zł i inne. Wrocław, tel.
0504/41-24-00
RADIOODTWARZACZE : Sony CDX-M040R, na 1 płytę CD,
M03, winda, RDS. 4 x 50 W, najnowszy model, fabrycznie nowy
- 700 zł, JVC KD-SC900R, na 1 płytę CD, MP3, winda, RDS, 4 x
45 W, najnowszy model - 650 zi, Panasonic DFX-572N, na 1
płytę CD, MP3, winda, RDS - 800 zł i inne. Wrocław, tel.
0504/41-24-00
RADIOODTWARZACZE: Pioneer DEH-P8400, MP3, podwójny
panel, animacje, stan idealny - 1.800 zł, JVC KD-LH3101, MP3,
nowy model - 1.080 zł, Alpine CDM-7892R, 4 x 50 W, stan ide
alny • 630 zł, Becker Monza, MP3, nowy model, stan ideainy •
650 zł, Pioneer ANH-P9R -1.230 zł. Wrocław, teł. 0697/22-46-71
RADIOODTWARZACZE FORD 3000 Traffic, szeroki, panel • 250
zł, Pioneer DH 3000, RDS. CD, panel, 4x45 W, ISO - 450 zł.
Panasonic CO RDP, RDS, CD, 4x45 W. panel, ISO - 370 zł,
Philips Carin 3000, RDS, CD, nawigacja - 650 zł. Renault CD
RDS, Clio III • 400 zł, Blaupunkt Beta do VW. Wrocław, tel.
0692/00-44-20
RADIOODTWARZACZE GRUNDIG SCO, x1 CD, 4x45 W, nowy,
system antywstrząsowy • 300 zł, Pioneer 2030R, MOSFET, x1
CD, 4x45 W, equalizer • 350 zł, Pioneer DEH 1530R, 2003/04 r.,
4x45 W, x1 CD, korektor - 400 zł, Blaupunkt Biarritz, fioletowe
podświetlenie, x1 CD, DMS, RDS • 400 zł. Wrocław, tel.
0505/68-39-66
RADIOODTWARZACZE JVC : KDSX 599, RDS EON, duży Mo
rowy wyświetlacz (autostrada), zdejmowany panel, BBE, ISO.
dużo funkcp, sterowanie CD - 420 zł, KDS 673, 4x45 W, RDS
EON, zdejmowany panel, dużo funkcji, equalizer, ISO, na 1 pły
tę, stan b. dobry • 370 zł. Jawor, tel. 0503/36-49-33
RADIOODTWARZACZE PIONEER : typ KEH-P8600R, winda,
2 kolory wyświetlania, subwoofer, pilot, drewniana obudowa,
cena - 370 zł, typ KEH-P5900, kasetowy, 4x45 W, cena - 270 zł.
Chocianów, powiat połkowicki, teł. 0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZE PIONEER: na 1 płytę CD, panel, cena
- 320 zł, typ DEH-1400R, cena • 360 zł. Chocianów, powiat poIkowicki, teł. 0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZE SONY : na 1 płytę CD, panel, cena •
230 zł, DCXL-400, 45 W, XPLOD, cena • 360 zł. Chocianów,
powiat pofltowieki, tel. 0606/55-12-22
RADIOODTWARZACZE SONY CDX-C5000R, winda, 4x50 W.
sterowanie CD. CD-text - 450 zł, Sony CDX-L580X, winda, 2003
r.. 4x50 W, DSO, X-płod, EQ3 - 480 zł, Panasonic DFX100N,
4x40 W, winda, x1 CD, RDS - 400 zł, Kenwood KDC 4070R, x1
CD, RDS, kolorowy wyświetlacz • 350 zł. Wrocław, tel.
0506/79-03-91
RADIOODTWARZACZE SONY CDX MP70,2003 r., MP3,4x52
W, stereo, subwoofer, el. winda - 1.040 zł, Pioneer 8010R, ani
macje, 4x50 W, kaseta, MOSFET, wszystkie wyjścia • 500 zł,
Blaupunkt Acapulco, folia na wyświetlaczu, MP3,4x50 W, ko
rektor, winda - 750 zł, Pioneer KEH 4830R. Wrocław, tei.
0697/57-29-64
RADIOTELEFON kompletny, prod. japońskiej, zasięg 1.5 km, z
bateriami, możliwość wysyłki pocztą, * 150 zł. Prężyce, tel.
071/317-11-91
RADIOTELEFON MOTOROLA 950 czarny, przewody elektrycz
ne i antenowy, mało używany, I właściciel, stan techniczny ide
alny, - 750 zł. Wałbrzych, td. 074/841-58-04
RADIOTELEFONY ECHO 4 2 sztuki, + ładowarka, • 220 zł. Prze
mków. tel. 076/832-05-69
SCHEMATY SERWISOWE do wieży Diora 502 • 10 zł/szl Bie
lany Wr.. tel. 0504/70-96-34
SŁUCHAWKI PHILIPS HC 8355 bezprzewodowe, na gwaran
cji, stan idealny, • 129 zł. Legnica, tel. 0601/54-01-32
SŁUCHAWKI PHILIPS HC 8355 bezprzewodowe, w komplecie
nadajnik, zasilacz i ładowarka do akumulatorów, gwarancja, stan
idealny, • 129 z ł , cena sklepowa - 250 zł. Wrocław, tei.
071/342-81-88, 0501/15-50-90
SŁUCHAWKI SENNHEISER MX400 gwarancja. 2-miesięczne,
• 50 zł. Wrocław, tel. 0506/62-61-85
SŁUCHAWKI THOMSON WHP 520 bezprzewodowe, kpi., stan
idealny, akumulatory, zasilacz, • 120 zł. Wrocław, tel.
0601/22-84-22
SPRZĘT RTV: wieża Philips FW-650, radio, magnetofon 2-kieszeniowy, kompakt na 7 płyt, 2 kolumny Philips, tuner, oryg.
pilot • 550 zł. Sony, 2 kolumny, CD, magnetofon 2-kieszeniowy,
tuner - 315 zł lub zamienię na telefon GSM Nokia. Jelenia Góra,
tel. 0695/60-50-21
SPRZĘT RTV: wzmacniacze Grundig V1000,2x90 W, 4x45 W,
contour - 230 zł; amplituner Grundig R1000,2x100 W, 4x50 W,
contour, MPX, model wysokiej klasy • 250 zł; wieża Fisher 2x60
W, tuner, magnetofon - 250 zł. Legnica, tel. 076/856-15-68/
0694/09-34-25
-SPRZĘT RTV : amplituner Onkyo TX-7620, magnetofon 2-kie
szeniowy Aiwa AD-WX777, Dolby B/C, AMTS, kolumny Universuro Power Box, 200 W, - 650 zł. Leszno, tel. 0609/70-29-06
SPRZĘT RTV : kolumny B&W 602 Ś3 • 1.050 zł, odtwarzacz
DVD Philips 1010 -1.000 zł, dekoder Pioneer 1630 - 700 zł.
Leszno, tel. 0603/31 -29-47
SPRZĘT RTV : radioodtwarzacz Red Star, MP3, winda, kolor
srebrny, panel • 390 zł, wieża Philips FW-650, kolumny, pilot
(nieoryginalny) - 710 zł. Pieszyce, powiat dzierżoniowski, tel.
0601/80-60-38
SPRZĘT RTV: płyta Commodor PC-50, na częśd, kilka sztuk 50 zł/szt.; układy scalone LH5062B - 5 zł, NS16450N - 2.50j ł .
Wrocław, tel. 0508/12-11-72
SPRZĘT RTV : telewizor Star 4004, ekran 5,5”, 12/220 V • 90
zł, magnetofon-adapter, stereo - 100 zł. Wrocław, tel.
0697/56-66-69
SPRZĘT RTV: wzmacniacz Dynamie Peaker DA-4140,2x40“W
• 220 zł, tuner Pioneer F-447 SR - 200 zł i kolumny Tonsil 2x60
W, 8 omów • 220 zł. Wrocław, tel. 071/363-44-51
SPRZĘT RTV: kino domowe Mustek, nowy model, 5 kolumn i
basowa, odczytuje płyty VCD, CD/R, DVD/R, MP3 - 699 zł; ma
gnetowid Sony SLV-811, model wysokiej klasy • 350 zł; magne
towid Orion, 2-kasetowy, do przegrywania - 350 zł; telewizor
21* - 399 zł i telewizor Orion 28*, panoramiczny, wbudowany
dolby pro-logic • 699 zł. Wrocław, teł. 0503/40-13-36
SPRZĘT RTV: kino domowe Palladium, 5 kolumn i basowa -

799 zł oraz odtwarzacze DVD, Philips 701, srebrny - 380 zł,
Grundig, srebrne, bez pilota - 250 zł, JVC XV-S40, VCD,
CD/R, DVD - 370 zł i Pioneer 535 • 350 zł. Wrocław, teł.
0503/40-13-36
STOJAKI DO KOLUMN bocznych, uniwersalne, kolor srebr
ny, regulowana wysokość, mogą być do .kina domowego”
LG, Sony, Samsung, JVC, Philips lub'Panasonic,‘2 szt, • 150
zł. Zielona Góra, tel. 0602/80-28-11
SUBWOOFER 100/200 W, 8 Ohm, pasywny, 2 głośniki, na
daje się do kina domowego, - 100 zł. Bielany Wr., tel.
0504/70-96-34
8UBWOOFER czarny, 8-kątny, wysoki połysk, głośnik Atexsound, wentylowany, kosz chromowany, 200 W, 3.6 oma, •
260 zł. Lubin, tel. 0503/62-94-24
SUBWOOFER 4-głośnikowy, 200 W, - 280 zł. Namysłów, tel.
0604/84-04-45
SUBWOOFER samochodowy tuba 300 W, - 210 zł. Oława,
tel. 0601/14-72-11
SUBWOOFER BOSCHMANN samochodowy, w obudowie,
małe wymiary, moc 450 W, aktywny, stan idealny -1 5 0 zł,
lub zamienię na obrotnicę do anteny satelitarnej, bagażnik
dachowy, mocowany na poprzeczki, do Audi 80 B4. Prze
worno, tel. 074/810-22-89 po godz. 20
SUBWOOFER INFINITY KAPPA 120, - 400 zł. Legnica, tel.
076/857-02-91, 0601/40-63-55
SUBWOOFER JBL typ CT 250, cena - 260 zł. Legnica, tel.
076/857-02-91, 0601/40-63-55
SUBWOOFER MAGNAT 600 W, zabudowany w .tubie* oraz
w skrzyni, stan idealny, średnica głośnika 30 cm - 310 zł/szt.
Gostyń, tel. 0603/07-49-38
SUBWOOFER MAGNAT samochodowy, aktywny, ze wzmac
niaczem, kpi. kabli, stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel.
0503/04-69-47
SUBWOOFER PIONEER 600 W, w oryginalnej zabudowie, 400 zł. Wrodaw, tel. 0606/42-79-50
TELEWIZOR 10* 220/12V, pasmo kablowe, pilot, 30 progra
mów, stan idealny, - 390 zł. Wrodaw, teł. 0503/54-27-95
TELEWIZOR CURTIS TP252 25*, stereo, TXT, PIP (obraz w
obrazie), timer, eurozłącze, sleep, z pilotem, stan idealny, •
420 zł lub zamienię na większy. Wrocław, tel. 071/341-42-19,
0502/89-73-21
TELEWIZOR CURTIS 21* kolorowy, eurozłącze, menu na
ekranie, stan b. dobry, -130 zł. Wrocław, tel. 071/374-43-19,
0696/41-71-01
TELEWIZOR FISHER 25* stan dobry, eurozłącze, tdegazeta, wyjście na kolumny, *230 zł. Kobierzyce, powiat wrodaw
ski, tel. 0691/81-31-60 -

O

TELEW IZO R GRUNDIG 28" 100 Hz, srebrna
obudowa • 750 zł, 28", 50 Hz, srebrna obudo
wa, model 2003 - 560 zł, 21" model 2003, srebr?
na obudowa • 420 zł, odtwarzacz DVD z nagry
waniem, P hilip s DVR 75, nowy • 1.700 z ł ( w
sklepie 3.500 zł), magnetowid Sony 7-głowicowy, stereo Hi-Fi b. w ysoki model • 460 zł, multi
PIP, zoom, „stop” klatka, funkcja 16:9, stereo,
3 euro złącza ; stan b. dobry. Le gn ica, tel.
076/854-79-60,0606/21-05-91
W84004454

TELEWIZOR GRUNDIG 24*. • 100 zł. Bolesławiec, tel.
075/644-91-95. 0503/60-96-98
TELEWIZOR GRUNDIG 25* tuner TV kablową, Dolby Digital,
Ddby Digital Surround, z pilotem, instrukcja, na gwaranęp i od
twarzacz DVD, srebna obudowa, wszystkie formaty, dekoder, z
płotem, na gwarancji, -1.400 zł. Brzeg, teł. 0600/83-75-79
TELEWIZOR GRUNDIG 21* stereo, eurozłącze, z płotem, tdegazeta, - 240 zł. Kłodzko, teł. 0605/44-85-50
TELEWIZOR GRUNDIG 29* 100 Hz. srebrna obudowa, zoom,
kłatka-stop, PIP (obraz w obrazie), eurozłącze x 2 i Panasonic,
29*, cyfrowy, srebrna obudowa, eurozłącze x 2, cena 750 zł.
Kowaiy, powiat jeleniogórski, tel. 075/718-29-28,0502/78-35-67
TELEWIZOR GRUNDIG 28* 100 Hz, PIP, zoom, scan, TXT, ste
reo, srebrna obudowa, 3 x euro, • 780 zł. Legnica, tel.
0693/76-11-43
TELEWIZOR GRUNDIG 29* stereo, TXT, menu, euro, pilot, wbu
dowany tuner sat, stan b. dobry, • 650 zł. Prochowice, tel.
076/858-46-27
TELEWIZOR GRUNDIG 29* 100 Hz, srebrny, Ddby Surround,
PIP (obraz w obrazie), stereo Nicam, bogate menu, roczny, na
gwarancji, telegazeta, dokumentacja, subwoofer, -1.250 zł. So
bótka, tel. 071/390-37-65, 0501/03-28-76
TELEWIZOR GRUNDIG 29* kdorowy, z pilotem, telegazeta,
OSD, 2 eurozłącza, 100 programów, wyłącznik czasowy, • 730
zł. Wrocław, tel. 071/790-55-65, 0503/84-43-79
TELEWIZOR GRUNDIG 28* 100 Hz, klatka-stop. stereo, tele
gazeta, menu na ekranie, z płotem 2 eurozłącza, czincze, mo
del 2002 r, • 950 zł. Wrodaw, tel. 0505/42-22-86
TELEWIZOR GRUNDIG 25* TXT, - 400 zł. Wrocław, tel.
'071/373-75-91
TELEWIZOR GRUNDIG 14* eurozłącze, bez pilota, - 205 zł.
Wrodaw. tel. 071/357-21-02. 0608/27-09-14
TELEWIZOR GRU NOIG 25* TXT ♦ pilot. - 400 zł. Wrodaw, tel.
0695/59-07-84
TELEWIZOR GRUNDIG 29* srebrny, 100 Hz, TXT, menu, pilot,
PIP (obraz w obrazie), zoom, stop, 2 x eurozłącze, czincze,
S-VHS, stan b. dobry, • 1.090 zł. Wrodaw, tel. 071/374-43-19,
0696/41-71-01
TELEWIZOR GRUNDIG 32*, panoramiczny, multi PIP, • 2.400
zł. Wrodaw, teł. 0604/88-07-65
TELEWIZOR GRUNDIG 32*, 2002 r. model MV3112, Dolby Sur
round Pro Logic, panoramiczny, 100 Hz, stereo Nicam, Virtud
Ddby Surround, PIP (obraz w obrazie), PAT, 5 formatów, zoom,
klatka-stoft, z pilotem, - 2.100 zł. Kamienna Góra, tel.
0505/07-46-87
TELEWIZOR GRUNDIG 28", 2003 r. 50 Hz, stereo Nicam, text,
płot, menu na ekranie, czincze, eurozłącze x2, - 600 zł. Wro
daw, tel. 0601/15-34-07
TELEWIZOR HITACHI, 2000 r.-28*, stereo, telegazeta, 2 x eu
rozłącze. czincze, super VHS, stan idealny, na gwarancji, - 480
zł. Kobierzyce, teł. 071/311-87-31, 0697/37-01-70
TELEWIZOR f n 14*, -130 zł. Kłodzko, teł. 0505/30-20-59
TELEWIZOR JVC 29* kolor srebrny, Dolby Surround Pro Logic,
telegazeta, wyjście na kolumny, eurozłącze x2. na gwarancji,
stan idealny, - 850 zł. Sobótka, tel. 0691/04-32-54,
0508/07-43-33
TELEWIZOR JVC 32* 100 Hz, panoramiczny, Ddby Surround
Pro Logic, menu po pdsku, stan b. dobry, • 1.790 zł. Wrocław,
tel. 071/374-43-19, 0696/41-71-01
TELEWIZOR JVC 32*, 2003 r. 100 Hz, kineskop Real Fiat, pol
skie menu, PIP (obraz w obrazie), 2 x tuner, .stop* klatka, zoom,
multi PIP, srebrna obudowa, equalizer, pilot, 3 eurozłącza. •
3.150 zł. Legnica, teł. 0696/91-31-69
TELEWIZOR JVC 28*, 2003 r. 100 Hz. polskie menu. stereo,
multi standard, .stop* klatka, zoom, multi PIP, srebrna obudo
wa, kineskop Black Matrix, 3 eurozłącza, - 1.050 zł. Legnica,
tel. 0696/91-31-69
TELEWIZOR LG 21* zpłaskim kineskopem, nowy, - 800 zł. Wro
daw, tel. 071/790-34-03, 0696/92-01-96
TELEWIZOR LOEWE 29* model Arcada 72-100, PIP (obraz w
obrazie), 100 Hz, PAT, 5 formatów, klatka-stop, tuner TV kablo
wej, na gwarancji, • 1.400 zł. Kamienna Góra, tel. 0505/07-46-87
TELEWIZOR NEPTUN 745,26* stan b. dobry, - 200 zł. Świdni
ca, tel. 0697/39-29-05
TELEWIZOR ORION 28* stereo, TXT, OSD, srebrny, roczny, tu
ner TV kablowej, - 580 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-91,
0604/29-27-67
TELEWIZOR ORION 14*. stan b. dobry, -140 zl. Świątniki, powiat trzebnicki, tel. 071/312-18-90, 0502/40-71 -30
TELEWIZOR ORION 32* stereo TXT, Ddby Surround Pro Lo
gic, 2 eurozłącza, AV, pełne pasmo kablowe, wyjście na dodat
kowe głośniki, pilot, obudowa czarna (matowa), - 890 zł. Wro
daw, tel. 0503/54-27-95

O
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TELEWIZOR PANASONIC 36PD 30D, + stolik •
10.500zł, 32 • 6400 zł, wzmacniacz Rotel Cam
bridge NAD, amplituner Onkyo TX-SR501-1670,
DVD501 - 880 zł, Marantz SR440-1920, DVD4400
• 1200 zł, Denon AVR-1604 • 1640 zł, DVD-700 1000 zł, RXV440 titan -1190 zł, DVD540 • 800 zł,
w ieia 5+1 Yamaha RXV-340+DVD 540 głośniki
5+1 - 2100 zł, Panasonic SC-HT850 - 2120 zł. Ko
lumny ImLab Chorus B&W, Sony 32FQ70- 4.800
zł, now e, g w arancja, te l. 0697/22-46-46
W84005034

O

TELEWIZOR PANASONIC TX36PL35 - 7.200 zł,
TX32PL10 • 3.600 zł, Sony KV32FQ70 - 4.600 zł,
kino domowe Panasonic SC HT 850 - 2.300 zł,
ekrany plazmowe Sony KE 42TS2 - 19.900 zł,
Panasonic TH 42PA20 - 18.500 zł. Wrocław, tel.
0601/77-26-10,071/372-39-39
W02009664

TELEWIZOR PANASONIC 29* stereo, TXT, menu, euro, pilot,
stan b. dobry, - 750 zł. Prochowice, tel. 075/858-46-27
TELEWIZOR PANASONIC 28* stereo, telegazeta, menu na ekra
nie, z pilotem, 2 eurozłącza, czincze, modd 2002 r, - 730 zł.
Wrodaw, tel. 0505/42-22-86
TELEWIZOR PHILIPS 29* 100 Hz, panoramiczny, PIP (obraz w
obrazie), bogate menu, wbudowany subwoofer, 3 x euro, klatka-stop, menu w j. polskim, dużo funkcji ♦ pilot * 1.250 zł. Bychowo, gm. Żmigród, powiat trzebnicki, tel. 071/385-52-25
TELEWIZOR PHILIPS 29* modd 29PT 8006, 100 Hz, stereo
Nicam, menu w jęz. polskim, Virtual Dolby Surround, klatka-stop,
strobo, adive control, DNR, z płotem, - 1.300 zł. Kamienna Góra,
tel. 0505/07-46-87
TELEWIZOR PHILIPS 32* 100 Hz, panoramiczny, srebrna obu
dowa, eurozłącze x 3, zoom, klatka-stop, cena 2.100 zł i Pana
sonic, 29*, 100 Hz, srebrna obudowa, eurozłącze x 2, cena 1.000
zł. Kowary, powiat jeleniogórski, tel. 075/718-29-28,
0502/78-35-67
TELEWIZOR PHILIPS 29* 100 Hz, srebrna obudowa, eurozł*
cze x 3, zoom, kineskop Matchline - 1.000 zł i Sharp, 28*, 100
Hz, srebrna obudowa, eurozłącze, zoom - 800 zł. Kowary, po
wiat jdeniogórski, td. 075/718-29-28, 0502/78-35-67
TELEWIZOR PHILIPS 28* 100 Hz, multi PIP, zoom, stereo Ni
cam, 3 x euro, srebrna obudowa, - 870 zł. Legnica, tel.
0693/76-11-43
TELEWIZOR PHILIPS 28* 100 Hz, multi PIP, klatka-stop, zoom,
format 16:9, digital, photo, kolor srebrny, - 850 zł. Legnica, td.
076/721-88-95, 0606/95-5647
TELEWIZOR PHILIPS 28* model z 2003 r., 100 Hz, panora
miczny, srebrna obudowa, zoom, klatka-stop, Ddby Surround,
hyperband, telegazeta, menu komputerowe w j. pdskim, z pło
tem, stan idealny, • 1.750 zi. Legnica, tel. 0697/63-98-39
TELEWIZOR PHILIPS 28* srebrna obudowa, euro, TXT, stan
idedny, • 530 zi. Legnica, tel. 0600/17-01-74
TELEWIZOR PHILIPS 28* 100 Hz, modd 2003 r., srebrna obu
dowa, płaski czarny kineskop, komputerowe menu, multi PIP,
zoom, .stop' klatka, Nicam, POP, telegazeta, Virtuai Surround,
hyperband, 3 eurozłącza, • 1.060 zł. Legnica, td. 076/854-79-60,
0606/21-05-91
TELEWIZOR PHILIPS 28* 50 Hz, srebrna obudowa, stereo,
mega text, hyperband, modd 2003 r., funkcja 163, deep timer,
2 eurozłącza, stan b. dobry, • 720 zł. Legnica, td. 076/854-79-60,
0606/21-05-91
TELEWIZOR PHILIPS 21* modd 2004, srebrna obudowa, pła
ski kineskop, polskie menu, Nicam, hyperband, deep timer, auto
storę, funkcja 16:9, 3 eurozłącza, • 400 zł.-Legnica, teł.
076/854-79-60, 0606/21-05-91
TELEWIZOR PHILIPS 28* 100 Hz, srebrna obudowa, • 1.500
zł. Legnica, td . 0601/54-01-32
TELEWIZOR PHILIPS 28* 100 Hz, modd 28PT910A/01, ste
reo, klatka-stop, PIP (obraz w obrazie), multi PIP, TXT, strobo,
format 16:9, photo i inne funkcje, • 890 zł. Legnica, tel.
076/723-89-15, 0504/67-14-69
TELEWIZOR PHILIPS 28* TXT, stereo, menu, 3-fetni, pilot, •
470 zf. Lubin. td. 076/846-71-05, 0603/72-82-13
TELEWIZOR PHILIPS 29* stereo Nicam, panoramiczny, Ddby
Surround, wyjście na kolumny, srebrny, roczny, stan ideainy, na
gwarancji, dokumentacja, telegazeta, - 1.050 zł. Sobótka, teL
071/390-37-65, 0501/03-28-76
TELEWIZOR PHILIPS 29* 100 Hz, stereo Nicam. PIP (obraz w
obrazie), S-VHS, subwoofer, korektor dźwięku, oryg. pilot do
kumentacja, na gwarancji, 3 eurozłącza, telegazeta, • 1.250 zł.
Sobótka, td . 071/390-37-65, 0501/03-28-76
TELEWIZOR PHILIPS 16*. stan b. dobry, -150 zł. Świątniki,
powiat trzebnicki, td. 071/312-18-90, 0502/40-71-30
TELEWIZOR PHILIPS 28* kolor srebrny, stereo. 2 x EURO. 50
Hz, nowy model, - 600 zł. Świdnica, td. 0698/44-38-82
TELEWIZOR PHILIPS 28*. 120 kanałów, czarna obudowa, bez
pilota, - 250 zł. Świdnica, tel. 074/853-42-03 po godz. 15,
0696/17-09-44
TELEWIZOR PHILIPS 29* 100 Hz, PIP (obraz w obrazie), klat
ka-stop, stereo Nicam, tdegazeta, komputerowe menu na ekra
nie, 3 eurozłącza, S-VHS, czincze, z pilotem, płaski kineskop, 1.150 zł. Wrodaw, td. 0505/42-22-86
TELEWIZOR PHILIPS 28*, TXT, euro, pilot, odłączane głośniki,
kolumny, 5-łetni, • 390 zi. Wrocław, teł. 0695/72-14-50
TELEWIZOR PHILIPS 28* srebrny, 100 Hz. stereo Nicam, TXT,
menu, płot, stop, zoom, 2x eurozłącze, czincze, stan b. dobry,
- 890 zł. Wrocław, td . 071/374-43-19, 0696/41-71-01
TELEWIZOR PHILIPS 32* srebrny, 100 Hz, panoramiczny, tryb
16:9, stereo Nicam, TXT, menu, p ło t stop. zoom, 2 x eurozłą
cze, czincze, stan b. dobry, - 1.890 zł. Wrocław, tel.
071/374-43-19, 0696/41-71-01
TELEWIZOR PHILIPS 21* TXT, eurozłącze, pilot mato używa
ny, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/328-25-96 wieczorem
TELEWIZOR PHILIPS, 2001 r. 28 cdi, panoramiczny, bogate
menu, stereo Nicam, PiP, pauza, kolor srebrny. - 900 zł. Legni
ca. td. 0693/29-7643
TELEWIZOR PHILIPS 28*. 2003 r. 50 Hz, stereo Nicam. multi
standard, top mega text, zoom, srebrna obudowa, kineskop
Black Matrix, pilot, komputerowe menu. 3 eurozłącza, - 750 zł.
Legnica, td. 0503/33-83-95
TELEWIZOR RADIOTONE CTV375 14". eurozłącze, kolorowy,
60 programów, z pilotem, stan b. dobry, • 170 zł. Wrodaw, td.
0693/43-86-91
TELEWIZOR ROBOTRON14* kolorowy, stan b. dobry, • 140 zł.
Niemcza, td . 074/837-60-11, 0606/42-34-87
TELEWIZOR SABA, 2002 r. 20*, stan idedny, - 320 zł., td.
0691/81-31-60
/
TELEWIZOR SAMSUNG 21 ćali, • 200 zł. Kłodzko, tel.
0502/37-54-42
TELEWIZOR SAMSUNG 28* 100 Hz. TXT, PIP (obraz w obra
zie), 2 x euro, srebrna obudowa, zoom, • 620 zł. Lubin, tel.
076/846-71-05, 0603/72-82-13
TELEWIZOR SANYO 32*, • 2.800 zł. Trzebnica, tel.
071/38749-37, 0606/2B-75-78
TELEWIZOR SCHNEIDER 28*. TXT, hyperband, stereo, z pilo
tem, kolor czarny, - 300 zł. Wrocław, lei. 071/344-40-91,
0602/35-61 -25
TELEWIZOR SEG 21 cdi, płot, - 260 zł. Oborniki Śląskie, tel.
071/310-21*97
TELEWIZOR SHARP 14* menu na ekranie, pilot. -170 zł. Choj
nów. td. 076/819-10-25
TELEWIZOR SHARP 29* 100 Hz, PIP (obraz w obrazie), tele
gazeta, stereo Nicam, S-VHS, zoom, roczny, bogate menu, 3
eurozłącza, na gwarancji, oryg. pilot, -1.150 zł. Sobótka, tel.
071/390-37-65, 0501/03-28-76
TELEWIZOR SHARP 32* srebrny, 100 Hz, panoramiczny, ste
reo Nicam, zoom, equafizer, 5 formatów obrazu? komputerowe
menu, 3 x eurozłącze, SVHS, • 1.950 zł. Wrocław, tel.
0600/66-39-68
TELEWIZOR SHARP 28*. TXT, - 600 zł. Wrocław, tel.
0604/88-07-65
TELEWIZOR SHARP 28*, 1995 r. srebrny, 2 x euro, top TXT,
model z 2002/2003 r., stan b. dobry, • 550 zł. Legnica, tel.
0600/17-01-74
TELEWIZOR SIEMENS 29* 100 Hz, płaski kineskop, PIP, klat
ka-stop,. zoom, S-VHS, 2 x EURO, dźwięk stereo nicam, 3 for
maty obrazu, bogate mem*> oryginalny pilot, stan idealny, - 860
zł. Legnica, tel. 0605/03-97-39
TELEWIZOR SONY KV2521D prostokątny, płaski kineskop. 450 zł. Bożków, powiat kłodzki, td. 0505/20-82-67
TELEWIZOR SONY 29* stereo, TXT, pilot, uszkodzony, - 200
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/57-62-68,
TELEWIZOR SONY 25* 5-letni. z pilotem, tdegazeta, 2 euro
złącza, w ciągłej eksploatacji, dużo funkcja stan b. dobry. • 700
zł. Giuchdazy, powiat nyski, td. 077/439-45-02
TELEWIZOR SONY 32FX65E srebrny, 32*. panoramiczny, 100
Hz, Digital Plus, stereo Nicam, subwoofer, płaski kineskop, pdskie menu, - 3.100 zł. Jordanów Śląski, Id. 0601/41-97-14
TELEWIZOR SONY 29* model KV-29FC60, płaski kineskop
Wega, srebrna obudowa, 100 Hz, PIP (obraz w obrazie), stereo
Nicam. menu w jęz. polskim, zoom, klatka-stop, z pilotem + oryg.
stolik, • 2.600 zł. Kamienna Góra, td. 0505/0746-87
TELEWIZOR SONY 29* stereo, telegazeta. pilot • 500 zł. Kryniczno. td . 071/387-81-25, 0503/90-56-71
TELEWIZOR SONY 21* stereo. TXT, płot, 2 x euro, - 300 zł.
Lubin, td. 076/846-71-05, 0603/72-82-13
TELEWIZOR SONY41*. -4.500 zł. Oleśnica, td. 071/793-31-02.
0694/61-63-64
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TELEWIZOR SONY 21' kineskop Trinitron, z pilotem, • 250 zł.
Oława, tel. 0607/73-1
TELEWIZOR SONY 29* TXT,^x EURO. stereo, z pilotem, stan
b. dobry, • 500 zł. Syców, tel. 062/786-30-70, 0600/04-29-06
TELEWIZOR SONY 29* 100 Hz, bogtye menu, -1.150 zł. Wro
cław, teł. 071/785-55-29
TELEWIZOR SONY 25* timer, z pilotem, OSO. PIP (obraz w
obrazie), 3 eurozłącza, Dolby Surround Pro Logic, - 850 zł. Wro-,
cław, tel. 071/790-55-65, 0503/84-43-79
TELEWIZOR SONY 21* stereo, telegazeta, menu na ekranie, z
pilotem, eurozłącze, czincze, S-VHS, tuner TV kablowej, - 570
zł. Wrocław, tel. 0505/42-22-86
TELEWIZOR SONY 21’ srebmy kolor, płaski kineskop Trinitron,
mono, EURO, wyjście czincze z przodu, menu ekranowe, rocz
ny, pilot, instrukcja, stan idealny, - 800 zł. Wrocław, tel.
0501/80-44-01
TELEWIZOR SONY 25*, kineskop Trinitron, stan dobry, - 300
zł. Wrocław, teł. 0502/36-17-62
TELEWIZOR SONY TXT, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0604/88-07-65
TELEWIZOR SONY uszkodzony kineskop, - 240 zł. Wrocław,
teł. 0604/88-07-65
TELEWIZOR TELEFUNKEN 24*, - 330 zł. Wrocław, tel.
071/349-53-23
TELEWIZOR THOMSON 32* 100 Hz, panoramiczny, zoom, eu
rozłącze x 3, menu w jęz. polskim - 2.100 zł i Orion, 28’ , 100
Hz, kurtyna, menu w jęz. polskim • 850 zł. Kowary, powiat jele
niogórski, tel. 075/718-29-28, 0502/78-35-67
TELEWIZOR THOMSON 28* 100 Hz, panoramiczny, roczny,
srebmy, stereo Nicam, VDS, klatka-stop, menu w języku pol
skim, dużo funkcji, stan idealny, • 1.350 zł. Legnica, tel.
076/721-88-95, 0606/95-56-47
TELEWIZOR THOMSON TX-807C 14*, 2-letni, TXT, płot, in
strukcja, stan b. dobry, - 270 zł. Wrocław, tel. 071/780-59-55,
0503/05-12-01
TELEWIZOR THOMSON 21* czarna obudowa, TXT, pilot, stan
b. dobry, • 320 zł. Wrocław, teł. 071/781-92-57,'0502/78-05-14
TELEWIZOR TOSHIBA 29V24F 29*. płaski kineskop, srebrny,
stereo Nicam, tryb 16:9, menu komputerowe, 2x eurozłącze, 2x
czincze, S-VHS, equalizer, nowy, - 1.350 zł. Marcinowice, tel.
0603/45-24-85
TELEWIZOR TOSHIBA 33* Dolby Surround Pro Logic, stop-klat
ka, PIP (obraz w obrazie), stan b. dobry. • 1.700 zł. Prudnik, tel.
077/437-61-30
TELEWIZOR UNIYERSUM 25*, stereo. TXT, bogate menu
ekranowe, euro, pasmo kablowe, pilot, stan b. dobry, - 310 zł.
Wrocław, td. 071/787-66-00, 0609/10-03-84
TELEWIZOR UNIYERSUM 28* 100 Hz, srebmy. stereo Nicam,
zatrzymanie obrazu, tryb 4:3 i 16:9, czincze, menu na ekranie,
text, pilot, zamykany kurtyną, eurozłącze x3, - 780 zł. Wrodaw,
teł. 0601/15-34-07
TELEWIZOR UNIYERSUM FT71403 28*, 50 Hz, stereo, czarna
obudowa, format 16:9,4:3,14:9, menu na ekranie, telegazeta,
łdatka-stop, superbass, z pilotem uniwersalnym, brak przedniej
klapki, 2 x eurozłącze, stan b. dobry, - 600 zł. Wrodaw, tel.
071/789-91-89, 0502/37-08-07
TELEWIZORY : Sharp 28’ , menu, stereo, telegazeta, eurozłą
cze, pilot - 500 zł, Sharp, 25*, menu, stereo, telegazeta, euro
złącze, pilot - 350 zł, Sony, 14*, menu, pilot, telegazeta, euro
złącze,.* 300 zł. Lubin, tel. 076/844-71-14
TELEWIZORY : Nokia, SEG, 21-25*, po serwisie, z pilotem, od
400 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/782-43-16, 0603/50-91-11
TELEWIZORY : 12V, 5.5*, 8*. 10*, firm SEG, Sony, Orion, w
różnych zestawach po serwisie, z magnetowidem i piotem, od
300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/782-43-16, 0603/50-91-11
TELEWIZORY 14*: Grundig, Telefunken, Tev»n; serwisowane,
10 sztuk, od 200 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz.
20, 075/782-43-16, 0603/50-91-11
TELEWIZORY: Panasonic 100 Hz, 29*. piaski kineskop, boga
te menu -1.050 zł oraz Philips 100 Hz, 29*, kolor srebmy, PIP
(obraz w obrazie), stop-kłątka, na gwarancji -1.150 zł. Sobót
ka, teł. 0691/04-32-54, 0508/07-43-33
TELEWIZORY różnych firm, do przestrojenia • 50 zł/szt. Syców,
teł. 062/785-35-26
TELEWIZORY : Thomson, 21*, z pilotem, srebrna obudowa,
euro, czincze, OSD - 450 zł, Philips, 21*, pilot TXT, euro, stan
b. dobry • 400 zł, Philips, 25*, pilot, euro, stan b. dobry • 400 zł.
Wrodaw, td. 0508/61-90-14
TELEWIZORY: Metz, 29*. 100 Hz, 9 x PIP. stop-klatka. 2 x AV,
czincz, top text, menu, zoom, strobo • 890 zł, Saba, 33*, 2 xAV
• 630 zł lub zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel.
0693/20-35-52
TELEWIZORY SCHNEIDER : Samsung 25*. telegazeta, menu,
z pilotem - 400 zł, Schneider 21*, telegazeta, menu, 2 x euro
złącze - 300 zł. Telefunken 1T , menu. eurozłącze, z pilotem •
230 zł. Wrodaw, tel. 071/765-92-76
TUNER RADMOR AM typ 5122, czarna obudowa, stan b. do
bry, -100 zł. Lubin, td. 076/724-67-55 do g. 12 i po g. 20
TUNER SAT 501 kanałów, z pilotem, -150 zł. Wałbrzych, tel.
0508/69-00-35
TUNER SAT AMSTRAD SRX-1002 analagowy, stereo, 2 wej
ścia, piot, stan idealny, - 60 zł. Wrocław, teł. 0601/95-15-59
WALKMAN PANASONIC RQ-SX32 t słuchawki, -100 zł. Wro
cław. td. 0506/62-61-85
WIEŻA 4-segmentowa, wzmacniacz, magnetofon, kompakt, ko
rektor graficzny, okablowanie * kdumny 60 W, • 300 zł lub za
mienię na telefon GSM. Jawor, tel. 0696/76-86-30
WIEŻA z kolumnami, - 70 zł. Wrodaw, td. 0605/07-49-09
WIEŻA AIWA mini NSX-SS2,3xCD, 2x tape, RDS, DSP, - 420
zł. Wrodaw. tel. 071/321-9346, 0603/51-08-73
WIEŻA AIWA kompakt na 3 płyty, magnetofon 2-kieszeniowy,
tuner, autorewers, RDS, dużo funkqi + kdumny 100 i 210 W, 500 zł. Wrodaw, tel. 0605/12-08-69
WIEŻA DIORA wzmacniacz WS-508, tuner AS-502, equalizer
FS-500T, z pilotem, kolumny Tonsil, 80 W, nowe głośniki, • 880
zł. Głogów, td. 0506/09-20-26
WIEŻA DIORA czarna obudowa, wzmacniacz, korektor, tuner,
magnetofon, kdumny, technicznie sprawna, stan idealny, • 620
zł. Lubin, tel. 076/847-30-97, 0603/11-26-73
WIEŻA DIORA magnetofon, CD, gramofon, korektor, głośniki, •
1.000 zł. Wałbrzych, td. 074/880-84-06
WIEŻA JVC inni MX-J35R, srebrna, 3xCD, 2x tape, RDS, - 650
zł. Wrodaw. tel. 071/321-93-46. 0603/51-08-73
WIEŻA MARANTZ 3-elementowa, czarna, kompakt, wzmac
niacz, magnetofon 2-kieszeniowy, ploty, stan idealny + tuner
Diora i kolumny Alton 80 W, - 1.100 zł. Świdnica, tel.
0604/17-51-19
WIEŻA PHILIPS 105 nowa, gwarancja, nie używana, stan ide
alny, - 380 zł lub zamienię na radioodtwarzacz. Legnica, tel.
0607/39-29-29
WIEŻA PHILIPS na 1 płytę CD, RO, magnetofon, z pilotem, stan
b. dobry, z kolumnami, - 500 zł. Przeworno, td. 074/810-22-89
po godz. 20
WIEŻA PHILIPS FW 326 kdor srebmy, stan b. dobry, - 390 zł.
Wrodaw, td. 0504/60-16-01
WIEŻA PHILIPS 3-elementowa:ćompakt disc CD 740;audio/video suround receiver TR 151;magnetofon 2-kieszeniowy
FC 731, * 999 zł. Wrodaw, td. 071/361-52-50, 0601/55-20-51,
0601/55-2045
WIEŻA SAMSUNG mało używana, • 1.000 zł. Wałbrzych, tel. '
074/842-30-04
WIEŻA SONY MHC-BX7 2x100 W, kompakt na 3 płyty, magne
tofon 2-kieszeniowy, tuner, RDS, pilot, - 650 zł. Dziadowa Mo
da, td. 062/785-91-96
WIEŻA SONY, - 400 zł. Wałbrzych, tel. 0606/25-61-18
WIEŻA SONY 2 x 160 W ♦ 40,2 x 200 ♦ 60 W, -1.600 zł. Wro
cław, tel. 071/341-5743
WIEŻA SONY 2 x 160 W + 40,2 x 200 + 60 W, -1.600 zł. Wro
daw, td. 0507/04-97-19
WIEŻA SONY MHC-S51 HiFi, 2x80 W, tuner CD, 2 x magneto
fon, autorewers, Ddby BC, Surround, karaoke, sleep, zegar,
budzie, 15 ustawień fabrycznych, 5 swoich, wejście video i inne,
• 550 zł. Wrodaw, tel. 071/329-28-99
WIEŻA TECHNICS amplituner AX-720, wyjście na odtwarzacz
DVD, 6 kanałów, magnetofon RS-TR 575, 2-kieszeniowy, ko
rektor GE-70, kompakt PG-580A, - 1.600 zł. Świdnica, tel.
074/85341-99
WIEŻA TECHNICS wzmacniacz SH-EH 500, tuner SH-EH 500,
kolumny, - 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-30-35,
0609/96-64-75
WIEŻA TECHNICS CH-505 (klasa A), 4-segmentowa, z pilotem,
kdumny Półaris, 120 W, stan dobry, - 1.300 zł. Wrodaw. td.
0508/61-90-14

WIEŻA TECHNICS SH-590,2003 r. mała, gwarancja, 4-elementowa, stan idealny, - 1.700 zł. Wrodaw, tel. 0601/55-76-64
WIEŻA YAMAHA 3 segmenty, Dolby Digital, dokumentacja, •
1.500 zł. Świebodzice, tel. 0607/6049-38
WZMACNIACZ AT-CS 888 Pro Logic, z pilotem, - 350 zł.
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-50-91
.
WZMACNIACZ DIORA 504 pilot, stan idealny ♦ korektor gra
ficzny, - 250 zł. Wrocław, tel. 0696/50-77-27
WZMACNIACZ JVC 4x80 W, 5 wejść, czamy, do dużej wieży,
stan idealny, • 270 zł. Dzierżoniów, tel. 0509/36-02-57.
WZMACNIACZ PHILIPS FA761 2 x 120 W, z pilotem, nowy, 450 zł. Wałbrzych, td. 074/664-71-98
WZMACNIACZ PIONEER A-Z04R 270 W, czarna obudowa, z
pilotem, do dużą wieży, modd katalogowy, mało używany, stan
dobry, - 500 zł. Wrocław, td. 0501/8044-01
WZMACNIACZ SONY FE-416, - 300 zł. Oława, tel.
0607/73-15-97
WZMACNIACZ TECHNICS 2 x 70 W, - 300 zł. Wiązów, tel.
071/394-38-21, 0504/9843-11
WZMACNIACZ YAMAHA POWER MIXER 2x400 W, 1x800 W,
wentylator, 7-pasmowy eąualizer sumy + 3-pasmowy na każdy
kanał ♦ 7-pasmowy na monitor, 16 x multiefekt, podbicie ba
sów, przydsk .MUTE*, pokrowiec, insfr. obsługi, stan idealny, •
2.500 zł. Góra. td. 065/544-72-94
WZMACNIACZ YAMAHA z radiem, - 120 zł. Wrocław, tel.
0605/0749-09
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 600 W, • 450 zł. Oława, td.
0601/65-31-25
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 4x50 W, -100 zł. Wałbrzych,
td. 074/846-30-35, 0609/96-64-75
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY BOSCHMANN 4x100 W, •
250 zł. Wrocław, tel. 0507/84-15-70
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY JENSEN prod. USA, 4-kanałowy, 4x100 W, wysokiej klasy, kompletny, okablowanie t subwoofer Earthquake DB-12, prod. USA, średnica głośnika 30 cm,
skrzyniowy, - 830 zł. Wrocław, td. 0601/96-71-01
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY RED STAR 2x250 W, - 200
zł. Oława, td. 0607/73-15-97
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY XXL AMP444 moc 200 W,
nowy, 4-kanałowy, • 250 zł. Wałbrzych, tel. 0503/5246-26
ZAMIENIĘ KINO DOMOWE nowe • na używaną wieżę Tech
nics lub inną, firmową t dopłata. Wrocław, td. 0502/07-98-55
ZAMIENIĘ KINO DOMOWE ONKYO DRL-50 nowe - na używa
ny zestaw kina domowego lub sprzęt stereo,-w dobrym stanie +
dopłata. Wrodaw, td. 0502/07-99-19
ZAMIENIĘ SPRZĘT RTV : telewizor Thomson i wieżę Sharp,
1-segmentową- na Fiata 126p, stan techn. b. dobry, z ważnym
przeglądem. Bolesławiec, td. 075/736-10-01, 0696/88-77-08
ZAMIENIĘ TELEWIZOR PHILIPS 25* czarna obudowa, kdorowy, z piotem, cena 300 zł - na ampfituner Technics, Sony i inne,
- 300 zł. Lubin, td. 0693/44-0346
ZAMIENIĘ WIEŻĘ SONY mini, z kolumnami • na konsolę Sony
Playstation 2, karta pamięci lub Microsoft X-Box, mogą być prze
robione, stan b. dobry. Jdenia Góra, tel. 0692/41-80-51
ZAMIENIĘ WIEŻĘ TECHNICS małą, 4-elementową, gwarancja,
stan idealny - 1.700 zł - na telewizor, 28 cali lub większy, 100
Hz albo dekoder SAT Pioneer. Wrocław, td. 0601/55-76-64
ZASILACZ impulsowy. 15 V. 1 A. • 40 zł. Wrocław, tei.
071/374-21-63, 0605/40-05-06
ZESTAW MULTIMEDIALNY PANASONIC samochodowy, odtwa
rzacz DVD CN-DV2000EN z nawigacją saL, piot, wysuwany
ekran 7*, kolorowy, z tunerem radiowym (RDS) Panasonic
CQ-VA707N, z piotem, kpi. okablowanie, • 5.900 zł. Głogów,
td. 076/834-16-50, 0604/43-55-19, 0606/34-77-71
ZMIENIACZ ALPINE CHM-S611 samochodowy, brak magazyn
ka, • 230 zł. Rawicz, td. 0507/15-31-64
ZMIENIACZ BLAUPUNKT na 10 płyt, okablowanie, stan b. do
bry, - 290 zł lub zamieniana telefon GSM, radioodtwarzacz.
Świdnica, td. 0602/44-62-65
ZMIENIACZ SONY CDX-51 na 10 płyt CD, samochodowy, bez
okablowania, mało używany, - 210 zł. Wrocław, tel.
0696/4148-60
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10 CD - 50 Z Ł IA CO AMATORZY FILMÓW I GIER
‘ ZNAJDĄ NA www .bigcinem a.prv.pl? Supem ow oś c i na PC i do kina dom owego: Pasja, Zapłata,
K ró l Iew 3, Mój Brat Niedźwiedź, Shade, G othika,
W ebs, Ł ow cy Skór, Tatuaż, Jaskiniow iec, Nacią
gacze, Wzgórze Nadziei, Gwiazda, b ajki, g ry PC •
6 zł/CD, Broken S word 3, C a li o f Duty, Crazy Taxi
3 i inne, w ysyłka, dow óz w e W ro c ła w iu .., tel.
0507/85-80-17
W02009214

KTeTTI FOXl

Zapraszamy:
poniedziałek - piątek
tobola 10-14

Wilczków ul. Strzegomska 11
55-320 Malczyce
tal. 071 795-10-44
fax 071 795-26-61
e-mail: biuro@komfox.pl
http://www.komfox.pl
Wrocław
ul. Komandorska 147 t
tał. (071) 783-36-94
Oleśnica
Cyber-C@fe
ul. Kochanowskiego
tai. (071) 399-95-89
Wałbrzych
_ . ul. Beskidzka 29
*1 .(0 7 4 ) 840-32-20
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Nadziei, J u s t K iss, Toy S to ry 2 PI, K siężniczka
Kaena, Myszki Detektywi PI, Nemo PI, HiddenD a ng e ro us 2, S pace C o lo n y P I,. n o w o ścifU m y@ ten bit.p l,, dow óz lu b w ysyłka , ca łą dobę,
W rocław , gm. Dobroszyce, te l. 0697/10-35-63,
0698/42-31-29

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

W01041004

106

ffim

m

.

24roty107,-

'B M u k r ł* '

mwM » m Łn

D ru ka rka : K o lo ro w a LEXMARK Z802
P Ł A S K I 17'

M g ld im : chipset SIS 768
j j j & B UBPtŚM

l l

Dysk twardy: 80GB 7200obr. 2MB

L o tu s c in d lm a

L o tu s

| P fo o łw : H

im .
Płyta główna: chipset n-force 2
P«ntęfc 266 MB DOR Pc40Q
Dyak twardy: 120 OB 7200 obr. 2MB

i Cołerof) 2.4

Płyt* główna: chipset P4X533

m m m m m m

Kart* dźwiękowa: AC 97 STEREO
Obudowa: ATX 300W z ust) z przodu
t a j M i R w fe ta P sim y a z ra ik ą

M
a
s
n
M
Dyak twardy: SO OB 7200 obr.
S200 126M3
Karta dzwUkowa: Ac«7 STEREO
UNapidt NAGKtYWARKA X 51,m
DVm
B jX m
&, m
Obudowa: A7X 300W z uab z przo '
r lH o ł t e t e t t N t a w f t J . m ywz

m

A lt y

H O

Karta dźwiękowa: 8 kanałowa
H
—
Obudowa: ATX 300W z usb z przodu

+ lj
II

Monitor LG FLATR0N ez710BH 17” Monitor LG FLATR0N ez710BH 17*v MONITOR L6 FLATR0N ez710BH 17"

UWAGA DOPŁATA DO MONITORA LCD15” MED10N TYLK() 450 ZŁ !
O

10 CD • 50 ZŁ, 5 CD • 25 ZŁ, HITY I PREMIERY
FILMOWE 2004!, Gry, MP3, bajki (d u bb in g) i ero
tyka do DVD i kom putera: Pasja, W itam y w dżun
g li, Shade, Z ró b m y s o b ie w nuka, Ł o w c y skór,
Xena, Monster, 21 gramów, Zapłata, K ról lew 3,
Looney Tunes, Sindbad, Toy s to ry 2PL i inne. Gry:
Sims Total, Desert storm II, NBA 2004, V-Rally 3
Halo, Jedi Academy, W orm s 3D PL, Hugo i inne.
G w arancjal. Dowóz i sp is g ra tis!, W ysyłka p rio 
rytetowa, jarowojtas@ tenbit. pi, te l. 0697/22-43-24
W02009724

O

10 CD - 59 Z Ł A CO DLA KOMPUTERA, GRY, FIL
MY I PROGRAMY NA PC. W rocław, ekspresowa
realizacja (w ysyłka 24 godz.). Cali o f Duty, Nemo,
S ile nt Hill 3, FIFA 2004, W orm s 3D, Je di Acade
my, C o ilin 3, Com m andos 3, Tomb Raider 6, Tony
Hawks 4, P iraci z Karaibów, Sims Plus, Pow rót
Królaf PI, Mercedes Benz, Norma 4.01 encyklo
pedie, G ho tic 2, EDu-Romy, ję zyki obce, LEX,.
a utoatlasy 2004, Bad, Boys 2 II, Hero, E qulibrium ,
Nożownik, tel. 0507/58-13-05

W81004514

MB - 40 zi, DIM 256 MB • 120 zł; pty&'$ówna z chipsetem VIA
1procesorem Pentium I I 350 MHzł .460 zł; napęd FDD -1 5 zł;
procesor Celeron 300 MHz - 50 4rehojnów, powiat legnicki,
tel. 0696/30-5940
3§p
AKCESORIA DO P C : monitory koky<Me oraz drukarka, od 100
zł. Dzierżoniów, teł. 074/832-98-98®®D3/44-53-60
AKCESORIA DO PC: dyski twardffMjfctor 40 GB - 60 zł. uszko
dzony, Seagate, 40 GB, uszkodzonej 60 zł, karta muzyczna
starego typu -1 5 zł. Jelcz-LaskowiSk tel. 071/318-38-57 po
godz. 18, 0693/61-49-51
AKCESORIA DO PC: napęd DVD S4|fł8ung x12x40, mało uży
wany, stan b. dobry - 80 zł, kabel sieo&wy, nowy -10 zł. Oleśni
ca, tel. 0503/70-04-80
AKCESORIA DO PC ; karta g r a f i k i 2 MB, -15 zł, obudowa
AT, - 15 zł; ATX, - 20 zł. Wroefe*> tel. 071/330-02-28,
0697/27-06-17
AKCESORIA DO PC : pamięć RAM$MM 32 MB • 15 zł, SIMM
64 MB - 45 zł, napęd CD-ROM x4$ - 50 zł. Wrocław, tel.
0501/49-77-17
AKCESORIA DO P C : HUB, 8 portów*-55 zł, HUB, 16 portów 115 zł, karta sieciowa 3-Com, złącze ISA -10 zł, na gwarancji.
Wrocław, teł. 0601/49-77-17
AKCESORIA DO PC: pamięć RAM-I^MB Dimm -10 zł, 16 MB
Simm -10 zł, obudowa AT -15 zł, A f # ' 20 zł, karta grafiki PCI
2 MB -15 zł, mysz AT - 5 zł. FDD akcelerator Voodoo 14
MB PCI -1 0 zł Wrocław, tel. 071/3»-Q2-28,0697/27-06-17
AKCESORIA DO PC: aparat cyfrowpftjst, z kamerą interneto
wą - 70 zł, pamięć RAM 128 SIMM^Idawiatura, mysz - 80 zł.
Wrocław, teł. 0604/10-74-54
^
AKCESORIA DO PC : procesor AMD-Athlon XP+ 2700 MHz,

Ż 071/368 75 88

■

i io 7 i/n n 7 r \K iv p u n v o i/ń iA /
Z USZKODZONYCH
DYSKOWĄ I 0501 84 26 79

O

10 CD • 59 ZŁ, 20 CD -1 0 0 Z Ł A CO DLA GIER i
ZABAWY? ABSOLUTNA atrakcja Divx film y, edu
kacja, film y d o kina dom owego, gry, program y
na PC: Com m andos 3, W orm s 3D, Tony Hawks
4, C ali o f Duty, FIFA 2004 PI, Max Payne 2, Postał
2, Tomb Raider 6, C ham pionship 4 PI, G ho tic 2
PI, NBA 2004, M idnight C lub 2, P ort Royale PI
P rince o f Persia i inne, now ości na bieżąco, gwa
rancja. spra w no ści!!] Dowóz na, teren ie W rocła
w ia , spra w dź s a m lłl, te l. 0697/57-47-04 ta n ie g ry@ w p.pl
W02009354

O

płyta główna Asus, wentylator, nowe,; gwarancja, - 450 zł /ra
zem. Wrocław, tel. 0507/81-81-22
AKCESORIA DO PC : płyta główna AMD z procesorem K-6 450
MHz + wentylator, 128 MB RAM, okablowanie, instrukcja - 200
zł, monitor cyfrowy 15' -150 zł, majftwość sprawdzenia. Wro
cław, tel. 071/327-89-24, 0507/95-73*63
AKCESORIA DO SONY PLAYSTATION : chipy, okablowanie,
instrukcje obsługi • od 5 zł/szt. Jawo^teł. 0696/76-86-30

O

ATRAKCYJNA OFERTA OlERI PROGRAMÓW NA
PC: NOWOŚCI, SZYBKA W YSYŁKA (24 GODZ.)
d oja zd !!!, A ga in st Rome, Doom 3, B attle Field
1942: Vietnam, Everest, N ełghbours From Heli 2,
Conan, S itting Duck, W ings o f Honor, Jaged A llia n ce 2: W ild fire , M idnrght Nowhere, B roken
Sword 3 PI, Ił 2 Ace Exp Pack, Pro E volutio n Socc e r 3 , FIFA 2 00 4 PI, T $ 'f S im p s o n s , CHM
2003-2004, NBA 2003, X lł£ X 2 :. The Threat, Cali
o f Duty,, 7 zł, 10CD-60 zł, 20CD-1OO zł, W rocław,
tel. 0693/81-16-48
W809Ó3464

10CD • 50 ZŁ, 20 CD • 100 ZŁ A CO BY GRAĆ?
A BY ZOBACZYĆ katalog: ww.new ss1.prv.pl, gry,
film y Divx, film y do kina dom owego, program y:
C ommandos 3 PI, P rince o f Persia, FIFA 2004 PI,
Hidden&Dangerous 2, W orm s 3D PI, Max Payne
2, C ali o f Duty, Tomb Raider 6, N B A 2004, V-Rally
3, XIII, Halo, Jedi Academy, film y: S.W.A.T., Za
kręcony Piątek i inne, gw arancjał W ysyłka!. Re
a lizacja tego samego, dnia ! Dowóz we W rocła
w iu ,
p c -g ry @ w p .p l, t e l.
0 697/28-16-11
W02009364

O

BARDZO DUŻY WYBÓR G K ft I PROGRAMÓW NA
PC: NOWOŚCI, SPIS I DOJAZD GRATIS, w ysyłka
24 godz., A g a in st Rom e^tiioom 3, B attle Field
1942: Vietnam, Everest, Neighbours From Heli 2,
Conan, S itting Duck, W iogg-of Honor, Jaged Allia n ce 2: W ild fire , M id n ig ttt Nowhere, B roken

AKCESORIA DO NOTEBOOKÓW: HDD 40 GB. CD-ROM PCM
CIA, nowy, CD-ROM wewn., FDD PCMCIA, nagiywarka Dell,
TFT 12 i 13*, modem, LAN 10/100, bateria DELL, Compaq, To
shiba, zasilacz Dell, IBM, zasilacz samochodowy 19 V, inne •

Sword 3 PI, Ił 2 Ace Exp Pack, Pro E volution Socc e r 3, FIFA 2 00 4 PI, T A * S im p s o n s , CHM
2003-2004, NBA 2003, X ll£ X 2 :. The Threat, Cali
o f Duty,, 7 zł, 10CD-60 zł, 20CD-100 zł, W rocław,
tel. 0693/81-16-48
W80003454

mmmm.
procesor A th lo n PR O 2 80 (M- z ln t
dysk tw ardy: 80G B 7200 ob r/m in
pam lęćrDO R 258M B
napęd dyskietek: 1 .4 4 M B
napęd D V D -R O M :18x
obudowa:A TX 300W
karta m uzyczrtaizJntegrow ana A C *97
karta s led o w a:zin teg ro w an a 100M b
karta graflczna:S 3 P roS avage 8 3 0 z ln t
klaw iatura: P 8 /2 W ln98
m yszka: P 8/2
głośniki: s te re o 10 0 W PM PO

D o s ta w a d o K lie n t a ( D o ln y Ś lą s k I n ie t y lk o . . . ), fo r m a ln o ś c i “n a telefo n *
10 CD - 50 ZŁ, 20 CD • 90 ZŁ, FILMY DO KOMPU
TERA 1 DO KINA DOMOWEGO, BAJKI dub bing ,
XXX, Pasja C hrystusa, 21 Grams, Zró b m y sobie
w n uka , Ż urek, Sade (P o kerzyści), 13 D uplex,
Szkoła Rocka, śm ierte ln a wyliczanka, Gorączka,
Ł aw a p rzysię g łych , S traszn y film 3, W zgórze

m

Obudowa: ATX 30CWz usb z przodu

S—

Dowolne konfiguracje, raty 0%. bez zaświadczeń, do 36m-cv.
O

m

+

OP035185

TANIO

s&

i 8re(M'W 4lH;iM9 MMB dezintegrowana I
dźwiękowa: AC 97 zintegrowana

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
2 2 4 -

m

twardy: 40 GS72Ó0 obr. 2MB

W80002564

U S U W A N IE W IR U S Ó W
O D ZYSK DANYCH KOM PUTERO W YCH

Rok zal. 1998

Płyta główna: chipset VIA Kt266
w

iODZYSKIWANIE
DANYCH <§ 0602 66 49 88
7

1-WSZY PROFESJONALNY SERWIS KOMPUTE
ROWY 24 GODZ. NA DOBĘ. Naprawy, rozbudo
wy, o dzyskiw an ie danych, sprzedaż zestaw ów
ko m p u te ro w ych . Najniższe ceny, fa k tu ry VAT.
PROBLEM Z KOMPUTEREM? Zawiesza się, d zia
ła w o ln o ? Z A D ZW O Ń P C -W IZ A R D ., te l.
0603/21-17-06

ZADZWOŃ I ZAMÓW, JUTRO PRZYWIEZIEMY Cl KOMPUTER DO DOMU I

70 zł, monitor LCD Nokia, 15", bez zasilacza, • 460 zł. Wrocław,
teł. 0609/84-51-40
AKCESORIA DO PC : procesor Intel Pentium, 100 Hz, spraw
ny, -1 0 zł, procesor Intel Celeron .slot*, wentylatory, 333 Hz,
stan b. dobry, - 30 zł, karta grafiki Intel 740AGP, bardzo wyda
na, stan b. dobry, - 30 zł, kieszeri na HDD, stan b'/dobry, • 15 zł.
., teł. 074/850-73-71
AKCESORIA DO PC : interfejs MIDI do podłączania klawiatury,
karta dźwiękowa Sound Blaster 16, oprogramowanie, • 50 d.
Bielany Wt, tei. 0504/70-96-34
AKCESORIA DO PC : obudowa AT, k. grafiki 1 MB, Sound Bląster 16 ISA z interfejsem MIDI, drukarki atramentowe, filtr ńa
monitor - od 10 zł. Bielany Wr., tel. 0504/70-96-34
AKCESORIA DO PC : obudowa ATX * zasilacz • 100 zł; karta
grafiki NVIDIA Riva TNT216 MB - 50 zł; pamięć RAM DIMM 64

O

BARDZO DUŻY WYBÓR GIER, FILMÓW ł PRO
GRAMÓW NA PC : d oja zd g ra tis , w y s y łk a 24
godz., Nemo PI, Hugo, Doom 3, Medal o f Honor:
Specops, P rince o f Persia 3, Cali o f Duty PI, S ille n t H ill 3, Pow rót K róla PI, Sims P lus, C olin 3,
Duke Nukem Forever, Der Hunter 2004, FIFA 2004
PI, Com m andos 3 PI, W orm s 3D, Jedi Academy,
encyklopedie, EDU-Romy, 1 CD - 7 zł, 10 CD - 60.
z ł, 20 CD -1 0 0 z ł, W rocław, te ł. 0603/50-87-51
W80001854

O

CD, DVD - NOWOŚCI, HITY! 10 ZUSZT. CZEGO
TYLKO ZAPRAGNIESZ: Gry, p ro g ra m y i film y
(CD, DVD) na PC, Sega Dreamcast, Sony Play
statio n I, II, X-BOX - p łyty sprawdzone (gwaran
cja!). O ferujem y w szystkie ty tu ły i bieżące nowo
ś c i (sp is w ysyła m y bezpłatnie, zam ów - n ic nie
tra cisz), prom ocja! Przy za kupie 5 szt otrzym asz
2 CD g ra tis, przy 10 szt-5 CD gra tis, w ysyłka, w
ciągu 48 godz. lu b, dowóz w d niu zam ówienia,
Opole, te l. 0607/77-84-37
W01033074

O

DIVX - 3 zł/CD, DVD -1 0 zł/szt., film y fabularne,
erotyka, bajki, now ości i starsze, rów nież w ysył
ka, również g ry i programy, realizacja do 48 godz.
Ja kość film ó w równa DVD, te ł. 0698/18-85-79,
e k s p re s o w a w y s y łk a , t e ł. 0 6 9 8 /1 8 -8 5 -7 9 .
W02010044

DRUKARKA z faksem, - 50 zł. Wrocław, teł. 0605/07-49-09
DRUKARKA QMS-PS2200 laserowa, profesjonalna, -1.000 zł.
Wrocław, tel. 071/325-20-37 w godz. 8-17
DRUKARKA FUJITSU 845C USB, 1200 dpi, pełne pojemniki
na tusz, kompletna, zapakowana, mało używana, możl. wypeł
niania pojemników na tusz, - 180 zł. Bielany Wr., tel.
0504/70-96-34
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1220C format A3, koloro
wa, 2400 dpi, profesjonalna, pełne pojemniki na tusz, mało uży
wana, -1.000 zł. Bielany Wr., tel. 0504/70-96-34

raty modernizacje
serwis wysyłka
K o m p www.kompłand.con*
u te rL a n d
T e l/fa x (074) 8 3 1 -8 7 -0 0 ,8 $ M i
Iro n ii 0504-436-786 'm m m
OP034282
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD OfficeJet 590, wielofunkcyj
na, telefaks, kserokopiarka, skaner, mało używana, stan b. do
bry, - 250 zł. Jawor, tel. 0696/76-86-30
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 610C z płytą instalacyjną
oraz głośniki aktywne Star SP 80, stan idealny, możliwość spraw
dzenia, -150 zł. Lubin, tel. 0607/25-59-38
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD DESKJET 640C na LPT i
USB, stan b. dobry, • 120 zł. Wrocław, teł. 0693/17-17-75
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD PHOTOSMART 1215 stan

TAKSOMETRY
IK A S Y DLA
T A ^Ó W E K

W G IĄ G Ł EJ
SPR Z E D A Ż Y !!!
TAKSOMETR FISKALNY
EUROFIS -1 8 0 0 ZŁ
TAKSOMETR TAXEL -3 4 9 ZŁ
KASA ELZAB TETA -1270 ZŁ
KASA VEGA TAXI -1290 ZŁ
ORAZ INNE MODELE
Do końca lutego atrakcyjne rabaty!!!

I

SPRZEDAŻ, MONTAŻ,
SERWIS

uLParkowa 25,51-616 Wrocław
Budynek Główny, II Piętro
TeL 07134-88-299, 07134-88-199
Oddział: Ostrów Wlkp.
uLLimanowskiego 3
Tel. 062-592-19-22

Komputery od 840 zł III
Oferujemy sprzedaż i autoryzowany
serwis najlepszych kas fiskalnych:
Posnet, Elzab, Optimus

Najtańsza kasa fiskalna:
870 zł netto. Drukarki
fiskalne w cenach od
1990zł do 2790 zł netto.

W A G I, C7,VTNIKI,M ATERIALE EKSPLOATACYJNE, SERWIS

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

_______

12.03.2004

K S f J S '*
SPRZEDAZ
l i
m
SERWIS
IPSNET BINGO
SIECI

-1 .0 9 0 netto
OPTIMUS F R IG O II
-1 .0 9 0 natło

k a s y

RACHMISmzt-3Mn«to
' tUBEKT* W ia to |

MMU.BU8WE*S-M0n«a#

P IP IH fi
n fttto
H
FISKAU2ACJA

e u m jota

ELZAB ALFA EXTRA - 1.890netto

kuenta

W ro c ła w , u l. L e g n ic k a 3 2 ,
idealny, z czytnikami kart pamięci, - 600 zł (w sklepie 1.200 zł).
Wrocław, tel. 0607/81-29-49
DRUKARKA LEXMARK Z-33 atramentowa, kompletna, stan ide
alny, kartridż kolorowy, pusty, -100 zł lub zamienię. Oława, tel.
071/313-87-90, 0600/34-56-81
DRUKARKA L£XMARK atramentowa, - 80 zł. Wrocław, tel.
071/352-70-85,-0695/63-37-99
DRUKARKA LEXMARK Z-11 bez tonerów, mato używana, stan
b. dobry, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/341-42-48, 0501/35-04-36
DRUKARKA LEXMARK Z-42 brak tuszu kolorowego + tusz czar
ny, nowy, -100 zł. Wrocław, tel. 0607/51-36-61

O

OPTIMUS v e n to >1.990netto
o p m | y s iiv o - 2.590nono
M P0SNET THERMAL ■2.790netto
i r A

l l l l

B

i D

a m

m

NOWI, UŻYWANE, RATY,
LEASING, MONITORY LCD

Wrocław, ul. Wita Stwosza
w osza 1-2 I
tel./fax: (071)3411-93-14
J

r

N U

m

AMD ATHLON XP 2200 Mhz
ASROCK ATX
DDR 256MB 400MHz
WD C AVIAR 40 GB 7200 Obr.
GEFORCE 4 MX440 64MB TV
N agryw arka 82 / 32 / 52
1 4 1

9 r~

AMD ATHLON XP 2400 Mhz
ASROCK ATX
DDR 256MB 400M hz
WD CAV1AR 40 GB 7200 obr.
GEFORCE Fx5200 128MB TV
N agryw arka 6 2 / 3 2 / 5 2

D o w o ln o k o m p u te r y
na t y c im i*

AMD ATHLON XP 2500 M hz ,
ASROCK ATX
b ARt ° N
DDR 256MB 400 Mhz
WD CAVlAR 80 GB 7200 obr.
GEFORCE Fx5200 128MB TV
N agryw arka 52 / 32 / 52

W w w .s k y n e tp l

Kom putery zaw ierają te i:

1 6 4 9 ,-

Proponujemy też skup, modernizacje, serwis komputerów
DRUKARKA OKI 3320 igłowa, brak głowicy, na części, • 30 zł.
Legnica, tel. 0505/13-68-85
DRUKARKA XEROX 480CX WorkCentre, wielofunkcyjna, ska
ner, telefaks, kserokopiarka, gwarancja, - 390 zł. Wrocław, tel.
071/372-58-72, 0501/75-13-72
DRUKARKI igłowe, atramentowe i laserowe, od 100 zł. Dzier
żoniów, teł.. 074/832-98-98, 0603/44-53-60
DRUKARKI Hewlett-Packard, Canon, Epson, Lexmaik i Xerox,
atramentowe, techn. sprawne i uszkodzone + części • od 40
zł/szt. Jawor, tel. 0696/76-86-30

FILMY DVD-DŹWIĘK DOLBY DIGITAL 5.1 LUB
DTS. Interaktywne menu, wyłącznie sprawdzone
wersje DVD, żadnych klnówek, film y najwyższej
jakości. Przy zakupie 7 DVD +1 a przy 10+2 DVD
w prezencie atrakcyjne ceny, szybka realizacja,

Ir
Bi

DRUKARKI HEWLETT-PACKARD laserowe, róż
ne modele, np.: 4L • 360 zł, 5L • 440 zł, 1100 - 550
zł, inne, U 5 , LJ4 Plus, po przeglądzie, gwaran
cja, faktury VAT, serw is, zapraszamy. „PRO
G R E S ” , Wrocław, ul. K nia zie w icza 37B, tel
071/342-80-63, 0501/15-50-90
W01034424

DRUKARKI HEWLETT-PACKARD DESKJET stan idealny, peł
ne tusze, zasilacze, 615C • 120 zł i 648 C -140 zł. Wrocław, te
0697/54-24-74
DRU KARKI HEWLETT-PAC KARD 850 C, 870 CXI -150 zł. Wro
cław, tel. 0609/84-5140

'

DRUKARKI IGŁOWE, LASEROWE, ATRAMENTO
WE , skup - sprzedaż • naprawy, konserwacje
faktury VAT, gwarancje, jhp@box.pop.pl. Wro
cław , ul. Trwała 1, w godz. 12-18, tel,
071/783-76-42,0601/70-54-03
W81005534

DRUKARKI SANER sprowadzone z Niemiec, używane, od 30
zł. Wrocław, teł. 0604/88-07-65
DYSK TWARDY CAVIAR WD, 45 GB. • 50 zł, uszkodzony oraz
dysk Seagate, uszkodzony, • 10 zł. Wrocław, teł. 0506/66-66-91
DYSK TWARDY SAMSUNG 20 GB. seria nr 5, uszkodzony, 70 zł. Wrocław, tel. 0693/4441 -24
DYSK TWARDY SEAGATE 5 GB, - 50 zł. Wrocław, tel.
0600/14-75-83
DYSKI TWARDE MAXTOR sprawne, mało używane: poj. 40 GB,

Z A M IA N A ♦ M O D E R N IZ A C J A

POGOTOWIE KOMPUTEROWE ♦ SERWIS
tel. (0-71) 790-54-54, kom, 0 601566-339
ijO U l. R a c ł a w i c k a 1 5 - 1 9
>0. 5 3 - 1 4 9 W R O C Ł A W
%y (biurowiec firmy budopol)
http://www.isenms.pl, e-mail: lserwls@plusnet.pl

w w w . t r e x . c o m . p l, t r e x @ o n lin e . p l

GŁOŚNIKI DO PC lub do Jcina domowego*, nowe, 5+1 subwo
ofer aktywny, pilot, nowe, kolor srebrny, - 400 zł. Lwówek ślą
ski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16,
0603/50-91-11
GŁOŚNIKI DO PC 180 W. - 200 zł. Wołów, teł. 071/389-47-83
GŁOŚNIKI DO PC FUJITSU aktywne, 80 W, na gwarancji, - 25
zł. Wrocław, teł. 071/342-81-88, 0501/15-50-90
GŁOŚNIKI DO PC VIVANCO stan b. dobry, - 35 zł. Wrocław, tel.
071/791-71-99
GRY NA MS X-BOX Ninya Gaiden, Tencho, The Suffering, 007
James Bond - 20 zł/szt. Wałbrzych, teł. 0696/23-11-71

, x to x

JU P P E Jt 1 ,1 , P S X , X B O X

F '

W IĘ K S Z Y DYSK

Z A N A J L E P S Z A CENNE

SZEROKI WYBÓR AKCESOM

8 .!

-O D W IE D Ź WAS Z O F E A T A K O N K U A E N C J IA O T R Z Y M A S Z
TEN SAM PAO DUKT

SKYNET

FILM 15-20 ZŁ/SZT. DVD, DŹWIĘK 5.1, PUDEŁKO
i KOLOROWA O KŁAD KA GRATIS!!, Pasja (Mel
Gibson), Ostatni samuraj (Tom Cruise, lektor),
Belly of the Beats (S. Seagal), Shade (S. Stallone, lektor), Zróbmy sobie wnuka (Grabowski),
Pan i władca (Russel Crowe), Liga niezwykłych
dżentelmenów (S. Connery, lektor), Władca pier
ścieni 3 (wersja z DVD, lektor). Ekspresoweas
w ysyłka , p łyty spraw dzane. W rocław , te l.
0605/73-11-02 W02009794
FILM A JA K A JAKO ŚĆ - DVD DŹWIĘK 5.1 DO
LB Y DIGITAL 6 SZT. -100 ZŁ, 10 SZT., -150 zł (naj
taniej na rynku!!!), pudełko I kolorowa okładka
gratis!!! Pasja, Belly of the beast (Seagal), Powrót króla (DVD, lektor), Stara Baśń, Zróbmy so
bie wnuka, Piraci z Karaibów (lektor), Łzy słońca
(B. W illys, lektor), Bad Boys 2 (lektor), Ostatni
Samuraj (lektor) Gothica, Ława przysięgłych (lek
tor), Mali agenci 3D. (lektor), Król lew 3, Sindbad.
Sprzedaż wysyłkowa. Wrocław, tel. 0503/30-25-82
W02009754

POGOTOW IE
KOMPUTEROWE

O

Wrocław, ul. Wita Stwosza 3
(od 1200 do 1700)

PftZCAOBKl

tel. 3284770,0605 560072

S K U P+SPR ZED A Z

tel. 78-361-60,343-00-83
316-56-64, wieczorem

n , H X , XBOX

rsx, m

FILM A JA K A JAKOŚĆ!!) AUTENTYCZNE DVD Z
DŹWIĘKIEM D OLBY DIGITAL, 5.1, kolorowa
okładka ł pudełko gratis!!! P a ja , Zróbmy sobie
wnuka, Władca pierścieni 3,.Belly of the Beast
(Seagal), Pokerzyści (Stallone, łektor), Liga dżen
telmenów (lektor), Mali agenci 3D (lektor), bajficł
z dubbingiem: K ról lew 3, Sindbad, Mój brat nie
dźwiedź Gdzie jest Nemo (dubbing) i wiele in
nych, wszystkie na. płytach Verbatim, Sprzedaż
wysyłk. (priorytet). 15-20 zł/sźt., tel. 0508/53-61 -89
Wrocław W02009764

W ŁEPSZEJT C E N IE

VI. Zgodna 4 ( boczna Traugutta I Kościuszki)
tal: (OT1) 3414484,344 02 49, flor; 342 72 23

10 la t na rynku

O

W r o c ła w , u l. H e n r y k a B r o d a t e g o 7 , ‘
te l. 0 7 1 /7 9 7 -6 6 -0 7 ,0 -6 0 6 3 1 8 9 5 2

O

o

©*

O

O

3
|

SKUP

C I I C I I T ” W ałbrzych, uL A . Kn^owef 4 6 -8 4
„O IL E IV I tel. 074 /8 4 6 -9 5 -0 5
OP040976
DRUKARKI igłowe, 3 szt., format A3, na części, • 40 zł. Legni
ca, tel. 0505/13-68-85
DRUKARKI: Citizen, Epson, Star LC 24-10, w pełni sprawne, 100 zł /szŁ Wrocław, teł. 071/372-88-85
DRUKARKI: atramentowe, z tuszem, - od 90 zł, laserowe z
tonerem, • od 250 zł, igłowe, - od 70 zł, konserwacja i naprawa,
- od 50 zł. Wrocław, tel. 071/341-10-29,0604/30-37-76
DRUKARKI: Hewlett-Packard 691C -150 zł, Canon BJC-2000
- 50 zł. Wrocław, tel. 0508/61-90-14

• komputery, akcesoria
• skup-sprzedaż-komis
• I B M - tanie zestawy,
zamiana konfiguracji

SERWIS

komputer pracuje w kompletnej ciszy
nie grzeje się, maks. temp. procesora 38* C,
stabilność pracy - każda płyta i CPU

12 .03.2004
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>PROFESJONALNE< ■

t

FILMY DO KINA DOMOWEGO I DOMOWYCH OD
TWARZACZY dźwięk Dolby Digital 5.1, duży wy
bór filmów, bajki, koncerty, hity: Ostatni samu
raj, Pan i władca, Ciało, SWAT, Formuła, Meda
lion, Matrix 1 ,2 ,3 , Zakręcony piątek, Bad Boys
2, Taxi 3, Sekcja 8, Gdzie jest Nemo? Prosiaczek
oraz wiele innych filmów • 16-20 zł/szt. Co tydzień
nowości, również film y z lektorem. Zielona Góra,
tel. 0604/84-52-52 W87001874

2

FILM -1 5 ZŁ, DVD DO KINA DOMOWEGO I DO
MOWYCH ODTWARZACZY DVD, DŹWIĘK 5.1 lub
DTS, bajki Disneya, absolutnie wszystkie nowo
śc i filmowe, idealna jakość, 100% gwarancji,
Gothika, Zróbmy sobie wnuka, Tatuaż, Rozwód
po francusku, Stara Baśń, Ginostro, Ława przysięgłych i wiele innych, również starsze, kolor,
okładki, pudełka nadruk na płycie na życzenie,
DVD-15 zł/szt.. Legn ica, te l. 0691/92-79-26
W84050444

CHŁODZENIE WODNE PC

O

O

I 5 5 9 r ~

K lie n ta .

Kartę m uzyczną 5,1, U SBx4,
Kartę sieciową 10/100,
Stacje dyskietek, Obudowę 350w,
Mysz, Ńawiaturę i Podkładkę..

O

S

FILM ABSO LUTELY DO KINA DOMOWEGO, 6
SZT.-100 ZŁ, 13 SZT.-200 Z Ł „ każdy z pudełkiem
i kolorową okładką: Pasja (Gibson), Belly of the
Beast (Seagal), Ława przysięgłych (Hackman,
lektor), Gothica, Między słowami, Rzeka tajem
nic (lektor), Ostatni Samuraj (lektor), Pan I wład
ca, Powrót króla (lektor), Liga niezwykłych dżen
telmenów (lektor) Legalna blondynka 2 (lektor),
Piraci z Karaibów (lektor),. Król lew 3, Sindbad,
w ysyłka
prioryteto w a.
W rocław ,
tel.
0697/77-61-22 W02009744

7.200 obr/min, ATA133-170 zł, poj. 80 GB, 7.200 obr./min, 2
MB cache - 220 zł. Wrocław, tel. 0691/70-31-50
FAX-MODEM model 360, zasilacz oraz przewody -100 zł. Wro
cław, tel. 071/342-68-90
FAX-MODEM model 360, zasilacz przewodowy, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/342-68-90
FAX*MODEM MOTOROLA wewnętrzny, 66 kbps, sterowniki, 40 zł. Wrocław, teł. 0607/24-93-48
FAX-MODEM ZOLTRIX Sagitta, 56kbps, - 40 zł. Świdnica, tel.
0607/40-98-64

Gwarancja 3 lata

u m

T.REX

FILM DVD, DŹWIĘK DOLBY DIGITAL 5.1, PUDEŁ
KO I KOLOROWA O KŁAD K A,: Pasja, Ostatni sa
muraj (lektor), Torque (w stylu Szybkich i w ście
kłych); Belly of the Beast (Seagal), Matrix 3 (lek
tor), Władca pierścieni 3 (Oscar 2004, lektor),
Rzeka tajemnic (Oscar 2004, lektor), Miasto Boga
(Oscar 2004, lektor), Między słowam i (Oscar
2004) Monster (Oscar 2004), Mali agenci 3D (lek
tor) i inne oraz. bajki: Sindbad, Krół lew, 3, sprze
daż wysyłkowa -15-20 zł/szt, tel. 0503/30-25-82
W02009774

f is k a l n e

tsl./ fax 3 5 5 -1 6 -5 3 , 3 5 8 -0 0 -1 0
0 5 0 1 4 9 8 2 0 0 . 0 6 0 9 061 8 0 0

Kompleks handlowy obok restauracji “ HA-NOI"

S |H

sja nieocenzurowana!), Wonderland (V. Kil mer),
Rzeka tajemnic (lektor), Ostatni samuraj (lektor),
Powrót króla (lektor), Zaginione (T, L. Jones),
Zróbmy sobie wnuka (Grabowski), Legalna blon
dynka 2 (lektor), Liga dżentelmenów (lektor), Mali
agenci 3D. (lektor), Król lew, (dubbing, sprzedaż
w ysyłko w a. W rocław , te L 0503/30-25-82
W02009734

KASY HSKALIW J B RUKARKI

m rn m S rm w m a m
B r a lU I L N E
OPTIMUS BRAVD -1290 netto

.i-

FILM A JA K A JAKO ŚĆ!!! B E Z W ERSJI KINO
WYCH. DVD DO KINA DOMOWEGO. To nie jst
Divx ani VCD. Powrót Króla, Matrbc 3, Mój Brat
Niedźwiedź. Również inne tytuły także starsze,
now oici na bieżąco, dźwięk Dolby Digital 5.1 lub
DTS, obraz DVD, wysyłamy spis na e-mail lub
adres domowy, wysyłka priorytetowa. Wrocław,
tel. 0603/21-36-86
W02009194

O

FILM ABSOLUTNIE DO DOMOWYCH ODTWA
RZACZY DVD I KINA DOMOWEGO DOLBY Digi
tal 5.1, atrakcyjne ceny, szybka realizacja. Uro
dzeni Mordercy, Liga niezwykłych dżentelmenów,
Desperados II, Niebezpieczny umysł II, Łowca
snów, Medalion, Powrót Króla, Nożownik, Ciało,
Nemo, Piraci z Karaibów, Terminator 3, Sekcja 8,
Rekrut, Hero, Krąg, Tomb Raider: Kolebka życia,
Taxi 3, bajki,, erotyki i inn e ,., tel. 0507/55-05-97
W81004544
FILM ABSOLUTNIE DVD DO KINA DOMOWEGO.
FORMAT TYLKO DVD. DŹWIĘK 5.1. W pudełkach
i kolorowych okładkach, szybka priorytetowa re
alizacja, Władca Pierścieni III, Ciało, Stara Baśń,
Nemo, Włoska Robota, Niebezpieczny umysł II,
Liga niezwykłych dżentelmenów, Urodzeni Mor
dercy, Łowca snów, Medalion, Open Rangę, De
sperados II bajki, Jądro ziemi, Sekcja 8, Termi
nator 3, Stara Baśń,. Piraci z Karaibów, Rekrut,,
Nożownik, Tomb Raider: Kolebka życia, tel.
0507/54-11-68 W81004534

duży w ybór m.in. Underworld, Bad B o ys 2,
S.W.A.T., Rekrut, Matrbc 3 Nożownik, Gdzie jest
Nemo, sp raw d ź i zamów. L e g n ica, tel.
0695/44-75-04 W03002194
O

O

FILM DVD 6 SZT. -100 ZŁ, 13 SZT. -200 ZŁ. PU
DEŁKO, KOLOROWA OKŁADKA GRATIS!! Belly
of the Beats (S. Seagal), Pasja (M. Gibson, wer-

FILMY, GRY, PROGRAMY NA PC, ATRAKCYJNA I
DUŻA KOLEKCJA. PROMOCYJNE CENY od 5 zł
do 8 zł/1 CD, Max Payne 2, Commandos 3 PI, FIFA
2004 PI, Hidden&Dangerous 2, Wojna o pierścień
PI, Moto GP2, NBA 2004, Cali of Duty, Postał 2,
Prince of Persia, Deus EX: lnvisible War, słowniki, przelewy, Panorama Firm 2003, LEX, fakturo
wanie encyklopedie, filmy. Matrix 2, Wydział za
bójstw, Taxi 3 i. inne, możliwa dostawa,, wysył
ka, gw arancja d zia łan ia , W rocław , tel.
0697/28-16-11
W02009344
GALA GIER NA PC I KONSO LE: AGAINST ROME,
Neighbours from Heli 2, Midnight Nowhere, II2
Forgotten Battles ACE, Świątynia Pierwotnego
Zła PI, Bad Boys 2, Schizm 2 Kameleon PI, Joan
of Arc, Wars and Warriors, Broken Sword 3 PI,
Conan XIII PI, programy edukac., użytkowe, fil
my: Władca pierścieni-Powrót króla Matrbc, b.duży wybór, wszystkie nowości, 10 zł, wysyłka,.
Dowóz,
5+3,
'10+8,
W rocław ,
Www.cdpc-gry.prv.pl;gryiprogramynapc@wp.pl,
tel. 0503/62-08-50 W02009934

Naal przedstaw iciela regionalni:
S trzelin 600 965 930,
Ziębice 604 456 726
A

GRY NA PC : Outbreak PL, Harry Potter, Skoki - Małysz, FIFA
2004, możl. wysyflu, • 20 zł/CD. Wrodaw, tel. 0601/67-00-55

O

GRY NA SONY PLAYSTATION 2, TYLKO DVD,
MARKOWE NOŚNIKI, 20 zl/szt. Nowości na bnżąco: Mafia, Pitfall, 007, Champions of Norratcu,
WSWE 7 Int, Nightshade, Manhunt, Cołin 4, WRC
3, Fal lout, B. Gate 2, Rtype Finał i wszystkie inne,
100 % gwarancji, spis gratis, wysyłka w 24 godz.
Wrocław, tel. 0696/87-86-78 W01025564

SER W IS K O M PU TERO W Y
• napraw a - sprzedaż
- rozw iązyw anie problem ów
technicznych i program ow ych
- Wrocław i okolice

$
£

T E L . 0 5 0 8 -3 1 3 -0 7 0

§

GRY DO KOMPUTERA, FILMY DVD DO KINA DO
MOWEGO I STACJONARNYCH ODTWARZACZY
Dźwięk Dolby Digital 5.1: Mój Brat Niedźwiedź,
Ostatni Samuraj, Łowca Snów, Urodzeni morder
cy, Medalion, Open Rangę, Sekcja 8, Piraci z Ka
raibów, Rekrut, Nożownik, erotyki, bajki, ency
klopedie 2004, języki obce, autoatlasy 2004,
Hugo, Powrót Króla PI Norma 4.01, EDU-Romy,

t W r o c ł a w u l. K r a k o w s k a 3 7 / 4 5 b u d .
I9 tel
(071)782 81 98 05*?
■nn
_
08 3 6 92 70 P n - P t 1 0 :0 0 - 1 8 :

K
om
putery | fa x (0 7 1 )7 9 6 7 9 2 3
Gwarancja do
36 miesięcy

ZESTAW
PO DSTAW O W Y
Procesor AMD Duron1600+
Pamięć 128 MB DDRAM Pc333
Płyta gł. Chipset SIS/VIA Sieć
Dysk twardy 40 GB 7200obr.
Grafika GeForce4 Mx44064MBtv
K. Dźwięk. A c’97 6 kanałowa
Napędy Cdrom 52x, FDD 3,5”
Obudowa MidiTower 300W att
Im e Klawiatura, mysz, głośniki

Ceny z
podatkiem
VAT M o n ito a n V C H r o d 4 1 7 , -

1 149.- K S

06 03 50 58 2 7 S o b o t a 1 0 :0 0 - 1 4

DO PŁATY DO
Karty graficzne - dopłaty
i P R O C E S O R Ó W G F FX 5 2 0 0 128M B tv + 8 2,
D uron 1800
+ 27,- G F F X 5 6 0 0 X T 128M B tv+ 2 0 5 ,
A th lo n 2000 + 109,- R A D E O N 9 2 0 0 8 4 M B tv + 5 5,
A th lo n 2200 + 137,A th lo n 2400 + 178,B arto n 2500 + 219,- 8 0 G B 7 2 0 0 obr.
+59,
C elero n 2 ,0
+ 193,- 8 0 G B 7 2 0 0 obr. 8 M B + 8 5,
+165,
C e le ro n 2 ,4
+ 2 3 6 ,- 1 2 0 G B 7 2 0 0 obr.
C elero n 2 ,6
+ 3 4 3 ,In n e D o p ła ty
P e n t. IV 2.4 H T + 69 0 ,- Q V D 1 6 /4 8
+ 66 + 03!
P »n t. IV 2 ,8
+ 7 2 8 ,- C D R W 5 2 /3 2 /5 2
P en t. IV 2.8H T + 8 05 - D O R 1 2 8 M B -> 2 5 M B + 8 5 , P ont. IV 3.0H T + 100 9- W in d o w s X P H e O e m + 4 1 9 ,n-CRTwM Sg,- 19*CRT od799,- 15* LCD od 1679,-17" LCD od 1879,

K O M P U T E R N A RATY - TO JE S T P R O STE!!!
M inim u m fo rm aln o ści, kred yt w godzinę, b ez pierw szej w p łaty
b ez zaśw iad czeń , raty 0% i to w szystko na telefo n . ■
N ie w ie s z czy d o stan iesz raty - zad zw oń i spraw dź.
,
Zaprojektujemy, wykonamy, zm odernizujem y

S IE C I

KOM PUTEROW E

_________w firmie, w domu, konfiguracja wielostanowiskowa Noostrady, DSL

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

N e o s tr & d a
__________ OP04011

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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SKUP-SPRZEDM
UL.KAZT8HE*ZA WLK. 39, 50-077 U/*OCLAU£
- (0/_V71) 782-85-58
# 5 % - (0/_V71) 788-96-99
|B|
-0501-151-757
-0604-621-518
EflMILi SVniTOPS®PniT.PL

POfllEDZIALEK - PIĄTEK
OD 12 .00 D 0 18.00
SOBOTA OD 12.00 D 0 15.00

lĘ y lk b
GB ADVANC

SP

M t£ P R ^ £ R O B T O M V

p m

ts jo n m

GRY NA SONY PLAYSTATION 1 , 2, GRY, FILMY,
PROGRAMY NA PC, X-B0X • 7 zł/szt., filmy i gry
DVD, przy zakupie 10 szt. - 6 zł, 20 szt. - 5 zł, naj
tańsze DVD na rynku - 25 zł, priorytetowa wysył
ka w ciągu 24 godz., pudełka, opisy i okładki gra
tis, dowóz gier do klienta na terenie Wrocławia,
pasiadamy 95% dostępnych tytułów nowości, co
tydzień: Bad Boys 2, Conan, Jak rozpętałem II.
wojnę PI, Joan of A rc„ Świątynia Pierwotnego Zła
PI, Wrocław, tel. 0694/03-55-44 W80003324

GRY NA SONY PLAYSTATION 2, FILMY DVD
sprawdzone wersje gier i filmów, niskie ceny,
dobra jakość, wszystkie dostępne tytuły gier na
nośnikach CD i DVD, 6 CD • 42 zł, 11 CD • 66 zł,
16 CD • 80 zł, 5 DVD - 1 DVD gratis, 10 DVD 4
DVD gratis, spis gratis, wysyłka 24 godz., cena
gier, nośnik CD - 8 zł, DVD - 1 5 z ł/ s z t .! !. te l.
0507/30-29-94 W84004204

G o tó w k a w
O

nn\

/ W ro n ia w ,

1 0 m

SPRZEDAZ

3 * łe ,- ^

K o m p u te r ó w i p o d z e s p o łó w
k o m p u te ro w y c h

O P 030989

( 0 7 1 ) 3 3 9 - 0 9 -7 4 - , 0 5 0 1 - 6 8 6 - 6 2 0

m

U P O I5282

GRY, FILMY I PROGRAMY NA PC: NOWOŚCI,
SPIS I DOJAZD GRATIS!!! Możliwość wysyłki,
Against Rome, Doom 3, Battle Field 1942: Vietnam, Everest, Neighbours From Heli 2, Conan,
Sitting Duck, Wings of Honor, Jaged Alliance 2:
Wildfire, Midnight Nowhere, Broken Sword 3 PI,
H 2 Ace Exp Pack, Pro Evolution Soccer 3, FIFA
2004 PI, The Simpsons, CHM 2003-2004, NBA
2003, XIII, X2:. The Threat, Cali of Duty,, 7 zł,
10CD-60 zł, 20CD-100 zł, W rocław , tel.
0603/50-87-51
W80003444

te l. Koniu: 0 602 620 486

ZAPRASZAMY: P n -P t 10:00-18:00, Sobota 10:00-14:00
W niedziele zapraszamy na giełdę komputerową
W ybfzeie W yspiańskiego - Politechnika 9:00-14:00

M IR 0 1 7 *
H Y U N D A I Q 7 7 0 s ilY e r - b la c k 1 7 " p te s id
1 7 * p la s k i j j |

m

“PUMA”

- 5 2 0 ,6 3 0 .m 7 4 0 ,-

“PANDA"

INTEL CELERON 2,4 GHz
^IN Tą.»45ATA100
RAM 286 MB ODR
HDD 40 GB
OF 4 MX 440 64MB 7V
p DŹWIĘK 32 B(T STEREO
CD-ROM X 52

C E N A : 1 4 6 0 ,R A T A : * 9 2 ,- # 7
* * 1 4 6 ,-

KOMPUTERY W DOWOLNEJ J f
g l t • “JAGUAR”
1 KONFIGURACJI
DEDYKOWANY DO BIURA
D O W Ó Z ORAZ PRZESZKOLENIE
W
AMD Pro2500A+
1 1 ! G R A T IS ! I !
ECS L7VMM3 VIA

B

E

i P E R

B

f CENA: 1660,RATA:*105,"168,-

“LION"

CENA: $99,- CENA: 1610,-

«

RATA; *6 3 ,**9 9 ,-

TYLKO DO 13 MARCA

R ATA:*102,**161,-

w w w .K A M I
Pil 300, HDD 4 GB
RAM 64 MB, CD-ROM
FDD zewn. wymienny
fax-modem, TFT 13.y

I

J 7 S 5 » |

I I I J m

m

i

L N O T E B O O K . p l (0 7 1 ) 7 9 5 6 6 5 9 1

Cena 1.250 z ł

HDD 20 GB, CD-ROM, LAN

RAM128MBDDR
14.1‘ TFTxga,fax-fnodem

Cena 3.089zł

G A IM Y SOLOPROmiH
Pentium III 850
Pili 500, RAM 128 MB 1
TFT 14’ , HDD 12 GB
HDD 6 GB, TFT 14', FDD■
RAM 128 MB
CD-ROM, to-modem 1
wym. CD-ROM i FDD

Cena 1.900 zł

C ena 2.400 z ł

CompaqArmadaM700 IB M T P 390 X IflCRONTRANSPORTZX
opcjaPIII 600 Mhz 1
Pentium III 700, FDD Pentium III 450, TYout Pentium III 500, FDD
RAM 128 MB, TrackPoint RAM 128 MB, FDD
TFT 14', HDD 12 GB
HDD 6 GB, TFT 14.1’
HDD 12 GB, TFT 14’ RAM 128 MB, CD-ROM
TV-out, fax-modem
CD-ROM, fax-modem
fax-modem,TV-out
wym. CD-RW lub DVD
Cona 2.200 rii, - . A1Cena 1.820 zł Cena 1.850 zł

^ ■ ■ ■ d

TIGER

CENA: 2020,RATA:*127,**202,-

“LAMPART”

CENA: 2035,RATA:*127,**203,-

Cena 2.00021 |
Drukarka BJCSO ll
Cena 400 zł 1

w ś z ^ s tia e . c e n y iN J s rr u m

KABEL SYGNAŁOWY DVI do monitora LCD - 30 zł. Bielany
Wr., tel. 0504/70-96-34
KAMERA INTERNETOWA ELTA 821ODC funkcja aparatu cy
frowego, nowa, nie używana, - 40 zł. Kąty Wrocławskie, tel.
0692/45-81-42
KARTA GRAFIKI ATI AGP TURBO 3D 8 MB, - 25 zł. Kłodzko,
tel. 0604/87-53-33
KARTA GRAFIKI GAINWARD ULTRA 760XP GOLDEN SAM-

KOMPUTERY W PROMOCYJNEJ CENIĘ !!!
108

K

IBMThinkPad 600E NOWY II! Celeror 1700 DELLLATITUDE C600

PROWIZJI
ODSETEK
1WPŁATY
PANTERA

P.H. ZEBRA opo4ww1
Bezpośredni Importer po leasingowego
sprzętu komputerowego firmy

DELL
Zaprasza wszystkich zainteresowanych.
Oferujemy w sprzedaży:
NOTEBOOKI, MONITORY 17119 cali,
KOMPUTERY STACJONARNE
np. Dell P790 monitor 17 cali fiat

RATA:*176,**2 8 8 ,-

C e n a 370 zł

“GEPARD”

CENA: 2250,RATA:*140,**2 2 5 ,-

OP023493

warka x12/x10/x40, 256 MB DDRAM, obudowa ATX Codegen,
karta dźwiękowa 16-bitowa, FDD 1.44 MB, • 1.700 zł. Bielawa,
teł. 0692/66-52-56
KOMPUTER PC AMD ATHLON 1000 HDD 40 GB, 256 MB RAM,
karta graficzna RIVA TNT 2 M 64, AC 97, FDD, CD-ROM x 54,
klawiatura, mysz, monitor Philips 17* cyfrowy, • 1.499 zł. Bole
sławiec, tel. 0691/92-56-44
KOMPUTER PC AMD ATHLON 1600 XP srebrna obudowa, HDD
80 GB, 256 MB DDR RAM, karta graf. GeForce 4 MX 440,
fax-modem, karta sieciowa, płyta główna MSI 6380 VP III Pro, 1:450 zł. Świdnica, tel. 074/852-56-02
KOMPUTER PC AMD ATHLON 1600 256 MB DDR RAM, HDD
4,3 GB, karta graficzna ATI 8 MB, CD-ROM, obudowa ATX, 700 zł. Wrocław, tel. 0603/50-87-51
KOMPUTER PC AMD ATHLON 1700 XP+ HDD Maxtor 40 GB,
7200,128 DDR RAM, FDD, karta graf. GeForce 400 MX64 + TV
OUT, Genius Live 5.1, liteon x48x24x48, CD-RW, klawiatura,
mysz, pilot, gwarancja, - 1.550 zł. Bolesławiec, tel.
075/784-12-09, 0691/92-56-44
KOMPUTER PC AMD ATHLON 1700 + 256 MB RAM DDR, kar
ta grafiki MSI GeForce 440 MXSE, TV-out, HDD Barracuda 80

CENA: 2880,-

,

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA; OBUDOWĘ ATK, FDD 1,44MB, KLAWIATURĘ ORAZ MYSZ z PODKŁADKĄ

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA
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Oferta ważna do wyczerpania stanu magazynu.
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DEDYKOWANY DO DVD
DEDYKOWANY DO GIER
DEDYKOWANY DO DOMU
INTEL PENTIUM 4 2,8 GHz
ATHLON XP 2600*
ATHLON XP 2400+
INTEL I84SATA100
V1A KT333MHZ ATA133
VlAKT333MHz ATA133
RAM 256 MB DDR
RAM 512 MB DDR
S U
128 MB DDR
RAM 256 MB DDR
HDD 80 GB 7200
HDD 80 GB 7200
H
HDD 40 GB
HDD 80 GB 7200
VGA S3 max.32 MB z RAM ATI RADEON 0200SE 64MB TV ATI RADEON 9200SE128MB TV ATI RADEON 9200SE128MB TV
DŹWIĘK Ac97
; DŹWIĘK 32 BIT STEREO
DŹWIĘK 32 BIT STEREO
DŹWIĘK32BIT STEREO
CD-ROM x 52, K.SIECIOWA NAGRYWARKA 52x24x82
DVD+CD-RW 48x24x48xDVD16 DVO*CD-RW48x24x48xDVD16

RATY3 xO%
0 % "P R O W IZ JI
0 % ODSETEK
,0 % IW P ŁA T Y

1

T

MAKSIMUM MOCY
, MULTIMEDIALNY
DEDYKOWANY DLA UCZNIÓW
INTEL PENTIUM 4 3,06 GHz
INTEL CELERON 2,6 GHz
INTEL CELERON 2,8 GHz
INTELI845ATA100
INTEL I845 ATA100
INTEL 1845ATA100
RAM 812 MB DOR
RAM 256 MB DDR
RAM 256 MB DDR
HDD 120 GB 7200
HDD 80 GB 7200
HDD 80 GB 7200
ATI RADEON 9200SE 128MB TV
. GF 4MX44Q128MBTV
GF 4 MX 440 64MB TV
DŹWIĘK 32 Bfr STEREO
DŹWIĘK 32 Brr STEREO
DŹWIĘK 3 * BIT STEREO "
DYD+CD-4W 4dx24x48xDVD16 DVD+CD-RW 48x24x48xDVD16
NAGRYWARKA 82x24x52

" DLA POCZĄTKUJĄCYCH
*

Rok założęma - 1996
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Salon Firm ow y ul.Kraszew sklego 15A W rocław

16-bitowa, doskonale współpracuje z laptopami, również star’ szego typu, - 49 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63
KARTA TV HOP ELECTRONIC do nieliniowego montażu * ani
macje komputerowe (ponad 70), • 700 zł. Nowa Ruda, tel.
074/872-11-92
KIEROWNICA DO PSX mało używana, -100 zł. Wrocław, tel.
071/787-29-16, 0505/18-01-29
KIEROWNICA DO PSXII LOGITECH nowa, na gwaranci, For
ce Feedbag, wibracje, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/333-78-59
KIEROWNICA DO PSX, PSXII wibracja, pedały, ręczny hamu
lec, stan b. dobry • 80 zł. Wrocław, tel. 071/364-34-16,
0503/37-55-30
KLAWIATURA MICROSOFT bezprzewodowa, kompletna, uży
wana, oryginalna, zapakowana, sterowniki, radiowa, stan ide
alny + mysz, -140 zł. Lubin, tel. 0609/66-97-79
KOMPUTER AMIGA 500 A dżojstik, w kartonie, oryginalny, kla
wiatura angielska, cena - 85 zł, siwaski@interia.pl. Wrocław,
tel. 071/783-80-66, 0609/37-54-05
KOMPUTER PC 4 MB RAM, HDD 60 MB, FDD 1.44 MB, obudo
wa desktop, drukarka Xerox, monitor cyfrowy 15 cali, - 220 zł.
Jawor, tel. 0696/76-86-30
KOMPUTER PC nowy, gwarancja na 24 miesiące, 256 MB DDR
RAM, karta grafiki XP 64 MB, Works, 26 Hz • 390 EUR. Niemcy,
tel. 0049/34-19-90-13-79
KOMPUTER PC AMD 333 K6-2 zintegrowana karta dźwięko
wa, port USB, 64 MB RAM, karta grafiki ATI Rage Pro 8 MB
AGP, CD-ROM x36, FDD 1.44 MB, obudowa AT, zasilacz 200
W, modem, brak dysku twardego + program .Star Office”, - 250
zł. Legnica, tel. 0608/77-77-69
KOMPUTER PC AMD ADHLON 2400 XP+ karta grafiki GeForce FX-5200128 MB AGP x8, HDD 20 GB, CD-ROM x52, nagry-

OP 023493

790
netto
nowe

z gwarancją
ul. Strzegomska 148 , tel. 071/373 78 75

GRY NA SONY PLAYSTATION 1, 2, X-BOX, (DVD),
GRY, PROGRAMY, FILMY NA PC - 7 zł/CD!!! Superbogata oferta na konsole • posiadamy maksi
mum tytułów • także na DVD (do 5-1 gratis), na
PC, bogata oferta gier i programów, filmy Divx
oraz DVD (bogata kolekcja filmów DVD), tylko w
superjakości, nowości na biężąco, pudełka i opi
sy na życzenie, gwarancja, firmowe nośniki, gry
sprawdzone,, pow. 10 CD • 6 zł, 20 CD, 5 zł/CD!!!
Wrocław, tel. 0603/39-15-93 W80003484

e-m ail: lnfo@ fr-prime.pi

GRY, PROGRAMY, FILMY NA PC, GRY NA SONY
PLAYSTATION 1, 2, X-BOX (także DVD) • 10
zł/CD!!! Najlepsza oferta na PC • ponad 95% moż
liwych tytułów, na PS1 i PS2,100% tytułów!!! Fil
my Divx oraz DVD (bogata kolekcja) tylko w superjakości!!! Gry na PS2 i X-Box, także w forma
cie DVD! W (najlepszej na rynku cenie (do 5-1
gratis)!!! Nowości na bieżąco, pudełka i opisy na
życzenie., gwarancja, nagrywamy na, firmowych
no śn ika ch , W rocław, te l. 0694/27-62-65
W80003474

i n ^ tf

GRY NA SONY PLAYSTATION 1, 2, X-BOX, GRY I
PROGRAMY NA PC • 10 zł/szt., gry i filmy, DVD •
25 zł, przy zakupie 5 CD • 3 CD gratis, 10 CD - 7
CD gratis, posiadamy ponad 5.000 pozycji, no
wości na bieżąco PC: Świątynia Pierwotnego Zła
PI, Massive Assault PI, Shizm 2 PI, Joan of Arc,
Conan, Raillroad Tycoon 3 PI wysyłka, termin
realizacji 24 godz. (priorytet), pudełka*, katalog
gratis, dowóz, gier do domu na terenie Wrocła
wia, Wrocław, tel. 0605/15-35-72 W80003344

FISKALNE

r Prime
i Computers

GWARANCJA 24/36 MIESIĘCY !!!

SKUP

GRY, PROGRAMY I FILMY (CD , DVD) NA PC,
PLAYSTATION I, II, SEGA DREAMCAST, X-Box •
10 zł/szt., wszystkie tytuły i nowości (bezpł. spis,
płyty sprawdzone • gwarancja!) Przy zakupie 5
szt. otrzymasz 2 CD gratis, przy 10 szt.-5 CD gra
tis, najszybsza dostawa! Dowóz w dniu zamówie
nia lub wysyłka max. następnego dnia po złoże
niu zamówienia, dzwoń już dziś!. Jelenia Góra,
tel. 0603/48-43-35 W01033084

PC-LOTUS tel:071-78-180-58
WROCŁAW ul: Krasińskiego 28

Od

m

GRY NA SONY PLAYSTATION 1 , 2 - 1 0 ZŁ/CD.
DVD - 25 ZŁ/CD. KATALOG GRATIS! Do 5-3 do
10-7 gratis!!! Posiadamy ponad 95% dostępnych
tytułów, nowości, co tydzień, ekspresowa wysył
ka maks. 24 godz. (priorytet), dowóz gier do
domu, na terenie Wrocławia, nowości, co tydzień,
gry sprawdzone, nagrywane na firmowych nośni
kach, pudełka opisy, gratis, zadzwoń i zamów
bezpłatny katalog. Wrocław, tel. 0694/81-87-12
W80003354
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GRY NA SONY PLAYSTATION 1 , 2, TAKŻE DVD
ZA 25 ZŁ, GRY NA PC, FILMY, programy do PC!
Do 5 CD • 5 płyt gratis! Do 10 • 10 płyt gratis!
Katalog gratis! Dowóz w dniu zamówienia gra
tis! Pełne i sprawdzone wersje gier i programów
• 100% gwarancji! Wysyłka • priorytet gratis! Po
wyżej 10 CD! Nagrywamy na Verbatimach i czar
nych CD - bez dopłaty! Posiadamy ofertę 7.000
tytułów!!!. 10 zł/CD, Wrocław, tel. 0693/80-05-13
W02010244

GRY NA SONY PLAYSTATION 1,2, DREAMCAST,
X-B 0X, FILMY DIVX oraz gry na DVD, pełne i
sprawdzone wersje na nośniku (Verbatim) + ka
talog gratis, posiadamy w sprzedaży nowe kon
sole PS2 i X-B0X, przerobione i nieprzerobione,
dowóz na terenie Wrocławia, dla osób spoza Wro
cławia wysyłka priorytetowa, odwiedź nas na
stronie httpJ/cdgames.w.interia.pl, PS2, PSX, DC '
10 zł, X-B 0X -1 2 z ł„ DIVX - 8 zł, DVD - 30 zł,
Wrocław, tel. 0503/67-08-19 W02009454

F L A T R O N

-

GRY NA SONY PLAYSTATION 1, 2, X-BOX, GRY I
PROGRAMY NA PC -10 zł/szt., gry i filmy, DVD 25 zł, przy zakupie 5 CD • 3 CD gratis, 10 CD - 7
CD gratis, posiadamy ponad 5.000 pozycji, no
wości na bieżąco PC: Świątynia Pierwotnego Zła
PI, Massive Assault PI, Shizm 2 PI, Joan of Arc,
Conan, Raillroad Tycoon 3 PI wysyłka, termin
realizacji 24 godz. (priorytet), pudełka*, katalog
gratis, dowóz, gier do domu na terenie Wrocła
wia, Wrocław, tel. 0605/15-35-72 W80003334

GRY NA SONY PLAYSTATION 1 ,2, GRY NA PC,
PROGRAMY I FILMY NA PC! DO 10 CD -1 0 CD
gratis! Do 5 CD - 5 CD gratis! 10 zł/CD! DVD - 25
zł! Katalog gratis! Dowóz w dniou zamówienia
(we Wrocławiu), gratis! Pełne i sprawdzone wer
sje gier i programów • wysyłka priorytetowa 24
godz. • 100% gwarancji! Nagrywamy na Verbatlmach lub czarnych CD! Bez dopłaty! Posiadamy
w ofercie ok. 7.000. pozycji!!! 10 zł/CD, Wrocław,
tel. 0694/30-63-65 W02010254

GRY NA PC, FILMY I PROGRAMY. ATRAKCYJNE
CENY. Worms 3D, Nemo, Tomb Raider 6, Collin 3
PI, Tony Hawks 4, Piraci z Karaibów PI, Sim s Plus,
Jedi Academy, Delta Force, Sillent Hill 3, Cali of
Duty, FIFA 2004, Mercedes Benz, Hugo, Powrót
Króla PI, Norma 4.01, EDu-Romy, encyklopedie
2004, języki obce autoatlasy 2004, LEX, Włoska
Robota, Tożsamość, Sekcja 8,. Nożownik, Hero,
Bad Boys, II, Wrocław, ekspresowa realizacja, 24
godz., tel. 0507/55-64-27 W81004504
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Ogromny Wybór Gier Na PS2 i Xbox’a Naprawimy każdą konsolę, i ols. obedrzemy Clę. ze. sltóryi
C e n y o d 9 9 , - P L N ! ! ! PRZERÓBKI: PS2,XBOX,PsO»e,PSX

GRY DVD NA PLAYSTATION 2 O RAZ X*BOX.
Wszystkie dostępne tytuły, nowości na bieżąco,
wysyłka w 24 godz. pocztą. Gry DVD • 25 zł, gry
C D -10 zl, przy zakupie 6 DVD jeden DVD gratis,
przy zakupie 10 CD 5 CD gratis, dla stałych klien
tów liczne rabaty, spis wysyłam gratis, gry przed
wysłaniem są sprawdzane, tel. 0604/35-30-01',
zadzwoń a dowiesz się. więcej! gryD VD - 25 z ł„
CD-PC, PS2 -10 zł, Wrocław W81004704

http://w ww .e-prim e.pl

PLE 450/900 MHz, czas dostępu pamięci 2.5 ns, VIVO, DVI,
TV-out, nowa, w pudełku, pełne okablowanie, gwarancja 3 lata,
- 650 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74, 0691/59-58-98
KARTA GRAFIKI GEFORCE III Ti450 Powerpack Gainward, 64
MB, DOR, wyjście telewizyjne, zapakowana + gra .Chrome*, 315 zł. Wrocław, tel. 0607/51-36-61
KARTA GRAFIKI INTEL 740 AGP 8 MB, ze sterownikami, stan
b. dobry, - 30 zł: Legnica, tel. 076/721-51-65, 0601/18-35-87
KARTA GRAFIK) RIVA TNT M-64 32 MB + sterowniki, 2 szt.,
stan idealny, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/393-32-26,0697/33-37-53
KARTA SIECIOWA .3C0M ETHERLINK III COMBO PCMCIA,

ic m u M t i t o ttr t M r ?
3 w*6s. G w a r a n c j i 3 9 0 0 * 4

Wrocław, szybka realizacja,, w szystkie filmy,
sprawdzane (wysyłka 24 godz.), tel. 0507/54*11*29
W81004524

(el.: (071) 329 3377, (071) 329 33 71
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SKUPUSZKODZONYCH I

> CODZIENNA WYSYŁKA KURIEREM
> OGROMNY WYBÓR AKCESORIII
GIER DO KONSOL
> RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁAT? ^

Gwiaździsta 59-61 pok.3, tel. 071/ 797 58 31
e-mail phzebraQphzebra.pl
GB 7200 obr., płyta główna GIGABYTE GA-7VAX z kartą mu
zyczną 5.1 i kartą sieciową, nagrywarka Liteon, monitor, mysz
optyczna, klawiatura, gry, programy, • 1.450 zł. Kłodzko, tel.
0507/12-07-59
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2000 XP+ 256 MB RAM DDR
400, HDD 40 GB 7200 obr., karta graf. GeForce 4 64 MB z
TV-out, karta muzyczna 5.1; karta sieciowa, QD-ROM x52, nowy,
gwarancja, - 1.100 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74,
0691/59-58-98
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2000 XP 256 MB DDRAM, HDD
40 GB, CD-ROM x44, karta grafiki AGP, karta dźwiękowa AC-97,
klawiatura, mysz, monitor 17 cali, • 1.450 zł. Oleśnica, tel.
0603/67-53-69
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2000 XP+ 256 MB tfAM, HDD
40 GB, FDD 1.44 MB, karta grafiki GeForce 4 64 MB z TV-out,

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl
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Gwar/WTujemy
najniższe ceny!

www.antcomputers.com.pl
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- przyjdź z ofertą
konkureńcjl a otrzym asz
ten sam produkt w tej samej
lub niższej cenie!
- zakupy przez telefonl
- RATY przez telefonl - 0%

!!!

Jeżeli nie wiesz. którv....zadzwoń i porozmawiaj z naszymi specjalistami: pomogą Ci zamówić dokładnie to. co potrzebujesz.

ZADZWOŃ PO CENĘ SWOJEJ KONFIGURACJI !ll Dowóz na terenie Dolnego Śląska!!!
AMD Athlon Mobile Pro 2600 A+
Płyta ECS L7VMM3 mATX
Karta graf. 32 MB AGP SHARE
Karta muzyczna AC 4 kanały
128 MB DDR; 2XUSB 2.0,
Dysk Twardy 40GB; K. sieciowa
FDD 1.44 CD-ROM X52LG

AMD Athlon

2,0 X P+

AMD ATHLON

2,4 XP+

AMD ATHLON 2,6

BARTON

CENA:

m

ó

2.4Ghz

o

c e n

®

#

9

, 0

42.6GhzfS

#

C E N A :

1149,00

1349,00

C E N A :

2 S 6 M B D D R 4 0 0 ; 4x u s b
Dy3 K Twardy 40GB 5400, k. sieciowa
m b 1,44; CD-ROMXS21.G
klawiatura, mysz
RATA: 135,33 zl

1799,00

C EN A:

2299,00

C E N A :

3 lata gwarancji

mięć typ DDR 333 MHz, 80 GB 7200 obrotow, CD-ROM lub na
grywarka, duża obudowa, karta 64 MB, klawiatura, myszka, mo
nitor 17* • 280 zł, gwarancja 2 lata, możliwy dowóz, • 1.325 zł.
Wschowa, tel. 065/543-53-30, 071/325-61-04 Wrocław
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2600 XP+ 256 MB RAM DDR.
HDD 80 GB 7.2Ó0 obr., FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta grafiki 32
MB AGP, karta muzyczna AC’97, obudowa midi ATX, kolorowy
monitor 1T SVGA, klawiatura, mysz, pad, gwarancja, • 1.299
zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2600 XP+ 128 MB RAM DDR,
HDD 20 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta grafiki GeForce 4
64 MB AGP z TV-out, karta muzyczna AC97, obudowa midi
ATX, kolorowy monitor 17* SVGA, klawiatura, mysz, pad, gwa
rancja. • 1.369 zł. Wrocław, teł. 0502/38-82-00
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2600 XP+ 128 MB RAM DDR,
HDD 20 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta grafiki 32 MB AGP,
karta muzyczna AC’97, obudowa midi ATX, kolorowy monitor

ra, mysz optyczna, pad, cyfrowy monitor 17* z OSD, gwarancja,
- 1.860 zł. Wrocław, tel. 071/328-10-91, 0600/33-68-52
KOMPUTER PC AMD ATHLON 900 256 MB RAM, HDD 15 GB,
karta grafiki 32 MB, CD-ROM x40, karta dźwiękowa, nowa mysz,
klawiatura, gwarancja, • 730 zł. Zary, tel. 0505/20-37-89
KOMPUTER PC AMD DURON 1000 256 MB RAM. HDD 40 GB,
karta grafiki Riva TNT2 64 MB, TV-out, monitor 17’ , ♦ drukarka
Lexmark 265, zestaw zadbany, - 1.050 zł. Brzeg Dolny, powiat
wołowski, tel. 0609/21-21-96
KOMPUTER PC AMD DURON 1200128 MB RAM, HDD 40 GB,
CD-ROM x52, FDD, 4xUSB, karta grafiki, karta muzyczna, atrak
cyjna obudowa, stan idealny, - 720 z ł, ewentualnie z monito
rem 17*. Legnica, tel. 0605/54-77-95
KOMPUTER PC AMD DURON 1200128 MB RAM, nagrywarka,
HDD 60 GB, karta grafiki AGP, karta dźwiękowa AC-97, karta
sieciowa, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 17 cali, gwarancja,
-1.180 zł. Oleśnica, tel. 0694/01-46-40
KOMPUTER PC AMD DURON 1400128 MB RAM, HDD 40 GB,
CD-ROM x52, FDD, 6xUSB, karta sieciowa, modem, karta gra
fiki, karta muzyczna, nowy, - 770 zł. Legnica, tel. 0605/54-77-95
KOMPUTER PC AMD DURON 1600 128 MB RAM DDR, HDD
20 GB, CD-ROM x52, karta grafiki GeForce 64 MB, karta mu
zyczna, głośniki, klawiatura, mysz, monitor 17', stan idealny,
gwarancja, • 1.280 zł. Świdnica, tel. 0602/52-63-55
KOMPUTER PC AMD DURON 1600 128 MB RAM, HDD 20 GB,
CD-ROM x56, FDD, zintegrowana karta grafiki 32 MB (wolne
złącze AGP), karta muzyczna 5.1, klawiatura, mysz optyczna +
pad, karta sieciowa 10/100, monitor 17* z OSD, gwarancja, •
1.081 zł. Wrocław, tel. 071/328-10-91, 0600/33-68-52
KOMPUTER PC AMD DURON 2000 PRO* HDD 40 GB,
DVD-ROM, 128 MB RAM DDR, karta muzyczna,Tcarta graf. Ge
Force 64 MB, obudowa ATX - 920 zł ♦ monitor 17" OSD • 260 zł.
Legnica, tel. 0698/58-85-19
KOMPUTER PC AMD DURON 2000 PRO 128 MB RAM DDR,

S E R W IS
- AUDI0-VIDE0

K
O
M

R
U

PLAYSTATION
-GSM

-

A W P R A W 7A#V
F>F * Z E F łO B IM Y
WSZYS TK.O
NA M iE JS C U ii
/

ffW

®

RlmyStmtton 2
MODEL 50004

Dual Shock Ps2
49zł

R
Y

*RIPPER200zł

t b u k p iw fi bld prsy —kupte kaneołl
R

Gry Pm2 od 40zł
099 zł

S

* SPRZEDAŻ1
—*SKUP
----------------------------

A

T

Y

I I I

www.black.wroclaw.pl
black@black.wroclaw.pl

G

t m

*

Wrocław, ul Sdocka60
Tel. 35747 13
O501 704 009
0 502 600309

Wrocław,ul. DworcowiS

NAZWA;

S k u p - s p r z e d a z części

lte l. 071/790-50-37, 0-691 7 0 4 187J
OPO2301O

karta muzyczna 5.1, monitor, CD-RW, HDD 60 GB, 512 MB RAM
PC400, Geforce 4, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0508/61-90-14
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2500 XP+ HDD 80 GB, 256 MB
RAM DDR, karta grafiki 64 MB -1.300 zł, + monitor cyfrowy 1T ,
OSD, multimedialny - 300 zł. Legnica, tel. 0695/7243-81
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2500 XP BARTON 256 MB RAM
DDR, HDD 80 GB 7.200 obr., FDD 1.44 MB, nagrywarka,
CD-ROM, DVD-ROM, karta grafiki GeForce FX 5200 128 MB
DDR AGP z TV-out, karta muzyczna AC’97, obudowa midi ATX
300 W Codegen, kolorowy monitor 17* SVGA, klawiatura, mysz,
pad, gwarancja, - 1.999 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2500 PRO HDD 4 GB, 128 MB
RAM, CD-ROM x52, FDD< karta grafiki 32 MB, karta muzyczna
16 bit, karta sieciowa, mysz, klawiatura, gwarancja, - 920 zł.
Wrocław, tel. 071/351-11-58
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2500 BARTON XP, 256MB pa-

12.03.2004

HDD 20 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM-x40, karta grafiki 64 MB
AGP, karta muzyczna AC’97, obudowa midi ATX, kolorowy mo
nitor 17* SVGA, klawiatura, mysz, pad, gwarancja, -1.119 zl.
Wrodaw, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC AMD DURON 2000 PRO 256 MB RAM DDR,
HDD 40 GB. FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta grafiki 64 MB AGP,
karta muzyczna AC’97, obudowa midi ATX, kolorowy monitor
17* SVGA, klawiatura, mysz, pad, gwarancja, • 1.199 zł. Wro
cław. tel. 0501/1746-97
KOMPUTER PC AMD DURON 2000128 MB RAM, HDD 20 GB,
karta grafiki Riva TNT M64, CD-RW x48, karta muzyczna,
jax-modem, karta sieciowa, monitor cyfrowy 17*, mysz, klawia
tura, drukarka, -1.190 zł. Wrocław, tel. 0691/07-03-88
KOMPUTER PC CELERON 1000 Taulatin, monitor 15' Proview,
128 MB RAM, HDD 20 GB (ATA100), karta grafiki TNT M64 32
MB, karta muzyczna, CD-ROM x52, klawiatura, mysz, nowe gło
śniki, - 890 zł. Wrocław, tel. 0609/37-54-05
KOMPUTER, PC CELERON 1700 HDD, 40 GB. 128 MB RAM,
karta grafiki zintegrowana na płycie, AGP - 850 zł oraz kompu
ter PC Celeron 2.0 GHz, HDD 40 GB, 256 MB RAM, karta graf.
GeForce 4, CD-ROM x52 -1.100 zł. Legnica, tel. 0695/7243-81
KOMPUTER PC CELERON 1700 256 MB RAM, HDD 40 GB,
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x16, nagrywarka x24/x10/x40, karta dźwiękowa Sound Blaster
128 PCI. monitor 15 cali, - 900 zł. Rawicz, tel. 065/546-19-84
KOMPUTER PC CELERON 500 HDD 8.6 GB, 64 MB RAM,
CD-ROM x24, FDD 1.44, karta graf. ATI, karta muzyczna, kla
wiatura, mysz * podkładka, gry, monitor 15*, cyfrowy, • 470 zł.
Wrocław, tel. 0603/40-09-94
KOMPUTER PC CELERON 633 128 MB RAM, HDD 2.5 GB.
FDD 1.44 MB, CD-ROM x24, karta grafiki 1 MB, mysz, obudo
wa midi tower, zasilacz, stan idealny, • 400 zł. Jelenia Góra, tel.
0691/80-37-99
KOMPUTER PC CELERON 633 firmowy, 128 MB RAM, HDD
8,6 GB (nowy), CD-ROM x48, FDD 1.44 MB, karta graf, karta
muzyczna, stan idealny, gwarancja 3 mies, - 570 zł. Wrocław,
tel. 071/342-81-87
KOMPUTER PC CELERON 800128 MB RAM, HDD 20 GB, karta
muzyczna, karta grafiki, CD-ROM, FDD, atrakcyjna obudowa, 580 zł , ewentualnie z monitorem 17*. Legnica, tel.
0605/54-77-95
KOMPUTER PC PENTIUM 100 48 MB RAM. CD-ROM, FDD,
HDD 1.7 GB,.karta graf., karta muzyczna, monitor, klawiatura,
mysz, głośniki, gry, programy, muzyka, - 290 zł. Nysa, tel.
077/435-97-90 po godz.15
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cena przy
ceny przy
zakupie min. na
zakupie min. na
200 zl netto
1000 z ł netto
płyty CD-R 730 MB apincM lu z .............................
1 a . ..................................
0.74z ł.......
0.70 zl
ptyty DVD-R, 4.7 OB, x 4 ..................................................6 Tl................................
3.48t f ; ........................... 2,99 *
opakowanłs box-1 bieck....................................
0.8 z l........ ........
. . 0.42zl............................ .......... 0.38 zł
opakowanie Slim Cotor................................................0,8 z ł . . . ..................................
0.30z l... ............................0 .3 2 zł
koperta z otdarktem, 1000a z t ........................ .......... 6 0 z ł........................................ . . . 3 6 z l................................
.3 3 z l
. markar CO, danld (czarny, niabłaaM)
...............3 z l............................ .............. 1,6 z ł
.............................
1 zl
IRDAUSB..................................................................... 90 z l............ ...........
natelefon.........................
na telefon
Bluetooth US8 20 m ....................................................116 z l........................................na telefon................................... .na telefon
BluetoothUSB 100 m ..................................................140 z ł........................................na telefon..................................... na telefon
KAR1APCI .BEUGN* 11 MBP8.DOZYWOTMA GWARANCJA............................................................................12^90 ZŁ NETTO
ACCESS POINT -PUNKT DOSTĘPOWY DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ, 11
MBPS.................................. 249.90 ZŁ NETTO
ROUTER BEZPRZEWODOWY KABLOWY/DSŁ, 11 MBPS, DOŻYWOTNIA GWARANCJA-......................
299,90 ZŁ NETTO
WyatawlaniyfckhiyVAT. Ilość tiwBniogrankaona.ofcrtaogrankacnawr r M ln
ZAPRASZAMY d o pun któ w sprzedaży:
W rocław - za placem Grunwaldzkim w pawilonie handlowym 'A lbert* (przed K re d k ą I Ołówkiem*) - «tołako "HAMMER*.
B ielaw a-sklep "Akcesoria GSM', ul. Szkolna 2, teł. 074/833-81-99.
W każdąsobotg na g ie łd zie aarooc hodowaj w Lub in ie - na koronie atołsko "HAMMER".
W ka2dą niedzielę na gie łd zie ele ktro n iczn e j w e W rocław iu -1 5 rząd 4 mlejace.
e-m ail: ham m erodQ w p.pl
tel. 0-604 302 967
OP040578

17* SVGA, klawiatura, mysz, pad, gwarancja, - 1.099 zł! Wro
wy monitor 17" z OSD, gwarancja, -1.451 zł. Wrocław, tel.
cław, tel. 0501/17-46-97
071/328-10-91, 0600/33-68-52
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2600 XP+ 256 MB RAM DDR,
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2000 XP 256 MB RAM DDR
HDD 40 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM, nagrywaika, DVD-ROM,
333, HDD 80 GB, 7200 obr/min, DVD-ROM x16, nagrywarka
karta grafiki 32 MB AGP, karta muzyczna AĆ’97, obudowa midi CD-RW x 52, karta graf. GeForce 4, 64 NB DDR AGP, karta
ATX, kolorowy monitor 1T SVGA, klawiatura, mysz, pad, gwa
muzyczna 5.1, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 17"-OSD, opro
rancja, - 1.399 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97
gramowanie, stan idealny, gwarancja, • 1.490 zł. Wrocław, teL
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2600 XP* 256 MB RAM DDR.
0604/54-45-34
HDD 80 GB 7.200 obr., FDD 1.44 MB, nagrywarka CD-RW, karKOMPUTER PC AMD ATHLON 2000 X P 128 MB DDR albo 256
ta grafiki GeForce 4 64 MB AGP i TV-out, karta muzyczna AC'97,'MB* HDD40 GB^C^ROM lub nagrywarka, duża obudowa, kar
obudowa midi ATX, kolorowy monitor 17* SVGA, klawiatura,
ta 64 MB,- może być z TV-out, klawiatura multimedialna, mysz
mysz, pad, gwarancja, -1.599 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17
ka, + monitor 17" za 280 zł, gwarancja 2 lata, nowy, - 1.080 zł.
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2600 XP+ 512 MB RAM DDR,
Wschowa, tel. 065/543-53-30, 071/325-61-04 Wrocław
HDD 80 GB 7.200 obr., FDD .1.44 MB, CD-ROM, karta grafiki
KOMPUTER PĆ AMD ATHLON 2000 XP+ 256 MB, HDD 80 GB,
GeForce
4 64 MB AGP z TV-out karta muzyczna AC’97, obu
karta graf. GeForce IV, CD/RW Samsung 52x24x52, TV-Out 64
dowa midi ATX, kolorowy monitor 17* SVGA, klawiatura, mysz,
MB, FDD t.44 MB, klawiatura, mysz, gry, filmy, monitor Scott,.
pad, gwarancja, - 1.649 zł. Wrocław, tel. 0502/38-82-00
cyfrowy, 17*, - 1.850 zł. Żary, tel. 0604/88-18-99
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2600 XP+ 256 MB RAM DDR
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2200 XP128-256 MB DDR RAM,
PC-333, HDD 80 GB, nagrywarka CD-RW x52x32x52, CD-ROM,
HDD 40 GB (80 GB ♦ 50 zł), karta graf. GeForce 4. 64 MB,
FDD, grafiki Ati Radeon 9200 128 MB z TV-out, karta muzyczna
CD-ROM x52, nagrywarka LG (+60 zł), karta muzyczna, karta
sieciowa, głośniki, klawiatura, mysz, nowy, gwarancja 12-24 , 5.1, karla sieciowa 10/100, klawiatura, mysz optyczna + pad,
cyfrowy monitor 17* z OSD, gwarancja, -1.760 zł. Wrocław, tel.
miesięcy, dowóz do klienta, -1.210 zł oraz monitory 17*, cyfro
071/328-10-91, 0600/33-68-52 .
we - od 200 zł/szt.. Świdnica, tel. 0602/52-63-55
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2800 XP BARTON 512 MB RAM
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2200 XP 256 MB RAM DDR,
DDR, HDD 120 GB 7.200 obr., FDD 1.44 MB, nagrywarka,
HDD 80 GB 7.200 obr., FDD 1.44 MB, nagrywarka CD-RW,
CD-ROM, DVD-ROM, karta grafiki GeForce FX 5200 128 MB
CD-ROM, karta grafiki GeForce 4 64 MB AGP z TV-out, karta
DDR AGP z TV-out, karta muzyczna AC’97, obudowa midi ATX
muzyczna AC’97, obudowa midi ATX 300 W Codegen, koloro
300 W Codegen, kolorowy monitor 17* SVGA, klawiatura, mysz,
wy monitor 1T SVGA, klawiatura, mysz, pad, gwarancja, -1.799
pad, gwarancja, - 2.599 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97
zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2800 XP+ 512 MB RAM DDR
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2200 XP+ 256 MB RAM DDR
PC-333, HDD 120 GB, FDD, CDiRW x52x32x52, CD-ROM, kar
PC-333, HDD 80 GB, CD-RW x52x32x52, CD-ROM, FDD, karta
ta grafiki GeForce FX 5600 128 MB DDR z TV-out, karta mu
grafiki Ati Radeon 9200128 MB DDR z TV-out, karta muzyczna
zyczna 5.1, karta sieciowa 10/100, klawiatura, mysz optyczna.
5.1, karta sieciowa 10/100, klawiatura, mysz optyczna + pad,
* pad, monitor 17* z OSD, gwarancja, - 2.526 zł. Wrocław, tel.
cyfrowy monitor 17* z OSD, gwarancja, -1.651 zł. Wrocław, tel.
071/328-10-91, 0600/33-68-52
071/328-10-91, 0600/33-68-52
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2400 XP 256 MB RAM DDR, . KOMPUTER PC AMD ATHLON 3000 PRO 256 MB RAM DDR
PC-333, HDD 80 GB 7.200 obr.. combo x48x16x24x48, FDD,
HDD 80 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM. karta grafiki GeForce 4
karta grafiki Ati Radeon 9200 128 MB z TV-out, karta muzyczna
MX 64 MB AGP z TV-out, karta muzyczna AC’97, obudowa midi
AC’97, głośniki multimedialne, karta sieciowa 10/100, klawiatuATX 300 W Codegen, kolorowy monitor 17* SVGA, klawiatura,
mysz, pad, gwarancja, - 1.749 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2400 XP płyta główna KT400,

POGOTOWIE
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karta GeForce MX400 64 MB, CD-ROM x52, FDD, 4 x USB,
klawiatura, mysz, skaner, drukarka Hewlett-Packard, monitor
17*, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 071/789-62-98. 0693/64-29-92
KOMPUTER PC CELERON 1800 256 MB DDR, HDD 40 GB,
CD-ROM x52, karta graf. AGP 3D, karta muzyczna, obudowa
ATX • 1.030 zł, monitor kolorowy 17*. - 270 zł. Legnica, tel.
0697/17-06-27
KOMPUTER PC CELERON 2400 256 MB RAM DDR PC400,
HDD 60 GB, nagrywarka CD-RW x52x32x52, CD-ROM, FDD,
karta grafiki Ati Radeon 7000 64 MB DDR z TV-out, karta mu
zyczna 5.1, klawiatura, mysz optyczna * pad, głośniki multime
dialne, cyfrowy monitor 17* z OSD, gwarancja, - 1.599 zł. Wro
cław, tel. 071/328-10-91, 0600/33-68-52
KOMPUTER PC CELERON 2600 256 MB RAM DDR PC400,
HDD 80 GB 7.200 obr., combo x48x16x24x48, FDD, karta gra
fiki Ali Radeon 9200 128 MB DDR z TV-out, karta muzyczna
5.1, głośniki multimedialne, karta sieciowa 10/100, klawikura,
mysz optyczna, pad, głośniki multimedialne, cyfrowy monitor
17* z OSD - 1.849 zł. Wrocław, tel. 071/328-10-91,
0600/33-68-52
KOMPUTER PC CELERON 333 64 MB RAM, karta graficzna
AGP 8 MB, CD-ROM x36, HDD 5 GB, karta muzyczna, obudo
wa AT, mysz, klawiatura, • 260 zł + nagrywarka x20x10x40 - 80
zł. Wrocław, tel. 0604/64-79-16
KOMPUTER PC CELERON 366 64 MB RAM, HDD 3.2 GB, kar
ta grafiki Intel i740 8 MB, karta dźwiękowa Opti 931, CD-ROM
x48, nowa obudowa ATX, mysz, klawiatura, monitor cyfrowy 15
cali, • 500 zł. Legnica, tel. 0601/61-6245
KOMPUTER PC CELERON 400 obudowa ATX, 64 MB RAM,
HDD 3.2 GB, karta grafiki Intel i740 8 MB, karta dźwiękowa Opti
931, CD-ROM x52, mysz, klawiatura, monitor cyfrow^ 15 cali, 500 zł. Legnica, tel. 0601/61-6245
KOMPUTER PC CELERON 466192 MB RAM, HD010 GB, karta
grafiki GeForce MX^200 32 MB, wyjście telewizyjne, DVD-ROM
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na, graficzna, CD-ROM, FDD. 1,44 MB HDD, - 200 zł. Milicz tel.
071/382-88-85, 0506/06-66-62
KOMPUTER PC PENTIUM 133 24 MB RAM, HDD, CD-ROM,
FDD, klawiatura, mysz, karta grafiki, kolorowy monitor SVGA,
gry, -170 zł. Wrocław, tel. 071/364-58-39
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, FDD 1.44 MB, kar
ta graficzna, CD-ROM x 12, klawiatura, mysz, -1 5 0 zł. Wro
cław, tel. 071/346-66-04
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM. 1.6 GB, dysk
twardy, CD, karta graficzna, muzyka, klawiatura, mysz, Win 98,
gry, programy z monitorem lub bez, - 150 zł. Wrocław, tel.
071/79045-25
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 64 MB RAM, HDD 1.3GB,
FDD, CD-ROM, karta muzyczna, klawiatura, mysz -150 zł oraz
monitor kolorowy 14* - 60 zł, 15*. cyfrowy -100 zł. Wrocław, tel.
071/363-8142,0600/10-51-55
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 48 MB RAM, HDD 800
MB, karta grafiki SVGA, karta dźwiękowa, CD-ROM x8, FDD
1.44 MB, obudowa mini tower, monitor 15 cali, drukarka Canon,

C E N N IK Z M IA N
RAM 512MB - 199,00;DDR 256 400 M h z-W PROMOCJI; HDD 80GB - 99,00 ; o b ro ty 7200 - 49,00; DOPŁATADODVDTYLKO 89.00ZŁ
POW YŻSZYCH
Karta graf: ATI 9200SE 128 MB DDR T V M ttA T iM U A ftD W iD I/|H Q M 7)>l
K O N F I G U R A C J I : ATI 9600 128 M B D P R T V - 349,00 zł; G -FO R C E Fx5600 128M B D P R - 349.00 zl; IWlAIAWIWWCTWWIlipttl
CD-ROM x48, karta muzyczna AC’97, obudowa ATK/klawiatu
ra, mysz, gwarancja -1.195 zł + monitor 17* z OSD - 250 zł.
Oława. tel. 0605/27-64-42
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2000 XP+ 512 MB RAM, HDD
40 GB, CD-ROM x48, karta grafiki Ati Radeon 9200 128 MB
DDR z TV-out + DV, karta muzyczna AC’97, obudowa ATX, kla
wiatura, mysz, FDD 1.44 MB, na gwarancji -1.395 zł + ew. mo
nitor 17 - 250 zł. Strzelin, tel. 071/394-38-21
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2000 XR 128 MB RAM DDR,
HDD 40 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta grafiki GeForce 64
MB AGP z TV-out, karta muzyczna AC’97, obudowa midi ATX,
kolorowy monitor 17” SVGA, klawiatura, mysz, pad. gwarancja,
• 1.499 zł. Wrocław tel. 0502/38-82-00
KOMPUTER PC AMD ATHLON 2000 XP+ 128 MB RAM DDR
PC-333, HDD 40 GB. CD-RW x52x32x52, CD-ROM, FDD. karta
grafiki Ati Radeon 64 MB DDR z TV-out, karta muzyczna 5.1,
karta sieciowa 10/100, klawiatura, mysz optyczna + pad, cyfro-
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IBM THINKPAD 770
P 233 M M K 64 MB. 3,2 OB, CD,FDD,
13~TFT, SOUND
eona: 1300,00
D ell LatltudB
P il 360 MMX, 126 MB, 6 GB, CD, FDD
MODEM 66K. 13 * TFT. SOUND
oena: 1000,00
DELL Cpx
PHI 500. 126MB, 6 GB, 1,44, CD, FDD
14" TFT. SOUND
cena: 2340.00
I W I E L E I N N Y C H . ....................

G-FORCE 4 Mx440 64 MB TV
Karta muzyczna 3D Ac87 6 KANAŁÓW

L

071 s a s S I B4

NOTEBOOKI POLEASINGOWE

4 3,06 GhZ

INTEL PEN TIU M
Płyta INTEL 846 S478

Monitory cyfrowe: 17" - od 399,00:17* PŁASKI od 555,00 19" -od 899,00

E

SPRZEDAŻ, INSTALACJE,U SERWIS

- ponad 20 w zorów obudów
do wyborni
- ponad 600 podzespołów
w ciągłej sprzedaży!

449,00

c ENn

POLSKIE KASY FISKALNE

- d o w o ln e kon fig u ra c je!

R yta K7S8X D D R 4 M L A R L _ ,
J j g J S K DOR400 LAN ----------------P M a J C T ^ „ P .O B m U N ,,.y , 1, .
6 -FO RC E 4 M x440«4M B TV
G-FORCE 4 Mx440 04 MB TV O -F O R C E 4 Mx440 84 MB TV
Karta muzyczna VtAAc97 6 Kenałów,:
Karta muzyczna 3D Ac87 0 Kanałów
Karta muzyczna SD Ac97 « KANAŁÓW
256 MESODR 400
x USB2.C 256 M l|P D R 400 M łK4 x USB 2.o2!2iM B DDR 400 M h z^ itU S B 2.0
E kdpfcrtiy 4 0 0 B ,5 4 0 Q ^ « la c lriW
Dyak Twardy 40G B,5400; k. siedowa
Dy»k Twardy 4 0 G B ,5400, kaladow a
FDD W
. W D - R O M X52 LG
FDD 1,44 CD-R O M X
1.44 CD-ROM K w LG
RATA: 5^00jts
klaw tetu ra.w m .
,w .RATA- ^ 2 ^ J p a w ia tu r a , m ya^ A M
5 3.0 0*1|fp lia w ia tu ra , my»z J m

INTEL CELERm n
INTEL PENTIUM
INTEL CELERO N 2 , 4 G f l Z
Płyta INTEL 845 S 4 7 8 ^
Płyta INTEL 843^5478
Płyta INTEL 845 B A S Id S47B
Karta Intagr. 84 MB 3DGFX AGP SHARE G -f ORCE 4 Mx440 64 MB TV
G -fORCE 4 Mx440 64 MB TV
Karta muzyczna 3D Ac97 8 KANAŁÓW ; Karta muzyczna 3 0 Ac97 6 KANAŁÓW
Karta muzyczna SD Ę& 7 t | $ N A y W r
128 MB D D R 2 x U S B
*
* 266 MB ( | | R f t 0 ; 4 x u s b |
256 MB DDR 4 0 0 ; 4 >JgSB Ę L m
DyakTWardy 40GB 5400, k . a f io w a
Dy»k Twardy 40GB 5400, fc. sieciowa : Dysk KVrar<iy:40GB 6400, k« siadowa
FDD 1,44; CD-ROM X52 Samsung
FD0 1 M i CD-ROM X52 I G
■
- « FDD 1,44; COflOMŚ552 L f e .
RATA: 60,24 jA klawiatura, mysz
RATA: 106,34 zi
Wawtetura, my»z
RATA: >7^4 zł klawiatura, mysz

KOMPUTER PC PENTIUM 10016 MB RAM, HDD 1.3 GB, karta
muzyczna, - 560 zł. Świdnica, teł. 0607/41-34-90
KOMPUTER PC PENTIUM 120 CUP AT + monitor Hyundai de
Lux SC/15G, karta graficzna 83 Virge DX/GX, • 400 zł. Wro- cław, tel. 071/786-83-91, 0607/38-71-91
KOMPUTER PC PENTIUM 133 40 MB RAM, HDD 850 MB, FDD,
CDR x 8, karta graficzna S3 Trio 64V+, akcelerator 3DFX Voodoo, karta muzyczna Sound Blaster, modem, klawiatura, mysz,
monitor kolorowy 14', - 300 zł. Głogów, tel. 078/834-17-22
KOMPUTER PC PENTIUM 133 klawiatura, mysz, kartamuzycz-

klawiatura, mysz, okablowanie, - 500 zł. Jawor, tel.
0696/76-86-30
KOMPUTER PC PENTIUM 75 HDD 850 MB, 16 MB RAM,
CD-ROM, FDD, karta muzyczna i graficzna, monitor 14*, kolo
rowy, klawiatura, mysz, doskonały do pisania, programy Win
dows 98’, Office 2000, - 200 zł lub zamienię na telefon GSM.
Brzeg, tel. 077/416-02-07, 0606/64-57-19
KOMPUTER PC PENTIUM II 233, - 150 zł. Bolesławiec, tel.
075/644-91-95, 0503/60-96-98
KOMPUTER PC PENTIUM II 233 64 MB RAM. HDD 1.5 GB,
FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta grafiki Matrox, (ax-modem, -170
zł. Wrocław, tel. 0691/07-03-88
KOMPUTER PC PENTIUM II 266 HDD 4.3 GB, 128 MB,
CD-ROM, FDD, na gwarancji, • 270 zł. Wrocław, tel.
071/342-81-88
KOMPUTER PC PENTIUM II 266 TOSHIBA b. mała obudowa.
128 MB RAM. HDD4.3 GB. CD-ROM. FDD 1.44 MB, karta graf.,
karta muzyczna, USB, stan idealny • 290 zł, monitor Compaq
V7017*, cyfrowy, stan idealny, gwarancja • 270 zł. Wrocław, tel.
071/342-81-87
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 obudowa ATX, 64 MB RAM,
HDD, FDD, CD-ROM, karta graf., karta muzyczna, 2 x USB, mo
nitor kolorowy 14*, głośniki, klawiatura, mysz, gry, programy, 380 zł. Nysa, tel. 077/435-97-90 po godz.15
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB RAM, HDD 12 GB,
FDD, nagrywarka, DVD-ROM x16, 2xUSB, karta graf. Geforce
II 32 MB, karta muzyczna, monitor kolorowy 14*, klawiatura,
mysz, głośnki. gry. programy, - 610 zł. Nysa, tel. 077/435-97-90
po godz.15
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 INTEL 64 MB RAM, HDD 2.5
GB, CD-ROM; karta grafiki SVGA, karta muzyczna zgodna z
Sound Blaster, obudowa ATX, oprogramowanie, gry, filmy, mo
nitor kolorowy cyfrowy 15*, możfiwość podłączenia Internetu, 580 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-04, 0603/68-11-11
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 HDD 3.2 GB, 64 MB RAM,
karta grafiki 8 MB, karta muzyczna, CD-ROM x6, FDD 3.5*, obu
dowa ATX, klawiatura, mysz * podkładka, stan idealny, - 395 zł.
Legnica, tel. 076/721-51^5, 0601/18-35-87 ,
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 64 MB RAM, karta graf. ATf
3D 4MB, karta muzyczna,’ FDO; HDD, wyjście na USB PS2, gło
śnik, klawiatura, mysz, słuchawki, Windows z licencją, monitor
17*. -1.000 zł. Wrocław, tel, 071/326-98-16
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 64 MB RAM, HDD 6.4 GB,
FDD 1.44 MB. karta grafiki, karta muzyczna i sieciowa, USB,
CD-ROM, gwarancja, - 399 zł + ew. monitor 15* -159 zł lub 17*
-199 zł. Wrocław, teł. 0501/49-77-17 •'#
KOMPUTER PC PENTIUM I I 550 384 MB RAM, CD-ROM, FDD
1.44 MB, karta grafiki GeForce II 32 MB, karta dźwiękowa So
und Blaster, karta sieciowa, - 620 zł. Jelenia Góra, tel.
0506/15-1449

NAJWĘKSZY NA DOLNYM SLĄSKU IMPORTER
UŻYWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
zaprasza (Jo współpracy klientów
hurtowych i detalicznych. OP040559
Poszukujemy akwizytorów, partnerów! f!

w w w .n e x t.n e t.p l

t e l. 074/833-48-77

KOMPUTER PC PENTIUM III 450 HDD 6.8 GB, CD-ROM, FDD,
karta muzyczna, klawiatura, mysz, karta grafiki Ati AGP, koloro
wy cyfrowy 15*, gry i filmy -550 zł + drukarka laserowa HP -170
zł. Wrocław, tel. 0603/40-09-94
•
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 128 MB RAM, HDD 6 GB,
FDD, CD-ROM, nagrywarka, karta grafiki Matrox 3D AGP,
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fax-modem,karta muzyczna, monitor cyfrowy, mysz, klawiatu
ra, drukarka, - 770 zł. Wrocław, tel. 0691/07-03-88
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 128 MB RAM, HDD 6 GB,
FDD 1.44 MB, CD-ROM, nagrywarka, karta graf. Matrox 3D AGP,
karta muzyczna. fax-modem, mysz, klawiatura, monitor cyfro
wy, drukarka gratis, • 770 zł. Wrocław, tel. 0692/74-82-15
KOMPUTER PC PENTIUM III 533 HDD 10 GB, 64 MB RAM,
CD-ROM x50, FDD, karta grafiki Intel 810, karta muzyczna So
und Max, stan b. dobry. - 460 z ł, ewentualnie z monitorem 17*.
Legnica, tel. 0605/54-77-95
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 128 MB RAM, HDD 10 GB,
FDD, CD-ROM, karta grafiki Riva TNT M64, karta muzyczna,
fax-modem, mysz, klawiatura, monitor cyfrowy, drukarka, • 790
zł. Wrocław, tel. 0691/07-03-88
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 128 MB RAM, HDD 10 GB,
FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta graf. Nvidia M-64, karta muzycz
na, fax-modem, mysz, klawiatura, monitor cyfrowy, drukarka gra
tis, • 790 zł. Wrocław, tel. 0692/74-82-15
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 256 MB RAM, CD-ROM x52,
karta grafiki GeForce II, techn. sprawny, • 850 zł. Bolesławiec,
tel. 0602/88-39-48
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 256 MB RAM, HDD 40 GB,

KONSOLA SONY PLAYSTATION okablowanie, Dual Shock, 2
karty pamięci, 10 gier, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/799-04-58 po
gotte. 17 f

O

KON SO LA SONY PLAYSTATION II fabrycznie
nowa, przerobiona, najnowszy model (50004),
czyta Dhrc, MP3, CD-R, DVD-R, gry lub pilot DVD
♦ podstawka gratis, na gwarancji -1.080 z ł (prze
róbka Mars) -1.130 z ł (przeróbka Ripper 2 Gold),
możliwość dowozu na terenie Dolnego śląska
oraz przyjęcia w rozliczeniu innych konsol, uży
wane PS2:. nieprzerobiona (600 zł)„ przerobio
na + gry (800 zł), Wrocław, tel. 0604/85-52-26
W80003084

O

KONSOLA SONY PLAYSTATION II, fabr. nowa naj
nowszy model V11-50004, przerobiona, nowość
Ripper 3 Gold, czyta DVD-R/RW, JPE G , MP3,
DIVX, CD-R/RW, gry PSX. Gwarancja 1 rok. Do
zestawu kamera Eye Toy ♦ 12 gier -1.120 zł. Moż
liwość dowozu oraz instalacji. Akcesoria, serwis,
przeróbki PSX, X-Box PS2, Ripper 2, tylko 130
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-78-05, 0608/15-80-86
W03001674

S E R W IS

komputerów

O

drukarek, monitorów
071/ 339-09-74, 0501-686-620
OP022806
karta grafiki GeForce I I 64 MB, CD-ROM, nagrywarka, FDD 1.44
MB, modem, karta dźwiękowa, karta sieciowa, głośniki, drukar
ka Hewlett-Packard, klawiatura, mysz, okablowanie, -1.100 zł.
Jawor, tel. 0696/76-86-30
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 HDD 20 GB, 128 MB RAM,
karta graf., stacja dysków, monitor 15', klawiatura, mysz, gło
śniki, - 900 zł. Zielona Góra, teł. 068/322-48-15 po godz. 18
KOMPUTER PC PENTIUM IV 1200 CD-ROM x4 8,128 MB RAM,
HDD 40 GB, karta graf. GeForce IIMX 400 64 MB, karta siecio
wa, karta muzyczna, monitor 17*, nagrywarka, głośniki, drukar
ka, • 1.700 zł. Wafcrzych, tel. 0602/69-36-73
KOMPUTER PC PENTIUM IV 1700 karta graf. GeForce 4 MX400
64 MB, 128 MB RAM, HDD 40 GB, nagrywarka DVD-R, karta
muzyczna AC 97*, modem 56 Kbps, monitor 17* (płaski), dru
karka, klawiatura, mysz, głośniki, gwarancja, - 1.650 zł. Wro
cław, teł. 0602/27-60-97

O

O

O

KOMPUTER PC PENTIUM IV 2400 INTEL CELE
RON, nowy, 2 lata gwarancji, 256 MB DDRAM,
HDD 80 GB 7200 obr., nagrywarka CD-R, CD-RW,
karta grafiki GeForce 4 64 MB + TV-out, karta
muzyczna 3D, głośniki, klawiatura, mysz + pad,
monitor cyfrowy 17", możl. zmiana konfiguracji,
bezpłatny dowóz i instalacja (do 200 km ), możli
we raty (Lukas), faktura - 2.390 zł. Wrocław, tel.
071/341-55-16 W01041674
KOMPUTER PC PENTIUM IV 2600 INTEL, nowy,
2 lata gwarancji, 512 MB DDRAM, HDD 120 GB
7200 obr., nagrywarka CD-R, CD-RW z DVD,
fax-modem, karta grafiki GeForce FX5200128 MB
♦ TV-out, karta muzyczna 3D, głośniki 160 W, kla
wiatura multimedialna, mysz + pad, monitor 17”
z płaskim ekranem 100 Hz, możliwa zmiana kon
figuracji, bezpłatny dowdz i instalacja, możliwe
raty (Lukas), faktura • 3.390 zł. Wrocław, tel.
071/341-55-16
W01041684
KOM PUTERY, MONITORY, DRUKARKI LASERO
WE, po leasingu (z UE), gotowe wyposażenie pra
cowni komputerowych i kawiarenek interneto
wych (hurt-detal), tanie zestawy biurowe, gwa
rancje, faktury VAT, niskie ceny. Sklep „PRO
G R ES” , W rocław (boczna ul. Pułaskiego), ul.
K n ia z ie w icz a 37B, te l. 071/342-80-63,
0501/15-50-90
w w w .p rog re s.w ro c.p l
W01034414

KOMPUTERY PC PENTIUM : 100,133,166 MHz. kompletne
zestawy, z monitorami, klawiaturą i myszą, od 300 zł. Dzierżo
niów, teł. 074/832-98-98, 0603/44-53-60

O

KOMPUTERY, MONITORY, NOTEBOOKI UŻYWANE (hurt-detal), gwarancje, faktury VAT, niskie
ceny, firma Casman, ul. Zacisze 3 (obok Lidia),
Zielona Góra, te. 068/451-54-54, 0504/25-56-79,
czynne pn.-pt 8-16, zapraszamy. Negocjacja ceni
Zielona Góra. W01028034

KONSOLA GAME BOY zapakowana, gry, mało używana, stan
b. dobry, - 80 zł. Jawor, tel. 0696/76-86-30
KONSOLA MICROSOFT X-BOX 2 pady, 7 gier (oryg.), pilot,
pudełko, stan idealny, nieprzerobiona, • 940 zł lub zamienię na
telefon GSM, kamerę wideo, cyfrową. Jelenia Góra, tel.
0695/60-50-21
KONSOLA MICROSOFT X-BOX nowy model (czytnik Sam
sung), przerobiona (Evo 2.6), pad, okablowanie, pilot do DVD,
S gier DVD, 4 oryginalne, -1.100 zł. Rawicz, tel. 0698/88-24-20
KONSOLA SEGA DREAMCAST 2 dżojpady, karta pamięci, oka
blowanie, 60 gier, - 300 zł. Wafcrzych, tel. 0507/62-77-94
KONSOLA SEGA DREAMCAST 10 gier, pad, kable, karta pa
mięci, • 280 zł. Wrocław, tel. 0604/85-52-26
KONSOLA SEGA DREAMCAST 2 pady, - 230 zł. Wrocław, teł.
071/352-47-81
KONSOLA SEGA DREAMCAST przerobiona, 2 x Dual Shock,
karta pamięci, ok. 50 gier, okablowanie, pudełko, • 350 zł. Wro
cław, teł. 0508/61-90-14
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7505 , 2 dżojstiki, okablowa
nie, gry, -150 zł. Chojnów, teł. 0698/10-77-76
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, gry, 2 pady, kar
ta pamięci, 4-miesięczna, - 310 zł lub zamienię. Dzierżoniów,
tel. 0508/99-62-65
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, karta pamięci,
pad, 40 gier, - 249 zł. Jaksonów, teł. 071/311-46-16
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 pad, gry, okablowanie,
przerobiona, uszkodzona, -120 zł lub zamienię na telefon GSM,
sprzęt RTV. Jawor. tel. 0696/76-86-30
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-9002 . 2 karty pamię
ci, pad, gry, przerobiona, stan b. dobry, - 220 zł. Legnica, tel.
0502/89-39-44
KONSOLA SONY PLAYSTATION dużo gier, 2 x Dual Shock,
karta pamięci, przerobiona, okablowanie, stan dobry, - 350 zł.
Nadolice Wielkie, tel. 071/303-59-03
KONSOLA SONY PLAYSTATION 30 gier, okablowanie, pad ana
logowy, - 250 zł. Strzegom, powiat świdnicki; teł. 0695/56-34-97
KONSOLA SONY PLAYSTATION gry, - 300 zł. Strzelin, tel.
0605/46-92-52
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE pad Dual Shock, 2
karty pamięci, przerobiona, kabel RGB, kabel antenowy, stan
b. dobry, ♦ 20 gier, - 340 zł. Wafcrzych, teł. 0503/47-92-76
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, zadbana, oka
blowanie kpi., pad, gry, możfiwość sprawdzenia, dowozu lub
wysyłki, - 260 zł. Wrodaw, tel. 0691/80-30-03
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE przerobiona, zadba
na, okablowanie kpi., pad, gry, stan idealny, możliwość spraw
dzenia, dowozu lub wysyłki, • 300 zł. Wrocław, tei. 0691/80-30-03
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 przerobiona, Dual
Shock, okablowanie, ok. 12 gier, - 250 zł. Wrocław, teł.
071/786-77-63 w godz. 20-22
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 pady, gry, karta pamięci,
stan tu dobry, - 330 zł. Wrocław, teł. 071/344-81-01,
0508/31-30-39
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, gry, zadba
na, • 250 zł. Wrocław, teł. 0601/71 -14-58
KONSOLA SONY PLAYSTATION stan idealny, karta pamięci,
pad, okablowanie, gry, możliwy transport, - 240 zł. Wrocław, tel.
0697/54-24-74
KONSOLA SONY PLAYSTATION dwa pady, 30 gier, karta pa
mięci, - 290 zł. Wrocław, tel. 0506/39-22-29
KONSOLA SONY PLAYSTATION okablowanie, pad standardo
wy ♦ 2 gry, -160 zł. Wrocław* tel. 071/787-85-83

KONSO LA SONY PLAYSTATION II, fabrycznie
nowa, najnowszy model V11-50004, przerobiona
R ip p e r 3 G o ld , ud o sk o n a lo n y laser, czyta
DVD-R/RW, CD-R/RW, JPEG , MP3, gry z PSX,
navigator + RGB Fix, gwarancja 1 rok, bonusy ♦
gry • 1.100 zł, możliwość dowozu, sprawdzenia,
wysyłka 24 h. W ofercie: Eye Toy karty pamięci,
przeróbki PS2 Ripper 3 Gold, PSX. Wałbrzych,
tel. 0694/21-82-28 W01034344

KONSOLA SONY PLAYSTATION II 30004R oryginalna, oryg.
pad, 2 oryg. gry, - 590 zł., tel. 0692/90-88-71
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerobiona, karta pamięci
8 MB, 2 Dual Shock, 55 gier, okablowanie, pudełko, instrukcja,
- 890 zł. Bielawa, tel. 0693/31-24-15
KONSOLA SONY PLAYSTATION I I 39004 przerobiona, 2 pady,
karta pamięci 8 MB Sony, kabel RGB, 20 gier, gwarancja, • 850
zł. Legnica, tel. 076/866-46-74, 0691/59-58-98
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerabiana, stan b. dobry.
- 770 zł. Legnica, tel. 0607/16-88-52
KONSOLA SONY PLAYSTATION II, - 520 zł. Strzegom, tel.
074/855-91-71
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerobiona, Dual Shock,

Playstation 2
K-BOK

OP040674

Konsolę Nowe i Używane
A k p e s o r ia .
.
S k u p i S p rz e d a z
Profesjonalny Serwis
Przeróbki u K lienta!!!
Sprzedaż W ysyłkowa
D o sta w a D o K lienta

20 gier, okablowanie, stan b. dobry, - 770 zł. Szymanów, powiat
wrocławski, teł. 071/387-82-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION II Dual Shock. gry, stan ideal
ny, • 580 zł. Świdnica, teł. 0507/54-00-71
KONSOLA SONY PLAYSTATION IISCPH-30004R oryginalna,
pad, okablowanie, stan b. dobry, - 560 zł. Świdnica, tel.
0603/27-81-37
KONSOLA SONY PLAYSTATION II 50004 V9 4-miesięczna,
przerobiona, Ripper 2 Ddux. okablowanie, Dual Shock, memory card 8 MB, gry, - 890 zł. Świebodzice, tel. 074/666-92-55
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerobiona, 20 gier, pad.
kable, gwarancja, • 800 zł. Wrodaw, tel. 0604/85-52-26
KONSOLA SONY PLAYSTATION II39004 oryginalna, pad, rocz
na., mało używana, kpł. dokumentacja, • 700 zł. Wrodaw, tel.
071/333-78-59
KONSOLA SONY PLAYSTATION II Dual Shock, przerobiona,
okablowanie, stan idealny. - 650 zł. Wrodaw, teł. 0698/26-67-46
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerobiona, karta parnięd, dual shock, 45 gier, stan idealny, • 900 zł. Wrodaw, tel.
0602/47-56-63
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerobiona, okablowanie,
gry, pad, z pilotem, - 850 zł. Wrodaw, tel. 0508/61-90-14

O

KONSOLE DO GIER: PLAYSTATION 2, X-BOX,
GAM E BOY ADVANCE SP. Konsole nowe I uży
wane, przerobione ♦ gry GRATIS. Skup konsol
nowych, używanych i uszkodzonych. Skup ory
ginalnych gier. Profesjonalny serwis! Krótkie ter
miny realizacji zleceń, przeróbki u kliental Wy
sy łk a lub dow óz do klie nta . W rocław , tel.
0600/49-67-04 W81004974

KONSOLE SONY PLAYSTATION II nowe, przerobione (Ripper
2): model 39004 • 980 zł, model 5004 f gry -1.060 zł, - 980 zł.
Wrodaw, tel. 0601/71-14-58
KUPIĘ AKCESORIA DO PC procesory, pamięć RAM, płyty głów
ne, dyski twarde, karty grafiki. Wrodaw, tel. 0692/74-62-54
KUPIĘ DRUKARKI atramentowe, od A4 do A0, sprawie, kom
pletne, z wkładami. Bielany Wr., teł. 0504/70-96-34
KUPIĘ DRUKARKI laserowe. Wrocław, tel. 071/332-50-01,
0504/51-90-78
KUPIĘ FAX-MODEM zewnętrzny, V90, 56k. COM, sprzętowy.
Bielany Wr., tel. 0504/70-9&34
KUPIĘ KARTĘ GRAFIKI ATI RADEON 9500. Wrodaw, tel.
0604/64-79-16
KUPIĘ KARTĘ GRAFIKI GEFORCE. Legnica, tel.
0605/54-77-95
KUPIĘ KARTĘ GRAFIKI GEFORCE II MX 64 MB, do 100 zł.
Legnica, tel. 076/862-72-17
KUPIĘ KARTY GRAFIKI ATI Radeon 8500, Radeon 9100 lub
Radeon 9000 Pro. Wrocław, tel. 071/782-69-80
KUPIĘ KOMPUTER PC nowy lub używany oraz podzespoły i
akcesoria. Wrocław, teł. 0692/05-12-22
KUPIĘ KOMPUTER PC i podzespoły, nowe, używane oraz ory
ginalne programy, nąłepsze ceny. Wrocław, tel. 071/344-44-54,
0602/25-65-00
KUPIĘ KONSOLE : Sony Playstation, Playstation 2, Microsoft
X-BOX, nowe, używane, również uszkodzone oraz oryginalne
gry, najlepsze ceny. Wrodaw, tel. 071/344-02-49,0600/96-59-30
KUPIE KONSOLE SONY PLAYSTATION uszkodzone i spraw
ne, również akcesoria, pady, kable, itp. Wrocław, tel.
0697/54-24-74
KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION I, II i inne, całe lub
uszkodzone oraz akcesoria. Wrocław, tel. 0508/61 -90-14
KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION 5502, 7002, 7502,
9002 PS ONE, PS II, z akcesoriami lub bez, może być uszko
dzona. Wrodaw, tel. 071/337-18-79, 0607/92-75-97
KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION I, II. Wrocław, teł.
0694/86-28-75
KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION : SCPH 7002, 7502,
9002, PS One, Playstation II oraz Sega Dreamcast, X-Box, Game
Boy Advance. Wrodaw, tel. 071/793-30-35, 0501/17-71-91
KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION PSX, PS ONE oraz
oryginalne gry do PS2 i akcesoria. Wrodaw, tel. 0503/79-71-29,
071/781-27-24
KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION I, II. Wrocław, tel.
0694/86-28-75
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II każdy model, może
być uszkodzona lub nieprzerobiona, możliwość dojazdu • do
700 zł. Wrodaw, tel. 0604/85-52-26
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KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II. Wrocław, tel,
0503/79-71-29^ 071/781-27-24
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy - do 250 zł (w rozliczeniu
dam komputer PC z monitorem i drukarką). Jawor, tel.
0696/76-86-30
KUPIĘ NOTEBOOKA nowego lub używanego. Strzelin, teł.
0609/64-40-13
KUPIĘ NOTEBOOKA - do 2.000 zł. Wrocław, tel. 0604/06-55-32
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM III kpi. Bielany Wr., tel.
0504/70-96-34
KUPIĘ NOTEBOOKI Pentium III, Pentium IV, Centrino lub AMD,
najchętniej na gwarancji, nowy, zapłacę gotówką., tel.
0505/77-91-31
KUPIĘ NOTEBOOKI Pentium I, Pentium II, Pentium III lub Pen
tium IV. Legnica, tel. 0605/54-77-95
KUPIĘ NOTEBOOKI Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Cele
ron. Centrino lub AMD, w rozsądnej cenie, gotówka od zaraz.
Wrodaw, tel. 071/797-66-07,0606/31-89-52
KUPIĘ NOTEBOOKI monitory LCD, drukarki laserowe, faxy.
Wrodaw, tel. 071/783-10-91, 0504/51-90-78

O

KUPIĘ ORYGINALNE OPROGRAMOWANIE MI
CROSOFT, korzystne ce n y .., tel. 0602/25-65-00
W81004634

KUPIĘ PAMIĘĆ RAM. Legnica, teł. 0605/54-77-95
KUPIĘ PAMIĘĆ RAM 512 MB, 333 lub 400 MHz. Wrocław, tel.
071/782-69-80
KUPIĘ PROCESOR AMD ATHLON od 1.800-2.000 MHz • do
170 zł. Bolesławiec, tel. 0505/21-49-91
KUPIĘ PROCESOR PENTIUM III 1000 sprawny. Bielany Wr.,
tel. 0504/70-96-34
KUPIĘ PROGRAM NA PC .Borland Delphi Professionar, wer
sja III lub IV- do 500 zł. Wrodaw, tel. 0501/15-59-59
KUPIĘ PROGRAMY NA PC z licencją: Office, Windows i inne.
Wrodaw, tel. 071/332-50-01, 0504/51 -90-78
MONfTOR 17*, cyfrowy, menu na ekranie, stan b. dobry, - 230
zł. Legnica, teł. 0605/54-77-95
MONfTOR 14* kolorowy, dodatkowo komputer z uszk. twardym
dyskiem, -100 zł. Strzelin, tel. 0605/46-92-52
MONITOR 17” cyfrowy, OSD, menu na ekranie, wysokie para
metry, kable, mało używany, stan b. dobry, - 230 zł. Wrodaw,
teł. 0504/60-15-43
MONITOR, • 60 zł. Wrodaw, tel. 0605/07-49-09
MONfTOR 17”, 2000 r. cyfrowy, funkcje na ekrąpie, mało uży
wany, na gwarancji, stan b. dobry - 240 zł.. Wrocław, tel.
071/346-25-99, 0501/29-86-96
MONITOR 19*. 2001 r. cyfrowy, OSD, stan b. dobry, na gwaran
cji - 370 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-99, 0501/29-86-96
MONITOR ACER 1T model 76E, po serwisie, stan dobry, - 200
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,
075/782-43-16,0603/50-91-11
MONfTOR AXION 19*. 2000 r., OSD, stan b. dobry, • 360 zł.
Bielany Wr., teł. 0504/70-96-34
MONITOR BACHER 15', LCD, 1024x768, z głośnikami, dodat
kowe USB, - 920 zł lub zamienię na aparat cyfrowy. Wrodaw,
tel. 0502/83-28-31
MONITOR BELINEA19”, kolorowy, cyfrowy, OSD, 2000 r, - 360
zł. Bielany Wr., teł. 0504/70-96-34
MONITOR BELINEA 17* kolorowy, cyfrowy, OSD, kineskop Mit
subishi. - 550 zł. Wrocław, tel. 071/790-55-65, 0503/8443-79
MONITOR COMPAO15 cali, cyfrowy, OSD, stan idealny, -149
zł. Dzierżoniów, td. 0509/36-02-57
MONITOR DAEWOO 14* + głośniki, - 100 zł. Wrocław, td.
071/372-09-05. 0606/60-98-39
MONITOR MAG 17 cali,; 150 zł. Jawor, td. 0696/76-86-30
MONITOR MEDION 17”, 2000 r., stan b. dobry. OSD. • 250 zł.
Bidany Wr.. td. 0504/70-96-34
MONITOR MEDION 17’ cyfrowy, OSD. • 240 zł. Wrodaw, td.
071/790-55-65, 0503/8443-79
MONITOR NEC 17 cali, stan idealny, • 250 zł. Legnica, tel.
0609/75-34-35
MONITOR NEC 3 FGE 15”, stan dobry, -100 zł. Wrocław, tel.
071/351-18-71, 0608/07-53-98
MONITOR PACKARD-BELL 17* stan b. dobry, • 170 zł. Wro
daw, td. 0698/11-18-22
MONITOR PEACOOK19*, atrakcyjny wygląd, 2000 r., OSD, stan
b. dobry. • 360 zł. Bidany Wr., td. 0504/70-96-34
MONITOR PHILIPS 15* LCD, uszkodzony, brak zasiacza, • 310
zł. Bystrzyca Kłodzka, td. 0605/57-62-68
MONITOR PHILIPS kdorowy t dodatkowy filtr nakładany na
monitor, • 50 zł. Jdenia Góra, tel. 0695/60-50-21
MONITOR PHILIPS 15 cali, cyfrowy, wysokiej klasy, stan ideal
ny, • 170 zł. Legnica, td. 0603/48-20-18
MONITOR PROVIEW17* cyfrowy, OSD. menu. stan b. dobry. •
230 zł. Wrodaw, td. 0692/00-44-20
MONITOR OUELLE19*, 2000 r., dużo funkcji, 2 pokrętła, spraw
ny, .czasami piszczy*, - 300 zł. Bidany Wr., td.. 0504/70-96-34
MONITOR SAMPO 19*. kdorowy, cyfrowy, 2000 r. - 360 zł. Bie
lany Wr., td. 0504/70-96-34
MONITOR SAMSUNG 17* funkcje wyświetlane na ekranie
(OSD), mało używany, stan b. dobry, na gwarancji, • 260 zł. Oła
wa. tel. 0605/27-6442
MONfTOR SAMSUNG SYNCMASTER 17”. cyfrowy, menu na
ekranie, stan dobry, na gwarancji, • 250 zł. Strzelin, tel.
071/394-38-21
MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 15 GLE kolorowy, cyfro
wy, stan b. dobry, -170 zł. Wrocław, td. 0502/89-73-21
MONITOR SAMSUNG 1000P SyncMaster, 21 cali, wysokiej kla
sy, profesjonalny, stan b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel.
0607/49-27-52
MONITOR SIEMENS 17” uszkodzony - 30 zł oraz monitor NEC
15” • 50 zł. Milikowice, td. 074/851-62-83
MONITOR SONY 20* Trinitron, -160 zł lub zamienię na nagrywarkę. Nysa, td. 077/435-97-90 po godz.15
MONITORY 19”, kdorowe, cyfrowe, z 2000 r. - od 350 zł. Biela
ny Wr., td. 0504/70-96-34
MONITORY od 14-17 cali -od 20 zł/szt Jawor. td. 0696/76-86-30
MONITORY 17”, wysokie parametry, OSD, na gwarancji, od 170
zł. Wrocław, td. 071/352-23-83, 0504/05-13-64
MONITORY : 17” SVGA, cyfrowe, z OSD - od 189 zł oraz 17”
SVGA, cyfrowy, płaski kineskop, OSD, /ok prod. 2000, na gwa
rancji - 399 zł. Wrodaw, tel. 0501/17-46-97
MONfTORY: LCD 15”, na gwarancji - 899 zł, Dell 19”, kineskop
Sony Trinitron, idealnie płaski, TCO'99, na gwarancji - 720 zł,
Dell 21”, kineskop Sony Trinitron, idealnie płaski, TCO’99, na
gwarancji -1.199 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17
MONITORY : Eizo, 17” -180 zł, Dell, Trinitron, 19” - 350 zł,
Belinea, 21” - 380 zł. Wrocław, tel. 071/363-10-59

O

MONITORY KOLOROWE 9-21 cali. Skup • sprze
d a ż - naprawy, gw arancje, fa k tu ry VAT,
jhp@box.pop.pl. Wrocław, ul. Trwała 1, w godz.
12-18, te l. 071/783-76-42, 0601/70-54-03
W81005524

MONITORY NOKIA cyfrowe, OSD, kineskop Sony, 15” -190 zł,
17” - 310 zł. Wrodaw, td. 071/790-55-65, 0503/8443-79
MYSZ bezprzewodowa, do notebooka, nowa, • 40 zł. Jdenia
Góra, td . 0501/30-234)0
NAPĘD CD-ROM 32 MB, - 30 zł. Bierutów, tel. 0609/56-22-58
NAPĘD CD-ROM LG, x52, mało używany, półroczny, gwaran
cja, transfer 7.800 kB/s, czas przeszukiwania 75 ms, bufor pamięd 128 kB, wym. 41.4x146x201 mm, kdor kremowy, stan
dobry, - 60 zł. Legnica, tel. 0506/43-96-36
NAPĘD CD-ROM do notebooka Compaq, - 200 zł. Wrocław, td.
0692/74-62-54
NAPĘD CD-ROM SAMSUNG 24x, stan b. dobry, - 45 zł. Wro
cław, td. 0698/11-18-22
NAPĘD DVD-ROM do notebooka, nowy, • 160 zł. Jdenia Góra,
td. 0501/30-23-00
NAPĘD DVD-RW Lite-on, x4, na gwarancji, - 360 zł. Wrodaw,
tel. 0694/90-80-94
NAPĘDY FDD 1.44 MB, do notebooka, 2 sztuki - 80 zł/szt. Wro
daw, td. 0508/12-11-72
NOTEBOOK Compaq LTE, 24 MB RAM, HDD 540 MB, FDD
1.44 MB. modem, 2 złącza PCMCIA, wyświetlacz kdorowy, opro
gramowanie, zasilacz wewnętrzny, mały + stacja robocza z
CD-ROM, - 600 zł. Jawor, td. 0696/76-86-30
NOTEBOOK AMD 450 K6-2 COMPAO PRESARIO 1200 160
MB RAM, HDD 6 GB, CD-ROM. FDD 1.44 MB, matryca 12.1”
TFT, fax-modem, COM, LPT1, PS/2, - 1.500 zł. Wrodaw, td.
071/343-74-98
NOTEBOOK AMD DURON1100 Compaq Presario 700,128 MB
RAM, HDD 20 GB/wyświetlacz 14.1 cala, DVD-ROM, FDD 1.44
MB, modem, karta grafiki 16 MB, wyjście telewizyjne, stan ide
alny, • 2.800 zł. Wrodaw, td. 0692/74-62-54

NOTEBOOK CELERON 1000 COMPAO EVO N-160 128 MB
RAM. HDD 20 GB, CD-ROM, matryca 14.1” TFT, FDD 1.44 MB,
fax-modem, karta sieciowa, • 2.800 zł. Wrocław, tel.
0696/90-36-38
NOTEBOOK CELERON 1500 Compaą N-1020V, oprogramo
wanie, wyświetlacz 14.1 cala, • 4 100 zł. Długołęka, tel.
071/315-24-61
NOTEBOOK PENTIUM Compaq Armada 1592DT. złącze IrOA,
złącze PCMCIA, port USB, mikrofon, słuchawki, zasilacz we
wnętrzny, stan b. dobry, • 950 zł. Wrodaw, td. 0601/57-28-79
NOTEBOOK PENTIUM 150 COMPAO PRESARIO 32 MB RAM,
HDD 14 GB, CD-ROM. FDD 1.44 MB. pand audio ♦ głośniki,
modem, karta siedowa, nowe baterie, zasilacz, stan idealny,
oprogramowanie Windows 98 SE, MS Office, Internet, • 750 ś .
Wrodaw, td. 071/368-17-04, 0603/68-11-11
NOTEBOOK PENTIUM 166 64 MB RAM, HDD 4 GB, karta gra
ficzna 2 MB, FDD, monitor 12” , karta muzyczna, głośniki, wbu
dowany zasilacz, modem, - 900 zł. Wrodaw, td. 071/357-87-06,
0605/30-51-36
NOTEBOOK PENTIUM 233 MMX Medion, 32 MB RAM, karta
grafiki SVGA1 MB, wyjśde tdewizyjne, HDD 3.2 GB, FDD 1.44
MB, CD-ROM, touchpad, głośniki, mikrofon, port podczerwieni,
2 złącza PCMCIA, zasilacz, stan bardzo dobry, -1.400 zł. Wro
daw, td. 0502/14-91-80
NOTEBOOK PENTIUM I I 233 Ddl Latitude CPI, niekompletny,
oryginalny, 32 MB RAM, • 650 zł. Wrocław, tel. 071/354-24-87,
0608/63-78-21
NOTEBOOK PENTIUM I I 300 TOSHIBA PORTEGE 3025 CT 32
MB RAM, HDD 6 GB, FDD 144 MB, USB, podczerwień, 2x PCM
CIA (uszkodzone), matryca 10.1” TFT, stacja dokująca z porta
mi PS/2, COM, LPT1 i wyj. na monitor, torba, b. mały i lekki
(waga 1 kg), -1.300 zł. Wtodaw, td . 071/343-74-98
NOTEBOOK PENTIUM I I 366 IBM, 192 MB RAM, HDD 6.4 GB,
modem, złącze IrDA, CD-ROM, FDD 1.44 MB, port USB, torba
skórzana, - 1.600 zł. Wrodaw, td . 0692/74-62-54
NOTEBOOK PENTIUM II 400 Dęli Latitude GT. 256 MB RAM,
HDD 10 GB, wyświetlacz 14.1 cala, CD-ROM, karta ISDN, mo
dem, 2 karty siedowe, wyjśde telewizyjne, zasilacz, FDD 1.44
MB, port USB, złącze IrDA, 2 złącza PCMCIA + 3 akumlatory, 1.850 zł. Wrodaw, td. 071/78145-96,-0507/48-07-06
NOTEBOOK PENTIUM II11000 ACER TRAVEL MATE 613TXV
256 MB RAM, HDD 20 GB. DVD-ROM, matryca 14.1” TFT. pod
czerwień. fax-modem, karta sieciowa, 2x USB, czytnik Smart
Card, • 3.000 zł. Wrodaw. td. 0608/89-89-09
NOTEBOOK PENTIUM tli 450 TOSHIBA 128 MB RAM,
CD-ROM. USB, COM. LPT, HDD 6 GB. FDD, głośniki, mysz,
wyjście TV, zasilacz, - 1.650 zł lub zamienię na telefon GSM.
Oława, td. 0600/61-61-00
NOTEBOOK PENTIUM III 600 COMPAO ARMADA E500 256
MB RAM, HDD 12 GB, CD-ROM, FDD 1.44 MB, matryca 14.1”
TFT, karta grafiki Ati Rage Mobiliti 8 MB z TV-out, COM, LPT1,
USB, podczerwień, fax-modem, karta sieciowa, • 2.500 zł. Wro
daw, td. 0696/90-36-38
NOTEBOOK PENTIUM III 700 128 MB RAM, HDD 10 GB, FDD.
matryca 14”. karta grafiki 8 MB, karta muzyczna Sound BIaster,
• 1.900 zł. Nysa, td. 0600/00-84-99
NOTEBOOK PENTIUM III 800 XERON 2700C HDD 40 GB, 512
MB RAM, napęd combo CD-RW, DVD-ROM, 2 x USB, karta sie
dowa, modem, Fire Wire, karta grafiki 64 MB, port podczerwie
ni, PCMCIA, matryca 14.1* FDD 1.44 MB, touch pad, bateria
Li-lon, ładowarka, torba, stan b. dobry, - 3.800 zł. Nowa Ruda,
td. 074/873-32-16, 0609/77-61-64
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PAMIĘĆ RAM DIMM 256 MB RAM, 133 MHz, • 180 zł. Oława,
^
td. 0504/84-22-37
m
PAMIĘĆ RAM.128 MB, SDRAM, 2 szt., PC133, • 160 zł lub za
mienię na pamięć RAM, DDR, 256 MB, PC266. Wałbrzych, tel.
0609/9847-85
PAMIĘĆ RAM 128 MB, 133 MHz, • 60 zł. Wrocław, tel.
0692/74-62-54
PŁYTA GŁÓWNA AMD Chinatech CT-7AIA0, socket A, zinte
growana karta dźwiękowa AC-97, chipset VIAApolo KT133, do
procesorów AMD Durony i AMD Athlon, do 1.300 MHz, FSB100
+ program na PC .Windows Milenium”, oryginalny, certyfikat, 260 zł. Lubin, td. 0693/42-26-77
y
PŁYTA GŁÓWNA AMD socket A, 3 gniazda DIMM, 5 gniazd
PCI. AGP x4. -100 zł. Wrodaw, td. 0692/74-62-54
PŁYTA GŁÓWNA ASUS SOCKET A chipset KT266A -120 zł.
Bystrzyca Kłodzka, td. 0605/57-62-68
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, III AbH SA-6, do 1.000 MHz,
FSB133, może być do procesorów Cderon, chipset Intel 815EP,
stan idealny, -110 zł. Jdenia Góra, tel. 0506/15-1449
PORT PODCZERWIENI IrDA, do łączenia komputera PC z tele
fonem, notebookiem lub drukarką, bezprzewodowy ♦ .przejśctówka”, • 45 zł. Zielona Góra, td. 0607/31-13-27
PROCESOR AMD ATHLON 2000 + stai b. dobry, - 200 zł. Wro
cław, td. 0698/65-60-32
PROCESOR AMD DURON 800, • 85 zł. Wrodaw, tel.
0692/74-62-54
PROCESOR CELERON 333 SLOT 1 oryg. wiatrak, stan b. do
bry. Legnica, td. 076/721-51-65,0601/18-36-87
PROCESOR CELERON 466 PGA z wiatrakiem, stan b. dobry 50 zł, możliwość dokupienia przejśdówki Slot 1 na PGA 370 25 zł. Legnica, td. 076/721-51-65, 0601/18-35-87
PROCESOR PENTIUM III 800, • 50 zł. Wrocław, tel.
0603/7247-88
PROGRAM NA PC .MS Works 2000”, na płyde DVD, wersja
niemiecka, oryginalny, - 30 zł. Jawor, tel. 0696/76-86-30
PROGRAM NA PC do telefonu GSM Nokia 9210 Communicator, na 4 płytach CD, z grami, dzwonkami, tdedyskami, tapeta- £
mi, filmami i aplikacjami, - 35 zł. Strzelin, td. 0609/64-40-13
*
PROGRAM NA PC LINUX MANDRAKE 9.2 system operacyjny
Linux + Open Office, dodatki, legalny, 7 CD, • 25 zł. Wrocław,
td. 0608/48-31-27
PRZEJŚCIÓWKA DO PROCESORÓW CELERON SLOT 1 na
PGA 370 (S370), stan b. dobry, umożliwia montaż procesora do
płyt głównych starszego typu, - 25 zł. Legnica, tel.
076/721 £1-65, 0601/18-35-87
SKANER HIGHSCREEN 21S kdorowy, okablowanie, zasilacz,
brak sterowników, stan obudowy b. dobry, - 30 zł. Wrodaw, teł.
0602/15-3746
SKANER PLUSTEK OPTIC PRO U12B 600x1200 DPI. okablo
wanie, zasilacz, mało używany. Wrocław, td. 0508/12-11-72
SKANER PLUSTEK UT-16 OplicPro, gwarancja, przystawka do
slajdów, oprogramowanie, - 250 zł. Wrodaw, teł. 0691/31-22-02
SKANERY SCSI, 3 s zl - 50 zł/szt. Jawor, td. 0696/76-86-30
TONER DO DRUKAREK CANON BC-21 kolorowy, nowy, -130
zł. Wrodaw, td. 071/354-28-80
TONER DO DRUKARKI Hewlett-Packard LaserJet 5L lub Hew
lett-Packard LaserJet 6L, nowy, oryginalny, zapakowany, -100
zł. Leszno, tel. 0693/77-7642
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lS p R Z Ę T N O W Y O R A Z l
lUŹYWANY (TANIO - SPRAWDŹ!)
I SKUP. SPRZEDAZ, SERWIS |
Wrocław,
ul. Świdnicka 12/16
( I p i ę t r o . W s m v < a m m lo n u E r * A ) OP 040115
tel. 071/ 343 74 98. 0608 89 89 09
NOTEBOOK PENTIUM IVCENTRINO 2000-3400 MHz. 256-562
MB RAM. HDD 20-120 GB, karta grafiki GeForce FX 64-126
MB, TV out, DVD-RW, fax-modem, karta sieciowa bezprzewo
dowa, ekran najnowszej techndogi hybrydowej 14-17”, Fast
Irda 2, USB 2, Fire Wire, współpracuje z trójwymiarowymi oku
larami, nowy, gwarancja 2 lata - 3.790 zł., tel. 0505/77-91-31
NOTEBOOK PENTIUM IV 1400 PACKARD BEL EASY NOTE E
5155 SE, procesor Centrino^ matryca 15”, DVD-RW, karta bez
przewodowa, 56 KB V.92, modem 10/100 TX LAN, 4 x USB 2.0
♦ 1 Rke Wire +1 VGA, wyjśde wideo, 4 IN Card Reader, nowy.
zapakowany, - 6.200 zł. Wrocław, td. 071/362-8241
NOTEBOOK PENTIUM IV 1400 FUJITSU-SIEMENS LIFEBOOK procesor nowej generacji, 512 MB RAM DDR, HDD 40 GB,
combo DVD/CD-RW, matryca 15.1” TFT, fax-modem, karta sie
dowa Wi-Fi (bezprzewodowa), podczerwień, TV-out, 2x USB, 4.900 zł. Wrocław, td. 0608/89-89-09
NOTEBOOK PENTIUM IV 1700 Actina Champion, wyświetlacz
14 cafi, nowy, gwarancja, HDD 20 GB, 128 MB RAM, CD-ROM,
4 porty USB, port podczerwieni, karta sieciowa, czytnik kart pamięd, oprogramowanie, modem, złącze fire-wire. - 3.800 zł.
Brzeg, td. 0608/53-85-56
NOTEBOOK PENTIUM IV 1700 HEWLETT-PACKARD XE 4500
OmniBook, wyświetlacz 14.1” TFT XGA, 256 MB SAM, HDD 40
GB, FDD 1.44”. DVD-ROM x8, • 4.100 zł. Legnica, tel.
0601/49-99-25
NOTEBOOK PENTIUM IV 1800 TOSHIBA TECRA 9100 256 MB
RAM DDR, HDD 30 GB, DVD-ROM, matryca 14.1” TFT, fax-modem, czytnik kart SD i Memory Stick, karta sieciowa Wi-Fi (bez
przewodowa), podczerwień, TV-out, 2x USB, PS/2, COM, LPT1,
- 4.200 zł. Wrocław, tel. 0608/89-89-09
NOTEBOOK PENTIUM IV 2400 COMPAO EVO 1020V 40 GB.
256 MB RAM, DVD-ROM, nagrywarka CD-RW, karta grafiki ATI
32 MB, bardzo szybki, stan idealny, • 4.400 zł. Wrodaw, tel.
0604/29-93-59
NOTEBOOKI Pentium 100,120,133,166, Pentium III 500,600,
różne konfiguracje, niekompletne - 450 zł. Wrocław, tel.
0609/84-51-40

O

NOTEBOOKI HURT-OETAL nowe i używane za
wsze dobre cenylll Bezpośredni importer z kra
jów UE i USA, 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza
42-44 (vis a vis Ogrodu Botanicznego), www.kamilnotebook.pl.., tel. 071/795-66-59 W90000044

O

NOTEBOOKI • KOMPUTERY • SERWIS • SPRZE
DAŻ, REGENERACJA BATERII, skup uszkodzo
nych notebooków. PC-TELL, ul. Sokolnicza 7/17,
pawilon 27, pc-tell@wp.pl. ., tel. 071/792-00-83,
0504/16-90-61
W81005154

O

NOWOŚCI NA CD I DVDI NAJSZYBCIEJ TYLKO
U NAS: GRY, PROGRAMY I FILMY NA PC, Sega
Dreamcast, Sony Playstation I, II, X-Box • 10
zł/szt., wszystkie tytuły i nowości, bezpł. spis,
płyty sprawdzone - (gwarancja!) Przy zakupie 5
szt. otrzymasz 2 CD gratis, przy 10 szt.-5 CD gra
tis, wysyłka w ciągu 48 godz. lub dowóz w dniu
zamówienia na całym obszarze Dolnego śląska,
nie trać. czasu i już dziś złóż, zamówienie, tel.
0603/48-43-35 W01032874
OBUDOWA AT DESKTOP ; zasilaczem, • 25 zł. Legnica, td.
076/721-51-65. 0601/18-35-87
OBUDOWY AT mini tower i big tower + zasilacze • od 3040
zł/szL Jawor. tel. 0696/76-86-30
ODBIORNIK PODCZERWIENI do sterowania komputerem za
pomocą pilota, -18 zł. Zidona Góra, tel. 0607/31-13-27
PAD DO SONY PLAYSTATION II oryginalny, dual shock. - 90
zł. Wrocław, td. 0606/38-36-69
PALMTOP CASIO PV-S450 pamięć 4 MB, notes, rysik, stacja
dokująca, instrukcja obsługi w języku pdskim, oprogramowa
nie, zapakowany, oryginalny, gry, duży wyświetlacz, zielone pod
świetlenie, stan b. dobry, - 300 zł. Strzelin, tel. 0609/6440-13
.PALMTOP PALM ZIRE 71 nieużywany, 312 MB, wersja niedo
stępna w Polsce, MP3, aparat cyfrowy, menu w języku pdskim,
słuchawki, futerał, ekran dotykowy, komplet, 2 lata gwarancji,
czytnik kart, ładowarka, stacja USB, - 1.600 zł. Wrocław, tel.
0507/21-2444 po godz. 16
PALMTOP TREO 180 mało używany, kompletny, folia na obu
dowie, - 990 zł. Wrodaw, td. 0609/38-87-18
PAMIĘĆ RAM 128 MB, SDRAM, PC-133, nowa, stan b. dobry, 80 z ł.., td. 074/850-73-71

TO N ERY I A T R A M E N T Y DO D R U K A R E K
HEWLETT-PACKARD, LEXMARK, CANON, EP
SON, oryginalne i kompatybilne oraz zestawy do
napełniania, gwarancja, faktury VAT, możliwość
w ysyłki, profesjonalna regeneracja wkładów!
Skupujemy zużyte tonery!!! www.amidruk.pl.
W rocław, ul. K azim ierza W ielkieg o 45, tel.
071/790-43-77,0501/15-18-78 W80002384

TUSZ I TONERY DO DRUKAREK oryg. i regenerowane oraz
głowice regenerowane, od 50 zł, regeneracja głowic: czarna, 25 zł, kolorowa, - 30 zł, tonery, - 90 zł. Wrocław, tel.
071/341-10-29, 0604/30-37-76
WENTYLATOR DO PROCESORA AMD DURON, ATHLON Spire 5D38B3 Extreme II, miedziana podstawka, bardzo wydajny, 45 zł. Legnica, td. 076/721-51-65, 0601/18-35-87
WENTYLATOR DO PROCESORA AMD Coder Titan 1B, 5.000
obr./min, socket A, do 1.200 MHz, używany, 1.5-roczny, stan
idealny, - 25 zł. Lubin, tel. 0693/42-26-77
ZAMIENIĘ DRUKARKĘ HEWLETT-PACKARD atramentową,
brak zasilacza - 70 zł - na tdefon GSM. Jawor, td. 0696/76-86-30
ZAMIENIĘ NOTEBOOKA z .mówiącym* słownikiem Partner x 5
- na telefon GSM Nokia, nowy lub inny, z aparatem cyfrowym.
Wrocław, td. 0604/10-74-54
ZASILACZ ATX 230 W, używany. - 25 zł. Wrocław, tel.
0691/03-63-33
ZASILACZ AWARYJNY PATRIOT, - 150 zł. Wrocław, tel.
0508/61-90-14

ROWERY
BUTY ROWEROWE SIDI, LAKE, DIADORA od 200 do 350 zł.
Świebodzice, td. 074/666-92-61, 0601/17-64-91
CZĘŚCI ROWEROWE : piasty Campagndo Veloce + kaseta,
przerzutka Shimano XT, • 250 zł. Świebodzice, tel.
074/666-92-61, 0601/17-64-91
CZĘŚCI ROWEROWE różne, nowe i używane: koła, przerzutki,
manetki, ramy, widelce, łańcuchy, wolnobiegi. Wrocław, td.
071/321-66-58, 0601/98-99-92
CZĘŚCI ROWEROWE Ritchey: kierownica, rogi, pedały SPD, 100 zł. Wrocław, tel. 071/361-96-64
FOTELIK ROWEROWY atest, własne pasy, mocowany do ramy
roweru, • 50 zł. Wrodaw, td. 071/788-83-56
FOTELIKI ROWEROWE różne modele, stan dobry, od 40 zł.
Lwówek Śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16,
0603/50-91-11
KORBA SHIMANO Altus, używana, do małej średnicy zębatek,
- 30 zł. Legnica, td. 0506/43-96-36
RAMA GIANT do roweru kdarskiego + widelec, - 3.000 zł. Świe
bodzice, td . 074/666-92-61, 0601 /17-64-91
RAMA RED BULL do roweru kdarskiego, • 1.100 zł. Świebo
dzice, td . 074/666-92-61, 0601/17-64-91.
ROWER - tandem, stan b. dobry, - 200 zł. środa Śląska, tel.
071/317-5743
ROWER JAGUAR, 1990 r. zielony, -150 zł. Świebodzice, te l."
074/854-30-60
ROWER JOKO młodzieżowy, kda 24 cale, żółto-niebieski, stan
dobry, -120 zł. Boledawiec, td. 0693/7142-16
ROWER MERCEDES, rama aluminiowa, napęd na pasek, oświe
tlenie hdogenowe, hamulce bębnowe Shimano Inter M, prze
rzutki Shimano Nexus, stan idealny, - 2.000 zł. Wrocław, td.
0505/81-0247
ROWER MOVE 28”. z sinikiem K-O. napęd łańcuchowy, sprzę
gło ręczne, hamulec bębnowy, przedni widelec Springer, - 2.000
zł lub zamienię na przedwojenne silniki rowerowe: Ami, Gnom,
Columbus, Evans, HMW, Sachs, Lorenz, Wanderer i inne. Wro
daw, td. 0604/73-65-24
ROWER SIEGER z silnikiem Maw, kompletny, z lat 50-tych, kom- ‘
piętna dokumentacja, stan dobry, • 800 zł. Wrocław, tel.
071/363-92-95
ROWER BMX sprawny - 30 zł. Świdnica, td. 074/640-34-91
ROWER BMX, • 60 zł. Wrodaw, tel. 0605/0749-09
ROWER GÓRSKI osprzęt Shimano, po remoncie, - 200 zł. Wał
brzych. td . 074/665-21-31
ROWER GÓRSKI AUTHOR MYSTICrama 17.5", osprzęt Shi
mano Acera. dokumentacja, używany, stan dobry, - 550 zl. Wro
cław, td. 0501/8044-01
ROWER GÓRSKI AXMAN, ■100 zl. Wrodaw,tel. 071/361 -96-64
ROWER GÓRSKI CANNONDALE wysokiej klasy, -1.100 zl lub
zamienię na części rowerowe albo motocykl. Oleśnica, tel.
0504/67-0841
ROWER GÓRSKI CANNONDALE KILLER, osprzęt XT, amorty
zator, - 1.900 zl. Oława, tel. 071/313-48-27, 0697/73-11-22
ROWER GÓRSKI CORRATEC GRYŹLI osprzęt Shimano XT,
stożkowe obręcze, amortyzator Judi SL, karbonowe piasty, waga
9.5 kg, hamulce tarczowe, stan b. dobry, - 3.200 zł. Kowary,
powiat jdeniogórski, td . 0609/41-34-15
ROWER GÓRSKI FELT osprzęt Ddeore, amortyzator, nowy, 1.300 zł. Oława. td. 071/31348-27, 0697/73-11-22
ROWER GÓRSKI FOCUS osprzęt Deore, hamulce hydrauficzne tarczowe, • 1.900 zł. Oława, tel. 071/313-48-27,
0697/73*11-22
ROWER GÓRSKI FOCUS nowy, aluminiowa rama, osprzęt De-
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ore;27 speed, V-brake, amortyzator Rock Shox, -1.590 zł. Wro
cław, tel. 071/374-43-19, 0696/41-71-01
ROWER GÓRSKI GIANT po lakierowaniu, osprzęt Shimano IG,
- 570 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 07173f 8-26-75
ROWER GÓRSKI GIANT XTC-2,2003 r. kolor czamy metalic,
osprzęt Shimano XT, rozmiar M, hamulce tarczowe Giant, amor
tyzator Scareb, na gwarancji, waga 9,5 kg, stan idealny, • 3.500
zł. Kowary, powiat jeleniogórski, tel. 0609/41 -34-15
ROWER GÓRSKI GT rama Cr-Mo 22', Deore LX + Deore V-brake, 27 speed, stan b. dobry; - 1.190 zh Wrocław, tel.
071/374-43-19, 0696/41 -71-01
ROWER GÓRSKI MAGNUM koła 20*, bordowy, osprzęt Shima
no SIS, błotniki, bagażnik, stan b. dobry * rolki gratis, - 200 zł.
Wrocław, tel: 071/790-50-59
ROWER GÓRSKI PEUGEOT osprzęt Shimano STX-RC Alivio,
stan b. dobry, • 950 zł. Wrocław, tel. 0503/48-10-94
ROWER GÓRSKI SU NN osprzęt LX i Deore, amortyzator Rock
Shox, nowy, -1.750 zł. Oława, tel. 071/313-48-27,0697/73-11-22
ROWER GÓRSKI TOMAC MAGNUM 204 rama Easton, zjaz
dowy, amortyzator Bomber Monster Trial, tył Manitou Race Face,
Hayes, Sram, - 7.500 zł. Głogów, tel. 0691/57-79-71
ROWER GÓRSKI UNIVEGA osprzęt LX, hamulce hydrauliczne
tarczowe, nowy, - 2.000 zł. Oława, teł. 071/313-48-27,
0697/73-11-22
ROWER KOLARSKI CENTURION rama 56 cm, osprzęt Sunlour, koła Mavic, - 600 zł. Oleśnica, tel. 071/398-86-88,
0603/51-09-67
ROWER KOLARSKI GIANT, - 7.000 zł. Świebodzice, tel.
074/666-92-61, 0601/17-64-91'
ROWER KOLARSKI PEUGEOT wyczynowy, aluminiowy, • 300
zł. Wrocław, tel. 0503/41-42-30
ROWER KOLARSKI RELEIGH osprzęt Shimano Suntour, rama
23", 10-biegowy, nowe opony, chromowane dodatki, stan ideal
ny, - 500 zł. Rawicz, tel. 0505/26-21-62
ROWEREK DZIECIĘCY dla dziecka od 3 do 6 lat, kółka bocz
ne, -100 zł. Świdnica, tel. 074/640-34-91
ROWEREK DZIECIĘCY stan idealny, kola 16', -100 zł. Wał
brzych, teł. 074/665-21-31
ROWERY : 18 przełożeń, stan b. dobry - 220 zł; BMX stan do
bry - 75 zł; dziecięcy z bocznymi kółkami • 40 zł. Maniów Mały,
tel. 071/316-81-29
ROWERY turystyczne/damski i męski, prod. niemieckiej,-koła
28’ , 5 i 3 przełożenia Shimano Sachs, bagażnik oświetlenie,
stan idealny • 190 zł/szt. Wrocław, tei. 071/364-19-28,
0606/38-14-90
ROWERY GÓRSKIE Cannondale, Scott i Trek, osprzęt Deore,
LCX, XT, XTR, nowe i mało używane, -1.100 zł. Głogów, tel.
0691/57-79-71
ZAMIENIĘ ROWER GÓRSKI nowy, amortyzatory przednie i tyl
ne, koła 26", wzmocnione, gruba rama, 21 przełożeń • 500 zł,
zamienię na wykrywacz metali, CB-radio (wstęgowe), gokarta
na bazie Fiata 126p. Bolesławiec, teł. 0603/43-36-98
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trasie Kłodzko - Kudowa Zdrój, własnościowy, grunt, * 30.000
zł. Szczyfnś, tel. 074/86841-97
BUDYNEK MIESZKALNY w centrum Wierusźówa, pow. 140 m2,
lokal handlowy 70 m2, po remoncie kapitalnym, - 104.300 zł.
Kępno, tel. 062/782-7^6?,‘'0508/30-98-84 3T
BUDYNEK MIESZKALNY do kapitalnego remontu, działka o
pow. 23 a, wszystkie media, w miejscowości Chobienia, - 55.000
zł. Lubin, teł. 0691/45-46-46, 0605/29-58-61
BUDYNEK MIESZKALNY nowo wybudowany, pow. 250 m2, hala
pow. 620 m2, działka pow. 0.36 ha, wszystkie media, • 260.000
zł. Wojnowice, powiat wrocławski, tel. 0609/45-54-46
BUDYNEK'MIESZKALNY piętrowy, zabudowa poniemiecka, w
centrum Strzelina, 40 a, wszystkie media, nadaje się na działalność.Wrocław, teł. 071/337-21-43
BUDYNEK PRODUKCYJNY do produkcji pasz, pow. 300 m2,
działka 9.000 m2, silosy zbożowe, garaże, w okolicy Namysło
wa, • 150,000 zł. Kępno, tel. 062/782-77-57, 0693/86-42-39
BUDYNEK USŁUGOWY wolno stojący, były lokal usługowo-rozrywkowy, pow. 400 m2, wszystkie media, parking 0.36
ha, ogrodzenie, działka 800 m2, możliwość prowadzenia innej
działalności, -180.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-66-71 po
godz. 18
BUDYNEK-WARSZTATOWY pow. 45 m2 ♦ strych, działka o pow.
57 m2, ogrodzona, podłączenie i siła, blisko centrum, • 20.000
zł. Gryfów śl., powiat lwówecki, tel. 075/781-36-95
BUDYNKI w Legnicy przy ul. Jaworzańskiej, teren 1600 m2,
pow. 310 m2, ogrodzone, 2 bramy wjazdowe, wszystkie media,
teren utwardzony kostką brukową, • 360.000 zł. Lubin, tel.
0605/27-08-50
BUDYNKI GOSPODARCZE , dwa, w okolicy Rychtala, działka
1.68 ha, pow. 1.000 m2, do remontu, • 150.000 zł. Kępno, tel.
062/782-77-57, 0693/86-42-39
BUDYNKI GOSPODARCZE na działce o pow. 0.49 ha, na każdą
działalność, magazyn + hala 544 m2, wiata 109 m2, • 91.000 zł.
Leśna, tel. 075/721-14-20, 075/721-14-95
DAM ODSTĘPNE ZA LOKAL gastronomiczny lub wejdę v#spół
kę, wkład 12.000 zł, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0605/61-35-11

O

DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIA kwaterunko
we spółdzielczo-lokatorskie, kolejowe, BIURO
NIERUCHOMOŚCI „STA N LEY” . Wrocław, tel.
071/783-30-12,071/783-30-13
W80003174

O

DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunko
we spółdzielczo-lokatorskie, służbowe, może być
zadłużone (gotówka od ręki).., tel. 071/342-86-02,
0501/45-31-02 W01033504

O

DAM ODSTĘPNEZA MIESZKANIE komunalne, za
kładowe itp. Spłacam zadłużenie, wstrzymuję
eksmisje komornicze. Prowadzę postępowanie w
sporach mieszkaniowych. BN, tel. 071/347-69-58
W01029864
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DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, spółdziel
cze, spółdzielczo-własnościowe, lokatorskie. Wrocław, tel.
071/797-59-14 po godz. 20, 0607/82-72-07 .
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE do remontu lub zadłużone,
chętnie kwaterunkowe lub lokatorskie, bez pośredników. Wro
cław, tel. 0503/56-57-57
DAM ODSTĘPNEZA MIESZKANIE spółdzielcze lub lokatorskie,
spłacę zadłużenie. Wrocław, tel. 0501/71-06-44,0717330-43-69
po godz.18
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE komunalne lub kwaterunowe, może być do remontu. Wrocław, teł. 0697/46-89-05
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE komunalne, we Wrocławiu,
chętnie do remontu, może być małe i zadłużone, zajmę się for
malnościami. Wrocław, tel. 0609/73-73-64
DO WYNAJĘCIA APARTAMENT 2-poziomowy, pow. 125 m2.4
pokoje, łazienka, WC, w domu jednorodzinnym - 2.500 zł/mies.
Wrocław, tel. 071/311-27-51

DO WYNAJĘCIA
atrakcyjne mieszkania
1 i 2 pok. w centrum Wrocławia,

AB Y KORZYSTNIE SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ
zamieść ogłoszenie w niemieckojęzycznym internecie:
w w w .p o le n im m o in re st.d e .,
tel.
071/391-34-04 (fax), 0605/54-30-68 W01031334

.b e z

ADAPTACJA STRYCHU pow. 100 m2, w centrum, -150.000 zł
, w rozliczeniu może być mieszkanie 3-pokojowe lub działka.
Wrocław, teł J)7 1/341-91-89, 0693/82-22-72

Ó

O

O

ATRAKCJNA NIERUCHOMOŚĆ W LEGNICY ZABUDOW ANA z pałacem i budynkiem biuro;
w o-usługow ym , su p e rlo k a liz a c ja , parking,
w szystkie media, okazyjna cena! http://palac.lanet.wroc.net.., tel. 0605/28-93-08 W80003384
ATRAKCYJNA POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA
na cele handlowe lub usługowe (stoiska i biura)
w domu towarowym w Lubinie, tel. 076/841-00-78
oraz w DH Centrum Market i Centrum Biurowym
i M edycznym „C e n tra k o ” w O le śn ic y , tel.
071/398-48-40, 0600/09-12-15, ceny od 15 do 60
zł., tel. 0601/41-83-87 W01002134
ATRAKCYJN E DOMY Z DZIAŁKĄ KOŁO WRO
CŁAWIA za 270.000 zł. 100% bezpieczeństwa. Od
razu własność gruntu, płatność za etapy wyko
nane. Płacimy odsetki za 1 rok od kredytu w GE
Mieszkaniowy. W rozliczeniu przyjmujemy miesz
kania, w których klienci mieszkają do końca umo
wy., tel. 0601/70-87-08, 0601/17-26-38,
071/781-59-39 (fax)
W01024944

BAR w centrum Wrocławia, pow. 60 m2, pełne wyposażenie 53.000 zł (odstępne). Wrocław, tel. 07T/324-93-17,
0502/74-35-55

O
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tel.372-14-30, www.Wip.n.pl
DO WYNAJĘCIA BAR w centrum Lubina, pow. 12 m2, cena •
300 zł/mies. Lubin, tel. 076/847-06-52, 0606/49-86-76

O

O

DO WYNAJĘCIA BIURO ładne, w centrum mia
sta, kompletnie urządzone (umeblowanie, kom
puter, telefon, szybkie łącze internetowe), pow.
20 m2 + zaplecze + pow. magazynowa, mile wi
dziana d zia łalno ść księgow a, • 390 zł., tel.
0605/06-22-15 W01034314
DO WYNAJĘCIA BIURO w centrum Wrocławia, 30
m2. ., te l. 0602/79-32-65, 071/343-64-15
W01039504

DO WYNAJĘCIA BUDYNEK produkcyjny, parterowy, pow. 1.880
m2, działka 1.8838 ha, na dowolną działalność gospodarczą, w
Pleszewie • 10.000 zł/mies. + liczniki. Kępno, tel. 062/782-77-57,
0508/30-98-84
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK biurowy, pow. 65 m2, w centrum
Wrocławia, łatwy dojazd, własny parking + 2.440 zł/mies.+ opła
ty za media. Wrocław, tel. 071/367-11-22
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, 90 m2, Kiełczów
(Kolonia), na magazyn, cichą produkcję, woda, gaz, wys. 3,20
m, okratowany, • 1.000 zł albo inne propozycje wynajmu. Wro
cław, teł. 071/325-23-34
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK gospodarczy pow. 100 m2, w Żóra
winie, działka pow. 8 a, • 500 zł /mies. lub sprzedam. Żórawina,
tel. 071/316-56-50

BIURO OBSŁUGI INWESTORA INDYWIDUALNE
GO Wrocław, ul. Wystawowa 1/1a (WFF), tel.
0603/577-563,071/348-37-03 - budowa domów za
rozsądną cenę, wykonawstwo pod klucz, kom
pleksowe zaopatrzenie małej budowy, projekty
domów jednorodzinnych. W01031234

BUDYNEK z lokalem użytkowyn, pow. 240 m2, w Namysłowie,
- 110.000 zł. Kępno, tel. 062/782-77-57, 0693/86-42-39
BUDYNEK BIUROWO-HANDLOWY pow. biurowa 240 m 2 ,10
pokoi, 5 toalet, 2 kuchnie, pow. handlowa 450 m2, 2 pomiesz
czenia socjalne, własnościowy, nowo wybudowany, wszystkie
media, działka o pow. 5086 m2, atrakcyjna lokalizacja, przy tra
sie Wrocław-Opole, w Oławie, - 850.000 zł. Oława, tel.
071/313-29-84, 071/313-40-27 wieczorem, 0692/38-30-08
BUDYNEK GOSPODARCZY pow. 100 m2, kurnik, do remontu,
działka 0.81 ha, w okolicy Namysłowa, - 30.000 zł. Kępno, tel.
062/782-77-57, 0693/86-42-39
BUDYNEK GOSPODARCZY do remontu, nadający się na każdą
działalność, 300 m od autostrady A4 (Legnica-Wrocław), plac 1
ha, we wsi Bielany gmina Wądroże Wielkie, - 98.000 zł. Wro
cław, teł. 0602/20-71-88
BUDYNEK HANDLOWY, 1978 r. pow. 469 m2, parterowy, na
dowolną działalność gospodarczą, lokal gastronomiczny z wy
posażeniem, działka 0.22 ha, w okolicy Namysłowa, • 190.000
zł. Kępno, tel. 062/782-77-57, 0693/86-42-39
BUDYNEK MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNY po zakładzie betoniarskim, na działce 40 arów, wszystkie media, obrzeże Wro
cławia, gm. św. Katarzyna, • 280.000 zł. Wrocław, tel.
0501/34-00-55,071/364-48-50 w godz. 8-13 (zdjęcia do tej ołerty
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00830
http://wkz.autogielda.com.pl)
BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY pow. 141 m2, w okoli
cy Wilkowa, • 50.000 zł. Kępno, tel. 062/Z82-77-57,
0693/86-42-39
BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY 70 m2, wolno stojący,
stan surowy, zadaszony, dogodne położenie, przy parkingu i

DAM ODSTĘPNE Z A M IESZKANIE W ŁASNO 
ŚCIOWE, spółdzielczo-własnościowe, kwaterun
kowe, do remontu lub zadłużone, we Wrocławiu,
obojętny metraż, za gotówkę, dla zdecydowanej
osoby, pilnie, bez pośredników. Wrocław, tel.
0607/82-72-07, 071/797-59-14 po godz. 20
W01028144

Do wynajęcia
*

m *

OP033863

pokoje biurowe oraz magazyn
Wrocław, tel. 071/333-20-21,071/367-30-91
O

DO W YNAJĘCIA CUKIERNIA po remoncie, we
Wrocławiu, obiekt przeznaczony na produkcję cukierniczo-piekarniczą, możliwość zmiany prze
znaczenia, pow. 250 m2, w tym chłodnia i biuro,
dodatkowo możliwość wynajęcia sklepu, • 4.500
z ł /mies.., tel. 071/329-70-49, 0604/27-86-64
W01021794 ,

DO WYNAJĘCIA DOM na wsi, w okolicach Wałbrzycha, o pow.
użytkowej 60 m2, umeblowany, na dłuższy okres czasu -180
zł/rnies., tel. 0507/81-46-70
DO WYNAJĘCIA DOM na wsi, w Kochficach, nr 49, ogrodzony,
do zamieszkania, nadający się na działalność gosp., przy tra
sie Lubin-Legnica, • 2.000 zł. Kochlice, tel. 076/857-01-96,
0600/37-44-94
DO WYNAJĘCIA DOM pow. 350 m2, piwnica; parking, • 3.500
zł /mies. ♦ liczniki. Marcinkowice, tel. 071/302-85-12,
0604/46-42-03
DO WYNAJĘCIA DOM jednorodzinny, pow. 80 m2 - 800 zł/mies.
+ liczniki, okolice Wrocławia. Mirków, powiat wrocławski, tel.
071/399-87-08
DO WYNAJĘCIA DOM w Obornikach Śląskich, pow. 100 m2,
działka 630 m2,4 pokoje, 2 kuchnie, dostęp do Internetu, może
być dwurodzinny - 1.500 zł/mies. Oborniki śląskie, tel.
0696/30-68-05
DO WYNAJĘCIA DOM nowy, 16 km od Wrocławia, 360 m2, wy

NO W E C EN TR U M H A N D LO W O -U SŁU G O W E
W E W R O C ŁAW IU "LEŚN IC A "

^ irm a W ielobranżow aN
"W O ŹN IA K "

64-600 Oborniki Wlkp.
ul. Bielawska 24

POSIADAMY POWIERZCHNIĘ HANDLOWĄ DO SPRZEDAŻY

Producent - wykonawca:
obiektów
z płyty "obornickiej"
✓pawilony
-handlowe
-socjalno-biurowe
✓konstrukcje stalowe
-hale
§
✓targowiska
§
✓chłodnie

- obiekt o łącznej pow. 3000 m2
- pów! handlowa podzielona na stoiska 12,14,16, i 20 m2
- stoiska handlowe z dostępem do mediów
- prawo wyposażenia użytkowanej powierzchni wg własnego projektu
- miejsca parkingowe, ochrona, monitoring.

Dolnośląskie Biuro Inwestycji Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Powstańców SI. 5
tel./fax 071/361-04-14, e-mail: dbi.inwestycja@wp.pl
soki standard, 7 pokoi, 3 łazienki, ogrzewanie gazowe, działka
20 arów, częściowo umeblowany - 4.000 zł/miesiąę + media.
Oława, tel. 071/313-38-80
DO WYNAJĘCIA DOM w Niemczech, 15 km od fabryki Merce
desa, pow. 110 m2, od 15 marca - 650 EUR/mies. Strzelin, tel.
0504/08-21-06
DO WYNAJĘCIA DOM w Karpaczu, umeblowany, ogrzewanie
gazowe, telefon, atrakcyjna lokalizacja • 1.500 zł/miesiąc. Wro
cław, tel. 0504/45-67-07
DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie szeregowej skrajny sze
reg, pow. 340 m2, Wrocław-Krzyki - 3.600 zł/mies. Wrocław, tel.
071/361-05-05, 0501/25-54-07
DO WYNAJĘCIA DOM pow. 60 fo2, rejon ul. Brucknera, ocie
plony, 3 przechodnie pokoje, kuchnia, łazienka, CO gaz - 800
zł/mies.+opłaty. Wrocław, teł. 0603/06-61 -27
DO WYN/UĘCIA DOM samodzielny, piętrowy, umeblowany z
wygodami, w dzielnicy willowej, dla 6 pracowników, firmy lub 6
studentów, duży parking, 2 bramy wjazdowe, ogrzewanie gazo
we, kabina natryskowa, lodówka, telewizor • 250 zł/os./mies.
Wrocław, teł. 071/35747-35
DO WYNAJĘCIA DOM wolno stojący z garażem, duże piwnice,
dla firmy, - 4.500 zł. Wrocław, teł. 0504/23-33-99

O

DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE letnisko
we, dzierżawa kilkuletnia, położne na terenie
ośrodka wypoczynkowego, w lesie, tuż na Jezio
rem Sławskim., tel. 0603/59-55-35,0504/60-37-65
W01029794

DO WYNAJĘCIA DZIAŁKA budowlana o pow. 1150 m2, przy
głównej drodze Legnica-Bolesławiec, nadająca się do prowa
dzenia działalności handlowej, z zabudowaniami (stodoła, staj
nia i mieszkanie), - 1.500 zł /mies.. Bolesławiec, powiat bole
sławiecki, tel. 0694/12-77-90
DO WYNAJĘCIA DZIAŁKA 500 m2, wszystkie media, teren
ogrodzony, 10 km od Wrocławia • 5 zł/m2/mies. Raków, gm.
Długołęka, powiat wrocławski, tei. 071/315-73-72,
0505/37-58-90

DO WYNAJĘCIA opoiio33
POMIESZCZENIA BIUROWE
UL. ŚWIDNICKA 19
W ro c ła w , tel. 3 4 4 -3 8 -9 4 , 3 4 3 -8 0 -4 1
DO WYNAJĘCIA GARAŻ pow. 20 m2, nowy, Wrocław-Sołtyso
wice • 350 zł/mies. Wrocław, teł. 071/32545-86,071/325-3947,
0505/66-55-17
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu na Sępolnie, pow. 55 .
m2, - 600 zł Anies.. Wrocław, teł. 071/348-22-26 ■
DO WYNAJĘCIA GARAŻ pow. 18 m2, przy ul. Dębowej. • 180
zł. Wrocław, tel. 0601/31-31-72
DO WYNAJĘCIA GARAŻ o pow. 18 m2, na terenie strzeżonym,
• 280 zł. Wrocław, teł. 071/355-62-84, 0508/12-02-00
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Hermanowskiej, na Kuźnikach -120 zł/mies. Wrocław, tei. 071/369-12-80
DO WYNAJĘCIA GARAŻ o pow. 20 m2, przy ul. Jaracza, we
Wrocławiu - 200 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/7446-05
DO WYNAJĘCIA GARAŻ z kanałem, ok. ul. Piłsudskiego, Na
sypową, - 240 zł /mies.. Wrocław, tel. 071/363-73-93 wieczo
rem
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Owsiana przy nasypie, z kana
łem, cena: 250 zł miesięcznie. Wrocław, teł. 071/795-70-85
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu, przy ul. Sudeckiej, w
pobliżu ronda przy Powstańców śląskich (energia elektryczna,
kanał) - 200 zł/mies. lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/367-67-61,
071/373-11-11, 0601/77-64-11
DO WYNAJĘCIA GARAŻ murowany przy ul. Biskupa Tomasza,
-180 zł /mies.. Wrocław, tel. 0601/48-8142
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na Biskupinie • 160 zł/mies. Wrocław,
tel. 0605/27-1643
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na Karłowicach, • 250 zł /mies.. Wro
cław, tel. 071/352-96-48
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy uficy Żeglarskiej, na Grabiszyn
ku, -160 zł /mies.. Wrocław, tel. 071/343-9841.0603/67-23-12
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ulicy Robotniczej, blisko giełdy
na Dworcu Swiebodzkim, prąd, kanał, drzwi stalowe, - 220 zł
/mies. Wrocław, tel. 071/35940-39
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Bacciarellego, dł. 8 m, brama na
pilota, - 200 zł. Wrocław, tel. 0697/17-60-61

O

DO WYNAJĘCIA HALA pow. 280 m2, we Wrocła
w iu, przy ul. S o łty so w ic k ie j, T A N IO ., tel.
0506/08-01-12, 0506/08-01-14 W81005624

DO WYNAJĘCIA HALA pow. 360 m2 ♦ budynek biurowy o pow.
160 m2, teren utwardzony o pow. 3.000 m2, przy węźle auto
strady A4 • 7.900 zł/mies. Brzezimierz, powiat oławski, tel.
0609/32-23-04
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, pow. 160 m2, nadająca się
na warsztat samochodowy lub hurtownię, w miejscowości Szcze
panów k. środy śląskiej - 800 zł/mies. środa śląska, tel.
071/396-85-15
DO WYNAJĘCIA HALA pow. 240 m2, z zapleczem biurowym, 10 zł hr\2. Wrocław, tel. 071/346-22-95
DO WYNAJĘCIA HALA warsztatowa, murowana, ogrzewanie,
zaplecze socjalne i biurowe, pow. 300 m2, plac manewrowy, na
północy Wrocławia, bez pośredników • 12 zł/m2. Wrocław, tei.
071/352-94-30, 0501/32-09-88
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, 250 m2, wys. 3.5 m • 800
zł/mies. Zbytowa, powiat oleśnicki, tel. 071/315-70-02

O

DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pow. 25 m2, we
Wrocławiu, przy ul. Ścinawskiej, na 4. piętrze •
600 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel.
0691/94-64-94 W02009714

DO WYNAJĘCIA KIOSK handlowy murowany, pow. 33 m2, po
remoncie, zabezp. przed kradzieżą, w Źarowie, przy ul. Armii
Krajowej, wszystkie media • 600 zł/mies. + liczniki. Strzegom,
tel. 074/855-57-35, 0504/85-78-60
DO WYNAJĘCIA KIOSK handlowy o pow. 10 m2, wolno stoją
cy, na Karłowicach - 600 zł/mies. Wrocław, tel. 071/325-23-34
DO WYNAJĘCIA KIOSK o pow. 25 m2 z wejściem do środka,
we Wrocławiu przy ul. Hubskiej - 1.000 zł/mies. Wrocław, tel.
0609/02-76-11
DO WYNAJĘCIA KIOSK handlowy pow. 10 m2, wolno stojący,
Karłowice - 600 zł. Wrocław, tel. 071/325-23-34
DO WYNAJĘCIA KURNIK, - 1.500 zł /mies.. Groblice, tel.
071/311-50-71

•

DO WYNAJĘCIA LOKAL we Wrocławiu, przy i^l.
Świdnickiej, o pow. 100-150 m2, duże witryny, osob
ne wejście, na działalność handlową lub bank - 200
zł/m2. M&D Nieruchomości,, tel. 071/342-48-85,
0600/87-83-93 N01038544

I
c

O

DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 70 m2 lub przyj
mę inne p ro p o zycje ., tel. 071/341-50-59
W01010114

O

DO WYNAJĘCIA LOKAL na Krzykach, bardzo do
bra lokalizacja - centrum handlowe, pow. 25 m2,
wysoki standard, duża witryna od ulicy, na do
wolną działalność handlową lub usługową np.
biuro turystyczne, rachunkowe, agencję ubezpie
czeniową, sklep odzieżowy I inne, czynsz 2.100
z ł bFutto + kaucja.
te l. 0605/18-28-17
W02009294

✓ stolarka alumuniowa
\ t e l/f a x 061/ 29 61 9 6 6 ,2 9 64 586 1
0602 34 03 71
„/

DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowo-handlowy w centrum Wrocła
wia, 3 kondygnacje • 22.000 zł/mies. Wrocław, tel.
071/336-60-20, 0601/70-57-16
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy o pow. 152 m2,5
witryn, możliwy podział, we Wrocławiu na Krzykach - 4.300 ztf
mies. Wrocław, tel. 071/794-52-36
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy o pow. 41 m2, na Krzykach,
z tarasem o pow. 25 m2, na wysokim parterze, nadaje się na
biuro, gabinet lub inne usługi • 800 zł/mies. t opłaty licznikowe.
Wrocław, tel. 071/339-95-57
O DO WYNAJĘCIA LOKAL po remoncie kapitalnym,
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowy pow. 72 m2, koło ul. Zaporo
parter, 90 m2, Kazimierza Wielkiego, na biuro, ga
skiej, 1 p., osobne zasilanie komputerów, linie telefoniczne, cen
trala, alarm • 2.600 zł/mies+fićzniki. Wrocław, tel. 071/781 -66-66
binety lekarskie, kosmetyczne, kancelaria itp. 2.500 z ł + VAT + media, oferta w internecie - DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 60 m2, ul. Reymonta, witryna,
osobne wejście od podwórza, siła, żaluzje antywłamaniowe,
TR0144 http://wkz.autogielda.com.pl. Wrocław,
alarm • 2.100 zł/mies. Wrocław, tel. 071/783-88-85,
tel. 0602/46-58r04, 0606/14-74-27 W81005594
0600/77-71-53
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowy we Wrocławiu, przy ul. Armi
Krajowej, pow.'40 m2, nowy, telefon, Internet - 1.500 zł/mies.
Wrocław, teł. 0603/85-24-92
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY 50 m2, na biuro, kancela
rię, gabinet, parter, centrum Wrodawia - 30 zł/m2. Wrocław, teł.
071/343-63-89, 0605/69-24-22
z pomieszczeniami biurowymi,
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy pow. 10 m, przy ulicy Hubmagazynowymi, mieszkaniem,
skiej-Kamiennej • 600 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wacław,
teł.
0601/74-86-72.
dobrym dojazdem i parkingiem
DO WYNAJĘCIA LOKAL przy uficy Połonieckiej 21, pow. 64
tel. 0 7 1 /3 6 2 -8 8 -7 5 ,0 -6 9 6 4 1 5 2 4 9
m2, osobne wejście w pawilonie wolno stojącym, na każdą dzia
-------------------------------------------------------------S R H B E ff
łalność oprócz sklepów spożywczych i przemysłowych, wszyst
kie media • 1.200 zł/mies. Wrocław, teł. 0694/46-55-66,
071/362-66-50
O DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowy lub sklepowy,
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy 2-poziomowy,
samodzielny, w nowej plombie, pow. 56 m2, ład
alarm, kafle, panele, 2 łazienki, przy ul. Pułaskiego • 1.400
zł/mies. Wrocław, teł. 071/343-98-75,0608/47-80-84
nie wykończony, witryna • 1.600 zł/mies. netto +
DO WYNAJĘCIA LOKAL WARSZTATOWY na każdą działal
opłaty. Wrocław, tel. 071/372-69-14 W80002234
ność gosp., pow. 80 m2, siła, pomieszczenie biurowe \ zaple
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 110 m2, na sklep meblocze socjalne, • 1.000 zł/mies.. Wrocław, teł. 071/372-99-79
wo-przemysłowy, w centrum Głubczyc, bezpłatnie - w zamian
DO WYNAJĘCIA LOKALE, dwa, w centrum Kamienną Góry,
za zatrudnienie. Głubczycei tel. 077/485-06-26,0609/42-27-99
na handel, biura, usługi - 1.000 zł i 2.000 zł/mies. Kamienna
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Kamiennej Górze, pow. 40 m2, c o.
Góra. teł. 075/744-61-03, 075/744-22-26, 0604/42-85-76
gazowe, pełne wyposażenie, WC, zapiecze, siła, na biuro, han
DO WYNAJĘCIA LOKALE użytkowe, w Pleszewie • od 500
del, usługi - 25 zł/m2. Kamienna Góra, tel. 075/645-49-24,
zł/mies. Kępno, tel. 062/782-77-57, 0508/30-98-84
0694/29-36-19
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN - chłodnia, temperatura do -22
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 242 m2, w okolicy Kępna, I pię
stopni C, pow. 200 m2, w okolicach Bielan Wrocławskich, - 6.000
tro, możliwość podziału • 2.900 zł/mies. ♦ liczniki. Kępno, td.
zł / mies.. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-91-54,
062/782-77-57, 0601/56-04-77
0502/12-56-87
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy pow. 40 m2, ul.
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 18 m2, teren strzeżony, atrakIzerska • 800 zł/mies.+media. Legnica, tel. 076/723-07-24,
cyjna lokalizacja, przy ul. Przedmiejskiej • 280 zł. Wrocław, tel.
076/722-39-85
071/355-62-84, 0508/12-02-00
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 50 m2 - 500 zł/mies. Wro
cław, teł. 0600/80-3647
PHZ Bumar Sp. z . .
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA w mieszkaniu studenckim dwa, b.
B iuro Handlowa w e W rocławiu
dobra lokalizacja, przy pl. Dominikańskim, wysoki standard.
.#CA#Ł*t«8 '
Internet 24 h, 2 łazienki, telewizor z pokoju, itp, - 300 zł /osobę
+ opłaty + kaucja. Wrocław, tel. 0606/97-53-70, 071/797-64-89
- pom
ieszczeniabiurowe
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE dla 1 lub 2 osób, w mieszkaniu 2-po• pom
ieszczeniam
agazynowe
kojowym, na Krzykach, pow. 50 m2, balkon, komfortowo wypo
;•haleprodukcyjne
sażone (kafle, boazeria), blisko park, rzeka, węzeł komunika
cyjny - 400 zł/mies., tel. 0692/43-14-39
- placeskładow
e
AT R AK C Y JN E POŁOŻENIE:
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE w pokoju 2-osobowym dla student
W RO CŁAW , U L O R A M B Z Y N flK A I M
ki, w centrum Wrocławia • 310 zł/mies. Kamieniec Wrocławski,
tel. 071/318-59-94. 0607/40-96-69
TEL 1071) 361-59-33,381-2033
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE w pokoju 2-osóbowym w domu, w
OG040667

Poszukuję do wynajęcia
na terenie Wrocławia obiektu

00

DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 70 m2, w Lubinie przy ul. Spor
towej 9, na każdą działalność, - 1.000 zł. Lubin, tel.
076/846-27-50, 076/746-36-58
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowy w Lubinie, w centrum, pow.
28 m2 - 1.220 zł/mies. Lubin, tel. 0609/1844-05
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowy o pów. 60 m2, w centrum
Lubina, w Rynku, - 6.000 zł. Lubin, tel. 0609/58-02-99
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy w Radwanicach,
pow. 140 m2, przy trasie - 30 zł/m2. Radwanice, tel.
071/311-74-31
DO WYNAJĘCIA LOKAL gastronomiczny o pow. 70 m2, w miej
scowości Szczodre, na każdy rodzaj działalności gospodarczej
-1.200 zł/mies. Szczodre, powiat wocławski, tel. 0607/62-16-83
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy na sklep lub biuro, pow. 70
m2, w Świdnicy. Świdnica, tel. 074/852-18-79, 0691/65-17-00
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy w Twardogórze, w centrum,
pow. 25 lub 50 m2, idealny na biuro, parking • 600 zł/mies. Twar
dogóra, powiat oleśnicki, tel. 0502/45-15-82
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy pow. 60 m2, z
lokalizacją, • 25 zł /m2. Wałbrzych, tel. 074/840-13-18
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy pow. 19 m2, w centrum, 700 zł /mies.. Wałbrzych, tel. 0605/68-85-58
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowy o pow. całkowitej 154 m2,
we Wrocławiu przy ulicy Widok 2/4, - 8.000 zł /mies.. Wrocław,
tel. 071/312-74-94 jr
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 65 m2, w willi, 2 duże pomiesz
czenia, w.c., poczekalnia, holi, wysoki parter, idealne na gabi
nety lekarskie lub biuro, - 1.400 zł /mies.. Wrocław, tel.
071/364-26-22
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 96 m2, na sklep, biuro, gabi
net, parter, witryny, nowe budownictwo, boczna ul. Oławskiej •
100 zł/m2. Wrocław, tel. 0693/49-58-36j
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy w ciągu handlowym, po re
moncie kapitalnym, przy ul. Pomorskiej 57/1c, interesujące, ar
tystyczne wnętrze (surowa cegła, piaskowce, drewno), telefon,
pow. 60 m2, łazienka, natrysk, pisuar - 2.000 zł/mies. Wrocław,
tel. 071/784-59-65 w godz. 10-18,071/36448-70 po godz. 18

DO WYNAJĘCIA BIURA W LEGNICY,
również gabinety, pracownie, obiekt
strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd,
parking, plac manewrowy, blisko centrum,
noclegi pracownicze i studenckie, korzystne ceny.
Tel. 076/862-47-29,0-605 886 010
OP9S4238 _
nowym budownictwie, przy ul. StrachockVskiej, tylko dla osób
studiujących, wyposażony, jedno miejsce dla studenta w poko
ju 2-osobowym, od zaraz oraz pokój 2-osobowy, dla studentów,
studentek, telefon, od 01 kwietnia b.r. • 225 zł/osobę/mies. +
liczniki. Wrocław, teł. 071/346-67-01, 0501/05-3142
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE w pokoju 2-osobowym, dla pracu
jącej pani - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/329-33-67
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE w pokoju 2-osobowym, cena 250
zł/mies. Wrocław, tel. 07.1/325-58-32
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE w pokoju 2-osobowym pow. 20 m2,
internet, media miejskie, dla studenta, - 350 zł /mies.. Wrocław,
tel. 0698/71-51-78, 0608/25-94-01

O

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA: 3-pok, ul. Drukar
ska • 1.100 zł+liczniki, ul. Swobodna • 1.200
zł+liczniki, ul Kamieńskiego • 1.000 zł+liczniki,
2-pok., ul. Jelenia • 950 zł+liczniki, ul. Strachocińska (nowe osiedle) - 800 zł+liczniki, ul. Koman
dorska • 800 zł+liczniki. Kawalerki: ul. Młodych
Techników - 600 zł+liczniki, ul. Robotnicza. • 400
zł+liczniki, BN „MARZENIE”, tel. 071/345-27-39
W01041014

•

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowe : przy
ul. Tańskiego, b. ładne, hieumeblowane - 800 zi +

Ś W IA T N IE R U C H O M O Ś C I - B R A C IA J U S Z C Z A K s.c.
^W roclawi Plac Solny 16, tel. 341 04 6 3 ,3 4 1 04 66. opómsm
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NOWE MIESZKANIA- GRABISZYN!!!
-2 -pokojowe o pow.41mkw.,dwa pokoje,
aneks kuchenny, łazienka
i
-2- pokojowe o pow. 55 mkw.,dwa pokoje,
kuchnia, łazienka i taras o pow. 14 mkw.,
4- pokojowe opow. od 66 mkw., trzy pokoje
kuchnia, łazienka 1taras o pow. 14 mkw.,
W Y S O K I S TA N D AR D ,
M IE JS C A P AR K IN G O W E ,
L IC Z N IK I C IE P Ł A , N O W O C ZE S N A
K O T ŁO W N IA G A ZO W A V IS S E M A N N
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liczniki, przy ui. Piłsudskiego, rozkładowe, dia stu
dentów -1.000 zł + liczniki, przy ul. Łęczyckiej, ślicz
ne -1.600 zł + opłaty, przy ul. Ciepłej, z garażem, •
2.000 zł/mies. + liczniki. EXART, tel. 071/372-47-67
N01038074
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA: 1-pokojowe, willo
we - 500 zł (beż dodatkowych opłat), w bloku - 650
zł + liczniki, 2-pokojowe, willowe - 850 zł (bez do
datkowych opłat), w bloku - 900 zł + liczniki, 3-pokojowe, willowe - 900 zł (bez dodatkowych opłat), w
bloku - 1.000 zł + liczniki. BN ,KAMEX*, Wrocław,
ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 071/321-98-13,
0601/78-88-13 N01016684

OO WYNAJĘCIA MIESZKANIA : 1-pokojowe, pow. 26 m2, na
Krzykach • 600 zł/mies. + opłaty licznikowe, 2-pokojowe, w Śród
mieściu, pow. 52 m2 • 1.000 zł/mies. * opłaty licznikowe. Wro
cław, tel. 0696/82-75-74

•

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe we Wro
cławiu, na Nowym Dworze, o pow. 36 m2, komplet
nie umeblowane i wyposażone, kuchnia w zabudo
wie, kaflr, panele, szafy w zabudowie, dla osoby pra
cującej - 650 zł/mies. + liczniki i kaucja. M&D Nieru
chomości,, tel. 071/342-48-85, 0604/62-23-40
N01038534

O

DO W YNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe przy
ul. Gublńskiej, pow. 50 m2 + miejsce garażowe w
podziemiu, • 1.100 zł + liczniki., tel. 071/316-84*26,
071/316-96-52
W02009994

O

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow.
33 m2, nowe, umeblowane, TV, AGD, przy .ul.
Marka Hłaski,boczna ul. Tyrmanda, • 750 zł + licz
n ik i., te l. 071/316-84-26, 071/316-96-52
W02010004

O

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow.
53 m2 • 1.000 zł/mies. + media + kaucja. tel.
071/787-84-75,0502/87-46-72
W01035604

O

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe Ołbin
- Słowiańska, umeblowane -1.000 zł/mies. + licz
n ik i. ., te l. 071/311-06-44, 0691/01-69-90
W01041714

•

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe blisko
pl. Legionów, pow. 26 m2, lp., umeblowane, -500 zł
/mies. + opłaty. KONTAKT NIERUCHOMOŚCI, tel.
071/343-27-25,0607/66-07-70 N01038034
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-pokojowe na Krzy
kach, pow. 72 m2, garaż, umeblowane, - 1.250 zł
/mies. + opłaty. KONTAKT NIERUCHOMOŚCI, tel.
071/342-62-82, 0601/7?-37-37 N01038044

•

O

DO W YNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow.
36 m2, z balkonem, po remoncie, umeblowane i
wyposażone, przy pl. Legionów • 850 zł/mies. +
liczniki + kaucja. Wrocław, tel. 071/799-12-98,
0501/06-52-37
W02009704

OO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 57 m2, nowe.
umeblowane, parking, Wrodaw-Sołtysowice -1.150 zł/mies. +
media 300 zł + kaucja 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/325-45-66,
071/325-39-47, 0505/66-55-17

O

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe (kawa
lerka), dół segmentu, Kozanów, osobne wejście,
dla pary lub młodego małżeństwa - 700 zł/mies.,
o p łaty w lic z o n e w cenę. W rocław , te l.
071/353-38-69,0608/09-96-51
W81005614

. DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 34 m2. przy
ulicy Skwierzynskiej w centrum Wrocławia, nowe, komfortowe,
balkon, spokojna dzielnica, umeblowane • 780 zł/mies. + opłaty
oraz kaucja zwrotna., tel. 0605/24-65-05
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 28 m2, Wrocław-Rynek, ul. Biskupia, wyposażone, meble, ładne, prysznic,
balkon, atrakcyjna lokalizacja, - 600 zł /mies.., tel. 0602/76-49-24
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 40 m2, bocz
na ul. Grabiszyńskiej, po remoncie kapitalnym, telefon w Dialo
gu, TV kablowa, • 1.000 zł /mies. ♦ liczniki., tel. 0503/93-76-64
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 21 m2. dla 2
osób, wspólne wejście, Wrocław-Wojszyce, - 60071 /mies.., tel.
071/373-08-07
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-pokojowe • apartament 2-poziomowy, pow. 125 m2, w domu jednorodzinnym, kuchnia,
łazienka, wszystkie media, garaż, w Bielanach Wrocławskich, •
2.500 zł /mies.. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-71-51
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe 34 m2, w centrum
Wrocławia, blisko Dworca Głównego PKP, dla dwóch osób pra
cujących, telefon, umeblowane, media miejskie, sprzęt AGD,
łazienka z kabiną natryskową - 950 zł/mies. + opłaty i kaucja
zwrotna, bez pośredników. Bolesławiec, tel. 075/732-26-48,
0693/55-04-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokójowe, w centrum Goer
litz, przy Sprembergerstrasse, pow. 77 m2, po remoncie - 269
EUR/mies. + liczniki i kaucja. Goerlitz, Niemcy, tel.
0049/358-11-94-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, w Goerlitz, na os.
Koenigshufen, pow. 50 m2 -192 EUR/mies. + liczniki i kaucja.
Goerlitz, Niemcy, tel. 0049/358-11-94-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, w centrum Goer
litz, przy Loebauerstrasse, pow. 66 m2, po remoncie - 272
EUR/mies. * liczniki i kaucja. Goerlitz, Niemcy, tel.
0049/358-11-94-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, wGoerlitz, przy Antonsirasse, na os. Koenigshufen, pow. 56 m2 - 218 EUR/mies.
• liczniki i kaucja. Goerlitz, Niemcy, teł. 0049/358-11-94-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe we Wrocławiu, na
Krzykach • 1.000 zł/mies. + liczniki. Kobierzyce, tel.
1 071/311-91-25, 0501/29-19-79
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe nieumeblowane, w
Lubinie na osiedlu Ustronie, cena - 25Q zł + opłaty i kaucja.
Lubin, tel. 076/847-26-06
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-pokojowe pow. 100 m2, na 1.
piętrze, we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej, nadające się na
biuro, gabinet, kancelarię, • 2.000 zł. Lubin, tel. 0609/39-99-80
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 45 m2, na 1.
piętrze, we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej, po remoncie,
ogrzewane piecami akumulacyjnymi, cena - 1.200 zł/mies. Lu
bin, tel. 0609/39r99-80
DO WYNAJĘCIA MIESZKANK 2-pokojowe umeblowane, przy
ul. Weigla, bez pośredników, -1.100 zł /mies. ♦ opłaty liczniko
we. Mirtów, gm. Długołęka, tel. 071/315-49-74
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 40 m 2, z wi
dokiem na morze -160 zł/doba. Niechorze, powiat gryficki, tel.
0505/08-12-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 51 m2, w Ole
śnicy, CO, umeblowane • 600 zł/mies. * liczniki. Oleśnica, tel.
0696/46-35-48
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe we Wrocławiu, przy
ul. Kruczej, pow. 20 m2 • 650 zł/mies. + opłaty za energię. Oła
wa, tel. 071/313-22-33
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 50 m2, ume
blowane, osobne wejście, * 600 zł /mies. + liczniki + kaucja.
Psary, gm. Wisznia Mała, tel. 071/387-82-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe w Radwanicach,
pow. 60 m2. w domu wolno stojącym, przy głównej trasie, osob
ne wejście, bez mebli, może być dla firmy - 800 zł/mies. Ra
dwanice, gm. św. Katarzyna, tel. 071/311-78-13
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-pokojowe pow. 130 m2, w
domu wolno stojącym, komfortowe, garderoba, kuchnia, 2 łazien
ki - 1.700 zł/mies.+liczniki. Radwanice, tel. 071/311-74-31
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe w Siechnicy, pow.

51 m2, umeblowane, telefon, media miejskie, licznik wody, gazu
i prądu, • 700 zł /mies. Siechnice, tel. 071/315-27-13
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe umeblowane, w Śro
dzie Śląskiej, - 500 zł /mies. + opłaty, środa śląska, tel.
071/317-32-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe komfortowe, nowe
meble, blisko centrum - 1.000 zł/mies. Twardogóra, tel.
071/315-88-94
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe kuchnia, łazienka,
pow. 85 m2, w starym budownictwie, niski czynsz, ogrzewanie
gazowe, w centrum Legnicy, na 2. piętrze - 300 zł/mies. + licz
niki. Wiercień, tel. 076/841-86-93, 0608/10-18-25
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe o pow. 48 m2, przy
ul. Kazimierskiej, umeblowane i wyposażone, telefon, internet,
bez pośredników, -1.200 zł/mies.. Wrocław, tel. 071/355-62-84,
0501/72-52-92
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 57 m2, nowe
budownictwo, umeblowane, telefon, dostęp do Internetu, w Śród
mieściu, - 1.200 zł /mies.. Wrocław, tel. 071/354-18-08,
0606/40-14-33
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe o pow. 56 m2, w
Śródmieściu, ogrzewanie elektryczne, - 700 zł /mies. + opłaty.
Wrocław, teł. 0503/68-49-44
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe nowe, oddzielna
garderoba, komfortowe, umeblowane, sprzęt AGD, na 1. pię
trze, • 1.100 zł /mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel.
0601/31-31-72
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe na Wojszycach,
pow. 90 m2, umeblowane, w domu jednorodzinnym, - 1.600 zł
/mies.. Wrocław, tel. 071/373-06-76 '
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 30 m2, ume
blowane • 650 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 0691/39-48-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 44 m2, przy
ul. Legnickiej, częściowo umeblowane - 750 zł/mies. + opłaty.
Wrocław, tel. 071/354-61-00, 0603/17-28-74
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe pow. 74 m2, kom
fortowe, umeblowane, z wyposażeniem, przy ul. Bolesławiec
kiej - 1.200 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/788-59-56
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pracowników firmy budow
lanej, - 600 zł /mies.. Wrocław, tel. 071/346-23-10,
0601/70-33-89
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe o pow. 60 m2, na
Kozanowie - 950 zł/mies. + opłaty. Wrodaw, teł. 071/352-31-10
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe w willi, balkon, - 750
zł /mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/330-59-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe ul. Jedności Naro
dowej, łazienka, CO. umeblowane, - 850 zł /mies. ♦ opłaty. Wro
cław, tel. 071/369-13-28
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe 37 m2, na Krzykach,
okolice Róży Wiatrów, ładne, meble, sprzęt AGD, RTV - 850 zł
+ opłaty 150 zł. Wrocław, tel. 071/336-06-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 35 m2, kuch
nia, łazienka, umeblowane, na 1. piętrze, na Karłowicach, -450
zł /mies. '* opłaty za energię elektryczną. Wrocław, tel.
071/352-76-17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 50 m2, kuch
nia, łazienka, x>sobne wejście, w domu jednorodzinnym, od
kwietnia 2004 r., w Leśnicy, • 800 zł/mies. + liczniki. Wrocław,
tel. 0603/07-30-14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 50 m2, ume
blowane, zadbane, przy ul. Hallera, dla małżeństwa lub pary, 900 zł / mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/352-62-60,
0602/70-81-62
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 34 m2, przy
ul. Szwedzkiej, nowe, wyposażone, jasna kuchnia, bafcon, ka
felki - 750 zł/mies., + opłaty licznikowe. Wrocław, tel.
071/357-70-10. 071/353-94-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe kuchnia, łazienka,
w.c., balkon, 52 m2, dla 4 osób (300 zł/mies. od osoby * liczni
ki), niedaleko Dworca świebodzkiego, w centrum Wrocławia,
przy ul. Pavrfowa, IV piętro, od 15 marca 2004 r. • 1.200 zł/mies.
+ liczniki. Wrocław, teł. 071/362-86-54
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokpjowe 49 m2, w Oleśnicy,
kuchnia, łazienka, umeblowane • 600 żł/mies., płatne za 3 mies.
z góry. Wrocław, tel. 071/791-33-68, 0605/42-02-58
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe z aneksem kuchen
nym, balkonem, 32 m2, przy ul. Toruńskiej, nowe, umeblowa
ne, bez pośredników - 900 zł/mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel.
071/373-90-33
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe o pow. 31 m2, ume
blowane, wyposażone, przy ul. Poznańskiej - 800 zł/mies. + opłaty.Wrocław, teł. 071/780-59-46
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 28 m2, ume
blowane, przy ul. Inżynierskiej - 650 zł/mies. + opłaty. Wrocław,
tel. 071/780-594S
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe na Muchoborze
Wielkim, miejsce parkingowe, • 920 zł /mies.. Wrocław, tel.
071/374-21-00
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 32 m2, przy
ul. Glinianej, - 460 zł Anies. + opłaty. Wrocław, teł. 0508/31 -31-02
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe nowe, przy ul. Złot
nickiej, pow. 37 m2, umeblowane • 600 zł/mies. Wrocław, tel.
071/351-50-30, 0508/29-19-55
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe we Wrocławiu, na
Grabiszynku, umeblowane, wyposażone, - 650 zł /mies. ♦ licz
niki. Wrocław, teł. 0601/17-35-70
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 34 m2, nowe,
rozkładowe, duży bafcon, na Krzykach, przy ul. Skarbowców.
może być na dłuższy okres, - 800 zł /mies. + liczniki. Wrocław,
tel. 0609/79-91-14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe rozkładowe, kom
fortowe, umeblowane, sprzęt RTV, WC i łazienka osobno, jasna
kuchnia, na 1. piętrze, na Krzykach, we Wrocławiu - 1.100
złAnies. + opłaty. Wrocław, tel. 0605/65-80-77
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe balkon, umeblowa
ne, sprzęt AGD, telefon, Internet, we Wrocławiu, na os. Popowice -1.000 zł/mies. ♦ liczniki i kaucja. Wrocław, tel. 0604/34-66-49
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe we Wrocławiu, przy
ul. Inżynierskiej, umeblowane • 600 zł/mies. + opłaty + kaucja.
Wrocław, tel. 071/357-90-57
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe o pow. 62 m2, ume
blowane, na Kozanowie przy ul. Dzielnej - 800 zł/mies. Wro
cław, tel. 0605/55-13-79
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 48m2 + bal
kon, nowe, umeblowane, we Wrocławiu, na os. Sołtysowice, z
parkingiem • 1.000 złAnies. ♦ media 250 z ł + kaucja 2.000 zł
oraz mieszkanie 1-pokojowe, pow. 32 m2, nowe, umeblowane,
na os. Sołtysowice - 700 zł/mies. ♦ media 150 zł + kaucja 1.400
zł. Wrocław, tel. 071/325-45-86,071/325-39-47,0505/66-55-17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 57 m2, nowe,
umeblowane, we Wrocławiu, na os. Sołtysowice, z parkingiem 1.150 zł/mies. * media 300 zł *■kaucja 2.300 zł oraz pokój dla
studentki, na os. Sołtysowice - 300 zł/mies. + media. Wrocław,
tel. 071/325-45-86, 071/325-39-47. 0505/66-55-17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe we Wrocławiu, w
Rynku, komfortowe, o pow. 50 m2. atrakcyjna lokalizacja, na
każdy rodzaj działalności, naprzeciwko fontanny, na 4. piętrze,
umeblowane, od 01.05.2004 r.. cena - 3.000 zł/mies. + opłaty.
Wrocław, tol. 0501/22-15-79
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe 33 m2, balkon, we
Wrocławiu (Muchobór Wielki), - 750 zł /mies. + opłaty. Wrocław,
tel. 071/784-4948
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe jeden pokój przej
ściowy, pow. 30 m2, częściowo umeblowane, na poddaszu, na
7 piętrze, winda, ładne, skosy, aneks 'kuchenny, łazienka, we
Wrocławiu, przy ul. Gajowej, niedaleko Akademii Ekonomicz
nej, nowy budynek, mde widziane niepalące małżeństwo lub
para - 900 zł/mies. + liczniki (prąd, woda). Wrocław, tel.
071/78446-19, 0602/71-80-69
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe kuchnia. łazienka
(widna), na 2 piętrze, balkon, kpł. umeblowane, sprzęt AGD i
RTV, telefon w Dialogu, na Krzykach, przy ul. Racławickiej •
1.000 zł/mies. + liczniki + kaucja. Wrocław, tel. 071/361 -21 -32
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe w nowym budow
nictwie, pow. 48 m2, na 2 piętrze, balkon, media, umeblowane,
w centrum w dobrym miejscu - 1.200 zł/mies. + liczniki + kau
cja. Wrocław, tol. 071/343-59-13
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe 38 m2, IV piętro,
winda, przy ul. Inowrocławskiej, po remoncie kapitalnym, roz

WARSTWOWEJ •OBORNICKIEJ
tel. kom. 0502 540 028
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kładowe, kuchnia z meblami na wymiar i sprzętem AGD -1.000
zł/mies. + gaz i prąd. Wrocław, tel. 071/790-18-92,
0605/07-0941
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe 20 m2, okolice cen
trum, umeblowane - 650 zł/mies. + liczniki (ok. 50 zł) i kaucja.
Wrocław, tel. 0603/51-03-80
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe komfortowe, ume
blowane, czysto, telewizor, pralka, lodówka, kuchenka mikrofa
lowa, III piętro, winda, we Wrocławiu, na Krzykach, przy ul. Dru
karskiej, obok Akademii Ekonomicznej • 1.100 zł/mies. + opła
ty. Wrocław, teł. 0609/76-75-82
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe umeblowane, sprzęt
AGD i RTV, na 1 piętrze w centrum, -1.100 zł /mies. * opłaty
licznikowe. Wrocław, tel. 071/336-94-64
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe samodzielne, kuch
nia, łazienka, pod tarasem w domu jednorodzinnym,.od zaraz,
w cenie prąd, gaz i ogrzewanie • 350 zł/mies. Wrocław, tol.
071/357-22-31
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe o pow. 40 m2, nowe
budownictwo, Szczepin, telefon, CO, najchętniej dla studentów,
całkowity koszt • 1.150 zł/mies. Wrocław, tel. 071/349-24-45,
0605/2144-17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe o pow. 42 m2, Księ
że Małe, odświeżone, częściowo umeblowane, CO • 800 zł/mies.
3 opłaty licznikowe i kaucja za 1 miesiąc. Wrocław, tel.
071/342-6742, 0600/98-54-20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe o pow. 35 m2, na
Partynicach we Wrocławiu, duży pokój, kuchnia, łazienka, ume
blowane, osobne wejście, w zabudowie szeregowej, możliwy
dostęp do Internetu, bez dodatkowych opłat • 800 zł/mies. Wro
cław, tol. 0600/0048-59
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe o pow. 37 m2, przy
ul. Hubskiej, umeblowane • 750 zł/mies. + opłaty licznikowe.
Wrocław, tel. 071/796-60-83
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe we Wrocławiu, przy
ul. Piłsudskiego, pow. 46 m2, po remoncie, umeblowane, sprzęt
AGD, telefon • 1.000 zł/mies. ♦ opłaty licznikowe + kaucja. Wro
cław, teł. 071/343-11-02, 0501/98-7443
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe kuchnia, natrysk,
WC, umeblowane, na Stabłowicach, willowe, miejsce parkingo
we, możliwość korzystania z ogrodu • 550 zł/mies. Wrodaw, tel.
071/354-30-64
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe przy ul. Szybowco
wej, 33 m2, zadbane, rozkładowe, balkon, umeblowane i wypo
sażone • 850 zł/mies. + prąd ♦ kaucja 1.000 zł. Wrodaw, tol.
071/350-03-16
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe 40 m2, kuchnia,
łazienka, w wili, na Zaciszu, samodzielne, osobne wejście, dla
2 studentów • 700 zł/mies., bez dodatkowych opłat. Wrocław,
tel. 071/348-1340
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 31 m2, Krzyki-Gaj ul. Strońska-Piławska, dogodny dojazd do centrum, nowo
wybudowane, umeblowane-łóżko, szafa, regał, komoda, meble
kuchenne na wymiar, pralka, rolety, 850 zł/mies.-Hiczniki (woda+prąd) około 50 zł, od zaraz na dłużej. Wrocław, tel.
0600/24-78-76
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe 50 m2, bez pośred
ników, umeblowane, ul. Horbaczewskiego, blisko przystanku
MPK, - 900 zł /mies.+opfaty. Wrodaw, tel. 0608/47-69-22
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe umeblowane, przy
ul. Hynka, okolice ASTRY, najlepiej dla studentów. • 1.000 zł
/mies.^opłaty. Wrodaw, teł. 0607/07-6449, 071/782-6848
OO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe 1 pokój i kuchnia
31 m2 Krzyki ul. Strońska-Piławska, łóżko, szafa, komoda, regał,
pralka itp. nowe, ładne od zaraz, rolety, • 850 zł +prąd i woda
(ok. 50 zł). Wrocław, tel. 0600/24-78-76
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe willowe, z osobnym
wejściem, pow. 22 m2, ładne, umeblowane, RTV, telefon, to-^y
dówka, prysznic, Kartowice-Różanka, blisko uniwersytetu • 600
zł/mies. Wrodaw, tel. 071/325-82-11
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe willowe, osobne wej
ście - 300 zł/os./mies. Wrodaw, tol. 071/32742-79
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe blisko centrum, pow.
44 m2, telefon, wszystkie media, wysoki parter, spokojna okoli
ca • 700 zł/mies. ♦ opłaty licznikowe. Wrocław, tel.
071/363-3142, 0697/66-81-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe we Wrocławiu, w
okolicy pl. Kromera, pow. 70 m2, komfortowe, rozkładowe, ume
blowane, sprzęt AGD, RTV, balkon • 1.000 złAnies. + opłaty licz
nikowe + kaucja. Wrocław, teł. 071/394-51 -44, 0506/32-30-54
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 52 m2, łazien
ka, balkon, w.c., na 2. piętrze, komfortowe, umeblowane, roz
kładowe, okolice hotelu Wrodaw -1.000 zł/mies. ♦ opłaty i kau
cja. Wrodaw, teł. 0603/87-99-83
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe studenckie, 20 m2,
blisko uczelni, osobne wejście, łazienka, w.c., aneks kuchenny
- 700 zł/mies. ♦ liczniki. Wrodaw, tel. 0502/20-25-80
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 48 m2, przy
ul. Kośduszki, w okolicy Dworca Głównego PKP, wyposażone •
1.500 zł/mies. ♦ liczniki. Wrodaw, tel. 0605/28-08-98
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, przy ul. Pereca 750 złAnies. ♦.liczniki. Wrocław, tol. 0601/42-18-50
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE łazienka, kuch
nia, 50 m2, willowe, komfortowe, umeblowane, oddzielne weiśde, telefon, RTV, AGD, SAT, obok pętli autobusu 144 na Woj
szycach, kaucja 1 000 zł - 1 000 zł/mies. Wrocław, tel.
071/339-71-95, 0501/03-79-99
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe kuchnia, łazienka,
na Stabłowicach - 700 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrodaw,
tel. 0505/9544-82
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe umeblowane, wy
posażone, przy ulicy Rybnickiej - 800 zł/mies. ♦ opłaty oraz
kaucja. Wrodaw, tel. 0605/82-23-79
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 27 m2, przy
ulicy Stalowej (boczna Grabiszyńskiej) • 700 zł/mies. + opłaty
licznikowe okofo 90 zł. Wrocław, tel. 071/794-53-83
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe + nyża, kuchnia,
samodzielne, umeblowane, ok. centrom, dla 2. lub 1. osoby pra
cującej, • 250 zł /osobę. Wrocław, tel. 071/791-71-22
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe w centrum Wrocła
wia, o pow. 72 m2, media miejskie, przy ul. Kośduszki • 2.000
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tol. 0502/30-58-52
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe w hotelu robotni
czym, pow. 15 m2, najchętniej dla samotnej osoby, • 400 zł
/mies.. Wrodaw, tol. 0691/06-15-65
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 38 m2, ume
blowane, przy ul. Grabiszyńskiej • 900 zł/mies. + opłaty. Wro
daw, tel. 0605/78-75-64
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe o pow. 38 m2,
łazienka, kuchnia, winda, umeblowane, TV, pralka, przy ul.
Żeromskiego, - 850 zł /mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel.
071/342-51-57, 0601/9749-99
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe wszystkie media,
balkon, przy ul. Tęczowej, - 600 zł /mies. + liczniki. Wrocław,
tel. 071/795-64-06
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe na Stabłowicach we
Wrodawiu, pow. 60 m2, umeblowane -1.100 zł/mies. Wrocław,
tel. 071/354-20-97. 0605/44-18-85
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe własnościowe, pow.
30 m2, we Wrocławiu przy ul. Kolejowej, • 750 zł /mies. + liczni
ki + kaucja. Wrocław, tel. 071/792-24-27, 0605/67-66-60
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 30 m2, we Wro
cławiu, koło DH Astra, komfortowe, wyposażone • 850 zł/mies.
+ liczniki + kaucja zwrotna. Wrodaw, tol. 071/782-03-83
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe dla 3 lub 4 osób,
studentów, kuchnia z pełnym wyposażeniem i sprzętem AGD,
łazienka, pow. mieszk. 60 m2, częściowo umeblowane, w cen
trum Wrocławia -1.100 zł/mies. Wrocław, tel. 0502/93-11-72
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe przy ul. Oławskiej,
we Wrocławiu, dla 2-3 osób, łazienka, CO, kuchnia • 1.200
zł/mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/373-04-39
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe osobne wejście, w
domku jednorodzinnym - 1.200 zł/miąs. Wrocław, tel.
0601/74-0648
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 50 m2, pl. św.
Macieja, plomba, umeblowane, wyposażone, • 1.200 zł/mies..
Wrocław, teł. 0602/7649-24
DO WYNAJĘC|AMIESZKANIE 4-pokojowe pow. 72 m2, ume
blowane, ul. Komandorska, z garażem, bez pośredniów. Wro
daw, tel. 071/348-18-70, 0691/63-83-29
-v.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 36 m2, ume
blowane, samodzielne, - 650 zł /mies. .♦ liczniki. Wrocław, teł.
071/373-74-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 40 m2, w willi, Wrodaw-Żemiki, osobne wejście, kuchnia z jadalnią meble, lodów
ka, łazienka, pokój pow. 22 m2, umeblowane, internet, dla nie
palącej pary, - 750 zł / mies. + liczniki. Wrocław, tel.
071/789-52-64, 0603/64-91-29

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe umeblowane, wy
posażone, balkon, odnowione, komfortowe - 900 zł/mies. ♦
czynsz + liczniki. Wrocław, teł. 071/352-15-02
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe na 1. piętrze, pow.
67 m2, kuchnia, łazienka, umeblowane, przy ul. Złotostockiej •
1.000 zł/mies. * opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0609/76-68-52
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe umeblowane, sprzęt
AGD, TV, na Nowym Dworze, -1.100 zł/mies. + opłaty za ener
gię elektryczną. Wrodaw, tol. 071/349-53-23
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe w willi, kuchnia,
łazienka, dla 3 osób, bez pośredników, • 1.000 zł /mies.. Wro
cław, tol. 071/354-53-39
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 30 m2, duży
pokój i kuchnia - 700 zł/mies. bez dodatkowych opłat. Wrodaw,
tel. 071/354-31-56
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 40 m2, przy
ul. Januszowickiej, parter, - 700 zł /mies. ♦ opłaty licznikowe.
Wrodaw, tel. 071/789-97-87, 0601/70-54-98
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 34 m2, - 550
zł /mies. + opłaty licznikowe * kaucja. Wrocław, tel.
071/35345-75
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe dla 1 lub 2 osób,
przy ul. Zachodniej - 500 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/322-12-76,
071/790-12-42
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 57 m2. bal
kon, komfortowe, umeblowane, telefon, TV satelitarna, łącze in
ternetowe, bez pośredników, na dłuższy okres, od 1 kwietnia,
kaucja 2.000 zł - 1.000 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel.
0606/2941-05
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 27 m2, ume
blowane, w centrum Wrocławia, • 650 zł /mies.. Wrocław, tol.
0609/79-83-68
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 28 m2, ume
blowane, na Zakrzowie, • 680 zł /mies. + liczniki. Wrocław, tel.
071/324-11-09
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 36 m2, we Wro
dawiu przy ul. Porannej, umeblowane, • 700 zł /mies. + opłaty.
Wrocław, tol. 071/363-28-98
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe we Wrodawiu przy
ul. Wielkiej, umeblowane, - 1.000 zł /mies. + opłaty. Wrocław,
tel. 0601/76-93-62, 0606/22-57-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe w centrum Wroda
wia, na 1. piętrze, winda, • 1.500 zł /mies. ♦ liczniki. Wrocław,
tol. 0502/30-58-52
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, o pow. 48 m2, na
1. piętrze, rozkładowe, komfortowe, na Biskupinie, we Wrocła
wiu, dobry dojazd, - 1.990 zł + opłaty t kaucja. Wrodaw, tel.
0504/14-86-87
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 48 m2, ume
blowane, w centrum, - 1.000 zł /mies. + liczniki i kaucja. Wro
daw. tel. 071/368-10-15, 0604/57-75-06
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe pow. 70 m2, taras,
przy ul. Kozanowskięj we Wrocławiu, po kapitalnym remoncie,
słoneczne, okna PCV, umeblowane, sprzęt AGD, -1.500 zł/mies.
+ opłaty. Wrodaw, teł. 071/353-55-79, 0605/57-81-34
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe nowe budownictwo,
pow. 35 m2, - 900 zł /mies. ^opłaty. Wrodaw, tel. 071/348-50-78,
0602/71-16-22
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe we Wrodawiu w
centrum, przy ui. Zdrowej, pow. 25 m2, ładne, rozkładowe, częśdowo umeblowane, AGD, internet, niska zabudowa, spokojna
okolica, cena - 650 zł + opłaty i kaucja 1.200 zł. Wrocław, teł.
0604/10-12-98
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe kuchnia. 2. p.. 59
m2, CO miejskie, - 700 zł /mies. ♦ czynsz + opłaty. Wrodaw, teł.
071/352-78-50
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe 53 m2, umeblowa
ne, AGD, od kwietnia, • 1.100 zł /mies. * liczniki. Wrodaw, tel.
071/32947-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe w Rynku, kuchnia,
łazienka, balkon, umeblowane, TV kablowa, miejsce parkingo
we, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/792-29-27, 0507/17-32-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe blisko centrum, do
bry dojazd • 750 zł. Wrocław, tol. 071/364-37-62
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe kuchnia, przedpo
kój, w willi, całkowicie samodzielne, blisko centrum, - 800 zł
/mies. + liczniki. Wrodaw, tel. Ot1/332-80-23, 0605/69-75-52
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-pokojowe kuchnia, łazienka,
taras, telefon * garażowanie auta, - 1.500 zł Anies. * liczniki i
kaucja. Wrocław, tel. 071/34348-33, 071/311-75-35,
0501/59-68-89
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe w bloku, przy ul.
Poprzecznej, - 700 zł /mies. + opłaty. Wrocław, tel.
0605/23-84-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe loggia, telefon, in
ternet, umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD, liczniki, kom
fortowe, blisko centrum, na os. Jaracza, atrakcyjna lokalizacja,
• 1.500 zł /mies.. Wrodaw, tel. 0608/5345-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe ok. 40 m2, kuch
nia, łazienka, osobne wejście, umeblowane, dla 2 lub 3 kultu
ralnych osób bez dzied, na Klecinie, bez dodatkowych opłat 900 zł/miesiąc. Wrocław, teł. 071/793-59-64
DO WYNAJĘĆ lAtflESZ KANIE 2-pokojowe willowe, z osobnym
wejściem - 300 zł/osoba. Wrodaw, tel. 071/32742-79
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, pow. 35 m2, ume
blowane, w domu jednorodzinnym, na Oporowie - 600 zł/mies.
+ opłaty za energię el. Wrocław, tel. 071/364-5940
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w suterenie, pow. ok. 40 m2,
dla 2 4 mężczyzn ew. dla rodziny, osobne wejśde, prysznic,
sprzęt sanitar., we Wrocławiu (Oporów), • 800 zł /mies.. Wro
cław, tel. 0605/21-72-39
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 56 m2, na 1.
piętrze, umeblowane, nowe, we Wrodawiu przy ul. Wafcrzyskiej,
- 1.250 zł /mies. + opłaty + kaucja. Żagań, tel. 0604/24-12-78

O

DO WYNAJĘCIA OBIEKT MAGAZYNOWO-BIUROWY oraz plac utwardzony o pow. 0.58 ha, w cen
trum W rocław ia, przy ul. Stalow ej 94., tel.
0505/04*48-15, 0601/69-67-22 W01019954

O

DO WYNAJĘCIA OBIEKT przemysłowy w Sobót
ce lub sprzedam, pow. 1500 m2, grunt 75 a, ogro
dzony, pełne uzbrojenie, atrakcyjna lokalizacja.
Sobótka, te l. 071/316-23-76 do g o dz. 16
W01037204

DO WYNAJĘCIA OBJEKT BIUROWY bezpośrednio, pomiesz
czenia o różnym metrażu, parking, wszystkie media, 1 km od
ratusza • 30 zł/m2. Wrocław, tel. 071/343-63-89,0605/69-24-22
DO WYNAJĘCIA PAWILONY handlowo-usługowe, pow. 10-20
m2, cena od 530 zł/mies., we Wrocławiu, przy ul. Kamieńskie
go, na terenie placu .Target*. Wrocław, tol. 071/325-1949,
0601/73-25-77 •
DO WYNAJĘCIA PIEKARNIA pow. 170 m2, w centrum, - 2.000
zł /mies.. Chocianów, powiat polkowicki, tel. 0602/82-50-14
DO WYNAJĘCIA PIEKARNIA w Kobierzycach, na dobrych wa
runkach -3 .3 0 0 zł/mies. Kobierzyce, tel. 071/311-12-04,
071/311-83-94

•

•

DO WYNAJĘCIA POKOJE TANIE NOCLEGI grupy
od 15 zł/dobę, Wrocław, koło .Kauflandu*, były ho
tel pracowniczy, parking, ul. Bystrzycka 22A. ABAX,
Wrocław, tel. 071/352-36-57 N80000394
DOWYNAJĘCIA POKOJE: 1-, 2- i 3-osobowe, ume
blowane, oddzielne wejście, mieszkania studenckie
- 250 zł/mies. BN ,KAMEXa, Wrocław, ul. Jedn. Na
rodowej 86/5, tel. 071/321-98-13, 0601/78-88-13
N01016694

DO WYNAJĘCIA POKOJE w domu jednorodzinnym, okolice su
permarketu Auchan’ kuchnia, łazienka - 30fczł/osoba, 500 zł/2
osoby. Bielany Wr., tel. 0501/33-04-88
DO WYNAJĘCIA POKOJE w mieszkaniu studenckim 3-pokojowym, od 01.04.2004 r., umeblowane, z telefonem, przy ul.
Ślicznej, 1-osobowy - 300 zł/mies. ♦ liczniki, 2-osobowy - 500
zł/mies. + liczniki. Lewin Brzeski, tel. 077/412-76-98
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Wrocławiu, bardzo dobre warun
ki, telewizor, lodówka, • 25 zł/osobę/dobę. Wrocław, tel.
071/327-62-77, 0606/41-27-06
DO WYNAJĘCIA POKOJE , dwa • 350 zł/pokój. Wrodaw. tel.
071/79647-00
DO WYNAJĘCIA POKOJE , dwa, w domku jednorodzinnym,
dla 1 lub 2 osób - 500 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/343-7543,
0603/23-33-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE w willi na Krzykach, dla studentów,
atrakcyjna lokalizacja - 260 zł/osoba. Wrocław, tel.
0693/19-55-93
DO WYNAJĘCIA POKOJE - dwa, w domu jednorodzinnym,

osobne wejście, dla bezdzietną pary, we Wrocławiu (Kuźniki), •
800 zł /mies.. Wrodaw, tel. 071/35744-31
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1- i 2-osobowe, w willi, na Karłowi
cach • 400 Zł/mi«. Wrodaw, tel. 071/325-1848,0504/5342-70
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 szt., 1-osobowy - 400 zł/osoba;
2-osobowy - 300 zł/osoba, TV kablowa, TV SAT, telefon, inter
net. Wrodaw, tol. 0601/70-68-83
DO WYNAJĘCIA POKOJE w mieszkaniu studenckim w willi,
osobne wejście, 1- i 2-osobowe, umeblowane, kuchnia, łazien
ka, TV kablowa. Internet, na Biskupinie, 1-osobowy - 375 zł/mies.
+ opłaty, 2-osobowy • 550 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel.
071/347-81-53
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-osobowy - 300 zf/mies. i 2-osobo
wy • 500 zł/mies., kuchnia, łazienka, osobne wejście, dla niepa
lących, we Wrocławiu, na Klecinie. Wrodaw, tol. 071/333-77-31
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 -13-OSOBOWE - 250-350 zł/osoba/mies., również strych połączony z pokojem i łązienką, dla
3-6 osób, osobne wejście, CO, łazienka, Wrocław-Krzyki-Wojszyce. Wrodaw, tei. 071/373-04-39
DO WYNAJĘCIA POKOJE dla studentów, przy ul. Grunwaldz
kiej - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/345-5245
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy duży, ładny, balkon, ja
dalnie, w centrum • 325 zł/os./mies., tel. 0608/69-92-82
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pracowników, 4-osobowy • od 16
zł/dobę od osoby. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-27-18
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pary studiującej lub uczącej się,
przy ul. Kamiennogórskiej, w mieszkaniu 2-pokojowym, dosko
nały do nauki i wypoczynku, dla osób bez nałogów, - 230 zł
/mies./osobę + Internet 20 zł. Czernica, tol. 0501/92-64-34
DO WYNAJĘCIA POKÓJ, - 350 zł /mies.. Jeszkowice, tel.
071/318-01-19
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pary studentów pracujących, po
chodzących z Puław, Radomia, Lublina, mieszkanie 4-pokojo
we, w bloku na Krzykach, najchętniej na 1,5-roku, we Wrocła
wiu, - 230 zł /mies./osobę. Wińsko, toi. 071/79647-87
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy oddzielne wejście, kuchen
ka, lodówka, przy ul. Stobrawskiej, - 350 zł /mies.. Wrodaw, tel.
071/351-02-30
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy dla spokojnej pary, pow.
16 m2, łazienka, aneks kuchenny, umeblowane, osobne wej
ście, w willi, osiedle Wojszyce - 550 zł/mies. Wrodaw, tel.
071/790-04-84
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy w willi, na os. Różanka,
dla studentki, bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/327-42-05
DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 28 m2, umeblowane, przy pl.
Grunwaldzkim, dla studentów, - 400 zł /osoba/mies.. Wrodaw,
teł. 071/322-5543, 0606/69-91-25
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1- i 2-osobowy, - 250 zł /os./mies.
Wrodaw, tel. 0692/41-07-58
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalących studentów, na Zaci
szu, komfortowe warunki, - 350 zł Anies./osobę. Wrodaw, tel.
071/348-50-06, 0601/76-37-32
»DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy dla dziewczyn, dostęp do
intemetu, CO, kuchnia, łazienka, na Krzykach, - 300 zł/mies.
Wrocław, tel. 0501/7345-96
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu studenckim, dla niepa
lącej studentki, ok. .Astry”, wysoki standard, od zaraz, • 350400
zł/mies. * liczniki. Wrodaw, tel. 0504/28-44-16
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy w willi, osobne wejśde,
kuchnia, łazienka, bez dodatkowych opłat - 220 zł/osoba. Wro
cław, tol. 071/36445-20
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy w nowym budownictwie,
na 8. piętrze, mile widziane dziewczęta - 300 zł/osoba. Wro
cław. tel. 0604/70-74-20
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 25m2, dla studentki lub pary studenc
kiej. ładnie wykończony, oddzielna kuchnia i łazienka, balkon,
we Wrodawiu, na Muchoborze Wielkim - 280 zł/mies. od osoby.
Wrodaw, tel. 071/788-27-17
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu 2-pokojowym. na Kuźnikach, komfortowe wyposażenie, nowe meble, pralka, sprzęt
RTV, łazienka • 300 zł/osinies. Wrodaw, teł. 0502/14-26-32
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy lub dla pary, w centrum, z
dostępem do kuchni i łazienki • 350 zł/mies. WTodaw, tol.
0607/5840-30
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy umeblowany, w mieszka
niu po remonde, panele, glazura, komfortowe warunki, spokoj
na okolica, blisko centrum - 380 zł/mies. Wrocław, tel.
0600/83-85-92
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu studenckim okolice
domu handlowego Astra, lodówka, stałe łącze internetowe • 350
zł/mies. za pokój lub 220 zł/mies. od osoby * media. Wrodaw,
tel. 071/32743-60
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy kuchnia, łazienka • 250
zł/os/mies. Wrocław, tol. 071/345-71-26
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy dla 2 osób niepalących
tub pary, umeblowany, swobodny dostęp do kuchoM łazienki,
niekrępujące wejśde, we Wrodawiu na os. Strachodn • 250
zł/os./mies. (bez dodatkowych opłat). Wrocław, tel.
071/346-65-74, 0602/10-30-95
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domu wolno stojącym, niekrępujący, do dyspozycji kuchnia i łazienka - 400 zł/os./mies. lub 500
zł/2 os./mies. Wrodaw, tel. 071/346-22-78, 0607/23-55-51
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy łazienka, kuchenka, osob
ne wejście, dla samotną osoby - 500 zł/mies. Wrocław, tel.
071/362-87-57
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy dla pana, na Krzykach,
na os. Borek, w willi, oddzielne wejście, kuchnia, łazienka, WC,
telefon - 430 zł/mies. Wrocław, tel. 071/36140-89
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy kuchnia, łazienka, oddziel
ne wejście, dla pary lub studentów, na Muchoborze Wielkim •
280 zł/mies./osoba. Wrocław, tol. 071/354-55-39
DO WYNAJĘCIA POKÓJ pow! 28 m2, w domu jednorodzinnym,
osobne wejśde, łazienka, umeblowany, TV, lodówka, możliwość
parkowania samochodu, Wrocław-Stabłowice, od 02.04.2004 r.
- 600 zł/mies./osobę lub 350 zł/mies. za 2 osoby. Wrocław, tel.
071/351-28-37
DO WYNAJĘCIA POKÓJ ładny, umeblowany, we Wrocławiu,
na Muchoborze Małym, 1 osoba • 380 zł/mies., 2 osoby - 270
zł/mies. od osoby. Wrocław, tol. 071/357-74-11
DO WYNAJĘĆ IA POKÓJ 2-osobowy możliwość parkowania sa
mochodu na posesji, wszystkie wygody, osobne wejście, w okol.
CH .Korona*, na Psim Polu • 250 zł/mies. od osoby. Wrocław,
tel. 071/345-73-27
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, w willi, osobna kuchnia
1łazienka, dla kobiety pracującej lub uczącej się, - 300 zł /mies..
Wrodaw, tel. 071/357-23-54, 0503/47-92-77
DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 15 m2, umeblowany, z dostę
pem do kuchni i łazienki, we Wrocławiu, na Kozanowie, dla pa
nów lub pary -1 osoba 300 zł/mies. lub 250 zł/osobę/mies. dla
2 osób. Wrodaw. teł. 071/353-72-00
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy dla studentów lub pary, w
wilii, z oddzielnym wejściem, z używalnością kuchni i łazienki,
we Wrodawiu, na Zakrzowie - 280 zł/osobę/mies. bez dodatko
wych opłat. Wrocław, tel. 071/34546-77
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osbbowy umeblowany, dostęp do
kuchni, łazienki i WC, we Wrocławiu, na Krzykach - 220
zł/os.Anies. Wrocław, tel. 071/363-75-08 po godz. 16
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy pow. 8 m2, dla niepalącej
dziewczyny, - 330 zł /mies.. Wrocław, tel. 0503/68-57-72
DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 15 m2, na biuro, w centrom
Wrodawia • 600 zł/mies. z mediami. Wrodaw, tel. 071/336-60-20,
0601/70-57-16
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy • 300 zł/mies. Wrocław,
tel. 071/372-75-63
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 lub 3 osób, w Śródmieściu, osob
ne wejście • 250 zł/osoba/mies.. Wrocław, tel. 071/328-75-91
DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 14 m2. umeblowany, dla męż
czyzny. w okolicach domu handlowego .Astra*, Gądów Mały,
bez dodatkowych opłat -'3 4 0 zł/mies. Wrocław, tel.
071/785-69-02
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z oddzielnym wejściem, z używalno
ścią kuchni i łazienki, bez dodatkowych opłat - 320 zł/mies. Wro
cław, toi. 071/368-15-00
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w samodzielnym mieszkaniu, w cen
trum miasta, dla chłopca pracującego lub uczącego się, niepa
lącego - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 071/344-81-01,
0508/31-30-39
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, umeblowany, z używałnościąkuchni i łazienki, dla kulturalnej osoby bez nałogów, dziel
nica Krzyki, k. Poltegoru • 350 zł/mies. Wrocław, tel.
071/788-87-50
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy z sanitariatami • 250
zł/os/mies. Wrocław, tol. 071/362-87-57
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dwuosobowy dla niepalących, 15 m2,
w mieszkaniu studenckim od kwietnia, pełne wyposażenie, bar
dzo ładnie urządzone, Kozanów-bezpośrednie autobusy do PWr,
UW, AM, AE, AR, TV kablowa, internet 36 zł/mies., cena

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl
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ROB Bankowe, 071/795-06-42 do 45
300zł/osoba/miesiąc-bez dodatkowych opłat. Wrocław, teł.
071/373-86-35 po godz. 18, 0607/92-43-45
0 0 WYNAJĘCIA POKÓJ ul. Grabiszyńska, dla niepalącej pani,
rejon FAT • 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/339-24-66,
0696/50-12-52
DO WYNAJĘCIA POKÓJ os. Gaj, w willi, komfortowy, dostęp
do kuchni i łazienki • 380 zł/mies. Wrocław, tel. 071/336-05-65,
0508/82-11-50
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla studentów, osobne
wejście, kuchnia, na Muchoborze Małym - 300 zł/mies. od oso
by. Wrocław, tel. 071/357-10-93
DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 24 m2, balkon, dla 2. osób,
studentów, z tylu Dworca Głównego, przy ul. Glinianej, we Wro
cławiu, - 270 zł /osobę, bez dodatkowych opłat. Wrocław, teł.
071/336-19-77, 0504/10-81-20
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy dla studentek, we Wro
cławiu, ok. pl. 1 Maja, • 260 zł /mies. + opłaty licznikowe. Wro
cław, td. 071/357-73-35 prosić Jacka
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu 2-pokojowym dla męż
czyzny, na Muchoborze Wielkim, miejsce parkingowe, - 410 zł
/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/374-21-00
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy pow. 15 m2, w wili, Wrocław-Krzyki, kuchnia, łazienka, przedpokój, CO, - 250 zł
/mies./osobą. Wrocław, tel. 071/796-34-55
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy Wrocław-Kartowice, od
dzielne wejście, internet, - 520 zł /mies.. Wrocław, tel.
071/797-62-13, 0696/40-66-90
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy dla pani, ul. Francuska, 280 zł /mies.. Wrocław, tel. 07.1/357-39-76, 0606/93-56-47
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy umeblowany, kuchnia,
łazienka, WC, lodówka, Wrocław-Osobowice, - 300 zł /mie$./6soba. Wrocław, tel. 071/352-48-25
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1- LUB 2-OSOBOWYkomfortowy, przy
ul. Piastowskiej we Wrocławiu • 300-570 zł/mies. Wrocław, tel.
071/328-38-33. 0608/57-14-28
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy dla pary, osobne wejście,
- 400 zł / mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/330-25-50,
0609/37-49-03.
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy na Nowym Dworze, duży,
z balkonem, umeblowany, najchętniej studentom lub parze - 280
zł/osobę/mies. Wrocław, tel. 0609/76-68-36
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącego studenta, przy ul. Ko
mandorskiej - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 071/782-08-67
DO WYNAJĘCIA POKÓ/przy ul. Grunwaldzkiej - 350 zł/mies.
WrocłaW, teł. 071/345-52-45
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu studenckim, w okolicy
pl. Kromera, • 250 zł /mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/341 -63*70,
0502/45-09-83
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy kuchnia, łazienka, osob
ne wejście, - 250 zł /mies./osoba + liczniki Wrocław, teł.
071/346-63-35
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy z łazienką w dzielnicy
Strachocin, - 250 zł /osoba/mies.. Wrocław, teł. 071/346-60-72
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy cena 230 zł/mies. Wro
cław, teł. 071/325-58-32 *
DO WYNAJĘCIA POKÓJ. - 280 zł /mies..‘ Wrocław, tel.
071/353-21-88
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy w domu wegetariańskim 250 zł/mies. + opłaty. Wrocław, teł. 0503/64-29-78
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy w willi, na Karłowicach,
osobne wejście, kuchnia, łazienka, możfiwość parkowania, • 400
zł /mies.. Wrocław, tel. 071/352-96-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy w willi, przy ul. M. Konop
nickiej, osobna kuchnia i łazienka, • 350 zł /miesiosoba. Wro
cław, tel. 071/352-96-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy umeblowany, dla osób nie
palących - 250 zł/os./mies. Wrocław, tel. 071/353-40-02
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy kuchnia, łazienka, przed
pokój, w willi, na Karłowicach, osobne wejście, - 580 zł/mies. +
opłaty ok. 20-30 zł. Wrocław, tel. 071/372-75-67
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy kuchnia, łazienka, przed
pokój, dla pary studentów, • 220 zł /mies. + opłaty ok. 20 zł.
Wrocław, teł. 071/372-75-67
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 lub 3 osób, dostęp do kuchni i
łazienki, w domu, w zabudowie szeregowej, na Klecinie, - 300
zł /osoba/mies.. Wrocław, tel. 071/333-73-19 po godz. 18.
0696/09-92-06
DO WYNAJĘCIA POKÓJ we Wrocławiu, na Krzykach, przy ul.
Jarzębinowej, boczna Ślężnej, dla studenta • 400 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/337-19-17, 0693/33-07-04
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, w nowym budownictwie,
c.o., umeblowany, lodówka, pralka, w mieszkaniu studenckim,
przy ulicy bocznej do ul. Opolskiej, b. dobry dojazd do centrum
(2 linie tramwajowe i 3 autobusowe) • 260 zł/osoba/mieś. + opłata
za energię elektr. Wrocław, tel. 071/354-10-93, 0600/81 -95-44
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy duży, umeblowany, przy
Politechnice, dla 1 studenta, możfiwość korzystania z kuchni i
łazienki - 300 zł. Wrocław, tel. 0697/55-99-43
DO WYNAJĘCIA POKÓJ we Wrocławiu, przy ul. Komandor
skiej, b.. blisko Akademii Ekonomicznej, w nowym budownic
twie, na I piętrze, dostęp do kuchni i łazienki, dla studentki lub
pracującej pani - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/793-53-07
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU 110 m 2,3 pokoje, kuchnia,
łazienka, umeblowana, sprzęt AGD, RTV, dla ekip pracowni
czych lub rodziny-12 zł/osoba/doba. Mirków, tel. 071/315-11-30,
071/330-50-08
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU pow. 110 m2,3 pokoje, kuch
nia, łazienka, wszystko umeblowane i wyposażone w sprzętAGD
1 RTV, możliwość garażowania - 1.200 zł/mies. Wrocław, tel.
071/330-50-08, 071/315-11-30
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU 2 pokoje, kuchnia, łazien
ka, przedpokoj, taras, osobne wejście, telefon, CO gazowe, ume
blowane, możliwość korzystania z ogrodu, spokojna dzielnica 900 zł/mies. Wrocław, tel. 071/373-64-48, 0604/24-47-93
DO WYNAJĘCIA POŁOWA SKLEPU odzieżowego w centrum
Lubina • 1.000 zł/miesiąc. Lubin, tel. 0602/57-44-34

O

DO
W Y N A JĘ C IA
P O M IE SZ C ZE N IA
MAGAZYNOWO-WARSZTATOWE w Oławie, ok.
1000 m2, na dłuższy okres, siła, woda, kanały,
plac manewrowy • 5 zł/m2, do uzgodnienia, tel.
Sożyński
0602/64-19-70,
te l.
Nalepa
0601/70-25-40. W rocław, te l. 0507/20-72-43
W81004464

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA gospodarcze, 100 m2,
garaż, stajnia i stodoła o pow. 60 m2, ogrodzone, w gminie Ko
bierzyce - 5 zł/m2. Kobierzyce, tel. 071/311-13-30,
0692/26-87-88
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w kompleksie handlo
wo-usługowym w Strzelinie przy ul. Oławskiej 19, pow. 150 m2,
120 m2, 50 m2, hale, pomieszczenia biurowe, wszystkie me-'
dia, teren ogrodzony, wysoki standard • 10 zł/m2. Strzelin, teł.
071/392-10-69, 0602/44-78-77
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowo-magazynowe w bu
dynku parterowym, pow. 40,80 i 120 m2, w centrum Wałbrzy
cha, na każdą działalność gosp.. wszystkie media, dogodny
dojazd, własny parking, - 10 zł/mies.. Wałbrzych, tel.
074/665-32-30, 0503/66-33-93
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe różne powierzch
nie, teren strzeżony, parking, we Wrocławiu przy ul. Legnickiej •
od 26 do 30 zł/m2. Wrocław, teł. 071/355-62-84,0508/12-02-00
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe o pow. 50 m2 dla
pracowników firmy budowlanej, • 600 zł /mies.. Wrocław, tel.
071/346-23-10, 0601/70-33-89
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowo-warsztatowo-magazynowe Ok. 240 m2, media, internet, siła 40 kW, parking, w
centrum -18 zł/m2. Wrocław, tel. 071/343-63-89,0605/69-24-22
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe, 140 m2, 6 po
mieszczeń, I piętro, wszystkie media, internet, parking, w cen
trum Wrocławia - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 071/343-63-89,
0605/69-24-22
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w sklepie, pow. 50 m2, na
parterze, witryny, na handel, usługi, biuro - 1.500 zł/mies. *
opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/783-37-81, 0601/69-67-40
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na warsztat lub produkcję,
pow. 70 ♦ 50 m2, wys. 3,4 m oraz płac utwardzony, ogrodzony,
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pow. 1000 m2, przy ul. Strachowickiej -1.500 zł/mies. Wrocław,
tel. 071/339-88-15, 0502/04-05-16
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na cichą produkcję lub ma
gazyny, we Wrocławiu, tiL Stoczniowa 77, atrakcyjna lokaliza
cja, dobry dojazd - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/324-29-99
DO WYNAJĘĆIA POMIESZCZENIE gospodarcze typu stodoła,
pow. 150 m2 - 500 zł/mies. Domaszczyn, gm. Długołęka, po
wiat wrocławski, tel. 071/399-87-85, 0602/63-22-08
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 115 m2, na parterze,
2 duże witryny, kafelki, w.c., alarm, duży parking, na przedsta
wicielstwo firmy, biura, przy drodze wylotowej z Wrocławia na
Jelcz-Laskowice-Oława, 800 m od granicy miasta - 18 zł/m2.
Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-57-29
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE gospodarcze na obrzeżach
Wrocławia, w Śliwicach i Brzeziej Łące, nadają się na magazyn
- 5 zł/m2. Kiełczów, tel. 071/314-82-70
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE MAGAZYNOWO-WARSZ
TATOWE 74 m2, wys. 4 m, biuro, telefon, woda, siła, 2 bramy o
wym. 2.80 x 2.78 m. w Strzelinie - 900 zł/mies. Strzelin, teł.
071/336-96-55, 0604/22-92-88
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE warsztatowe, 50 m2. w cen
trum • 300 zł/mies. Świdnica, tel. 074/640-24-85 wieczorem
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE pow. 35
m2, woda, kafle, c.o., okna okratowane, utwardzony podjazd, •
600 zł/mies.. Wrocław, tel. 071/364-26-22
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na działalność Gospodar
czą lub magazyn, 150 m2, wszystkie media • 10 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/349-23-81
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE magazynowe pow. 100 m2,
biuro 30 m2 w budynku wolno stojącym, po kapitalnym remon
cie, całość ogrodzona, wszystkie media, okolice ul. Kamień
skiego • 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/327-60-22,
0501/20-92-12

O

DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA handlowa na
stoisko w sklepie z odzieżą używaną, przy Bul
warze Ikara w pasażu handlowym, o pow. 10 m2
(nowy lokal)., tel. 0607/68-54-40 W01038744

KREDYT 100%
Samochód - auta nowe i używane,
superleasing, bez zaśw. o dochodach

ROB Bankowe, 071/795-06-42 do 45
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA w Śródmieściu, na tipsy.
drobną kosmetykę • 250 zł/mies. Wrocław, tel. 071/321-73-94
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA biurowa blisko centrum Wro
cławia - od 22 zł/m2. Brzeg, tel. 077/411-18-03.0691/81-53-44
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA pow. 167 m2. na 1. piętrze,
winda -1 9 zł/m2/mies. Grodków, tel. 077/415-54-25
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA handlowo-usługowo-biurowa, w pawilonach, przy ul. Grabiszyńskiej 66 E, na parterze o
pow. 136,118,100 m2, od 30 do 35 zł/m2 WAT, na 1 piętrze
pow. 100,75,45.25,20 m2, od 25 do 27 zł/m2 + VAT. Wrocław,
tel. 071/372-47-94, 0607/26-03-33
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA handlowa 100 m 2.1 piętro,
w centrum Wrocławia, z witryną z magazynem - 6.000 zł/mies.
z mediami. Wrocław, tel. 071/336-60-20. 0601/70-57-16
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA magazynowo-biurowa o
łącznej pow. 176 m2.1 p., osobne wejście, budynek wolno sto
jący, parking, posesja ogrodzona, wysoki standard, wnętrze wy
kończone w drewnie, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0604/45-25-47
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA biurowa pow. 120 m 2 -1.500
zł/mies. i 130 m2 - 1.500 zł/mies., na każdą działalność gosp.
Wrocław, tel. 071/352-52-39
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA warsztatowa, na Krzykach,
pow. 130 m2 • 11 zł/m2. Wrocław, tel. 071 /361 -86-98
DO WYNAJĘCIA SALON fryzjersko-kosmetyczny, pow. 65 m2,
działający od 3 lat, - 2.500 zł /mies. t liczniki + kaucja, płatne
za 6 mies. z góry., teł. 0508/52-84-18
DO WYNAJĘCIA SKLEP motoryzacyjny, w okol. placu Grun
waldzkiego, pow. 30 m2 -1.600 zł/mies. + opłaty za towar. Wro
cław, tel. 071/32147-53, 0691/96-35-67
DO WYNAJĘCIA SKLEP pow. 27 m2, centrom, po remoncie
kapitalnym, z regałami i ladami. Złotoryja, tel. 0695/64-84-14
DO WYNAJĘCIA STANOWISKO w salonie fryzjerskim na ma
nicure, tipsy, pedicure, • 500 zł /mies., płatne za 3 mies. z góry.,
tel. 0508/52-84-18
DO WYNAJĘCIA STODOŁA pow. 200 m2, możliwość podziału,
na magazyn lub cichą produkcję - 400 zł/mies. Gajków, powiat
wocławski, tel. 0609/20-08-89
DO WYNAJĘCIA STOISKO handlowe w sklepie .Izabela', przy
ul. Piłsudskiego, branża: bielizna damska, torebki lub kosmety
ki, - 1.950 zł /mies.. Wrocław, tel. 0608/67-06-00
DO WYNAJĘCIA STOISKO handlowe pow. 6 m2. w Hali Strze
gomskiej, -1.200 zł /mies.. Wrocław, tel. 071/793-77-82 po godz.
19, 0693/17-9744 po godz. 19
DO WYNAJĘCIA WIATY magazynowe, stalowe, pow. od
130-218 m2, plac manewrowy, na północy Wrocławia, bez po
średników - 10 zł/m2. Wrocław, tel. 071/352-94-30,
0501/32-09-88
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD fryzjerski, damski, w Lubinie, pro
sperujący od 15 lat, atrakcyjna lokalizacja, - 1.200 zł /mies..
Lubin, tel. 076/841-21-37
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD pow. 400 m2, nadający się na każdą
działalność + biura o pow. 85 m2, plac 1800 m2, ogrodzony,
dobra lokalizacja, - 3.000 zł /mies.. Świebodzice, powiat świd
nicki, tel. 0604/51-09-85, 0606/66-68-00
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD AUTO SERWICE we Wrocławiu, 6
stonowisk, pomieszczenia socjałneTplac parkingowy, możliwość
wynajęcia części lub całości • 5.000 zł/mies. Wrocław, tel.
071/330-19-29, 0608/8446-03
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD krawiecki, pow. 110 m2 -1 0 zł/m2.
Wrocław, teł. 071/34848-74, 0601/31-374)7
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD CUKIERNICZY czynny, wraz z wy
posażeniem, we Wrocławiu, cena, ok. 4000zł/mies. Wrocław,
teł. 0692/47-79-61

•

•

DOM Rzeczka k. Walima, 230/2800 m2, pięknie po
łożony, z przeznaczeniem na pensjonat i agrotury
stykę - 350.000 zl, Wilczyce, 260/560 m2, nowy,
komfortowy, 3 kondygnacje, okazja - 360.000 zł, do
negocjacji. RES„ tel. 071/789-96-60,0603/99-61-80
N01038154
DOM nowy, 200 m2/1300 m2, parter, salon z kuch
nią, 3 pokoje, piętro do dowolnej aranżacji, dachów
ka IBF, ceglasta, okna .zloty dąb*, okolice lasów,
nowa szkoła, autobusy 617,623, Brzezina k. Leśni
cy, bez prowizji, - 250.000 zl. BN WINN, ., tel.
0603/76-59-50, 071/317-72*75 N01034224

O

DOM przedwojenny, w Nysie, piętrowy, 181 m2,
do remontu, działka 4 a +warsztat 55 m2 • 120.000
zł, możliwość dokupienia działki ogrodniczej 10
a - 20.000 z ł . ., tel. 077/431-04-46,0502/55-70-28
W01028304

•

DOM wolno stojący 150 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, taras, garaż, warsztat, pomieszczenia go
spodarcze, działka 670 m2, ogrodzona, przy głów
nej drodze, w Głuszycy -180.000 zł, do negocjacji, .
do wynajęcia kawalerka w Rynku-Wroolaw, umeblo
wana - 950 zł/mies. + liczniki. BN, ., tel.
071/357-09-44, 071/349-90-24, 071/351-38-34
N80000464
DOM Henryków, 460/2400 m2, blisko szkoła, ideal
ne na produkcję, dom spokojnej starości itp, - 55.000
zł. BN Łukomski,., tel. 071/328-14-55 N01039294
DOM wolno stojący w Szklarskiej Porębie, pow. 160
m2, działka o pow. 1750 m2 - 230.000 zl, dom wol
no stojący w Szklarskiej Porębie, pow. 720 m2, pow.
mieszkalna 160 m2, - 450.000 zl. BN HOBO, tel.
071/343-94-74 N01025604
DOM wolno stojący 16 km od Wrocławia, pow miesz
kalna 167 m2, z 2003 r., działka o pow. 1320 m2 289.000 zł, dom wolno stojący, 11 km od Wrocła- ,
wia, działka o pow. 11 a -125.000 zl, działki budow

•

•

•

lane w ok. Żórawiny, od 800 m2 do 1000 m2, cena
od 25 zł/m2. BN HOBO, te). 07,1/343-94-74
N01025614
DOM piętrowy, pow. 300 m2, nowe okna, nowa elewacja, insta
lacja el., II taryfa, na działce 20 a, 15 km od Wrocławia, - 260.000
zł. Bogurtów, gm. Żórawina, powiat wrocławski/ tel.
071/31145-39

O

DOM nowy, wykończony w 90%, pow. użytkowa
140 m2, na działce ogrodzonej o pow. 10 arów,
ekologiczne szambo, blisko stacji kolejowej, oko
lic e W rocławia, - 190.000 zł. K sięg inice, tel.
0603/63-67-76,0601/75-64-39 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem A01464 http://wkz.autogielda.com.pl) 97002683

O

DOM wolno stojący o pow. 130 m2, na działce o
pow. 2000 m2, w miejscowości Domaszczyn, gm.
Długołęka, działka graniczy z lasem, spokojna I
ład na o k o lic a , • 500.000 zł. W rocław , tel.
0606/99-89-37
W02007274

O

DOM w zabudowie szeregowej skrajny, 150 m2,
g araż, ogród, - 500.000 zł. W rocław , te l.
0691/53-56-15,0607/30-17-71
W02007294

DOM w Karkonoszach, pow. 200 m2 ♦ zabudowania gospodar
cze, działka 3000 m2, atrakcyjna lokalizacja, 6 km od Szklar
skiej Poręby, - 400.000 zł., tel. 0601/80-96-17
DOM położony 13 km od centrum Wrocławia, na prestiżowym
osiedlu, nieduży, spokojna okolica, las przy granicy działki,
wszystkie media, zamieszkały, do niewielkiego wykończenia,
cena domu 1.500 zł/m2, cena działki adekwatna do lokalizacji,
- 1.500 zł /m2„ tel. 0507/83-97-96 (zdjęcia do tej oferty można
zobaczyć W internecie pod numerem - A CO768 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOM parterowy, Wrocław-Kartowice, zadbany, po kapitalnym re
moncie, z możliwością podziału na 2 samodzielne mieszkania
lub na gabinety, kancelarie, działka pow. 181 m2, • 480.000 zł.,
tel. 0508/52-84-18
DOM nowy, parterowy, pow. domu 167 m2, pow. działki 1254
m2, komfortowy, stylowy kominek, granitowy taras, witrażowe
drzwi, mozaika, w holu, garaż wolno stojący 30 m2, 6 km na
północ od Wrocławia, - 420.000 zł., tel. 0607/30-62-06
DOM w Sobótce, wybudowany w 1990 r., na działce 700 m2,
całość ogrodzona, 35 m od lasu, pod pierwszą górą, pow. użyt
kowa 220 m2,6 pokoi, w tym salon o pow. 35 m2 z kominkiem,
2 kuchnie, 2 łazienki, 2 x WC, garaż, kotłownia, strych użytko
wy, 3 balkony wystrój domu w drewnie, wszystkie media, ogrze
wanie gazowe, lub tradycyjne - 360.000, zł, Dobkowice, gm.
Kobierzyce, teł. 071/311-89-18 po godz. 19
DOM 2 szt., jeden bez ścian szczytowych i dachu, wszystkie
przyłącza z sieci miejskiej, na działce o pow. 599 m2 -140.000
zł, drugi obok, wykończony, do zamieszkania, 8 pokoi, kuchnia,
2 łazienki, przystosowane do wynajmowania ♦ mieszkanie 3-pokojowe, z osobnym wejściem, działka o pow. 766 m2, we Wro
cławiu; na. os. Strachocin • 460.000, zł. Wrocław, tel.
071/346-65-74, 0602/10-30-95
DOM wysoki parter, 270 m2, wolno stojący, działka 920 m2,
c.o. gazowe, kanalizacja miejska, wysoki żywopłot, telefon, 6
pokoi. 2 łazienki, 2 garaże, 2 kuchnie, taras 30 m2, budynek
gospodarczy 50 m2, • 435.000 zł. Bielany Wr., tel. 0607/57-59-83
DOM o pow. 200 m2, ładnie utrzymany, salon z kominkiem, sklep
spożywczy i agroturystyka ♦ 0.80 ha gruntu (stawy hodowlane i
choinki), blisko granicy z Czechami, - 280.000 zł. Bobószów,
gm. Międzylesie, teł. 074/812-50-10
DOM jednorodzinny do remontu kapitalnego, działka 36 a ♦ bu
dynki gospodarcze, - 50.000 zł. Borek Strzeliński, tel.
071/393-05-22
DOM piętrowy, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o., pow. 160 m2,
parter przystosowany na działalność handlową, - 150.000 zł.
Borów, tel. 071/393-30-80

KREDYT 100%

Gotówka - bez poręczycieli,
na spłatę innych zobowiązań, do 60.000

ROB Bankowe, 071/795-06-42 do 45
DOM o pow. 120 m2, po częściowym remoncie, wszystkie me
dia oprócz gazu, budynek gospodarczy, dziafca o pow. 20 a, 150.000 zł. Brzeg Dolny, powiat wołowski, tei. 0698/17-84-77
DOM os. Asnyka, pow. mieszk. 140 m2, pow. użytk. 180 m2,
działka 870 m2, - 200.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel.
0697/50-55-91
DOM piętrowy, wybudowany w 1991 r., 290/200m2, 6 pokoi, 2
kuchnie, 2 łazienki, podpiwniczony, działka 992 m2, ogrodzo
na, zagospodarowana, położona pod lasem, wszystkie media,'
-410.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-27 (zdjęcia do tej oferty
można zobaczyć w internecie pod numerem • AG0699
http ://wkz.autogiel da .com.pl)
DOMjednorodzinny w Chojnowie przy ul. Kwiatowej, wysoki par
ter, z pozwoleniem na dobudowę piętra, pow. użytkowa 194 m2,
działka o pow. 403 m2, blisko centrum, ogród, spokojna okoli
ca, - 149.000 zł. Chojnów, powiat legnicki, tel. 0604/65-07-56,
0693/71-55-98
DOM z 1980 r., piętrowy, podpiwniczony, pow. 120 m2, działka
0,18 ha + garaż 80 m2 wolno stojący -190.000 zł lub zamienię
na mieszkanie w Bolesławcu, na 1. lub 2. piętrze + dopłata.
Dąbrowa Bolesławiecka, tel. 075/736-99-82
DOM 220 m2,6 pokoi, strych do adaptacji, garaż, dziaflta 9 a, •
300.000 zł. Długołęka, tel. 0600/78-14-14
DOM pow. 280 m2, salon z kominkiem, duża kuchnia, 7 pokoi,
holi, c.o. olejowe, kanalizacja, podpiwniczony, ocieplony, 2 ga
raże, działka o pow. 7 a, • 360.000 zł. Długołęka, tel.
071/315-22-83
DOM pow. 300 m2, nowy, - 550.000 zł lub zamienię na mniej
szy. Długołęka, powiat wrocławski, tel. 0691/96-77-15
DOM wolno stojący, we Lwówku śląskim, w okolicy centrum, do
małego remontu, pow. użytkowa 120 m2, działka 608 m2, 5
pokoi, kuchnia, łazienka, pomieszczenia gospodarcze, garaż
wolno stojący, wszystkie media, - 135.000 zł. Dzierżoniów, tel.
074/64647-04, 0506/53-53-95
DOM wolno stojący pow. 220 m2, na parterze, działka 50 a,
przy domu staw, około 10 a, nowy, nie zamieszkały, • 350.000
zł. Dziwiszów, powiat jeleniogórski, tel. 0603/04-13-91
DOM z 1999 r., pow. 100 m2, na parterze, salon z aneksem
kuchennym, łazienka, na piętrze, 2 pokoje, łazienka, ogrzewa
nie gazowe, kafelki, panele, ocieplony, otynkowany, bardzo ni
ski koszt utrzymania, -160.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-6243
DOM pow. 100 m2, 3 pokoje, kuchnia, w.c., c.o., działka 1,09
ha, sad, ogród, duże budynki gosp., garaż, dobre miejsce na
działalność gosp, - 86.000 zł. Góra, tel. 065/54349-68
DOM wolno stojący, 200 m2, działka 7 ara+garaż wolno stoją
cy, 15 m 2,5 pokoi, 2 kuchnie, nowe plastikowe okna w Izbicy
Kujawskiej, 45 km od Włocławka i 22 km od Koła, - 270.000 zł.
Izbica Kujawska, tel. 054/286-52-56 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem -AG0687 http://wkz.autogielda.com.pl) ~
DOM jednorodzinny podpiwniczony, 10-letni, o pow. 240 m2 na
działce 10 arów, w Jankowicach Małych koło Oławy, 36 km od
Wrocławia, na działce stoi budynek gospodarczy o pow. 70 m2
i dom poniemiecki o pow. 60 m2, w rozliczeniu możfiwe miesz
kanie do 50 m2 we Wrocławiu, • 360.000 zł. Jankowice Małe,
tel. 071/313-13-78 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A01652 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOM poniemiecki do remontu, pow. 200 m 2 ,10 pomieszczeń,
zabudowania gospodarcze o pow. 240 m2, na działce 37 a, w
Jelczu-Laskowicach, - 85.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel.
071/318-81-97
DOM wolno stojący parterowy, w Dobrzykowicach, 2 km od Wro
cławia i Kamieńca Wrocławskiego, pow. 178 m2, działka o pow.
10 arów, do wykończenia, ładny projekt, - 235.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-25-99
DOM wolno stojący pow. użytkowa 520 m2, działka 920 m2, w
centrum Cieplic, nadający się na działalność hotelarską lub inną,
- 600.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-06-32
DOM wolno stojący jednorodzinny, w Kamieńcu Ząbkowickim,
o pow. użytkowej 170 m2, wysoki parter, ogrodzony, do zamiesz
kania od zaraz, teren niezalewowy, osiedle w pobliżu parku,
budynek ocieplony, - 250.000 zł do negocjacji. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 074/817-3145
DOM w centrum Karpacza, pow. użytkowa 232 m2, działka 573

m2, 8 pokoi, 2 łazienki, 2 WC, ganek, garaż, plastikowe okna,
c.o. gazowe, możfiwość dobudowy 4 pokoi i łazienki, aktualne
pozwolenie z planem rozbudowy, - 380.000 zł. Karpacz, powiat
jeleniogórski, tel. 075/761 -94-16
DOM o pow. 140 m2,6 pokoi (2 na dole i 4 na górze), kuchnia,
łazienka, c.o. gazowe nowe, *. duży garaż z kanałem i prądem,
- 160.000, zł lub wynajmę garaż. Kazimierzowo, tel.
076/749-53-86 w godz. 18-20, 0504/87-12-25
DOM • zabytkowa willa, po remoncie, pow. użytkowa 550 m2,
12 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, taras, weranda, działka 27 a,
podwójny garaż, dużo zieleni • 499.000 zł. Kąty Wrocławskie,
tel. 0509/02-32-16
DOM wolno stojący, w Kątach Wrocławskich, 2-kondygnacyjny,
2 kuchnie, łazienka, toaleta, 4 pokoje, hol z kominkiem, 2 nie
zależne pokoje z łazienkami, - 260.000 zł. Kąty Wrocławskie,
tel. 071/316-68-38
DOM pow. 165 m2, 2-piętrowy, działka 144 m2, do remontu, w
okolicy Kępna, • 35.000 zł. Kępno, tel. 062/782-77-57,
0693/86-42-39
DOM parterowy, pow. 120 m2,4 pokoje, działka 1.000 m2, ogro
dzony, 2 garaże, w okolicy Namysłowa, • 155.000 zł. Kępno,
tel. 062/782-77-57, 0693/8642-39
DOM w zabudowie bliźniaczej, stary i nowy, stan surowy za
mknięty, pow. 180 m2, działka 25 arów, budynek gospodarczy,
w Namysłowie, - 320.000 zł. Kępno, tel. 062/782-77-57,
0693/86-42-39
DOM w Opolu, pow. 162 m2, działka 815 m2, parterowy, lokal
użytkowy, garaż, przy drodze, • 400.000 zł. Kępno, tel.
062/782-77-57, 0693/8642-39
DOM, 2000 r. wykończony, okna plastikowe, rolety zewnętrzne,
dziafea 3.000 m2, 2 garaże, budynek gospodarczy, pomiesz
czenie socjalne, w okolicy Namysłowa, - 505.000 zł. Kępno, teł.
062/782-77-57, 0693/8642-39
DOM w Kiełczowie, wykończony, komfortowy, łazienki, pełne wy
posażenie, kanalizacja, gaz, 200 m od przystanku autobuso
wego, w okolicy kościoła, pow. 200 m2, działka 820 m2, wolno
stojący, - 420.000 zł. Kiełczów, powiat wrocławski, tel.
0601/70-80-19
DOM dwurodzinny pow. 260 m2, działka pow. 0.35 ha, w Klucz
borku, przy ul^Katowickiej, • 300.000 zł. Kluczbork, tel.
0604/48-9849
DOM + zabudowania gosp., działka o pow. 1800 m2, w kierun
ku południowym od Wrocławia, - 400.000 zt lub zamienię na 2
mieszkania. Kobierzyce, teł. 0608/42-18-64
DOM poniemiecki wgm. Kobierzyce, bez pośredników, - 85.000
zł. Kobierzyce, teł. 071/311-19-21
DOM pow. 220 m2 ♦ 80 m2, salon o pow. 40 m2, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC, c.o. elektryczne i gazowe, działka o pow.
5000 m2. okolice Kobierzyc, • 250.000 zł. Kobierzyce, tel.
071/311-19-98, 0609/55-64-94
DOM wolno stojący, pow. 980 m2, może być na hotel, atrakcyj
na lokalizacja + działka budowlana, pow. 30 arów, • 550.000 zł
(w rozliczeniu może być samochód). Komorniki, tel.
071/396-61-22
DOM 98 m2, stan surowy zamknięty, okna plastikowe, prąd,
działka o pow. 58 a, spokojna okolica, - 60.000 zł lub zamienię
na mieszkanie lub samochód. Konin, tel. 0505/5049-69
DOM wolno stojący o pow.'350 m2, działo o pow. 2500 m2,
księga wieczysta, atrakcyjna lokalizacja, wszystkie media, 3 km
od Kudowy Zdroju, - 320.000 zł. Kudowa Zdrój, pow. kłodzki,
tel. 0607/09-69-15
DOM wolno stojący w okolicy Legnicy, o pow. 187 m2, 5-pokojowy, garaż na 2 samochody, działka 9.5 a (zagospodarowana),
- 235.000 zł. Legnica, tel. 076/852-29-10
DOM wolno stojący parterowy, pow. 160 m2 + pomieszczenia
warsztatowe o pow. 440 m2, działka 2.300 m2, - 360.000 zł.
Leszno, teł. 0601/44-64-16
DOM w Śmiglu, pow. 108 m2, piętrowy, kryty dachówką I piętro
• 3 pokoje, kuchnia, parter • 2 pokoje, kuchnia, łazienka ♦ budy
nek gospodarczy, - 118.000 zł. Leszno, tel. 065/520-74-62
DOM nowo wybudowany, pow. 137 m2 ♦ budynek gosp. 40 m2,
działka 40 a (zagospodarowana), całość ogrodzona, 34 km od
Wrocławia, - 470.000 zł. Ligota Wielka, powiat oleśnicki, tel.
0607/73-53-40
DOM pow. 110 m2, w Żarach, 4 pokoje, 2 kuchnie, kuchnia,
działka własnościowa o pow. 7 a, • 170.000 zł. Lubin, tel.
0693/42-25-89
DOM wolno stojący 2-piętrowy, komfortowo wykończony, garaż
2-boksowy wolno stojący, działka 450 m2, własnościowa, moż
liwość zamieszkania 3 rodzin, ul. Lipowa 5 (os. Polne), - 300.000
zł lub wynajmę. Lubin, tel. 076/846-70-62,0604/41-53-19 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem AG0486 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOM w Sławie, nowy, wykończony, piętrowy, pow. użytkowa 100
m2, działka 5 arów, ganek, taras, balkon, okna plastikowe, role
ty antywłamaniowe, garaż, 200 m od jeziora, wokół drzewa igla
ste i brzozy, - 190.000 zł. Lubin, tel. 076/844-56-35,
0505/72-7643 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • AG0572 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOM w Sławę, bezpośredni dostęp do jeziora, z własnym po
mostem, 4 pokoje, łazienka, kuchnia, garaż, taras, całoroczny,
ogrodzony, działka 10 a, • 295.000 zł. Lubin, tel. 076/749-98-88,
0606/22-19-23
DOM parterowy, nowy, wybudowany w technologii amerykań
skiej, 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, kominek, pow. 147 m2,
projekt indywidualny, 2 osobne mieszkania, osobne wejścia,
atrakcyjna lokalizacja, przy ul. Małomickiej, w Lubinie, działka
o pow. 6.14 a, • 350.000 zł. Lubin, teł. 076/846-15-37
DOM poniemiecki duzy, utwardzone podwórko, telefon, nadaje
się na hotel, restaurację, motel lub do zamieszkania dla dwóch
rodzin, wszystkie media, nowe okna PCV, nowe ogrodzenie me
talowe, garaż z kanałem, ogród, budynki gospodarcze, po re
moncie kapitalnym, - 225.000 zł. Lwówek śląski, tel.
075/784-11-94, 0509/03-29-68
DOM jednorodzinny nowy, pow. 350 m2, działka 9 a, piwnica,
15 km od Wrocławia, - 360.000 zł. Marcinkowice, tel.
071/302-85-12, 0604/4642-03
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DOM w Miliczu, wolno stojący, pow. 140 m2,5 pokoi, 2 łazienki,
garaż, działka o pow. 540 m2, ogród, • 350.000 zł. Milicz, tel.
071/384-27-06
DOM o pow. 228.20 m2, w Kątach Wrocławskich, działka o pow.
2770 m2, z warsztatem, - 450.000 zł. Mirków, teł. 071/315-10-36,
0601/71-51-18
DOM w Mirkowie k. Wrocławia, 140 m2, na działce 1000 m 2,4
pokoje, salon 36 m2 z kominkiem, 2 łazienki, garaż, położony w
sąsiedztwie lasu i jeziora, • 450.000 zł. Mirków, teJ.
071/315-15-60, 0502/70-91-57
DOM wolno stojący parterowy, pow. 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, kotłownia, nowa inst. CO, • 72.000 zł. Namysłów, teł.
077/419-59-88, 0691/60-20-98
DOM dwa, w Słupii Kapitulnej, k. Rawicza, działka 0.5 ha, na
daje się na uciążliwą działalność gosp, • 130.000 zł. Nowa Wio
ska, gm. Góra, tel. 065/543-19-69
DOM jednorodzinny wolno stojący, pow. użytkowa 110 m2, dział
ka 6 a, • 250.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731 -66-93
DOM 240 m2, rok budowy 2002, wysoki standard, 3 sypialnie,
pokój młodzieżowy, salon gościnny, salon kominkowy, kuchnia,
aneks jadalny, 2 łazienki, działka 15 arów, kompletnie zagospodarowana-600.000 zł+hipoteka 192.000 zł. Obora, k. Lubi
na, tel. 0601/76-06-54 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w
internecie pod numerem - AG0668 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOM w Obornikach śląskich, pow. 220 m2 + budynek gosp.,
działka 800 m2, - 400.000 zł. Oborniki śląskie, tei.
071/310-95-58
< DOM wolno stojący piętrowy, pow. 170/407 m2, wszystkie me
dia, gotowy do zamieszkania, - 270.000 zł. Oborniki śląskie,
powiat trzebnicki, tel. 0607/22-03-10
DOM wolno stojący pow. mieszkalna 200 m2,4 pokoje, salon,
2 łazienki, kuchnia, 2 tarasy i 1 balkon ♦ lokal pow. 200 m2,
działka pow. 50 a, do zamieszkania od zaraz, 17 km od Wrocła
wia, - 300.000 zł. Oleśnica, tel. 0505/12-7845
DOM wolno stojący nie wykończony, na posesji prosperujący
bar, pow. 30 arów, z parkingiem, wszystkie media, częściowo
ogrodzony, przy trasie Wrocław-Warszawa, w Oleśnicy (Spalice), - 550.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-38-89 (zdjęcia do tej
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • A01434
http://wkz.autogielda .com.pl)
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DOM do remontu, poniemiecki, • 40.000 zł. Olszyna, pomat lubański, tel. 075/781-25-34
DOM nowy, wolno stojący, zasiedlony, w Oławie, na osiedlu
Zwierzyniec, pow. caik. 145 m2, pow. mieszkalna 90 m2, salon,
2 sypialnie, działka 500 m2, piwnice, garaż, teren niezalewowy,
- 210.000 zł. Oława, teł. 071/30341-12
DOM o pow. 120 m2, hala produkcyjna o pow. 160 m2, pomiesz
czenia socjalno-biurowe, wiaty, działka 10 a, w Oławie, • 290.000
zł. Oława, tef. 071/303-06-51, 0502/344 74 0
DOM poniemiecki, po remoncie, koło Oławy, zabudowania go
spodarcze, stodoła, na działce 1200 m2, budynek podpiwniczo
ny, strych, powierzchnia mieszkalna 190 m2, 6 pokoi, kuchnia,
łazienka, CO, woda, kanalizacja, do remontu elewacja, złącze
kablowe, -130.000 zł. Oława, tel. 0602/11-71-36
DOM w Paczkowie, pow. 140 m2 * 60 m2 pow. gospodarczej,
podwyższony parter, garaż, działka 4 a, 3 pokoje, aneks ku
chenny, 2 przedpokoje, łazienka, w.c, - 170.000 zł. Paczków,
tel. 0777431-65-62
DOM piętrowy, pow. 130 m2, w gminie Długołęka 10 km od Wro
cławia, 6 pokoi, kuchnia, c.o„ woda, z czerwonej cegły, z bu
dynkami gospodarczymi, do małych poprawek, - 250.000 zł. Pa
sikurowice, powiat wrocławski, teł. 0692/22-71-41
DOM pow. użytk. 220 m2, -165.000 zł. Prochowice, powiat le
gnicki, tel. 0608/55-17-32
DOM wolno stojący luksusowy, 300 m2, działka 14 arów, wła
snościowa, zagospodarowany ogród (nagradzany), jafcuzzi,
ogrzewanie podłogowe, el. otwierane bramy, rolety, własny bar,
bilard, kino, basen, - 398.000 zł. Prochowice, tel. 0601/5748-87
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem • AG0480 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOM w miejscowości Skokowa, 200 m2, działka 10.5 a, 35 km
od Wrocławia, infrastruktura miejska, -195.000 zł. Prusice, tel.
071/312-37-96
DOM jednorodzinny pow. 150 m2, kuchnia, łazienka, budynek
gospodarczy o pow. 280 m2, całość ogrzewana, na działce 1
ha, -150.000 zł. Słaborowice, tel. 062/733-88-98,0608/13-94-17
DOM pow. użytkowa 120 m2, na osiedlu Zdrojowym, cicha i
spokojna okolica, położona 7 km od granicy Wrocławia i 5 km
od autostrady A4, działka budowlana w zabudowie jednorodzin
nej wolno stojącej, pow. 1136 m2, uzbrojenie (woda, skrzynka
energetyczna 9 kW) docelowo gaz i kanalizacja (koniec 2004
r.) - 150.000 zł. Smolec, tel. 071/316-18-08
DOM w Smolcu, pow. 300 m2, duży salon 130 m2 z kominkiem,
w pełni uzbrojona dziafca 3000 m2, przepiękna, spokojna oko
lica, lasy i tereny zielone, druga linia zabudowy, rok budowy
2000, garaż o pow. 100 m2 na 4 samochody osobowe, central
ny odkurzacz, gabinet z niezależnym wejściem, okna z roleta
mi -1200.000 zł. Smolec, powiat wrocławski, tel. 0608/52-03-08
DOM z działką o pow. 1000 m2, poddasze użytkowe i antreso
la, na osiedlu Leśnym, pow. ok. 200 m2, pełne uzbrojenie (prąd,
woda, gaz, kanalizacja, telefon), duży salon z kominkiem, ogrze
wanie gazowe, na parterze 3 pokoje i duży salon, na poddaszu
łazienka kuchnia i 3 pokoje, na antresofi 2 pokoje, drewniane
okna. - 380.000 zl, Smolec, tel. 071/391 -25-95, 071/316-18-08
DOM, rezydencja w piękną okolicy, dziafca w pełni uzbrojona,
obsadzona drzewami, ogród, nowy dom z 2000 r., osobne wej
ście do pomieszczenia biurowego, ponad 100 m2 salon z ko
minkiem i rozprowadzeniem ciepła, dojazd do domu po kostce
granitowej 70 m, plac zabaw, garaż na 4 samochody osobowe,
telefon z ISDN - 1.200.000 zł. Smolec, powiat wrocławski, tel.
0608/52-03-08
DOM pow. 150 m2, nowy, 5-pokojowy, kuchnia, łazienka, WC,
strych, ogrzewanie olejowo-węglowe, wszystkie media, pomiesz
czenia gosp., działka 600 m2, garaż, w rozliczeniu może być
mieszkanie, - 295.000 zł. Sobótka, teł. 071/391-11-71,
0603/27-78-13
DOM wolno stojący w Sycowie, na osiedlu, o pow. 200 m2, po
mieszczenie gospodarcze o pow. 60 m2, na działce o pow 475
m2, po remoncie, nowe okna, CO, ocieplony, - 300.000 zł. Sy
ców, tel. 062/785-27-97, 062/79546-34 praca
DOM stary, do remontu oraz rozpoczęta budowa nowego 260
m2, materiały budowlane, działka 1 ha, z lasem i stawem, atrak
cyjna lokalizacja, 3 km odPoianicy Zdroju, oferta dla konesera,
- 260.000 zł. Szalejów Górny, gm. Kłodzko, tel. 074/868-73-80,
0505/8040-22
DOM rezydencja 2-kondygnacyjna z poddaszem użytkowym,
pokryty dachówką, pow. dzialti 1744 m2, pow. zabudowy 386
m2, pow. ogólna 1115 m2, - 125.000 zł. Szklary, powiat ząbko
wicki, teł. 0504/65-30-81
DOM nadający na dom starców lub pensjonat, pow. 600 m2, na
działce o pow. 4300 m2, własnościowy, wszystkie media, poko
je z łazienkami, ogród, oczko wodne, nowy, - 300.000 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-69-98, 0695/57-64-94
DOM w zabudowie bliźniaczą stan surowy zamknięty, wszyst
kie media (woda, prąd, telefon), podpiwniczony, dwukondygnacyjny ♦poddasze i garaż, 320 m2 powierzchni użytkową, dział
ka 6 arów, 30 km od Wrocławia; • 195.000 zł. Świdnica, tel.
0602/32-16-98 do 21
DOM jednorodzinny w Świętoszowie, pow. 120 m2, działka pow.
4 a, do remontu, - 48.000 zł. świętoszów, gm. Osiecznica, tel.
075/644-91-95 .
DOM jednorodzinny wolno stojący, pow. 320 m2,7 pokoi, 2 kuch
nie, 2 łazienki, ogrzewanie gazowe, komfortowy, ocieplony, wy
kończony, działka 8.5 arów (zagospodarowana), taras z zada
szeniem, garaż w budynku, balkon, - 599.000 zł. Trzebnica, tel.
0603/93-02-86
DOM w Trzebnicy, 220 m2, garaż na 2 samochody, ogród zago
spodarowany, stan b. dobry, atrakcyjna fokafizacja, • 510.000
zł. Trzebnica, tel. 071/312-17-11, 0603/77-91-28
DOM ♦ zabudowania gosp., dziafca 0.46 ha, w Kulnie, gmina
Środa Śl., do remontu, - 70.000 zł. Trzebnica, tel. 0697/39-71-60
DOM poniemiecki, wolno stojący, w Wałbrzychu, 4 pokoje, kuch
nia, łazienka, pow. 135 m2, na działce 12 a, + dwa duże po
mieszczenia gospodarcze,.ładnie położony, na obrzeżach mia
sta, nieopodal las. - 155.000 zł. Wałbrzych, tel. 0600/91-93-97
DOM poniemiecki w Wałbrzychu, pow. 135 m2, wolno stojący,
działka IZ ą ♦ zabudowania gosp. o pow. 178 m2, atrakcyjna
lokalizacja, pod lasem, - 145.000 zł. Wałbrzych, tel.
0600/91 -93-97
DOM wolno stojący z 1973 r., w Sławęcicach, pow. 90 m2,
wszystkie media, c.o., łazienka, działka 10 a, 2. pomieszczenia
gosp, • 75.000 zł. Witoszyce, teł. 065/611-21-63
DOM jednorodzinny w zabudowie szeregowej, piwnice, pow. 107
m2, piętrowy, na parterze duża kuchnia i pokój, WC, piętro 4
pokoje, WC, łazienka, balkon, duży taras, telefon, garaż, dział
ka 14 a, - 95.000 zł. Wojdeszyn, tel. 076/877-98-18
DOM jednorodzinny, pow. 200 m2 w Wołowie, na działce 12 a,
do wykończenia, - 220.000 zł. Wołów, tel. 071/389-39-18
DOM o pow. 196 m2, parter bez piwnic i poddasza, stan surowy
zamknięty + dom 80 m2, parter do zamieszkania, ogrzew. ko
minkowe + podłogowe el., działka 26500 m2, ogrodzona, obsa
dzona dookoła brzozą, sosną leszczyną, sad 1.5 ha wiśniowo-brzoskwiniowy (można kontynuować produkcję) - 990.000
zł. Wrocław, tel. 0601/47-38-57
DOM w zabudowie szeregowej Wrocław Wojszyce, na działce
193 m2. pow. użytkowa 150 m2, salon 34 m2,4 pokoje, kuch
nia, 2 łazienki, taras 40 m2, garaż na dwa samochody, pralnia
12 m2, piwnica 25 m2, poddasze 60 m2 do zabudowy, opaska,
odwodnienie, własność, • 520.000 zł. Wrocław, tel.
0606/45-08-65
DOM wolno stojący pow. 240 m2, na działce o pow. 700 m2, na
Psim Polu, nowy, wykończony, pusty, media miejskie, 6 pokoi,
garaż, bez pośredników, do zamieszkania od zaraz, - 370.000
zł. Wrocław, tel. 0691/17-14-33
DOM na Warmii, siedlisko na uboczu, z dala od sąsiadów, mu
rowany, kuchnia, łazienka, 4 pokoje, siła, woda, obora, stodoła
na działce 0.70 ha, + grunt 7.5 ha przy budynkach lub bez grun
tu, idealne warunki na hodowlę, agroturystykę, blisko lasy, woda,
- 125.000 zł. Wrocław, tel. 0606/31-1844
DOM jednorodzinny 150 m2. wolno stojący, nowy, parterowy z
użytkowym poddaszem, nowoczesne rozwiązania wewnątrz, 4
sypialnie, kuchnia, duży salon z jadalnią 2 łazienki, panele,
regipsy, - 370.000 zł. Wrocław, tel. 0607/38-53-93
DOM wolno stojący podpiwniczony, parter, piętra, poddasze do
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zagospodarowania, garaż, media, 6 sypialni, salon, kuchnia,
jadalnia, 2 łazienki, - 380.000 zł. Wrocław, tel. 0607/38-53-93
DOM wolno stojący nowy, podpiwniczony, podwójny garaż, w
Jelczu-Laskowicach, pow. użytk. 218 m2, działka 17 a, wszyst
kie media, zbudowany z materiałów wysokiej jakości, - 390.000
zł. Wrocław, tel. 071/372-11-46
DOM w zabudowie bliźniaczej os. Ołtaszyn, pow. 180 m2, dział
ka 400 m2, - 650.000 zł. Wrocław, tel. 071/799-81-88
DOM w Ustce, perspektywiczna lokalizacja, 14 pokoi, 3 kondy
gnacje, superlokalizacja, • 650.000 zł. Wrocław, tel.
071/339-88-21
DOM jednorodzinny w Sulistrowiczkach, wolno stojący, cało
roczny, położony pod lasem, umeblowany, komfortowy, CO„telefon, TV sat., pow. użytkowa 200 m2, działka pow. 1000 m2,
ogrodzony, okna plastikowe, rolety, - 750.000 zł. Wrocław, tel.
0603/38-58-97
DOM wolno stojący na Pilczycach, atrakcyjna lokalizacja, pow.
200 m2, działka 830 m2, bez pośredników, • 420.000 zł. Wro
cław, tel. 071/353-78-46 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć
w internecie pod numerem • AC0734 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOM na Strachocinie, pow. 290 m2, rok budowy 1982 po mo
dernizacji i ocieplony, stolarka okienna PCV z roletami, 3 kon
dygnacje, poddasze mieszkalne, 5 pokoi, 2 łazienki, kominek,
taras 40 m3, 2 garaże, ogrzewanie gaz miejski, nowa droga
osiedlowa, - 550.000 zł. Wrocław, tel. 0601/47-39-55
DOM dwurodzinny osobne wejście, 380 m2, hala o pow. 200
m2, na działce 5200 m2, wszystkie media, dużo zieleni, 8 km
od Wrocławia - 300.000 EUR. Wrocław, tel. 071/795-67-07,
0502/30-00-07
DOM poniemiecki we Wrocławiu, os. Zgorzelisko, pow. 200 m2,
2 osobne wejścia, pomieszczenia sklepowe, działka 500 m2, 290.000 zł. Wrocław, tel. 071/799-12-27
DOM we Wrocławiu na Zalesiu, z warsztatem, - 700.000 zł. Wro
cław, tel. 071/348-48-74, 0601/31-37-07
DOM poniemiecki Wrocław-Zakrzów, pow. użytk. 200 m 2,8 po
koi, 2 kuchnie, 2 łazienki, piętrowy, podpiwniczony, wszytskie
media, blisko pętli MPK, działka pow. 14 a, - 350.000 zł. Wro
cław, tel. 071/345-49-24 po godz. 15, 071/329-70-87 po godz.
15
DOM w zabudowie szeregowej o pow. 110 m2, na Sępolnie,
bez pośredników, • 350.000 zł lub wynajmę - 2.000 zł/mies. +
liczniki. Wrodaw, tel. 0501/05-33-09
DOM duży, 300 m2, 3-kondygnacyjny, 5-łetni, nowa, ciekawa
elewacja, pokój kąpielowy, interesujące rozwiązania, może być
2-rodzinny, atrakcyjna lokalizacja, cicha i zielona okolica, 550.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-50-33, 0502/55-00-06
DOM poniemiecki, ładna, stylowa willa, ciekawa architektura,
do zamieszkania, nadaje się dla 2 rodzin lub na dział, gosp., w
Twardogórze, na uboczu, spokojna okolica,jJużo-zielenir*
195.000 zł lub zamienię na mały dom lub małe mieszkanie.
-Wrocław, te t 0507/21-42-97
DOM w zabudowie szeregowej pow. cafcowita 250 m2, pow.
mieszkalna 180 m2, salon pow. 30 m2 z wyjściem na taras,
kuchnia pow. 15 m 2,2 łazienki, 3 pokoje pow. t 4 , 15 i 18 m2,
c.o., ocieplony, garaż na 2 samochody, w piwnicy 4 pomiesz
czenia do zagospodarowania, na Wojszycach, - 480.000 zł.
Wrocław, teł. 0601/77-44-32
DOM w zabudowie szeregowej, we Wrocławiu, - 450.000 zł lub
wynajmę. Wrocław, tel. 071/345-13-91
DOM wolno stojący, 3-kondygnacyjny, pow. użytkowa 420 m2,
8 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, pralnia, duże hole, cały dom z
cegły, ogrzewanie gazowe i .tradycyjne*, 4 boksy garażowe,
działka o pow. 16 arów własnośdowa, ogrodzona, oczko wod
ne z kaskadą - 750.000 z ł, w rozliczeniu mieszkanie we Wrodawiu. Wrodaw, tel. 071/397-17-63
DOM dzia&a siedliskowa 2.65 ha, w Mokronosie Dolnym, ca
łość ogrodzona, obsadzona drzewami, pow. 196 m2 ♦ garaż o
pow. 50 m2, taras o pow. 100 m2, patio, stan surowy zamknięty,
bez piwnic, bez poddasza, parterowy oraz mały dom jednoro
dzinny 80 m2, do zamieszkania • 1.195.000 zł. Wrodaw, teł.
0693/49-58-36
DOM możliwość zamieszkania dwóch rodzin + zabudowania
gosp. nadające się na działalność gospodarczą, dziafca 1 ha, •
220.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-31 -41
DOM nowy, pow. 150 m2, działka o pow. 1400 m2, dachówka
JBF, okna prod. niemieckiej, stylowe, 25 km od Wrodawia, w
kierunku Strzelina, posadzone drzewka, atrakcyjna okolica, •
95.000 zł. Zgorzelec, teł. 0607/15-15-08
DOM wolno stojący pow. 1000 m2, 0.5 ha dziafca, wszystkie
media, nadaje się na hotel, motel, itp., w Zgorzelcu. Zgorzelec,
tel. 0600/12-22-15
DOM wybudowany w 1985 r., pow. 200 m2, do remontu + lokal
na działalność gosp. 100 m2 (przyjmę dom na wsi w rozlicze
niu) lub raty, - 180.000 zł. Ziębice, powiat ząbkowicki, tel.
0692/07-17-64
DOM jednorodzinny piętrowy, wszystkie media, pow. 330 m2,
strych, 2 garaże, działka 5 a, • 145.000 zł. Złotoryja, tel.
076/878-51-31 po godz. 18, 0502/24-78-69
DOM LETNISKOWY nad Jeziorem Nyskim, wszystkie media,
atrakcyjna lokalizacja, - 31.000 zł. Brzeg Opolski, tel.
077/411-57-90, 0602/66-59-74
DOM LETNISKOWY do remontu, blisko jezioro, w ośrodku wy
poczynkowym w Rokitkach, • 15.000 zł. Chodanów, powiat poIkowicki, teł. 076/818-50-72, 0608/61-59-52
DOM LETNISKOWY nad Jeziorem Nyskim, drewniany, na fundamende murowanym, w stylu góralskim, dach dwuspadowy,
atrakcyjna lokalizacja, - 31.000 zł. Karłowice, tel. 077/469-71-38,
0608/08-63-13
DOM LETNISKOWY w Wieleniu Zaobrzańskim, nad jeziorem,
w całości podpiwniczony, możliwość całorocznego zamieszka
nia, własne ujęde wody, prąd (220/380V), kanalizacja, działka
900 m2, w tym 400 m2 lasu, • 190.000 zł. Leszno, tel.
0693/41-18-60
DOM LETNISKOWY całoroczny, nad jeziorem Lubikowskim k.
Pszczewa, luksusowe wykończenie, salon z kominkiem, 100
m2+50 m2 tarasów, woda, prąd, kanalizacja, działka własno
ściowa 800 m2, -165.000 zł. Lubin, tel. 0601/87-28-78 (zdjęda
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem •
AG0697 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOM LETNISKOWY pow. 89 m2,2 sypialnie, salon z aneksem
kuchennym, łazienka, taras zamknięty, duży garaż, piwnica, po
łożony nad samym jeziorem, na działce o pow. 4 ary, - 60.000
zł. Sława, tel. 068/356-21-58, 0695/61-81-32
DOM LETNISKOWY wolno stojący nad jez. Głębokie k. Mię
dzyrzecza, pow. 100 m 2 ,100 m od jeziora, murowany, parter:
salon, kominek, kuchnia, góra: 2 duże pokoje, pełne wyposa
żenie (wysoki standard), teręn ogrodzony, oświetlony, całodo
bowy dozór, parkkig strzeżony, -185.000 zł łub wynajmę - 200
zł/doba. Świdnica, tel. 074/853-14-46, 0600/97-42-63 (zdjęcia
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem •
AC0643 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOM LETNISKOWY w Sławie, 3-pokojowy, WC, łazienka, 150
m od jeziora, - 24.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/843-20-58
DOM LETNISKOWY w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy,
piętrowy, pow. 64 m2, szambo, woda, telefon, - 86.000 zł. Wro
cław, fel. 071/792-69-70, 0602/29-44-35
DOM LETNISKOWY kontenerowy, przenośny, pow. 38 m2, okna
okratowane, zamki Gerda, możliwość dowolnej aranżacji wnę
trza, możliwy transport do 200 km, • 8.000 zł. Wrocław, tel.
0693/66-60-83
DOM LETNISKOWY pow. 50 m2 na zagospodarowaną działce
o pow. 2850 m2 nad zalewem w Mietkowie na terenie parku
krajobrazowego, 30 km od Wrodawia, las i sad, pięknie położo
ny, cena domku 35.000 zł, ziemia: 30 zł/m2. Wrocław, tel.
071/783-09-87,0606/31-63-07 (zdjęda do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AC0668 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOM LETNISKOWY w Boszkowie, - 35.000 zł. Ziębice, powiat
z^łkowicki, tel. 0692/07-17-64
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DOM NA WSI do remontu, 7 km od Ogrodu Bota*
nicznego w Wojsławicach, przy trasie Niemcza-Strzelin, przepiękne widoki, sąsiedzi bardzo
dobrzy, cena do uzg o d nie nia .te l. 0503/48-80-02
W02009494
DOM NA WSI w okolicy Milicza, stary, ,z duszą*, 4
pokoje, ciekawy rozkład, zabudowania gospodarcze
z czerwonej cegły, dookoła lasy - 50.000 zf Dom na
wsi w ok. Milicza, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, do
dużego remontu - 35.000 zł. BN TYMOCZKO, Mi
licz, tel. 071/383-08-66, 0606/48-97-68
N01041154

DOM NA WSI włazach Wielkich k. Milicza, 120 m2, murowany,
podpiwniczony, z cegły, woda, OC, telefon, kanalizacja, 4 po
koje, kuchnia, łazienka, 2 schowki, można przeznaczyć na gar
derobę, budynek gospodarczy 80 m2, działka budowlana 0.54

ha, możliwość małego oczka wodnego, adaptacji strychu 135.000 zł., tel. 0502/04-5249
DOM NA WSI wolno stojący pow 120 m2 oraz drugi wolno sto
jący, 60 m2 + zabudowania gosp., 10 km od Głogowa, razem
lub osobno, -110.000 zł., tel. 0608/41-37-19
DOM NA WSI poniemiecki po remoncie, pow. użytk. 180 m 2,7
pokoi, 2 kuchnie, łazienka, c. o., nowy piec 20 kw ♦ zabudowa
nia gosp., możliwość prowadzenia dziłalności gosp. lub rolni
czej, działka o pow. 1.65 ha, - 165.000 zł. Bolesławiec, tel.
075/732-87-43 po godz. 18, 0609/08-44-84, 0605/95-84-58
DOM NA WSI 220 m2, działka 40 a, zabudowania gospodar
cze, podpiwniczony, nowy dach, okna, elewacja zewnętrza,
spokojna okolica, blisko lasy, przy trasie Strzelin - Ząbkowice
Śl. ■115.000 zl. Borek Strzeliitski, tel. 071/796-13-65
DOM NA WSI jednorodzinny wolno stojący, pow. 130 m2, na
działce o pow. 49a + budynek gospodarczy 200 m2, w miejsco
wości Borowe, - 65.000 zł. Borowe, powiat żagański, tel.
0607/33-25-29
DOM NA WSI poniemiecki jednorodzinny, pow. 120 m2, budyn
ki gospodarcze, wszystkie media, dziafca o pow. 14 a, -145,000
zł. Bystrzyca, tel. 071/303-09-18
DOM NA WSI mieszkalny, 5 pokoi, kuchnia, woda z wodociągu,
zabudowania gosp., działka o pow. 0,30 ha, w Zamienicach k.
Chojnowa, - 75.000 zł. Chojnów, tel. 076/878-24-66,
0608/37-38-90
DOM NA WSI 200 m2, 20-letni, na działce 1.19 ha, na wzniesienu, z tyłu domu las (0.50 ha), z przodu drzewa i krzewy iglakowe (0.50 ha), półokrągły podjazd, spokojna okolica, lasy so
snowe, we wsi Białe Błoto, 35 km od Wrocławia, • 330.000 zł.
Dobroszyce, powiat deśnicki, tel. 071/315-79-55,0605/52-53-52
DOM NA WSI nowy, komfortowy, wysoki standard + staw 2 ha
lustra wody. z możliwością rozbudowy, piękna okofica, razem
lub osobno, • 350.000 zł. Kluczbork, tel. 0608/51 -35-97
DOM NA WSI poniemiecki koło Chojnowa, do remontu, pow.
200 m2, piętrowy, z cegły, woda, siła, nadaje się do prowadze
nia działalności gosp, • 50.000 zł. Krzywa, tel. 076/817-20-62,
0606/97-44-53
DOM NA WSI jednorodzinny pow. 100 m2, 3 pokoje, kuchnia,
salon, garaż, działka 14 a, częśdowo ogrodzona, blisko las, w
Kuropatniku k. Strzelina, • 135.000 zł. Kuropatnik, gm. Strzelin,
tel. 071/796-17-50, 071/796-21-95
DOM NA WSI pow. 78 m2, 3 pokoje, działka o pow. 1.22 ha, •
82.000 zł. Lisowice, tel. 076/858-42-14, 0605/94-48-05
DOM NA WSI drewiiany, nowo wybudowany, okolica Lubawki,
działka 0.75 ha, wszystkie media, ogrzewanie kominkowe, pięk
na okofica, • 120.000 zł. Lubawka, powiat kamiennogórski, tel.
0504/31-85-02
DOM NA WSI poniemiecki, do remontu.kuchniar łazienka, piw
nica, 4 pokoje, prąd, siła, woda, telefon, budynki gospodarcze,
20 km od Jeleniej Góry, w okolicy Lubomierza, - 45.000 zł. Lu
bomierz, powiat lwówecki, tel. 0697/56-77-10
DOM NA WSI poniemiecki murowany, pokryty dachówką grunt
o pow. 0.86 ha, w trakcie remontu, drzewa owocowe, sad, ogród,
budynek gosp. z możliwością przerobienia na garaż lub warsz
tat, duże podwórko (trawnik), źródło naturalne, woda z wodo
ciągu, dcha okolica, możliwość prowadzenia działalności go
spodarczej, rolnej • 35.000 zł. Lwówek śląski, teł. 075/784-11 -94,
0509/03-29-68
DOM NA WSI do remontu + zabudowania gosp., działka o pow.
40 a, - 45.000 zł. Malerzowice Wielkie, powiat nyski, tel.
0600/02-25-60
DOM NA WSI po remonde, pow. 80 m2, budynki gospodarczo-warsztatowe o pow. ok. 200 m2, garaż o pow. 50 m2, dział
ka o pow. 20 a, energia el., woda miejska, telefon, prowadzona
działalność gosp., pod lasem, przy trasie Oleśnica • Ostrów
Wlkp. (koło Międzyborza), - 125.000 zł. Międzybórz, tel.
062/785-62-74, 0504/10-43-45
DOM NA WSI jednorodzinny 10-letni, w zabudowie szerego
wej, środkowy, własnościowy, wszystkie media, pow. 180 m2, z
poddaszem użytkowym, ogródek 350 m2 ogrodzony, po remon
de, dcha okdica, 500 m od lasu, we wsi Mokrzeszów powiat
świdnicki, - 180.000 zł. Mokrzeszów, tel. 074/854-40-98,
0604/72-78-30
DOM NA WSI jednorodzinny pow. 160 m2,4-pokojowy, łazien
ka, garaż, budynek gosp., mały sad, grunt rolny o pow. 3.42 ha,
- 145.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-18-78,0508/67-69-04
DOM NA WSI zabudowania gospodarcze do remontu, grunt o
powierzchni 1.2 ha + pole uprawne 9.4 ha. 50 km od Wroda
wia, • 220.000 zł. Niemcza, tel. 074/837-63-59
DOM NA WSI położony na przełęczy między Nową Bystrzycą a
Spaloną 6 pokoi, działka 0.26 ha, zabudowania gospodarcze
(stajnia, stodoła, szopa), własne ujęde wody, -140.000 zł. Nowa
Bystrzyca, powiat kłodzki, td. 0602/70-91 -96
DOM NA WSI * 2 budynki gosp., na działce o pow. 1358 m2, 65.000 zł. Nowa Ligota, td. 071/398-86-20,0696/38-82-40
DOM NA WSI pow. 100 m2, nowa inst. CO, tdefon, działka 10
a, na skraju wsi, blisko las, spokojna okolica, 5 km od Ostrze
szowa, - 42.000 zł. Ostrzeszów, td. 062/731-58-68
DOM NA WSI poniemiecki, 2-rodzinny, działka 14 a, nowe c.o.,
do częściowego remontu, + zabudowania gospodarcze, blisko
' Jeziora Otmuchowśkiego. Otmuchów, tel. 077/435-48-14,
077/43549-30
DOM NA WSI pow. 60 m2, c.o., woda, łazienka, piwnica, dział
ka o pow. 0.25 ha, - 59.000 zł. Platerówka, powiat lubański, td.
0693/69-85-07
DOM NA WSI jednorodzinny wszystkie media w miejscowości
Przybyłowice, na trasie Legnica • Jawor, • 150.000 zł. Przybyłowice, tel. 076/873-85-44. 0602/25-43-13
DOM NA WSI o pow. 100 m2. działka 0,15 ha, wszystkie media,
300 m od kompleksu leśnego, 25 km od Wrocławia, na trasie
Oleśnica-Trzebnica, mikroklimat, cisza, atrakcyjna lokalizacja •
170.000 zł. Sadków, powiat oleśnicki, td. 071/315-54-42
DOM NA WSI pow. 120 m2, działka 20 arów, 6 pokoi, łazienka,
WC, kuchnia, jadalnia, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze,
2 korytarze, garaż, • 300.000 zł. Sobin, powiat połkowicki, td.
0607/73-96-74
DOM NA WS1180 m2, działka 2 ha, w tym 1 ha lasu, dcha i
spokojna okdica, 12 km od Pdanicy Zdroju, -155.000 zł. Stara
Łomnica, tel. 0607/48-48-16
DOM NA WSI działka o pow. 30 a, w gm. Dobromierz, - 35.000
zł. Strzegom, tel. 074/855-68-21
DOM NA WSI 35 km od granicy Wrocłavwa, działka 0.5 ha, spo
kojna, czysta okolica, blisko las, do zamieszkania od zaraz, wo
dociąg, siła, CO, telefon, 4 pokoje, kuchnia, łazienka oraz za
budowania gospodarcze na dużą hurtownię, • 130.000 zł. Suchowice, k. Jordanowa śl., tel. 071/373-78-67
DOM NA WSI poniemiecki do remontu + zabudowania gosp.,
wszystkie media, działka 34 a, - 190.000 zł. Szymanów, gm.
Wisznia Mała, td. 0600/96-81 -73
DOM NA WSI wdno stojący piętrowy, o pow. 152 m2,5 pokoi, 2
kuchnie, 2 łazienki, CO, siła, na działce 8.5 a, podpiwniczony,
telefon, 7 km od Paczkowa, obok zalewu i rzeki, - 88.000 zł.
Topda, gm. Kamieniec Ząbkowicki, td. 074/817-49-18
DOM NA WSI pow. 150 m2, zabudowania gospodarcze. 2 gara
że, działka 0.3 ha, woda, kanalizacja, CO, atrakcyjna lokaliza
cja, w okolicy Kłodzka, • 120.000 zł. Wilcza, powiat kłodzki, td.
0603/12-39-45
DOM NA WSI poniemiecki okolice Złotoryi, pow. 120 m2, woda,
kanafizacja, c.o., 4 pokoje + działka z sadem 0.10 ha, - 50.000
zł. Wójcieszyn 39, gm. Pielgrzymka, powiat złotoryjski, tel.
076/877-51-93 po godz. 18
DOM NA WSI duży, po remoncie kapitalnym, zabudowania
gosp., sad, na działce 58 a, - 250.000 zł. Wołów, tel.
071/389-07-79
DOM NA WSI w Borach Stobrawskich, była leśniczówka, 60 km
od Wrocławia, po remoncie kapitalnym (okna, stropy, sufity,
drewniane podłogi itd.), wykończony w 70%, nowa kuchnia let
nia i garaż, działka 19 a, nadaje się na domek myśliwski lub
agroturystykę, atrakcyjna lokalizacja, cicha i spokojna okdica •
200.000 zł. Wrodaw, tel. 0602/71 -24-42
DOM NA WSI pod lasem, pow. 60 m2,2 pokoje, kuchnia, łazien
ka, działka o pow. 2700 m2, t budynki gosp., po remoncie wnę
trza, ok. Wieruszowa, • 35.000 zł. Wrocław^ td. 071/329-22-74,
0602/64-50-04
DOM NA WSI pow. 90 m2 ♦ zabudowania gosp., dziafca 50 a,
przy trasie Kielce - Tarnów, okolice Buska Zdroju, - 62.000 zł.
Wrodaw, tel. 071/787-95-88
DOM NA WSI poniemiecki piętrowy, do rozbudowy i małego re
montu, 3-pokojowy, 2 garaże, ogród, w Zalipiu - okolice Luba
nia, - 45.000 zi. Zalipie, tel. 0694/15-17-11
DOM NA WSI pow. 180 m2,2 kuchnie, łazienka, WC, CO, spi
żarnia, piwnica, balkon 18 m2, zabud. gosp., 2 garaże z kana
łem, 66 m 2,2 wiaty 88 m2, stodoła 104 m2, siła, woda, telefon,
działka 1630 m 2,18 km od Świdnicy-159.000 lub zamienię na
mieszkanie we Wrocławiu. Zastruże, gmina Żarów, tel.
074/858-90-19, 0608/07-55-08 (zdjęcia do tej oferty można
zobaczyć w internecie pod numerem - AM0056 http://wkz.autogielda.com.pl)
DOM NA WSI wolno stojący piętrowy, 5-pokojowy, kuchnia z
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jadalnią spiżarka, łazienka, WC, garderoba, obok domu sklep
o pow. 40 m2, .z zapleczem t zabudowania gosp. o pow. 100
m2, działka 17.5 a, na każdą działalność gosp., przy trasie Ząb
kowice Śl.-Dzierżoniów, - 150.000 zł. Ząbkowice Śląskie, teł.
0691/28-82-66
DOM NA WSI do demontażu, prąd, woda, sad owocowy, drze
wa, przy drodze asfaltowej, 6 km do Czech, 12 km do Niemiec,
w okolicy Sulikowa + działka budowlana 0.51 ha i staw 8 arów,
- 12.000 zł. Zgorzelec, tel. 0603/57-25-82

O

0

DOM W BUDOWIE Jankowice k. Wrocławia, pow.
220/2400 m 2,15 min od centrum, salon + jadal
nia i kuchnia, 4 pokoje, 2 łazienki, garaż, ogrodzony, ocieplony, okna + rolety, inst. gazowa,
zezwolenie na przydomową oczyszczalnię, ogrze
wanie podłogowe, • 260.000 zł. Wrocław, tel.
0501/96-84-99 W02009134
DOM W BUDOWIE wolno stojący Marciszów, oko
lice Jeleniej Góry, pow. 314 m2, w trakcie budo
wy, zadaszony, 5 pokoi, 2 łazienki, duży taras,
działka 800 m2, nowe osiedle, atrakcyjna lokali
za cja - 105.000 zł. NO VENA, W rocław, tel.
071/795-40-44, 0502/30-29-27 W01037584

DOM W BUDOWIE stan zerowy, prąd, woda, liczniki, dziafca 10
a, przy lesie, zagospodarowana, • 60.000 zł., tel. 0602/26-33-38
DOM W BUDOWIE wdno stojący, częśdowo wykończony, 190
m2 + poddasze, działka 1000 m2, ogrodzony, pdożony w atrak
cyjnym miejscu, - 280.000 zł., tel. 0691/03-85-36
DOM W BUDOWIE działka 1,7 ha, atrakcyjna lokalizacja, pdne
uzbrojenie, "W Jeżowie Sudeckim (okolice Jeleniej Góry), •
90.000 zł., td. 0505/97-63-69, 0606/35-14-08
DOM W BUDOWIE wdno stojący zadaszony (dachówka), okna,
tynki wewnętrzne, garaż, ogrzewanie, kuchnia połączona z sa
lonem, 3 pokoje, łazienka, kotłownia, pow. ok. 120 m2, działka
ponad 11 a, okolice Brzegu, • 210.000 zł. Brzeg, tel.
0502/29-24-13
DOM W BUDOWIE pow. 160 m2, garaż, działka o pow. 10 a, •
220.000 zł. Długdęka, tel. 071/315-30-19
DOM W BUDOWIE wolno stojący pow. 160 m 2,17 km od Wro
dawia, gm. Miękinia, stawy, lasy, teren łowiecki,* po remoncie,
siła, woda, telefon, możliwość adaptacji strychu, stajnia, stodo
ła, garaż + barz pomieszczeniem dyskotekowym, działka o pow.
1 ha, c. o. - 200.000 zł. Głoska, td. 071/369-30-59. .
DOM W BUDOWIE 140 m2. -stan surowy, pokryty dachówką
działka 1000 m2, prąd, woda, gaz, dobry dojazd, - 160.000 zł.
Groblice, teł. 071/363-94-31
DOM W BUDOWIE produkcyjno-mieszkdny, 500 m2, stan su
rowy zamknięty, mieszkanie o pow. 100 m2, wykończone, 3 hale
o wys. 4 m, pow. biurowa, wszystkie media, działka 1500 m2,
przy drodze Wrocław-Oława, • 260.000 zł. Groblice, tel.
071/311-39-88
DOM W BUDOWIE pow. 250 m2, działka 11 arów, salon, kuch
nia, 3 pokoje, 2 łazienki, garaż, ceglany, dachówka ceramicz
na, okna drewniane, stan surowy zamknięty, parterowy, podda
sze, - 140.000 zł. Grodków, td . 077/415-59-86, 0501/54-58-75
DOM W BUDOWIE jednorodzinny wolno stojący, pow. użytko
wa 154 m2, działka o pow. 6 a, na os. Sienkiewicza w Legnicy,
• 129.000 zł. Legnica, td. 0601/50-82-08
DOM W BUDOWIE wylane ławy fundamentowe, wszystkie me
dia (też gaz), 7 km od Lubina, ogrodzony, blisko las, • 61.000 zł.
Lubin, td. 076/846-57-34, 0603/17-86-24
DOM W BUDOWIE działka o pow. 11 a, -10.000 zł. Minkowice
Oławskie, tel. 071/303-59-21
DOM W BUDOWIE wdno stojący wysoka piwnica, stan surowy
zadaszony, działka 1000 m2, atrakcyjne miejsce, • 160.000 zł.
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-78-20 po godz. 20,071/310-24-92
DOM W BUDOWIE stan surowy zamknięty, zbudowany z do
brych materiałów, pokryrty dachówką na działce o pow. 7.3 a,
cicha okolica, 15 km od centrum Wrodawia, • 175.000 zł. Oła
wa, tel. 0604/3049-33

cy, 200/812 m3, komfort.-550.000 zł, Strzelin, bliź
niak, 160/300 m2, do uzgodnienia, Rączyce k. Ząb
kowic śl. 120 m2, działka-185.000 zł do negocjacji.
BN KORAL, Wrocław, ul. Krynicka 8, bnkoral@poczta.onet.pl, tel. 071/787-80-42, 071/7S540-60,
0603/85-23-88 N01038494
DOMY LETNISKOWE drewniane, system kanadyjski, pow. 77
m2 • 26.500 zł, pow. 136 m2 - 32.500 zł. Oborniki śląskie, td.
071/310-12-00, 0692/26-50-61
DWOREK - rezydencja 2-kondygnacyjna z poddaszem użytko
wym, pow. działki 1744 m2, pow. zabudowy 386 m2 oraz pow.
ogólna 1115 m2, - 125.000 zł. Szklary, powiat ząbkowicki, td.
0504/65-30-81
DZIAŁKA pow. 33 a, z zabudowaniami, okdice Długołęki., td.
071/315-30-13
DZIAŁKA o pow. 0,74 ha, z domem do rozbiórki lub do remon
tu, w Michałowie 62, gmina Olszanka, woj. opolskie, - 25.000
zł. Michałów, gm. Olszanka, tel. 077/412-9242,0503/82-56-00
DZIAŁKA 1.2 ha, położona 5 km od Oporowa, w Pietrzykowicach, gm. Kąty Wrocławskie, bez pośredników • 11 zł/m2, moż
liwość podziału na małe działki, możliwość uzbrojenia. Smdec,
td. 071/316-18-08
DZIAŁKA pow. 88 a, można wykorzystać na piaskownię, • 10.000
zł. Szewce, td . 071/310-71-64
DZIAŁKA po bazie SKR, pow. 0.62 m2, hda o pow. 200 m2,
pomieszczenia socjalne o pow. 32 m2, woda, prąd, telefon, ogro
dzona, 12 km od Wrocławia, • 140.000 zł. Tokary, tel.
071/315-22-83
DZIAŁKA pow. 16 a, w okolicy Lubina, -150.000 zł. Wrodaw,
td. 0605/05-84-97
DZIAŁKA w świętą Katarzynie, na nowym osiedlu, pow. 1.241
m2, przy mediach, atrakcyjna lokdizacja - 65 zł/m2. Wrodaw,
td. 0601/76-99-27
DZIAŁKA pow. 1.000 m2, w Mirkowie, - 100.000 zł. Wrodaw,
tel. 0602/2243-09
DZIAŁKA pow. 1.000 m2, w Naddicach Wielkich, • 30.000 zł.
Wrodaw, tel. 0602/2243-09
DZIAŁKA w Jordanowie śląskim, pow. 1.075 m2, wszystkie me
dia, atrakcyjna lokdizacja, na stoku - 29 z\lm2. Wrocław, tel.
071/785-10-22, 0695/50-88-08

•

•

DZIAŁKA BUDOWLANA 900 m2, 1800 m2, z pla
nem zagospodarowania przestrzennego, uzbrojone
(wodarprąd), okolice lasów, działka z pozwoleniem
na budowę, 1600 m2 - 30 zł/m2, Brzezina k. Leśni
cy, bez prowizji! - 80-120 zł/m2. BN WINN, ., tel.
0603/76-59-50,071/317-72-75 N01034234
DZIAŁKA BUDOWLANA w Śliwicach, ok. 1000 m2,
1 km za Kiełczowem - 40.000 zł, dacza 65/4500 m2.,
przy lesie, na końcu wsi, 10 km za Kiełczowem, stan
surowy, ocieplony - 60.000 zł. ABAX, Wrocław, tel.
0505/61-31-26 N80000384

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 a, we Wrocławiu, przy ul. Bufo
rowej, na osiedlu Jagodno, 800 m od planowanej obwodnicy
Bielany Wrocławskie • Długołęka, wydane warunki zabudowy,
wszystkie media • 130 zi/m2. Wrodaw, td. 071/34648-74
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2 ha, w Grabownie Wielkim k.
Twardogóry, 30 km od Wrodawia, przy drodze asfaltowej wśród
zabudowań, nadaje dę na ranczo, mikroklimat, las, stawy, me
dia na działce (prąd, woda, gaz, telefon) - 6 zł/m2. Wrocław, td.
071/34648-74
DZIAŁKA BUDOWLANA w Sosnówce k. Karpacza, pow. 6400
m2, dobra lokdizacja i dojazd, uzbrojona (prąd, woda, gaz, te
lefon), w górach, • 20 zł An2., teU 0505/24-93-46
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pisarzowicach, pow. 1324 m2, woda
i prąd obok działki, udział w drodze dojazdowej 102 m2, 3 km
od Wrodawia, wydana decyzja o warunkach zabudowy, prze
znaczona pod zabudowę domów jednorodzinnych, kształt kwa
dratowy, ogrodzona, z dda od drogi głównej gaz w IV kwartde
2004 r., cena • 48.000 zł., td. 0605/27-9142, 0600/80-53-62
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DOM W BUDOWIE stan surowy zadaszony, pow. 120 m2, dział
ka 11 a, garaż, skrzynka d., 3 km od Bałtyku, między Łebą a
Rowami, turystyczna, cicha okdica, lasy, wydmy, koło Słowiń
skiego Parku Narodowego, • 90.000 zł. Przemków, tel.
076/831-92-25, 0504/13-60-65
DOM W BUDOWIE w Smolcu, stan surowy zamknięty, pow. 150
m2, działka 830 m2, prąd, woda, gaz, • 190.000 zł. Smolec,
powiat wrocławski, tel. 0601/7446-05, 0604/49-31-77
DOM W BUDOWIE w Ścinawie, stan surowy otwarty, zadaszo
ny dachówką pow. 280 m 2,2 garaże, dziafca 7 arów, w rozli
czeniu może być mieszkanie, w Lubinie lub we Wrocławiu, atrak
cyjny projekt, • 155.000 zł. Ścinawa, td. 076/843-62-31
DOM W BUDOWIE do wykończenia, w Łagowie, pow. 270 m2,
działka 1.200 m2, • 250.000 zł. Świebodzin, td. 0603/13-72-01
DOM W BUDOWIE nowy, do wykończenia, pow. 150 m2, dzid
ka o pow. 921 m2, położony 5 km od granic Wrocława, w Gaj
kowie, gm. Czernica, dojazd do Korony ok. 10 min, • 280.000
zł. Wdów, tel. 071/389-11-28
DOM W BUDOWIE na granicy Wrodawia, działka 2000 m2, za
drzewiona -100.000 zł oraz grunt pod budownidwo przemysło
we, 8 km od Rynku, uzbrojony • 10 zł/m2. Wrocław, tel.
0502/87-39-93, 0696/36-14-74
DOM W BUDOWIE jednorodzinny wolno stojący, stan surowy
zamknięty, nowoczesny, parterowy z użytkowym poddaszem, 4
sypialnie, garderoba, kuchnia, duży sdon, gabinet, pomiesz
czenia gospodarcze, 2 łazienki, garaż, działka 8 a, media. Wro
cław, td. 0607/38-53-93
DOM W BUDOWIE działka o pow. 620 m2, prąd, woda, kanali
zacja, ważne pozwolenie na budowę, stan zerowy, wschodnia
granica Wrodawia, • 75.000 zł. Wrocław, td. 071/322-74-80
DOM W BUDOWIE przy granicy Wrocławia, • 76.000 zł. Wro
daw, td. 0605/55-05-65, 071/79244-71
DOM W BUDOWIE stan surowy otwarty, zadaszony, pow. 150
m2, parter+poddasze, przyłącza: prąd, woda, tdefon, działka
1300 m3, okolice Osdi, - 80.000 zł. Wrocław, td. 071/363-14-94
po godz. 18 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie
pod numerem • AC0748 http://wkz.autogieldaicom.pl)
DOM W BUDOWIE pow. 167/937 m2, stan zerowy, ogrodzona
działka, prąd, woda, studnia, na nowym osiedlu w Lutyni, 8 km
od granic Wrocławia, z bardzo dobrym dojazdem, • 79.000 zł.
Wrodaw, tel. 071/350-93-55, 0601/25-02-98
DOM W BUDOWIE w zabudowie bliźniaczej, działka 2.030 m2,
garaże, wybudowane do I piętra, wszystkie media, możliwość
prowadzenia działalnośd gospodarczej, w Oławie, atrakcyjna
lokalizacja, kompletna dokumentacja, • 99.000 zł łub zamienię
na nieruchomość, samochody. Wrocław, tel. 071/792-69-70,
0602/2944-35
DOM W BUDOWIE w zabudowie szeregowej w Radwanicach,
pow. domu 220 m2, hd 70 m2, kanalizacja, woda, gaz, księga
wieczysta, nadaje się na dziddność gospodarczą, • 180.000
zł. Wrocław, td. 0601/73-39-54
DOM W BUDOWIE stan surowy zamknięty, pow. 150 m2, dzid
ka 1350 m2, 30 km od Wrodawia, • 95.000 zł. Zgorzelec, tel.
075/775-89-19 po godz. 19
DOM W BUDOWIE stan surowy zamknięty, dzidka 0.5 ha, w
Strzelinie, ogrodzony, krzewy, dachówka Braas, częściowo wy
konane instalacje, • 200.000 zł. Ziębice, tel. 0600/32-01 -62

O

DOMKI MIESZKALNE prod. holenderskiej, trans
port i ustawienie gratis, www.stacjonarne.tk, tel.
022/789-50-70, 0601/23-95-17, 0605/42-35-20
01118293

•

DOMY,: Długołęka, 160/750 m2 - 270.000 zł, Siech
nice, 180/900 m2 - 275.000 zł, Kiełczów, 165/800
m2 - 262.000 zł, Stabłowice - bliźniak, 150/1100 mź
- 299.000 zł, Długołęka, 280/700 m2 - 365.000 zł,
Długołęka, 170/1300 m2 - 395.000 zł, Radwanice,
300/1100 m2 - 690.000 zł Ołtaszyn, 150/350 m2 385.000 zł. VBN VARTO, varto@varto.pl, tel.
071/783-61-36 N01041884

DOMY o konstrukcji drewnianej, system kanadyjski, bez lokali
zacji: pow. 77 m2 - 26.000 zł oraz o pow. 136 m2 • 32.500 zł.
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-00, 0692/26-50-61

•

DOMY I DZIAŁKI DO SPRZEDANIA:, Kamieniec
Wrocławski, 750/4000 m2, do uzgodnienia, Wojszyce, szereg, 180/273 m2-410.000 zł, Maślice, sze
reg, 240/320 m2*385.000 zł, Wilczyce, wolno stoją

fl
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DZIAŁKA BUDOWLANA w granicy Ząbkowic Śl., 21 arów,
wszystkie media, możliwość podziału - 26 zł/m2., tel.
0601/83-75-49
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1600 m2, pozwolenie na budo
wę, południowe ok. Wrocławia, • 40.000 zł., tel. 0692/87-7748
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, media przy dzidce, zadrze
wiona, atrakcyjna lokalizacja, w Kiełczowie k. Wrocławia, 65.000 zł., tel. 0600/70-23-14
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 14 arów, w Chrzanowie gm.
Kobierzyce, 10 km od autostrady, • 80.000 zł. Bielany Wrocław
skie, td. 0605/42-36-62
DZIAŁKA BUDOWLANA kdo Sobótki, pow. 1.600 m2, dojazd
drogą asfdtową widok na ślężę, wydane aktualne warunki za
budowy - 22 zł/m2. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-22-81
DZIAŁKA BUDOWLANA w Białej, kdo Sobótki, pow. 2.600 m2,
widok Ślęży, ważny plan zagospodarowania przestrzennego 18 zł/m2. Bielany Wrocławskie, td. 071/311-212-81
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jordanowie śląskim, pow. 1830 m2,
księga wieczysta, uzbrojona, • 50.000 zł. Biskupice, tel.
071/316-12-90, 0605/43-32-25
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bolesławcu, atrakcyjny teren, pow.
38 a, uzbrojona, przy trade A4 (kierunek na Zgorzelec), na każdą
działalność - 99.000 zł lub przystąpię do spółki. Bolesławiec,
td. 075/732-07-35, 0601/98-33-71
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę jednorodzinną, do
trzech kondygnacji, atrakcyjna lokdizacja, blisko las, nad stru
mieniem, przy drodze asfaltowej, pow. 1,14 ha, może być do
podziału • 3 zł/m2. Bdków, tel. 075/74143-14
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 a, uzbrojona, woda, prąd, kandizacja, mapy geodezyjne - 20 zł/m2. Borek Strzeliński, tel.
071/796-13-56 po godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a - 31 zł/m2. Borowa, tel.
071/314-81-81
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 a, uzbrojona, przy drodze asfalto
wej Brzeg Dolny-Wrocław, w cdośd lub w kawałkach, las, rzecz
ka -1 2 zł/m2. Brzeg Dolny, tel. 071/319-84-25 po godz. 21
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 0.3 ha, w Bystrzycy Oławskiej,
- 40.000 zł. Bystrzyca Oławska, td . 071/313-9545 po godz. 17,
0692/8942-56
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 a, blisko głównej drogi, atrakcyjna
lokalizacja, • 5.000 zł /a. Długołęka, td. 0600/78-14-14
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 2400 m2, uzbrojona, ogrodzo
na, 5 km od Wrocławia, - 200.000 zł. Długołęka, tel.
0691/11-16-91
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 0.46 ha, 5 km od Kobierzyc, na
działce wodociąg, słup energetyczny, oświetlenie uliczne, wy
jazd na działkę drogą asfdtową • 20 zł/m2. Dobkowice, gm.
Kobierzyce, tel. 071/311-83-94
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 18 arów, podzidona na dwie
po 9 arów, w Domaniowie, 20 km od Wrocławia, • 32.000 zł.
Domaniów, powiat daw&ki, tel. 071/301-7749, 0601/91-88-55
DZIAŁKA BUDOWLANA 6 a, w Jelczu-Laskowicach, rozpoczęta
budowa, stan zerowy, pełne uzbrojenie, narożna, w zabudowie
szeregowej, ładnie położona, ciekawy indywidualny projekt, pdna dokumentacja, - 39.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel.
071/318-16-56, 0607/66-26-61
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1.500 m2, w Marcinkowicach
k. Oławy, uzbrojona, - 42.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel.
0501/40-76-45
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 400 m2, na Stabłowicach, •
40.000 zł. Kamieniec Wrocławski, tej. 071/318-0943
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowym osiedlu w Gajkowie, 15 km
od centrum Wrodawia • 30 zł/m2. Kamieniec Wrocławski, td.
071/318-52-81, 0602/84-61-56
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 2,9 ha, z budynkiem gospo
darczym, 9 km od Wrocławia • 22 zł/m2. Kamieniec Wrocław
ski, td. 071/318-50-91
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.5 ha, woda, energia, stary bu
dynek, w Brzezięj Łące gm. Długdęka, przy trasie Wrodaw-Oleśnica, - 40 zł/m2. Kamień, td. 071/315-18-14
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 3.700 m2, budynki po stacji pa
liw, w Namydowie, - 111.000 zł. Kępno, td. 062/782-77-57,
0693/8642-39
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kidczowie, o pow. 14 a, woda, prąd,
telefon, atrakcyjna lokalizacja, - 82.000 zł. Kiełczów, tel.
0606/46-17-05
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kidczowie, pow. 80 a, w całości 33 zł/m2. Kiełczów, powiat wrodawski, tel. 0694/25-20-86

DZIAŁKA BUDOWLANA w Kobierzycach, pow. 1465 m2, z prze
znaczeniem pod zabudowę bliźniaczą lub jednorodzinną - 38
zł/m2. Kobierzyce, tel. 071/311-19-75
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 25 a z sadem o pow. 15, stodoła
o pow. 250 m2, • 300.000 zł. Krępice, tel. 071/396-80-61,
0607/74-97-32
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 5800 m2, okdice Lądka Zdroju
12 km od Czarnej'Góry, prąd, telefon, możliwość wykopania
stawu, - 16.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-99-12,
0606/85-05-53
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 19 a, z przyłączami, wody, ener
gii i kanalizacji, z pozwoleniem na budowę i projektem, czę
śdowo ogrodzona, w Grzymalinie, 10 km od Legnicy, - 41.000
zł. Legnica, tel. 0601/78-73-59
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9 a, w Spalonej, koło Legnicy/
300 m od jeziora, - 20.000 zł. Legnica, tel. 076/722-46-70
DZIAŁKA BUDOWLANA we Włoszakowicach, pow. 2.500 m2,
prawo do zabudowy, wszystkie media, 2 km od jeziora, - 50.000
zł. Leszno, tel. 0603/31-2045
DZIAŁKA BUDOWLANA wylane fundamenty, 500 m od jeziora,
w Lginiu, • 35.000 zł. Lgiń, td. 065/549-27-98
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 11 arów, w Łubachowie, na no
wym odedlu, atrakcyjna lokdizacja, 1 km od zalewu wodnego,
• 21.000 zł. Lubachów, powiat świdnicki, tel. 0606/27-99^53,
0607/99-16-78
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, uzbrojona, o pow 8 a, - 50
zł/m2. Lubin, tel. 0605/51-32-44
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2.33 ara, w Lubinie, w zabudo
wie szeregowej, stan cerowy, fundamenty, projekt, • 75.000 zł.
Lubin, td. 076/846-77-62
DZIAŁKA BUDOWLANA w Gorzelinie, 7 Jon od Lubina, wła
snośdowa, uzbrojona, pozwdenie na budowę, projekt, położo
na przy lede, pow. 40 a • 3.200 zł/a. Lubin, teł. 0693/11-29-09
DZIAŁKA BUDOWLANA w Gorzehnie k. Lubina, pow. 18 a, 1.000 zł /a. Lubin, td. 0501/51-89-84
DZIAŁKA BUDOWLANA 18 a, 17 km od Lubina, ogrodzona,
wszystkie media, wylane ławy fundamentowe, pozwdenie na
budowę, - 61.000 zł. Lubin, td. 076/846-57-34, 0603/17-86-24
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 35 a, w Niemstowie k. Lubina, •
1.000 zł /a. Lubin, tel. 076/843-27-66 pogodz.18,0501/11-30-94
DZIAŁKA BUDOWLANA w Niemstowie, pow. 45 arów, media
na działce, jnożłiwość podziału, cena • 1.000 zł/ar. Lubin, td.
0603/21-59-02
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1138 m2, uzbrojona, tdefon, w
centrum wsi, spokojna okdica, w miejscowości Lutynia - 40
zł/m2. Lutynia, powiat średzki, tel. 0603/2048-19
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 53 a, graniczy z.lasem, prąd,
woda, telefon, 30 km od Wrocławia, cena 20 zł/m2 lub zamienię
na busa, osobowy kombi, z dopłatą. Łuczyna, powiat deśnicki,
td. 071/314-84-06, 0502/02-17-86
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2700 m2, uzbrojona, kdo Bielan
Wrocławskich - 32 zł/m2. Magnice, powiat wrocławski, td .
0601/41-85-88
DZIAŁKA BUDOWLANA w Małkowicach, gm. Kąty Wr., o pow.
35 a - 25 zł/m2. Małkowice, powiat wrocławski, tel.
071/390-73-21
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Koruszka k. Milicza,
wykonane przyłącza energetyczne, blisko las i rzeka, ładna lo
kdizacja -1 4 zł/m2. Milicz, tel. 071/384-90-34
DZIAŁKA BUDOWLANA 10.7 a, w Żórawinie, atrakcyjna lokdi
zacja, projekt osiedla domków jednorodzinnych, bez uzbroje
nia, 20 min. do centrum Wrodawia, objęta planem zagospoda
rowania przestrzennego, - 36.000 zł. Miłin, powid wrodawski,
td. 0600/6349-04
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, pow. 1077 m2. wszystkie
media, blisko las i Woda, -110.000 zł. Mirków, td. 071/315-10-36,
0601/71-51-18
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 11 a, księga wieczysta, atrakcyj
na lokdizacja, • 26.000 zł. Naddice Widkie, td. 071/781-63-36
po godz. 20, 0601/51-32-08
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 862 m2, na Sołysowicach, przy
d . Lekcyjnej, uzbrojona, • 180.000 zł. Nysa, tel. 077/433-96-71,
0606/504640
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12 a, kanalizacja, woda, prąd,
gaz, telefon, blisko las, cicha i spokojna okolica, blisko miasta,
droga asfaltowa, - 4.000 zł /a. Obora, powiat lubiński, td .
076/842-28-57, 0503/05-57-76
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 a, w Obornikach Śląskich, w trakcie
przekształcania, woda, prąd, kanalizacja, gaz, blisko lasu, 32.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-29-28, 0502/07-9747
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 0.27 ha, w Wilczynie
Leśnym - 22 zł/m2. Oborniki Śląskie, td. 0602/68-99-08
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Osolinie, przy ul. Sikorskiego,
w sąsiedztwie domków jednorodzinnych, blisko lasu, 1 km od
ośrodków wczasowych i jezior, mikrokKmd, 7 km od Obornik
Śl, - 32.000 zł. Osdin, teł. 071/310-60-27
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 24 a, w Paniowicach. - 25 zł
/m2. Paniowice, tel. 071/310-76-77
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12 a, atrakcyjna lokdizacja, 25
m od drogi asfdtowej, 13 km od Wrocława, dogodny dojazd,
cena 110 zł/m2. Pierwoszów, powiat trzebnicki, tel.
0506/31-17-76
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.1 ha, możliwość podziału, +
zabudowania gosp., do remontu, woda, prąd, w miejscowości
Gręboszów, 6 km od Namydowa, • 88.000 zł. Pisarzowice, po
wiat brzeski, tel. 077/412-65-08
DZIAŁKA BUDOWLANApow. 1000 m2, uzbrojona, prąd, woda,
tdefon, kanalizacja, możliwość dokupienia gruntu, cena • 28
zł/m2. Prochowice, lei. 0503/50-98-85
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 43 ary, gaz, woda, prąd, tele
fon do podłączenia • 2.500 zł/ar. Radwanice, powid wrocław
ski, td . 071/311-75-19
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę jednorodzinną pdoźona na granicy miasta Wrocławia, pow. 740 m2, uzbrojona,
wszystkie media (prąd, woda, gaz, kandizacja), przy drodze
asfdtowej, w okolicy Muchoboru Wielkiego • 100 zł/ta2. Smo
lec, td. 071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA przeznaczona pod zabudowę wolno
stojącą pow. 1000 m2, położona w okolicach Bogdaszowic, 7
km od granic Wrodawia, 5 km od autostradyA4, uzbrojona (prąd,
woda), droga, docelowo: gaz i kandizacja, cicha, spokojna oko
lica, w sąsiedztwie las • 33 zł/m2. Smdec, td . 071/316-18-08
DZIAŁKA BUDOWLANA 620 m2, w Mokronosie Górnym, uzbro
jona (woda, prąd) droga dojazdowa • 75 zł/m2. Smdec, tel.
071/316-18-08
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichą i spokojnej okolice, w południo
wo-zachodniej częśd Wrodawia • 100 zł/m2 wraz z uzbroje
niem na dzidce (prądf woda, gaz, kanalizacja), droga asfalto
wa, bezpośrednio od właśddela. Smdec, tel. 071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA z wydanymi warunkami zabudowy,
pow. 1000 m2, uzbrojona, wszystkie media (skrzynka energe
tyczna, woda, gaz, kandizacja, telefon), droga asfaltowa, poło
żona 4 km od granicy-miasta, w okolicy ul. Żwirki i Wigury oraz
Chłopskiej, bez pośredników • 100 zł/m2. Smolec, tel.
071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA 10000 m2, uzbrojona w gaz, kanali
zację, wodę, prąd, drogę asfdtową w planie pod zabudowę wie
lorodzinną do wys. 3 kondygnacji, aktudne warunki zabudowy
• 200 zł/m2, położona w okolicy Muchoboru Widkiego, z możli
wością dokupienia dowolnej powierzchni. Smolec, tel.
071/316-18-08, 0606/1340-15
DZIAŁKA BUDOWLANA 834 m2, w Smolcu, prąd, woda, gaz,
pozwolenie na budowę • 75 zł/m2. Smolec, powiat wrocławski,
td. 0601/7446-05, 0604/49-31-77
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 15 arów • 80 zł/m2. Ślęza, tel.
071/311-20-31
DZIAŁKA BUDOWLANA 17 a, w Tąpadłach, u podnóża ślęży,
ładnie pdoźona, na tle gór, media w pobliżu • 20 zł/m2. Świdni
ca, td. 074/850-56-55
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, przy lesie, 9 km od Trzeb
nicy, kierunek Milicz, cena 10 zł/m2. Trzebnica, tel.
071/312-3144 '
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9 arów, w Przecławicach kdo
Trzebnicy, atrakcyjna lokdizacja, w okolicy wzgórz • 11 zł/m2.
Trzebnica, td. 0691/30-7647
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 37.78 a, w Ligocie Pięknej, 200
m od głównej drogi Wrocław - Poznań, media przy działce, moż
liwość podziału - 50 zł/m2. Trzebnica, tel. 0603/47-24-26
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10 a, w Wiszni Mdej, blisko
lasu, na dzidce prąd i woda - 65 zł/m2. Wisznia Mda, powiat
trzebnicki, tel. 0600/92-3146
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ozorowicach, o pow. 5500 m 2,15
km od Wrodawia, z zaawansowaną budową hdi produkcyjnej,
-160.000 zł. Wrodaw, td. 071/352-10-19, 0602/34-32-51
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę szeregową 350 m2.
250 zł/m2. Wrodaw, tel. 0504/66-84-92
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DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 663 m2. w Świnoujściu, - 35.000
zł. Wrocław, tel. 071/795-91-43
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1570 m2, woda, prąd, telefon,
zadrzewiona, ogrodzona, w Bykowie k. Wrocławia, • 39 zł /m2.
Wrocław, tel. 071/790-09-52
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 900 m2, woda, prąd, gaz, kanalizacja, dojazd drogą asfaltową, spokojna okolica, w Mirkowie, 90 zł Im2. Wrocław, teł. 071/790-09-52
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, na Praczach, uzbrojo
na, woda, gaz, energia elektryczna, pow. ok. 7000 m2* 50zł/m2.
Wrocław, tel. 0602/64-07-49
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 ha, możliwość podziału, blisko me-

BUDOWA DOMÓW
JEDNORODZINNYCH
DOM Z DZIAŁKA
137.900 zł brutto
pow. 89,5 m2
*
BEZ DZIAŁKI
1
120.000 zł brutto
tel. 0-608 027 312
0-601 249 276
dia i droga, 2 drogi dojazdowe, 30 km od Wrocławia, idealne na
bazę transportową, tartak, działalność gosp., blisko lasy, woda,
- 100.000 zł. Wrocław, tel. 0606/31-18-44
j
DZIAŁKA BUDOWLANA w zabudowie szeregowej, 245 m2, we
Wrocławiu, przy ul. Wełnianej, pełne uzbrojenie* (wóda, prąd,
gaz, kanalizacja), droga, wydane warunki zabudowy, projekt •
210 zł/m2. Wrocław, tel. 0603/94-02-20
DZIAŁKA BUDOWLANA 22 a, atrakcyjna lokalizacja, na no
wym osiedlu, 11 km od centrum handlowego Bielany, kier. Wałbrzych, woda i inne media w drodze przy działce, własna stud
nia na działce, w rozliczeniu może być samochód do 5 lat, dział
ka z księgą wieczystą • 40 złfrn2. Wrocław, tel. 071/322-13-93,
0608/19-74-57
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 18 a, możliwość podziału,
uzbrojona, w Dobrzykowicach, • 40 zł /m2. Wrocław, tel.
0607/32-73-31
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1200 m2, na Oporowie, pozwo
lenie na budowę, projekt, media, dziennik budowy - 210 zł/m2.
Wrocław, tel. 0601/43-52-18
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Krzeptów, pow. 1.820
m2, uzbrojona, atrakcyjna lokalizacja, przy drodze asfaltowej •
60 zł/m2. Wrocław, tel. 0607/32-22-04
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, okol. ul. Kamieńskie
go, 918 m2, woda, prąd, gaz, kanalizacja, droga utwardzona,
willowa okolica, teren niezalewowy • 145 zł/m2. Wrocław, tel.
071/351-33-55
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szL po 10 arów, prąd, woda, telefon,
w Żórawinie, 12 km od Wrocławia, cena 4500 zł/ar. Wrocław,
tel. 071/783-40-77
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę jednorodzinną w Jeszkowicach z ogrodem przydomowym, w trybie decyzji o WZiZT,
pow. 1222 m2 (pas dostępu do drogi woj. szer. 7m), woda, prąd
przy działce, kanalizacja przed budową, możliwość dokupienia
działki sąsiedniej 987 m2,8 km od W-wia, • 35.000 zł. Wrocław,
tel. 071/373-80-97, 071/318-03-88, 0607/20-01-65 (zdjęcia do
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A01665
http://wkz.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 900 m2, na osiedlu Jerzmanów,
we Wrocławiu, pozwolenie na budowę, prąd, bez pośredników 90 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/23-70-74
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 13.5 a, w Bukowinie, gm. Długo
łęka, 7 km od Wrocławia, prąd, woda, telefon, niezalewowy te
ren, bez pośredników, księga wieczysta, bez obciążeń, • 31.000
zł. Wrocław, tel. 0601/71-03-50
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, ogrodzona, 6 km od Wro
cławia, w miejscowości Szczodre, k. Długołęki, pow. 1.000 m2,
- 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-38-37
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu na Stabłowicach, pow.
1000 m2 -120 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/97-88-52
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pietrzykowicach, pow. 7000 m2. przy
główną ulicy, media - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 0503/72-93-55
DZIAŁKA BUDOWLANA w Gniechowicach, pow. 1.123 m2, 39.000 zł. Wrocław, tel. 0696/03-61-68
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bogunowie, 6 km od Żórawiny, pow.
1.100 m2, uzbrojona, - 22.000 zł. Wrocław, teł. 0602/29-44-35
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.000 m2, w OsoGnie ul.Wyszyńskie
go, 2 szt. - 22 zł/m2. Wrocław, tel. 071/361 -52-50,
0601/55-20-51, 0601/55-20-45
DZIAŁKA BUDOWLANA 42 ary, Czernica Wrocławska, uzbro
jona, wszystkie media:woda, prąd, kanalizacja przy działce, w
pobliżu szkoła, gimnazjum, kościół, zalew, przystanek - 38 zł/m2.
Wrocław, teł. 0607/53-25-71, 0691/54-92-94
DZIAŁKA BUDOWLANA 638 m2, Mokronos Górny • atrakcyjna
lokalizacja, dobry dojazd do centrum , nowopowstające osie
dle, - 57.000 zł. Wrocław, 1el. 0607/21-18-16
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, pod lasem , księga wieczysta,
warunki zabudowy, przyłącza na miejscu, dojazd drogą utwar
dzoną, przy trasie Jelcz-Oleśnica - 18 zł/m2. Wrocław, tel.
0604/15-72-49
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 063 m2, wszystkie media, pozwole
nie na budowę, Wrocław - Kowale, możliwość podziału - 125
zł/m2. Wrocław, teł. 0601/70-50-71
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a w południowych okolicach
Wrocławia, pozwolenie na budowę, dom wolno stojący pow. 130
m2, - 59.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-21-10, 0600/35-46-80
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9000 m2, przy terenach leśnych,
możliwość podziału na mniejsze, okolice Wołowa -1 3 zł/m2.
Wrocław, tel. 0601/41 -69-66
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 25.000 m2, na nowopowstają
cym osiedlu, gotowe projekty zabudowy budynków mieszkal
nych i gospodarczych, inst. energetycznej, nadająca się na dzia
łalność gospodarczą, w Gałowie, 2 km od Wrocławia - 30 zł/m2.
Wrocław, tel. 071/341-55-12 po godz. 18, 0506/31-51-30
DZIAŁKA BUDOWLANA w Żórawinie, pow. 10 a, zgoda na
podłączenie mediów, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0692/48-66-72
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 2600 m2, pod zabudowę wie
lorodzinną, wydane warunki zabudowy, we Wrocławiu, na Żernikach, -130 zł /m2. Wrocław, tel. 071/781 -48-14
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.5 ha, zabudowa domków jed
norodzinnych, - 85 zł /m2. Wrocław, tel. 0603/40-24-25 po godz.
19
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 30 a, uzbrojoną, z projektem i
pozwoleniem na budowę, 30 km od Wrocławia, - 20 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/332-70-83
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1000 m2, uzbrojona, w miej
scowości Malin, 8 km od Wrocławia, - 80.000 zł. Wrocław, tel.
0603/2346-47
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej, pow. 1.216 m2, w
gminie Wisznia Mała, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-82-71,
0505/11-75-23
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa, pow. T285 m2, Wro
cław - Wojnów, -100 zł /m2. Wrocław, tel. 0600/70-10-99
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 54 a, w Oleśniczce, pięknie po
łożona pod lasem, -1 5 zł /m2. Wrocław, teł. 071/785-74-19,
0502/8740-55
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 1.500
m2, prąd, woda, kanalizacja, - 70 zł /m2. Wrocław, tel.
071/314-82-19, 0601/25-32-00
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 711 m2, pod lasem, atrakcyjna
lokalizacja, na os. Ramiszów, okolice Pawłowic, • 139.000 zł.
Wrocław, tel. 0501/78-13-30
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 8 i 15 a -100 Zł/m2, korzystna
lokalizacja na granicy miasta, dojazd w 20 minut do centrum,
media (zimna woda, prąd, telefon, gaz). Wrocław, tel.
071/782-77-12, 0502/12-3945
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, na osiedlu Leśnica, przy
ul. Jeleniogórskiej, z domkiem do wyburzenia, pow. 660 m2,
woda. -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-19-17,071/360-13-71,
0693/33-07-04 0601/83-23-09
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 3.500 m2, w okolicy Jelcza-Laskowic, na końcu wsi (nie przy trasie przelotowej), przy drodze
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asfaltowej, 10 m od działki energia el., wodociąg, kanalizacja,
telefon, ok. 300 m od lasów i stawów, graniczy z wybiegiem dla
koni z małej stadniny , bez pośredników • 10 zł/m2. Wrocław,
tel. 071/322-77-99, 0569/08-65-66
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 30 a, • 25 zł /m2. Wróblowice,
powiat średzki, teł. 0505/19-07-21
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 59 a, - 8.500 zł. Zaborów, teł.
076/843-5942
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 a, wszystkie media, możl. kupna z
lasem, spokojna okolica (Zawonia), 30 km od Wrocławia, droga
asfaltowa (oświetlona) • 1.800 zł/a. Zawonia, powiat trzebnicki,
tei. 071/312-90-85, 0693/43-15-20
DZIAŁKA BUDOWLANO-OGRODOWA pow. 0.70 ha, w jednym
kawałku, budynki gospodarcze, dom do remontu, wszystkie me
dia, - 65.000 zł. Prusice, powiat trzebnicki, tel. 0697/7648-57,
0691/01-63-37
DZIAŁKA BU DOWLANO-PRZEMYSŁOWA pow. 12 ha, przy dro
dze Wrocław - Legnica, -12 zł /m2. Kawice, powiat legnicki, tel.
0604/22-3245
DZIAŁKA BUDOWLANO-PRZEMYSŁOWA przy autostradzie
A4, pow. 1.75 ha, na odcinku trasy pomiędzy Wrocławiem a
Legnicą (po prawej stronie, obok restauracji Rełax) • 60 zł/m2.
Nowa Wieś Wrocławska, tel. 071/390-69-04
DZIAŁKA BUDOWLANO-PRZEMYSŁOWA o pow. 76 arów w
Jeszkowicach k. Czernicy -.2 0 zł/m2. Wrocław, tel.
071/346-62-38
DZIAŁKA BUDOWLANO-PRZEMYSŁOWA pow. 8.300 m2, w
Mokrzeszowie koło Świdnicy, przy trasie Świdnica-Wałbrzych,
na stację paliw, motel lub usługi motoryzacyjne, - 76.000 zł.
Wrocław,,tel. 071/36445-83, 0602/2944-35
DZIAŁKA BUDOWLANO-PRZEMYSŁOWA oraz budowlana,
przy drodze krajowej, wylot z Wrocławia, kierunek zachodni
10-38 zł/m2. Wrocław, tel. 071/353-77-02
DZIAŁKA BUDOWLANO-PRZEMYSŁOWA w Szczepanowie,
pow. 7.000 m2, zezwolenie na budowę, wszystkie media, 1 km
od Środy śląskiej, może być na przemysł ciężki, projekt domu,
• 47.000 zł lub zamienię na samochód. Wrocław, tel.
071/792-69-70, 0602/2944-35
DZIAŁKA BUDOWLANO-PRZEMYSŁOWA o pow. 1 ha • 67
zł/m2. Źerniki Wrocławskie, tel. 071/311-31-84
DZIAŁKA BUDOWLANO-REKREACYJNA pow. 91 arów, dział
ka budowlana 20 arów, staw hodowlany 20 arów, media, - 35.000
zł. Cieszków, tel. 071/384-83-59
DZIAŁKA BUDOWLANO-REKRĘACYJNA w Tarnowie Jezior
nym k. Sławy, pow. 443 m2, prąd, woda, blisko jeziora, -17.000
zł. Lubin, tel. 076/844-84-22
DZIAŁKA BUDOWLANO-REKREACYJNA pow. 1.500 m2 •
3.294 m2, graniczy z lasem, na wzniesieniu strona południowa,
media, możl. podziału, wydane warunki zabudowy, częściowo
zadrzewiona, 3 km od Obornik Śl., 2 km od Osofi, cena od 10
zMn2. Trzebnica, tel. 071/312-52-85
DZIAŁKA BUDOWLANO-REKREACYJNA pow. 1.7 ha, częścio
wo zalesiona, możfiwość podziału, 17 km od Wrocława, w Chrząstawie Wielkiej, - 23 zł /m2. Wrocław, tel. 0608/65-63-62

ha, wszystkie media, pozwolenie na budowę, 2 projekty domu,
dziennik budowy -19 zł/m2, możGwość podziału na 16 działek.
Wrocław, tel. 0608/74-81-64
DZIAŁKA BUDOWLANO-SIEDLISKOWA pow. 0.75 ha, 3 km
od Świeradowa Zdroju, kanalizacja, woda, prąd • 15 zł/m2. Wro
cław, tel. 0503/0147-96
DZIAŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA w centrum Kłodzka, stre
fa A, pow. 241 m2, własnościowa, pełne uzbrojenie, możliwość
budowy do 4 kondygnacji, - 85.000 zł. Boguszyn, tel.
074/867-00-81
DZIAŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA pow. 403 m2, centrum
Lądka Zdroju, pod minimarket, salon urody, gastronomię, pełne
uzbrojenie, - 50.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-99-12,
0606/85-05-53
DZIAŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA o pow. 1 ha, wydane wa
runki zabudowy, eneroetyczne, wodne, zatwierdzona kanaliza
cja, sąsiedztwo dużych firm, 800 m od autostrady A4, z zatwier
dzonymi wjazdami w kierunku Opola i Legnicy • 45 zł/m2. Pie
trzykowie, gm. Kąty Wrocławskie, powiat wrocłąwski, tel.
0609/14-20-16
DZIAŁKA OGRODOWA pow. 200 m2, na terenie ogródków dział
kowych .Rezeda”, przy u). Hallera, we Wrocławiu, z nowo wy
budowaną altanką, przy studni, • 2.500 zł. Wrocław, tel.
071/792-55-09 .
DZIAŁKA OGRÓDOWA Wrocław-Księże Małe, pow. 1000 m2,
altana, krzewy/drzewa owocowe, woda, ogrodzenie, • 1.600 zł.
Wrocław, tel. 071/799-12-65
DZIAŁKA OGRODOWO-REKREACYJNA w Sławie, pow. 5 a ^
dom w budowie, stan surowy zamknięty, 500 m od jeziora, •
18.000 zł. Kotła, tel. 076/831-82-76
DZIAŁKA OGRODOWO-REKREACYJNA o pow. 250 m2, z dom
kiem letnim 24 m2, we Wrocławiu, • 19.000 zł. Wrocław, tel.
0601/7549-63
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Błoniach, gm. Miękinia, pow. 8.5
ha - 20*Vm2., tel. 0602/37-05-75
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 55 ha, 1 km od trasy Wrocław-Zielona Góra, na działce prąd i gaz, przy drodze asfalto
wej, blisko lasu, możliwość przekształcenia na fiziałki budowla
ne - 3.60 ztfm2. Miękinia, powiat średzki, tel. 0692/72-5746
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA nr 13/98, pow. 8650 m2, w Jel
czu-Laskowicach, przy ul. Fabrycznej, wszystkie media, wła
sność notarialna, obok bramy do Jełczańskich Samochodów
Ciężarowych • 25 zł/m2. Nieciszów, tel. 071/314-99-83,
0602/22-54-31
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 3 ha -14 zł/m2. Szewce, tel.
071/310-74-86 lub Syców, 062/785-55-62
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 17.000 m2, przy trasie nr 5,
dwa wjazdy, atrakcyjna lokalizacja • 50 zł/m2. Wrocław, teł.
0691/85-20-27
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickięj, pow. 1,20 ha, ogrodzona, uzbrojona - 60 zł/m2 lub wynaj
mę i inne propozycje. Wrocław, tel. 071/367-67-61,
0601/77-64-11
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 11,5 ha, w Pietrzykowicach przy au

DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 19 a, w Kiełczowie, obok działki
woda, gaz, prąd, kanalizacja, telefon, dobra lokalizacja, w trak
cie przekształcania na budowlaną • 40 zł/m2. Kiełczów, tel.
071/398-61-97
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w miejscowości Malin, -. 32 zł /m2.
Malin, tel. 071/31244-89
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 25 a, uzbrojona -10 zł/m2. Przecławice, gm. Żórawina, tel. 0605/44-26-74
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1.21 ha, atrakcyjna lokalizacja, do
godny dojazd, staw, 25 km od Wrocławia - 8 zł/m2. Przecławice, tel. 071/31148-36
DZIAŁKA SIEDLISKOWA na Pojezierzu Drawskim w miejsco
wości Nętno, nad jeziorem, pagórkowaty teren, las, droga, ener
gia el., możliwość założenia stawu, pow. 6,2 ha, -1 zł/m2. Rud
na, powiat lubiński, tel. 0600/96-19-33
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow.' 6200 m2, położona 4 km od
Oporowa, przy drodze asfaltowej • 8 zł/m2, bez pośredników,
uzbrojenie w odl. 100 m od granicy działki. Smolec, tel.
071/316-18-08
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 40 a, położona 4 km od Opo
rowa, uzbrojona, bez pośredników, - 30.000 zt. Smolec,- tel.
071/316-94-32
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1 ha, przy drodze asfaltowej Smolec
- Krzeptów • 15 ztfm2. Smolec, tel. 071/390-73-52
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.05 ha, wszystkie media, 120.000 zł. Szymanów, gm. Wisznia Mała, teł. 0600/96-81-73
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Wałbrzychu, cena 10 zł/m3. Wał
brzych, tel. 074/8464642
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 0.36 ha, budynek gosp. pow.
250 m2, na każdą działalność gosp., możliwość rozbudowy,
wszystkie media, - 55.000 zł. Wojnowice, powiat wrocławski,
tel. 0609/45-5446
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 2 ha, w Krępicach - 25 zilm2.
Wrocław, tel. 071/354-31-32
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 4,6 ha, we wsi Miłoćice kok) Jelcza-Laskowic, ulica Polna 78, atrakcyjna lokafizacja pod lasem,
uzbrojona, prąd, woda, murowana stodoła 160 m2, - 80.000 zł.
Wrocław, tel. 071/361-55-32
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 1.5 ha, 6 km od Trzebnicy,
przy drodze asfaltowej, ładnie położona, media przy działce,
bfisko las - 6 zł/m2. Wrocław, tel. 0607/12-97-89
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 2.5 ha, pow. trzebnicki, we wsi przy
drodze, własność notarialna, wydane warunki zabudowy i tech
niczne przyłączy (woda, prąd, telefon wkranicy działki) - 5 zł/m2.
Wrocław, tel. 0605/54-3045
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Złotowie gm. Zawonia, o pow. 2
ha, sąsiaduje z lasem, rzeką i drogą asfaltową, - 70.000 zł.
Wrocław, tel. 0600/07-29-71
DZIAŁKA SIEDLISKOWA we Wrocławiu na Krzykach, pow. 3 2
ha, rozpoczęta i zarejestrowana budowa, ogrodzona, na dział
ce jest wiata grillowa o pow. 60 m2, obsadzona drzewami (65
modrzewi), cena: 23zł/m2. Wrocław, tel. 0601/76-03-01,
071/791 -85-80 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A01658 http://wkz.autogielda.com.pl)

Kup działkę przed wejściem do Unii Europejskiej
Uiząd Miejski w Środzie Śląskiej, plac Wolności 5,55-300 Środa Śląska
tel. 071/396-07-46, fax. 071/317-34-05, e -mali. ug_sroda@biuroserwis.com.pl
Malowniczo położne gmnty pod
zabudowę Jednorodzinną wolno
stojącą na skraju kompleksu
leśnego. 23 działki budowlane
o powierzchniod 1050do 1680m2.

Już od 26,52 zł/m 2 III

Kupno nieruchomości
w drodze rokowań

Do granicy terenu doprowadzony jest
wodociąg I kanalizacja deszczowa.
W trakcie opracowania jest doku
mentacja na budowę sieci ener
getycznej oraz kanalizacji sanitarnej

Cena wywoławcza w II przetargu
wynosiła 60.000 zł.
Na działce znajduje się budynek
administracyjno gospodarczy o pow.
255,71 m2 oraz budynek b^ej stacji
paliw o pow. 12,88 m2, plac utwardzo
ny, ogrodzenie terenu.

NIE PRZEGAP!!!
25.03.2004 r.
Przetarg
Ogłoszenie o przetargu ukazało się
10.03.2004r. w dbdatku .Nierucho
mości" Gazety Wyborczej
Szczegółowych informacji na temat
przetargu udziela Wydział Gospodarki
N ieru ch om ościam i I A rchitektury
Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej,
tel. 071/396-07-46 lub 32

DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA pow. 0.61 ha, możfiwość wy
kopania stawu - 10 zł/m2. Kuropatnik, gm. Strzelin, tel.
OM/796-12-58
DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA pow. 80 a (w tym 40 a rolnej),
w Buczynce, gmina Lubin, media, graniczy z potokiem i drogą
asfaltową, atrakcyjna lokalizacja, - 9.000 zł. Lubin, tel.
076/841-86-68, 0600/87-8942
DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA o pow. 2.10 ha, w tym 3 a
rowu, woda, prąd, telefon, wydane warunki zabudowy, - 25.000
zł. Milicz, tel. 0609/82-61-37
DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA pow. 12 a, częściowo uzbro
jona, • 32.000 zł. Żelazno, powiat kłodzki, teł. 0605/4242-62
DZIAŁKA BUDOWLANO-RZEMIEŚLNICZA w miejscowości Jor
danów Śl., pow. 0.41 h ^ wszystkie media -?0 zł/m2 albo inne
propozycje. Jordanów śląski,Jeł. 071/31tPTT-28 wieczorem,
0503/09-26-28
g jjp j
DZIAŁKA BUDOWLANO-SIEDLISKOWA~pewr3.2 ha, z możl.
zabudowy, okolice Skokowej, atrakcyjna lokalizacja, pod lasem,
- 100.000 z ł. ., tel. 0604/12-54-22
DZIAŁKA BUDOWLANO-SIEDLISKOWA opow. 29 arów, zrozpoczętą budową, w Chrzanowie gm. Kobierzyce, 10 km od au
tostrady, - 120.000 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 0605/42-36-62
DZIAŁKA BUDOWLANO-SIEDLISKOWA pow. 2.30 ha, pozwo
lenie na budowę, wszystkie media, -1 6 zł /m2. Gniechowice,
tel. 071/316-98-03, 0694/27-74-23 po godz. 18
DZIAŁKA BUDOWLANO-SIEDLISKOWA pow. 16 a, projekt bu
dowy domu, grunt o pow. 1.07 ha, widok na Śnieżkę, atrakcyjna
lokalizacja, - 25.000 zł. KowaryT powiat jeleniogórski, tel.
0697/35-71-82
DZIAŁKA BUDOWLANO-SIEDLISKOWA pow. 0.70 ha, z moż
liwością podzielenia na mniejsze, blisko lasu, woda, prąd, przy
drodze asfaltowej, 8 km od Obornik śl. -10 zł/m2. Oborniki Ślą
skie, teł. 071/310-61-65
DZIAŁKA BUDOWLANO-SIEDLISKOWA o pow. 0.20 ha, za
drzewiona, bardzo ładnie położona, blisko strumyka i lasu, do
bry dojazd - 8 zł/m2. Różanka, gm. Międzylesie, tel.
074/811-83-90
DZIAŁKA BUDOWLANO-SIEDLISKOWA o pow. 15 ha, dosko
nały teren pod hodowlę koni, daczę, rezydencję, otoczony pięk
nym lasem, grunt IV i V klasy, wydane warunki zabudowy siedli
skowej, częściowo uzbrojony, dojazd bezpośrednio z drogi tran
zytowej Wrocław-Lubin-Zielona Góra - od 2 zł/m2. Środa Śl.,
tel. 0600/64-85-38
DZIAŁKA BU DOWLANO-SIEDLISKOWA o pow. 1.08 ha, w gmi
nie Zawonia, ustronne miejsce, południowy stok wzgórza, je
den sąsiad, dziennik budowy, przyłącze wodne i energetyczne,
dla konesera, 20 km od Psiego Pola, - 45.000 zł. Wrocław, tel.
0691/96-77-62
DZIAŁKA BUDOWLANO-SIEDLISKOWA pow. 12.3 a, we Wro
cławiu, na 06. Zgorzelisko, wydana decyzja o warunkach zabu
dowy, bezpośrednio od właściciela - 95 zł/m2. Wrocław, tel.
0603/38-05-71, 0601/55-60-92
DZIAŁKA BU DOWLANO-SIEDLISKOWA os. Zgorzelisko, pow.
do ustalenia, maks. 15 a - 95 zł/m2. Wrocław, tel. 0505/03-10-35
DZIAŁKA BUDOWLANO-SIEDLISKOWA w Krępicach, pow. 1.9

tostradzie, wszystkie media - 30 zł/m2. Wrocław, tel.
0601/70-50-71
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 12 a, nieuzbrojona, położona
we Wrocławiu,~na Kowalach, • 29.000 zł lub zamienię na samo
chód. Wrocław, teł. 0601/07-64-07
DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 50 a, położona 5 km od wy
ciągów narciarskich. Czarna Góra, blisko drogi, prąd, strumyk,
- 16.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-80-25,
0693/12-16-35 .
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 680 m2 -15 zł/m2. Sława, po
wiat wschowski, tel. 0504/14-74-16
DZIAŁKA REKREACYJNA położona, w Wieleniu, pow. 15 a,
prawo zabudowy - 15 zł/m2. Wieleń, powiat wolsztyński, tel
065/549-9341

•

DZIAŁKA ROLNA Brzezina, 10.000 m2, przy drodze,
woda, prąd • 50.000 zł. GL-CONSULT,
tel.
071/355-70-42, 071/359-90-22, 0501/14-78-67
N01041634

DZIAŁKA ROLNA pow. 1.7 ha, z możliwością podziału na działki
budowlane, dojazd 10 minut od pl. Grunwaldzkiego we Wrocła
wiu • 30 ztfm2., tel. 0502/48-64-68
DZIAŁKA ROLNA poW. 12.13 h w tym 3 h lasu, okolice Kątów
Wrocławskich - 3 zł/m2., tel. 0601/85-22-78
DZIAŁKA ROLNA o pow. 0.30 ha, uzbrojona, bGsko las, 30 km
od Wrocławia, • 20.000 zł. Dobroszyce, tel. 071/315-5446
DZIAŁKA ROLNA pow. 5.29 ha, pod lasem, klasa V, możliwość
przekształcenia na budowlaną (niskie budownictwo mieszka
niowe) - 2 zł/m2. Ligota k. Trzebnicy, tel. 0605/26-02-91
DZIAŁKA ROLNA o pow. 1.65 ha, z możliwością przekształce
nia na budowlaną, prąd, woda i telefon przy działce, 5 km od
Oleśnicy, • 50.000 zł. Oleśnica, tel. 0601/61-95-66
DZIAŁKA ROLNA pow. 1.2 ha, w Rogożu, 4 km od Wrocławia 8.5 zł/m2. Rogoż, gm. Wisznia Mała, tel, 071/387-84-88
DZIAŁKA ROLNA na Pojezierzu Drawskim, w Kluczewie, pow.
5,4 ha, ziemia IV kl., pagórkowaty teren, możliwość podziału,
dobry dojazd, atrakcyjna lokalizacja, 1,5 km do Jeziora Draw
skiego • 0,5 zł/m2. Rudna, powiat lubiński, tel. 0602/7549-89
DZIAŁKA ROLNA własnościowa, 1033 m2, wszystkie media,
gaz, woda, kanaGzacja, telefon, instalacja, atrakcyjna lokaliza
cja, - 54.000 zł, środa śląska, tel. 0603/04-89-39
DZIAŁKA ROLNO-SIEDLISKOWA pow. 16.5 ha, obok lasu, dro
ga sfałtowa, k. Twardogóry, zezwolenie • 1 zł/m2. Budziwojowice, gm. Długołęka, powiat wrocławski, tel. 071/399-20-20
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA w Bolesławcu, przy ulicy II Armii
Wojska Polskiego, pow. 38 a, uzbrojona, - 99.000 zł lub zamie
nię. Bolesławiec, tel. 075/732-07-35, 0601/98-33-71
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA o pow. 88 arów - 60 zł/m2. ślęza,
tel. 071/311-20-31

O

Gmina Środa Śląska oferuje
również nieruchomość zabu
dowaną - działka o numerze 196
opowierzchni3585 m2 w BRÓDNIE

DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1500 m2, wydana
decyzja na budowę, doprowadzona energia. Ozorzyce, gm. św. Katarzyna, ter. 0696/31 -49-00
W80003394

Teren uzbrojony w sieć energetyczną,
zaopatrzenie w wodę ze studni, istnieje
możliwość podłączenia do wiejskiej
sieci wodociągowej i kanalizacji sani
tarnej odprowadzającej ścieki do
oc zy s zcza ln i. N ieruchom ość je s t
atrakcyjnie położona w okolicy stawu.

DZIAŁKA SIEDLISKOWA w miejscowości Ślęza k. Bielan Wro
cławskich, pow. 0,63 ha, zezwolenie na budowę, media - 80
zł/m2. Wrocław, tel. 071/367-67-61, 071/373-11-11,
0601/77-64-11
DZIAŁKA USŁUGOWA pod budowę stacji paliw, motelu,
10000 m2 • 50 zł/m2, przy drodze wylotowej z Oławy, w kier.
Strzelina. Oława, tel. 0697/80-73-32
DZIAŁKA USŁUGOWA w Kobierzycach, pow. 44 a - 90 zł/a.
Wrocław, tel. 071/311-18-92

•

DZIAŁKI: Długołęka 1100 m2 • 53 zł/m2, Św. Ka
tarzyna, 2600 m2 - 29 zł/m2, Żórawina, 1000 m2
- 48 zł/m2, Ołtaszyn, 1024 m2 i 827 m2 - 130
zl/m2. BN VARTO , va rto @ va rto.pl, tel.
071/783-61-36
N01014894

DZIAŁKI w Biestrzykowie - 55 zł/m2. Biestrzyków, tel.
071/311-34-94, 0601/47-59-09
DZIAŁKI 2 x 92 a, we wsi Białe Błoto, atrakcyjna lokalizacja,
graniczy z lasem, obok media, strefa ekologiczna, lasy so
snowe, spokojna okolica, woda, 35 km od Wrocławia, kierunek na Twardogórę • 10 zł/m2. Dobroszyce, powiat oleśnic
ki, tel. 071/315-79-55, 0605/52-53-52
DZIAŁKI budowlane i rzemieślnicze, prąd, woda, gaz, ener
gia, telefon, kanalizacja, w Domasławiu, 1 km od centrum
Bielany, dobry dojazd • 65 zł/m2. Domasław, tel.
071/311-8949, 0602/28-84-62
DZIAŁKI w Sosnówce, pow. 1,23 ha, możliwość budowy,
wzgórze, widok na zalew - 140.000 zł, w Małej Kamienicy,
pow. 5,78 ha, w tym 0,26 ha budowlana, 0,63 ha ogrodzona
- 80.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-66-33 w godz. 19-20
DZIAŁKI budowlane i siedliskowe, okolice Kobierzyc - 35
zł/m2. Kobierzyce, teł. 071/311-19-98, 0609/55-64-94
DZIAŁKI: budowlana • pow. 3 a, rolna - pow. 10 a, w pobliżu
media, w Malerzowie, • 13.000 zl. Malerzów, tel.
071/315-78-64
DZIAŁKI budowlane i rekreacyjne, w Dolinie Baryczy, poło
żone blisko lasu, mikroklimat, cicha okolica, wydane warun
ki zabudowy, • 12 zł /m2. Postolin, tel. 071/384-90-79
DZIAŁKI na stację paliw, parking, motel, rekreację, atrakcyj
na lokalizacja, okolice Oleśnicy, 34 k)n od Wrocławia, prąd,
woda, telefon • od 10 zł/m2. Wrocław, tel. 0507/21 -42-97

O

•

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

DZIAŁKI BUDOWLANE uzbrojone, w Źernikach
W rocław skich, pow. 1200 m2 - 150 zł/m2, w
Obornikach Śląskich, pow. 1100 m2 • 120 zł/m2,
w Pęgow ie, pow. 1100 m2 • 39 zł/m2., tel.
0602/11-54-48
W02009074
DZIAŁKI BUDOWLANE Jary k. Obornik Śląskich,
Sosnówka, Zawonia, pow. 900-2000 m2, cena
-16-30 zł/m2. R E S „ tel. 071/789-96-50,
0693/24-27-20 . N01038164

O

DZIAŁKI BUDOWLANE bardzo atrakcyjne, ze starodrzewiem, w Mirkowie, gm. Długołęka, 2 x 3.500
m2 - 80 zł/m2., tel. 0601/73-55-82 W02009924

•

DZIAŁKI BUDOWLANE na Żernikach-Nowy Dwór,
800 m 2,1350 m2, wszystkie media -150 z!/m2, do
negocjacji, działka budowlana, 2000 m2 - po 40
zł/m2, Wróblowice, działka budowlana z rozpoczętą
budową i projektem, 1000 m2, media w Gałowie •
55.000 zł. B N ,., tel. 071/357-0944,071/349-90-24,
071/351-38-34
N80000454,

•

DZIAŁKI BUDOWLANE Maślice, 820 m2, uzbrojo
na - 160.000 zł, Raków, ok. Długołęki, 2800 m2,
uzbrojona - 80.000 zi, Kużniki, 530 m2, uzbrojona 106.000 zł. GL-CONSULT, ., tel. 071/355-70-42,
071/359-90-22,0501/14-78-67
N01041624

O

DZIAŁKI BUDOWLANE I budowa tanich domów
w Rogowie Sobóckim • od 128.000 zł. Sobótka,
tel. 071/316-23-76 do godz. 16 W01037184

•

DZIAŁKI BUDOWLANE własnościowe, o pow. 10,
13, 16, 24, 29 arów, w Pęgowie, 5 km od Wrocła
wia, woda, energia elektryczna, wydane warunki za
budowy, ujęte w planie zagospodarowania prze
strzennego, księga wieczysta • 3545 z!/m2, działki
rolne, pow. 1,06 ha, obok media - 6 zł/m2. Wo-Be,
tel. 0609/83-58-17
N01029574

O

DZIAŁKI BUDOWLANE w Gniechowicach , 9 km
od Wrocławia, pow. od 1019 do 1600 m2, cena
od 25 zł/m2. W rocław , te l. 0696/03-61-68
W02008074

DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt w Drzonkowie k. Zielonej Góry,
pięknie położone, w sąsziedztwie lasu, na os. domków jedno
rodzinnych, woda, prąd, pwo. 3200 m2 - 32 zVm2, pow. 1000
m2 - 65 zilm2., teł. 0601/5642-67
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 km od Środy Śl., w okolicy lasy -13
zł/m2„ tel. 0601/83-7549
DZIAŁKI BUDOWLANE we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej i
Bocianią 0.8 ha (pod hotel, bank, market do 1000 m2) oraz 2.5
ha mieszkałno-uslugowe, do każdej zabudowy, od 8 arów, cena
100-300 zł/m2., tel. 0602/50-63-84 (zdjęcia do tej oferty można
zobaczyć w intemecie pod numerem • AC0771 http://wkz .autogielda.com.pl)
DZIAŁKI BUDOWLANE w Środzie śląskiej, na osiedlu Piaskow
skim, przy ul. Floriańskiej - 40 zł/m2., tel. 0602/37-05-75
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 1139 m2i 1152 m2, w Wikszynie,
uzbrojone, księga wieczysta, -42 zł/m2. Białków, powiat średzki,
tel. 0693/69-84-40
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 szt. po 11 a. - 35 zł /m2. Borowa,
powiat wrocławski, teł. 0697/10-5147
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 0.45 oraz 0.25 h, woda, 70 m ener
gia elektryczna - 25 zł/m2. Borowa, tei. 0505/07-21-93
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 20 i 30 arów, przy drodze asfalto
wą, atrakcyjna lokalizacja, w okolicy lasu • 15 złAn2. Budczyce, powiat trzebnicki, tel. 0696/8747-76
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 12,15,17 a i większe, w Dębi
nie, 3 km od Jełcza-Laskowic, atrakcyjna lokalizacja, wokół las,
prąd, woda, telefon • 1.200 zł/a. Dębina, gm. Jelcz-Laskowice,
tel. 071/318-10-18
DZIAŁKI BUDOWLANE w Długołęce, pow. 13 a, w pełni uzbro
jone (prąd, woda, telefon), ładnie położone, atrakcyjna lokali
zacja, blisko autobus miejski, PKP, PKS, wjazd z drogi asfalto
wej, podzielone, pinie • 37 zł/m2. Długołęka, tel. 0505/61-60-02,
071/315-28-86 po godz. 20
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Domasław, 2 szt., pow.
po 1.000 m2 (każda), media przy działce - 65 złAn2. Domasław,
powiat wrocławski, tel. 0605/62-33-36
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 11-14 a, prąd, woda, telefon - 20
zVm2, w Januszkowicach. Januszkowice, gm..Długołęka, tel.
071/31543-79, 0693/02-24-77
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 0.6 i 0.9 ha, w okolicach Karpa
cza - 22 zł/m2 w rozliczeniu samochód osobowy. Jelenia Góra,
tel. 075/762-11-67, 0692/38-50-02
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 10, 13 a • 45 zHm2, 27 a - 30
zł/m2. Ligota Piękna, tel. 071/373-82-79
DZIAŁKI BUDOWLANE w Ligocie Pięknej, o pow. po 11 a.,
uzbrojone. • 50 zł /m2. Ligota Piękna, powiat trzebnicki, tel.
0604/78-07-99
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 0.24. 0.16, 0.10 ha, na nowym
osiedlu, pod lasem • 18 zł/m2. Ligota k. Trzebnicy, tel.
0605/26-02-91
DZIAŁKI BUDOWLANE 1100-5300 m2, całość 1.18 ha, w miej
scowości Niemstów, 7 km od Lubina, w pobliżu szkoła podsta
wowa, przy drodze asfaltowej -1 1 zł/m2. Lubin, tel.
0697/99-12-04
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow: 328 m2, 404 m2. 416 m2, w
zabudowie szeregowej oraz w zabudowie wolno stojącej, o pow.
616 m2, na nowym os. Zalesie, w Lubinie, cena 10.000 zł/a.
Lubin. tel. 076/847-38-13. 076/749-75-95
DZIAŁKI BUDOWLANE w Lubinie, własnościowe, uzbrojone,
pow. 1000 m2 lub 2000 m2, - 92 zł /m2 lub wydzierżawię • 2.500
zł/mies.. Lubin, tel. 0693/11-29-09
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 1.30 ha, 6 km od Wrocławia, •
220.000 zł. Lutynia, powiat średzki. tei. 0501/54-63-21 po godz. 20
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. po 1000 m2, w Mokronosie Gór
nym, uzbrojone (woda, prąd, telefon), 3 km od Oporowa, atrak
cyjna lokalizacja, droga dojazdowa, bez pośredników - 78 zł/m2.
Mokronos Górny, tel. 071/391-25-18, 0507/45-76-68
DZIAŁKI BUDOWLANE w Mokronosie Górnym, 3 km od Wroccławia (10 km od centrum), pow. 1.000-1.500 m2, uzbrojone,
woda, prąd, telefon, bez pośredników - 75 zł/m2. Mokronos
Górny, tel. 071/391-25-26. 0697/57-73-21
DZIAŁKI BUDOWLANE w Mrozowie, atrakcyjna lokalizacja. 3
sztuki po 14 a, księga wieczysta • 40 zł/m2. Mrozów, tel.
071/317-80-68
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 x 10 a. 13 km od centrum Wrocławia
- 26 ztfm2. Nadolice Małe, tel. 071/318-95-28,0505/56-30-77
DZIAŁKI BUDOWLANE w Nieciszowie, 20 km od Wrodawia,
częściowo uzbrojone, • 25 zł /m2. Nieciszów, powiat oleśnicki,
teł. 0694/44-81-19
DZIAŁKI BUDOWLANE w okolicy Nowego Tomyśla, pow. 1.000
m2 i większe -10 zł/m2. Nowy Tomyśl, tel. 061/44245-35
DZIAŁKI BUDOWLANE w Oleśnicy, pow. po 10 a. - 45.000 zł.
Oleśnica, tel. 071/314-39-64
DZIAŁKI BUDOWLANE wydane warunki zabudowy, zatwierdzo
na kanalizacja, w cenie działki woda, prąd, telefon, droga doce
lowa utwardzona, atrakcyjna lokafizacja, starodrzew przy dział
kach, 6 km od Oporowa i Węzła Bielańskiego - 42 zł/m2. Pietrzykowice, gm. Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, tel.
0609/14-20-16
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 11 a każda, wSadkowie -45 zł/m2.
Sadków, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-60-56,
0601/76-51-91
DZIAŁKI BUDOWLANE w Smardzowie kolo św. Katarzyny, -

OP040825
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55 zł /m2. Smardzów, powiat wrocławski, tel. 071/311-43-31,
0607/9243-23
DZIAŁKI BUDOWLANE pod zabudowę jednorodzinną, na nowo
powstającym osiedlu, przy ul. Żwirki i Wigury, we Wrocławiu 100 zł/m2, bez pośredników, uzbrojone w wodę, gaz, prąd o
mocy 9 kW, kanalizację, droga asfaltowa do granic działki.
Smolec, teł. 071/316-18-08
DZIAŁKI BUDOWLANE na osiedlu Zdrojowym, pow. 600-1300
m2, położone 7 km od południowo-zachodniej granicy Wrocła
wia, 5 km od autostrady, uzbrojone (prąd, woda), droga, doce
lowo gaz, kanalizacja, cicha, spokojna okolica, w sąsiedztwie
las - 33 zł/m2. Smolec, tel. 071/316-18-09
DZIAŁKI BUDOWLANE położone 4 km od granicy miasta, pow.
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650 m2, cena 75 zł/m2, wydane warunki wodne i energetyczne,
kierunek Kąty Wrocławskie, bez pośredników. Smolec, tel.
071/316-94-32
DZIAŁKI BUDOWLANE dwie dziafci po 34 ary, zalesione, me
dia w obrębie dziafci, b. dobry dojazd pod lasem w środku wsi,
Dębniki k. Strzelina, - 17 zł /m2. Strzelin, tel. 0693/64-32-14
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem • AC0778 http://wkz.autogielda.com.pl)
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 3x18 a, uzbrojone, prąd, woda,
na górce, przy szosie - 35 zł/m2. Szewce, tei. 071/310-71-64
DZIAŁKI BUDOWLANE w Szklarach Dolnych, pełne uzbroje
nie, ładnie położone, blisko Lubina, osiedle 11. domków - 2.200
zł/a. Szklary Dolne, tel. 076/817-16-83, 0606/31-96-39
DZIAŁKI BUDOWLANE 2x15 a, we wsi Drzemlikowice, 10 km
od Oławy, 30 km od Wrocławia, przy drodze asfaltowej, woda i
prąd na działce, cena 10 ztfm2. Trzebnica, tel. 071/387-18-05
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 15 i 20 a, w Szczytkowicach, 5
km od Trzebnicy • 12 zł/m2. Trzebnica, tel. 071/312-30-69
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Tyniec Mały, pow. 0.20
lub 0.40 a, uzbrojenie przy drodze, mogą być z przeznacze
niem na usługi, handel, rzemiosło, cena - 45 zł/m2. Tyniec Mały,
powiat wrocławski, tel. 071/793-25-83
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., położone obok siebie, po 25
arów, media, okolice Sobótki, 25 km od Wrocławia, 1 km od
drogi numer 8 • 16 zł/m2. Wilczkowice, powiat wrocławski, lei.
071/316-13-77
DZIAŁKI BUDOWLANE w Wiszni Małej, 500 m od głównej dro
gi Wrocław - Poznań, ładna lokalizacja, media na działce • 45
zł/m2. Wisznia Mała, powiat trzebnicki, tel. 071/312-39-17
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 18 a i 2x20 a, prąd, woda na miej
scu, spokojna okolica, 20 km od Wrocławia • 20 zł/m2. Wojtkowice, powiat wrocławski, tel. 0607/41-68-19
DZIAŁKI BUDOWLANE w Gajkowie, przy drodze, uzbrojone,
atrakcyjna lokalizacja, pow. 802 m2,897 m2 i 949 m2 - 50 zł/m2.
Wrocław, tel. 071/354-14-03
DZIAŁKI BUDOWLANE pod zabudowę wielorodzinną, do trzech
kondygnacji, 15000-m2, uzbrojone w gaz, kanalizację, złącze
wodociągowe i prąd oraz drogę asfaltową, położone na granicy
miasta Wrocławia, b. dobra komunikacja z autostradą A4, 9 km
od Rynku - 200 zVm2. Wrocław, tel. 0608/52-03-08
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 900-1000 m2, uzbrojone, na pół
nocy Wrocławia, osiedle willowe, utwardzony dojazd - 90 zł/m2.
Wrocław, tel. 071/327-66-20
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 900 i 1000 m2,2 sztuki, na półno
cy Wrocławia, osiedle willowe - 100 zł/m2. Wrocław, tel.
071/327-66-20, 0693/71-78-10
DZIAŁKI BUDOWLANE we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim,
o pow. od 600-5000 m2, pod zabudowę rzemieślniczą, usłu
gową jednorodzinną, pełne uzbrojenie, woda, gaz, prąd, ka
nalizacja, własnościowe, księga wieczysta, cena -115 zł/m2.
Wrocław, tel. 071/373-71-34
DZIAŁKI BUDOWLANE do podziału, pow. 5.000 m2, ładne po
łożenie, koło Jelcza, w Chwałowicach, media obok, najchętniej
w całości -18 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/63-58-70 po godz. 21
DZIAŁKI BUDOWLANE w Kobierzycach, 2 szŁ o pow. 10 arów
każda - 90 zł/m2. Wrocław, tel. 071/311-18-92
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 1.800 m2, na nowopowstającym
osiedlu, gotowe projekty zabudowy budynków mieszkalnych i
gospodarczych, inst. energetycznej, w Galowie, 2 km od Wro
cławia - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 071/341-55-12 po godz. 18,
0506/31-51-30
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. od 900 do 8.000 m2, w Sulęcinie,
gmina Św. Katarzyna, woda, droga, prąd - od 8 do 20 zł/m2.
Wrocław, tel. 071/336-24-54, 0605/33-11-71
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 1000-1300 m2, w Chrząstawie
Wielkiej, • 25 zł /m2. Wrocław, tel. 0508/86-60-92
DZIAŁKI BUDOWLANE pod zabudowę jednorodzinną, uzbro
jone. przy drodze asfaltowej, własnościowe, pow. 2x1000 m2, 120 zł /m2. Wrocław, tel. 071/352-63-23
DZIAŁKI BUDOWLANE we Wrocławiu, na os. Jerzmanowo,
pow. 950-1250 m2, prąd, woda, telefon, droga dojazdowa, ko
munikacja MPK - od 20 do 25 zł/m2. Wrocław, tel- 071/357-21-02,
0608/27-09-14
DZIAŁKI BUDOWLANE-REKREACYJNE na piaszczystym te
renie, w otoczeniu lasów sosnowych, pod zabudowę mieszka
niową i rekreacyjną, okolice Oleśnicy, 35 km od Wrocławia, dobry
dojazd, prąd, woda, telefon, cisza, spokój, mikroklimat - od 8
zł/m2. Wrocław, tel. 0507/21-42-97
•
DZIAŁKI BUDOWLANO-REKREACYJNE w niewiel
kiej wsi, na dużej polanie w lesie, obsadzone sosenkami, pow. minimum 20 arów - 13 zł/m2.. BN TYMOCZKO, Milicz, tel. 071/383-08-66,0606/48-97-68
N01041184

O

GRUNT ROLNY pow. 4 2 ha, w Prawikowie, • 2 zł /m2. Mojęcice, gm. Wołów, teł. 071/389-66-72
GRUNT ROLNY pow. 1.70 ha, w Osofinie • 3 zł/m2. Osolin, gm.
Oborniki śląskie, tel. 071/310-60-28
GRUNT ROLNY 2,5 ha, łl i III klasy, czamoziem, 3 km od Strze
lina, przy trasie Wrocław-Strzelin, • 15.000 zł /fia. Strzelin, tel.
071/796-12-37, 0602/77-62-52
GRUNT ROLNY przy głównej drodze krajowej numer 94, tran
zyt Wrocław-Zielona Góra-Berlin, pow. 4 x 6 ha, IV i V klasy,
podzielony geodezyjnie, zatwierdzone dwe drogi wewnętrzne
o szer. 10 m, posiada energię el. średniego napięcia, przylega
na długości 800 m do głównej drogi - od 2 zVm2. środa śl., tel.
0609/14-20-16
GRUNT ROLNY położony u podnóża Gór Izerskich, blisko uli
ca, strumień, widok na góry, pow. 3 ha, - 30.000 zł. Świeradów
Zdrój, powiat lubański, tel. 0695/42-07-16 po godz. 18
GRUNT ROLNY o pow. 8 ha, klasa IV, V i VI, blisko lasu, 50 km
od Wrocławia, • 3.000 zł /ha. Twardogóra, powiat oleśnicki, tel.
0691/98-23-74
GRUNT ROLNY w Nadolicach Wielkich, przy drodze asfaltowej
• 10 zł/m2. Wrocław; tel. 0693/36-51-70
GRUNT ROLNY pow. 1.02 ha, przy granicach miasta Wrocła
wia, za Jagodnem, wydana decyzja o warunkach zabudowy za
grodowej, położony w obrębie Iwin, gm. św. Katarzyna • 20
zł/m2. Wrocław, tel. 071/34648-83
GRUNT ROLNY pow. 1.40 ha, w Łagiewnikach, przy trasie E-8,
30 km od Wrocławia -10 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/39-18-09
GRUNT ROLNY pow. 3,15 ha, przy głównej drodze Wrocław-środa Śl., w Komornikach, bez pośredników, w planach
pod przemysł 4,50 zł/m2. Wrocław, tel. 071/348-75-19,
0694/84-95-14
GRUNT ROLNY k. Twardogóry, pow. 7,5 ha, 7,3 ha i 4,3 ha, -1
zł hn2. Wrocław, tel. 071/399-20-20
GRUNT ROLNY 14,5 ha. 2 szt., obsiane w Zarzycy, -14.000 zł
/szt.. Zarzyca, tel. 071/394-19-07
GRUNT ROLNY pow. 19.5 ha, 12 km od Zgorzelca, 6 km do
Czech, na wzniesieniu, staw, 2 strumienie, brzozy, las 1.15 ha,
stodoła murowana, prąd, woda ♦ działka budowlana, pow. 17
arów, - 80.000 zł (możliwe raty). Zgorzelec, tel. 0603/57-25-82

DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Paniowicach, gmina
Oborniki śl., możliwość zabudowy, pow. 1 ha/szt.,
położone są na osiedlu nowych domków, osie
dle przylega do lasu I utwardzonej drogi • 5.50
zł/m2. W iszn ia Mała, powiat trzeb nicki, tel.
071/310-71-61, 071/310-79-72, 0506/40-35-47
W82001814

DZIAŁKI SIEDLISKOWE b. ładnie położone, z widokiem na Kar
konosze, skały, lasy na każdej działce, • 6 zł/m2. Jelenia Góra,
tel. 075/755-06-32
DZIAŁKI SIEDLISKOWE pow. 0.24, 0.36, 0.39 ha, przylegają
do strumienia, ładna okolica, blisko do lasu - 7 zł/m2. Ligota k.
Trzebnicy, tel. 0605/26-02-91
DZIAŁKI SIEDLISKOWE malowniczo położone, przy lesie, ptąęi,
woda, we wsi Jaźwiny, gmina Trzebnica, możl. przekształcenia
na budowlane, cena 10 zł/m2. Trzebnica, tel. 071/312-44-16,
0606/69-07-30
GABINET KOSMETYCZNY 2 stanowiska fryzjerskie, 1 solarium
łóżko, 37 m2, w Śródmieściu, • 40.000 zł. Wrocław, tel.
071/364-39-37, 0602/74-05-08
GARAŻ blaszany nowy, ocynkowany, wym. 3x5 m oraz 3x6 m 1.250 zł, możliwość transportu i montażu lub zamienię na przy
czepę kempingową. Jelenia Góra, tel. 075/643-90-25,
0501/2344-03
GARAŻ murowany kanał, prąd, - 12.000 zł. Lubin, tel.
076/749-84-82, 0606/8741-34
GARAŻ przy ul. Chudoby, • 10.000 zł. Szewce, tel.
071/310-74-88 lub Syców, 062/785-55-62
GARAŻ w okolicy ul. Górnickiego, Nowowiejskiej, Reja, -16.000
zł. Wrocław, tel. 0609/1542-21
GARAŻ murowany pow. 20 m2, w zabudowie szeregowej, prąd,
kanał, przy ul. Hubskiej, -13.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-70-10
GARAŻ murowany z .kanałem, pow. 15 m2, własnościowy, przy
ul. Krzywej. - 12.000 zł. Wrocław, tel. 0604/56-26-33
GARAŻ przy ul. Jedności Narodowej, Damrota, odstąpię za
zwrot kosztów, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/63-0145
GARAŻ murowany przy ul. Różanej, pow. 15.5 m2, z księgą
wieczystą, • 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-08-29,
0692/22-5842
GARAŻ Wrocław, ul. Zachodnia, • 27.000 zł. Wrocław, tel.
071/353-62-99, 0601/7740-93
GARAŻ murowany z kanałem, energia el., we Wrocławiu, ul.
Inżynierska 3840, k. supersamu, dobry, swobodny dojazd, bez
pieczna okolica, - 22.000 zł. Wrocław, teł. 071/784-86-56
GARAŻ blaszany pow. 15 m2, rok budowy 2003, drzwi uchylne,
z blachy falowanej, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 0603/72-75-83
O

O

O

HALA murowana pow. 240 m2, w Gogolinie, wszystkie media,
działka o pow. 12,5 a, możfiwość wybudowania domu • 240.000
zł. Opole, tel. 0605/09-67-22
HALA murowana o pow. 506 m2, działka 60 arów, teren utwar
dzony, ogrodzony, prąd, woda, kanalizacja, szambo, kotłownia,
• 105.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0602/644649
HALA magazynowa 550 m2,64x9x3 m. kompletna, z instalacją
el., bramami wjazdowymi, nadaje się do przeniesienia w dowol
ne miejsce, • 17.000 zt. Jelenia Góra, tel. 0506/68-98-20
HALA o pow. 1200 m2, działka o pow. 0.5 ha, przy trasie Wro
cław-Poznań, w Prusicach, -93.000 zł. Pęgów, powiat trzebnic
ki, tel. 071/310-73-05

GARAŻE BLASZANE 3x5 m, 3x6 m i inne, bramy

GARAŻE BLASZAN E kioski, wiaty z blachy ocyn
kowanej, trapezowej i kolorowe, bramy zwykłe i
uchylne, wym. 3x5 m i 3x6 m oraz zamówienia
indywidualne, transport i montaż gratis, bramy
garażowe - od 1.100 zł, krótkie terminy realizacji,
zadzwoń i sprawdź. Wrocław, tel. 071/341-61-85,
0501/40-40-38 W02008694

GOSPODARSTWO ROLNE pow. 19 ha, 14-letni dom o pow.
300 m2, wiata, magazyny, obora, - 400.000 zł. Góra, tel.
065/543-24-66
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 16 ha, z inwentarzem, 250.000 zł. Góra, tel. 065/543-13-97
GOSPODARSTWO ROLNE dom o pow. 100 m2,3 pokoje, kuch
nia, w.c., c.o., działka 1,09 ha, sad, ogród, duże budynki gosp.,
garaż, dobre miejsce na działalność gosp, - 86.000 zł. Góra,
tel. 065/54349-68
GOSPODARSTWO ROLNE dom, budynki gospodarcze, dział
ka 0.55 ha, w okolicy Namysłowa, do remontu, ł^ta 1.34 ha,
grunt rolny 1.09 ha, - 62.000 zł. Kępno, tel. 062/782-77-57,
0693/8642-39
GOSPODARSTWO ROLNE 2 stodoły, budynek mieszkalny,
działka o pow. 15 ha, w tym 10 ha w jednym kawałku przy bu
dynkach, zidona okolica, zabytkowy młyn wiatrakowy, dosko
DZIAŁKI BUDOWLANO-REKREACYJNE przy lesie, w Dolinie
nały na agroturystykę, - 200.000 zł. Lwówek śląski, tel.
Baryczy, cisza, lasy, woda, mikroklimat, wydane warunki zabu
075/784-33-37
dowy, -1 2 zł /m2. Postolin, tel. 071/384-90-79
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 28.60 ha, grunt klasy III i IV,
DZIAŁKI BUDOWLANO-REKREACYJNE wśród lasów, w po
dom mieszkalny (pow. 110 m2), budynki gospodarcze, stodoła,
bliżu 3 jeziora, 700 m do Jeziora Sławskiego, na obrzeżach
38
km od Wrocławia, • 360.000 zł. Prusice, iel. 071/312-62-18
Puszczy Tarnowskiej, Myszyniec, Kuźnica Głogowska, pow. 8
GOSPODARSTWO ROLNE grunt o pow. 30 ha, zabudowania
a lub więcej - 1.500 zł/a. Sława, tel. 0692/84-87-93
gosp.,
maszyny rolnicze, przy trasie Wrocław • Oborniki Ślą
DZIAŁKI BUDOWLANO-RZEMIEŚLNICZE 9 km od Wrocławia,
11.5
i 23 a, teren uzbrojony, w pobliżu lasu .Wojnowice*. gm. skie, - 600.000 zł. Szewce. tel. 071/310-74-88 lub Syców,
062/785-55-62
Czernica - 25 zł/m2... teł. 0502/83-91 -50
GOSPODARSTWO ROLNE w Wojcicach, o pow. 8 ha «■budyn
DZIAŁKI BUDOWLANO-RZEMIEŚLNICZE w Długołęce. 12 3,
ki gosp., budynek mieszkalny, • 180.000 zł. Wojcice, gm.
- 24 a, 36 a, możliwość budowy domu lub warsztatu, atrakcyjna
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-65-14
lokalizacja - 39 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/87-46-10
GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 15,4 ha, budynek mieszkal
DZIAŁKI BUDOWLANO-SIEDLISKOWE o pow. od 5 do 25 a,
ny * gospodarczy, sad, las, w wsi Osłowice k. Wąsosza, •
12 km od Wrocławia, atrakcyjna lokalizacja, sad, oczko wodne,
120.000
zł. WołóW, tel. 071/389-12-83, 0607/3647-13
teren niezalewowy - 25 zł/m2. Okrzeszyce, gm. Żórawina, tel.
GRUNT 2.3 ha, w tym 0.96 ha staw, • 15.000 zł. Siekierowice,
071/316-45-92, 0692/46-78-13
tel. 071/315-54-97
DZIAŁKI BUDOWLANO-SIEDLISKOWE w Rogowie Sobóckim,
GRUNT 53500 m2, w 1/3 części zagospodarowanie siedlisko
wydane warunki zabudowy' cicha spokojna okolica, atrakcyjna
we, w pozostałej części rezerwacja pod budowę drogi, maga
lokalizacja z widokiem na ślężę, uzbrojone (woda, prąd, kanazyny, lotnisko - 23 zVm2. Wrocław, tel. 071/321-66-89
lizacja, telefon), pow. 900-1.600 m2 -1 8 zł/m2. Wrocław, tel.
GRUNT pow. 6.5 ha, w Wojnowicach k. Czernicy - 12 ztfm2.
0608/25-02-11
Wrocław,
tel. 0502/09-37-03
DZIAŁKI BUDOWLANO-USŁUGOWE o pow. 1003 m2, 2376
GRUNT w Czernicy, pow. 12 ha, 15 km od Wrocławia -10 ztfm2.
m2, możliwość dokupienia gruntu o pow. 6000 m2 ujętego w
Wrocław, tel. 0502/09-37-03
planie zagospodarowania gminy, na działki budowHane, atrak
cyjna lokalizacja, przy głównej drodze do Wrocławia, pełne
O GRUNT ORNY 1,44 ha, 15 km od Wrocławia w kie
uzbrojenie - 60 zł/m2. Pietrzykowice, gm. Kąty Wrocławskie,
runku Kudowy Zdroju • 20 zł/m2,12 ha, przemypowiat wrocławski, tel. 071/316-84-52
słówki, 15 km od Wrocławia w kierunku Kudowy
DZIAŁKI PRZEMYSŁOWE pow. 3.80 ha, w całości lub do po
działu, woda, gaz, telefon, kanalizacja, prąd, w Bielanach Wro
Zd ro ju - 50 zł/m2.
te l. 0603/12-00-32
cławskich - 25 EUR/m2. Bielany Wrocławskie, tel.
W02009384
071/311-08-42, 0501/6741-60
GRUNT ROLNY 6 km od Kiełczowa, graniczy z lasem, 1.74 ha,
O DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE 25,28,50
- 55.000 zł., tel. 0601/83-7549
GRUNT ROLNY pow. 45 ha, pTzy trasie Wrocław-Poznań, koło
a, w całości 2.28 ha, w Szewcach, gmina Wisznia
Prusic, - 600.000 z ł. ., tel. 0604/12-54-22
Mała, bardzo dogodny zjazd z drogi wojewódz
GRUNT ROLNY pow. 7 ha, wŁosiowie koło Brzegu - 5.000 zł/ha.
kiej, w drogę betonową, przylegającą do działek,
Brzeg, tel. 0605/62-33-36
pełna dokumentacja • 26 zł/m2. W isznia Mała,
GRUNT ROLNY o pow. 2 ha, • 30.000 zł. Cieśle, tel..
p ow iat trz e b n ic k i, te l. 071/310-71-61,
071/315-58-16
GRUNT ROLNY pow. 3.9 ha, 1.9 ha, 4.6 ha, 2.5 ha, łąka o pow.
071/310-79-72,0506/40-35-47
W82001804
1.4 ha, w Ligocie Małej - 8.000 zł/ha. Dobroszyce, tel.
DZIAŁKI REKREACYJNE w Górach Sowich, ok. Rzeczki, róż
071/314-12-20
ne powierzchnie, atrakcyjne położenie - 6 zł/rp2. Kamieniec Wro
GRUNT ROLNY pow. 1 ha, blisko las, • 8.000 zł. Góra, tel.
cławski, tel. 071/318-50-91
065/543-10-08, 0609/75-08-23
DZIAŁKI REKREACYJNE pow. 1 ha, w miejscowości Perkówo,
GRUNT ROLNY pow. 63 ha i 24 ha, w trakcie przekształcenia
- 6 zł /m2. Perkowo, gm. Przemęt, tel. 065/549-61-57
na grunt przemysłowy, obok działającego wysypiska śmieci, przy
DZIAŁKI REKREACYJNE w okolicy Ząbkowic Śl. i Srebrnej
głównej trasie Jelcz-Laskowice - Oleśnica -12 zł/m2. Jelcz-LaGóry, w Górach Sowich, atrakcyjna lokalizacja - 7 zł/m2. Sto
skowice, tel. 071/381-10-76, 0506/19-20-01
szowice, tel. 074/818-11-33
GRUNT ROLNY pow. 66 ha, w Górach Kamiennych, przylega
O DZIAŁKI REKREACYJNE I BUDOWLANE w Ostrojący do granic Mieroszowa -1.5 zł/m2. Kamieniec Wrocławski,
winie, przylegające do lasu - od 4 do 6 zł/m 2..,
tel. 071/318-50-91 ś
GRU NT ROLNY pow. 1.5 ha, w tym 0.3 ha lasu, przy trasie Trzeb
tel. 071/398-86-46, 0603/19-57-38 W01036284
nica • Milicz, - 6 zł /m2. Kamieniec Wrocławski, tel.
DZIAŁKI REKREACYJNO-ROLNE w górach Sowich, 1 km od
071/318-50-91
Sierpnicy, o pow. 1540 a, atrakcyjna lokalizacja pod lasem
GRUNT ROLNY pow. 1.60 ha -15.000 zł/ha. Kątna, gm. Długo
świerkowym, blisko strumień, południowy stok, media, droga
łęka,
tel. 071/315-39-58
dojazdowa - 3,50-6,50 zł/m2. Wrocław, tel. 0691/32-89-22
GRUNT ROLNY pow. 42 ha, w tym 1,2 ha łasa, staw o pow. 0,3
DZIAŁKI ROLNE pow. 12.6 i 4.7 ha, w jednym kawałku, w Głu
ha, budynek gospodarczy o pow. 1500 m2, działki siedliskowe
szycy, przy trasie Wałbrzych • Kłodzko, woda i prąd w pobliżu,
uzbrojone, droga asfaltowa, na terenie gm. Kunice -1,30 zł/m2.
blisko wyciągu narciarskiego w Łomnicy • 7.500 zł/ha. Wał
Legnica, tel. 076/854-13-22, 0608/08-65-53
brzych, tel. 074/846-32-98
GRUNT
ROLNY 16.55 ha, w okolicach Zielonej Góry, cena
DZIAŁKI ROLNE, trzy o łącznej powierzchni 2.79 ha, atrakcyj
5000zł/ha. Legnica, tel. 0606/03-38-57
na lokaliz&ja, w przyszłości przewidziana droga szybkiego ru
GRUNT ROLNY pow. 0.26 hą, atrakcyjna lokalizacja, blisko dro
chu Środa ś l. • Brzeg Dolny - 20.000 zł/ha. Wrocław, tel.
gi, niedaleko jeziora, możfiwość przekształcenia na działkę bu
071/354-14-03
dowlaną, przyłącza w pobliżu (woda, prąd, telefon), • 23.000 zł.
O DZIAŁKI SIEDLISKOWE 5 km od Wlenia, dawne
Ligota Wielka, tel. 077/43148-18, 0694/60-61 -18
Jeleniogórskie, pięknie położone, w Karkono
GRUNT ROLNY o pow. 8,32 ha w miejscowości Wiercień k Lu
bina, • 4.000 zł /ha. Lubin, tel. 0691/0446-26
szach, na południowym stoku, z widokiem na
GRUNT ROLNY pow. 98,77 ha, w miejscowości Wiercień k. Lu
śnieżkę i góry. Otoczone z dwóch stron lasem,
bina, - 3.800 zł /ha. Lubin, tel. 0691/CM-46-26
200 m od wioski, idealny spokój, dostęp do prą
GRU NT ROLNY 2.26 ha, 9 km od Lwówka śl., przy szosie, woda,
du • 4 zł/m2, sprzedam w całości lub osobno.,
światło w odl. 30 m • 4.600 zł/ha. Lwówek Śląski, tel.
tel. 074/853-38-71 W01034454
0693/7446-92
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KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANO-SIEDLISKOWĄ
północne o k. W rocławia, pow. 1-2 ha, teren le
śny, ewentualnie z lasem, dobrze w id zia ny s tru 
m yk lub staw, media, te l. 071/330-58-47 w ie czo 
re m , e -m a il: s u p p o r t@ p o lis h - m e d ia .c o m .
W02009324

KUPIĘ DZIAŁKĘ RZEMIEŚLNICZĄ we Wrocławiu lub wezmę w

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Śródmieście - Prasa”
53-535 Wrocław, ul. Grabskiego 7A
tcl./fax. 361 60 86,332 74 61

GARAŻE ŃOWE: blaszaki ocynkowane, blacha
trapezowa 3x5 lub 3x6 m, inne na zamówienie,
drzwi zwykłe lub brama uchylna, bramy garażo
we, możliwa sprzedaż ratalna, MONTAŻ GRATIS.
S trze lin , tel. 071/392-16-35, 0503/10-71-00
W81003924

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

P R ZE M Y S ŁO W O -U S ŁU G O W E

1.000-10.000 m2, hale produ kcyjn e i magazyno
we, rampy, media, blisko autostrady A4, Wrocław,
u l. K o b ie rz y c k a . ., t e l. 0 7 1 /3 6 1 -0 3 -7 4 ,
071/333-75-77
W01033354

tradycyjne i podnoszone, z blachy ocynkowanej.,
tel. 068/391-35-59, 0600/96-22-79 W02008854
O

GRUNTY

niczony, - 7.400 zł lub wydzierżawię, lub zamienię na samo
chód. Wrocław, teł. 0607/1940-24
KIOSK HANDLOWY wolno stojący, pow. 24 m2, w.c., woda, prąd,
przy ul. Nyskiej, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-23-19 po godz.
19, 0501/45-32-58
KIOSK HANDLOWY przenośny, pow. 17.5 m2, z wyposażeniem,
dodatkowo magazyn o pow. 8 m2, bez lokalizacji, - 3.700 zł.
Wrocław, tel. 0501/67-29-60
KUPIĘ DOM jednorodzinny, może być obciążony kredytem hi
potecznym, do remontu lub wykończenia, w Wałbrzychu (inneł
miejscowości wykluczone), mile widziane pełne uzbrojenie,
garaż, podpiwniczenie i telefon, w cichej i spokojnej okolicy.,
tel. 0692/94-96-14
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub w okolicy (do 20 km), do 20.000
zł., tel. 0602/1145-98
KUPIĘ DOM do niewielkiego remontu, w ok. Brzegu Dolnego,
Urazu, Pęgowa, do 60.000 z ł.., tel. 0501/24-24-68
KUPIĘ DOM we Wrocławiu - w rozliczeniu dwa mieszkania, pow.
85 m2 i 50 m2 + 40 m2 (pomieszczenia na działalność gosp.) +
dopłata. Wrocław, tel. 071/791 -86-28 po godz. 19
KUPIĘ DOM we Wrocławiu, w granicach miasta • do 250.000 zł.
Wrocław, tel. 0693/46-13-32
KUPIĘ DOM do remontu, obojętny metraż i stan techniczny, z
możliwością zameldowania, gotówka. Wrocław, tel.
071/797-59-14 po godz. 20, 0607/82-72-07
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy, do remontu lub wykoń
czony. Wrocław, teł. 0600/58-87-98
KUPIĘ DOM NA WSI w okolicy Legnicy, Wałbrzycha lub Świe
bodzic. Świebodzice, powiat świdnicki, tel. 0696/02-14-67
KUPIĘ DOM NA WSI działka 30 arów lub większa, do 35 km od
Wrocławia • do 100.000 zł (w rozliczeniu może być samochód
Opel Vectra kombi z 1998 r.). Wrocław, tel. 071/3404440,
0608/34-19-92
KUPIĘ DZIAŁKĘ lub grunt rolny, nieużytki, minimum 5 arów,
we Wrocławiu, na peryferiach lub w małym miasteczku woje
wództwa dolnośląskiego. Gola, tel. 077/410-35-77,
0691/32-11-86
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ ujętą w planie zagospodaro
wania przestrzennego gminy, w okolicach Jeleniej Góry, uzbro
joną, władnym miejscu, o pow. ok. 20 arów, w cenie do 24.000
zł., tel. 0505/66-67-70
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ ujętą w planie gminy, okolice
Jeleniej Góry, z mediami, atrakcyjna lokalizacja, z widokiem na
góry, pow. około 20 arów, w cenie do 24.000 zł., tel.
0603/30-32-03
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄwokołicach Wrocławia, najchęt
niej w okolicach Źernik Wrocławskich; Wrocław, tel.
071/797-59-14 po godz. 20, 0607/82-72-07

informuje zainteresowanych,
opomsm
że rozpoczęła budowę mieszkań własnościowych
2-pokojowych, o powierzchni 44 - 53,60 m
cena lm mieszkania wykonanego w standardzie - 2.400 zł
przy ul. Komuny Paryskiej - róg Prądzyńskiego we Wrocławiu
osoby zainteresowane uzyskają wszelkie informacje w biurze
Spółdzielni przy ul. Grabskiego 7A, tel. 36160 86,332 74 61,783 76 75
HALA pow. 200 m2, 2 kanały, woda, siła, wyposażenie warsz
tatowe, plac 600 m2, 12 km od Dworca Głównego PKP, przy
autostradzie, - 100.000 zł. Wrocław, tel. 0605/40-60-01
HALA warsztatowa pow. 300 m2, działka 4000 m2, wszystkie
media, przy drodze Rawicz - Lubin, • 89.000 zł lub zamienię.
Załęcze, powiat rawicki, tel. 0604/22-3245
HOTEL z restauracją, do wykończenia, pow. 330 m2, działka o .
pow. 7 a, przy trasie głównej, 30 km od Wrocławia • 390.000 zł,
możliwe raty (miesięczne, przez 20 lat) lub inne propozycje.
Wrocław, teł. 0694/31 -99-60
KAMIENICA w Kępnie, 6 mieszkań, działka 100 m2, pow. 500
m2, 3-piętrowa, - 350.000 zł. Kępno, tel. 062/782-77-57,
0601/56-04-77
KAMIENICA pow. 165 m2, piętrowa, mieszkanie, lokale użytko
we, działka 440 m2, budynek gospodarczy, w Namysłowie, •
120.000 zł. Kępno, tei. 062/782-77-57, 0693/8642-39
KAMIENICA w centrum Rawicza, 3-kondygacyjna, parter lokal
handlowy 70 m2, i p.-2 mieszkania, II p.-2 mieszkania, • 245.000
zł. Rawicz, tei. 065/546-26-84, 0508/21-2341 (zdjęcia do tej
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0689
http://wkz.autogielda.com.pl)
KAMIENICA wolno stojąca w centrum Świdnicy, budynek o pow.
użytkowej ok. 1000 m2, dwukondygnacyjny, podpiwniczony,
składa się z 9 lokali mieszkalnych i 5 pomieszczeń użytkowych
wraz z parkingiem na ok. 20 samochodów, - 500.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/857-00-15, 0693/23-38-96 (zdjęcia do tej oferty
można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0752
http://wkz.autogielda.com.pl)
KAMIENICA w Ziębicach, w Rynku, pow. 486 m2, atrakcyjna
lokalizacja, 2-piętrowa, strych, w trakcie remontu, pow. handlo
wa, biurowa i mieszkalna, działka 238 m2, własnościowa, •
500.000 zł. Ziębice, tel. 0501/63-17-69
KIOSK HANDLOWY oszklony, pow. 12 m2, media, regały, na
każdą działalność, z zapleczem, bez lokaKzacj, • 3.000 zł., tel.
0602/80-01-63, 0600/65-62-10
KIOSK HANDLOWY wielobranżowy pow. 9 m2, z wyposaże
niem, nowy, -11.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-18-92
KIOSK HANDLOWY w zabudowie szeregowej, pow. 12 m2, z
wejściem do środka, wyposażony, w Świdnicy, - 6.000 zł. Pie
szyce, tel. 074/836-60-14, 0696/13-08-84
KIOSK HANDLOWY pow. 50. m2, przenośny, stan b. dobry, 18.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 065/549-23-63

DZIAŁKA BUDOWLANA
Bezpośrednio sprzedam, gm. Długołęka, pozwolenie na «
budowę + projekt, 5 km od Wrocławia, autobus miejski, ^
6 arów, uzbrojona, niezalewowy teren, nowo zamieszkałe 1
osiedle, cicha okolica.
o

tel. 0-602 472 985, 071/785-98-20
KIOSK HANDLOWY typu .Ruch*, kraty, instalacja elektryczna,
licznik, stan dobry, - 1.000 zł. Wołów, tei. 0694/08-06-74’^
KIOSK HANDLOWY o pow. 30 m2, - 28.000 zł. Wrocław, tel.
071/792-2648 po godz. 18, 0691/14-32-97
KIOSK HANDLOWY na targowisku pow. 20 m2’ prąd, woda,
WC, we Wrocławiu, przy ul. Orzechowej 2a, - 10.000 zł lub wy
dzierżawię. Wrocław, tel. 071/793-56-77 wieczorem,
0504/73-64-53 '
KIOSK HANDLOWY 26 m2, typ Namysłów, lokalizacja, wyspoażenie, wejście do środka, • 16.000 zł. Wrocław, tel.
0605/48-60-21, 0601/3347-26
KIOSK HANDLOWY 12 m2, instalacja wodna, elektryczna, z
lokajizacją, przy ul. Pabianickiej, w ciągłej eksploatacji, -17.000
zł. Wrocław, tel. 0606/85-00-58, 071/783-64-44 wieczorem
KIOSK HANDLOWY przy ul. Bystrzyckiej, - 8.000 zł. Wrocław,
tel. 071/791-81-08
KIOSK HANDLOWY typu .Wieruszów", woda, prąd, plac przy
ulicy Komandorskiej, lokalizacja minimum 5 lat, • 42.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/76-14-75
KIOSK HANDLOWY z płyty obornickiej, pow. 40 m2, media,
atrakcyjna lokalizacja, - 25.000 zł. Wrochaw, tel. 0506/31-27-73
KIOSK HANDLOWY 9 m2, z lokalizacją, niski czynsz, podpiw

długoterminową dzierżawę, z budynkami o pow. 0.25-0.80 ha,
bez pośredników. Poznań, tel. 0605/31-08-13
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE lub grunty rolne, w okoli
cach Wrocławia. Wrocław, tel. 071/353-1640
KUPIĘ GRUNT z możliwością lub w trakcie przekwalifikowania,
o pow. od 1 ha. Wrocław, tel. 071/336-51-57, 0508/07-18-21
KUPIĘ GRU NT ROLNY przy rzece lub dużym strumieniu, z moż
liwością budowy stawu lub obiekt ze spiętrzeniem wody (np.
stary młyn), w Kotlinie Kłodzkiej lub okolicy, wymagana sieć
energetyczna i dobry dojazd.., tel. 0606/85-75-72
KUPIĘ GRUNT ROLNY pow. 1.5 ha, w okolicach Kłodzka. Kłodz
ko, tel. 0502/41-55-28
KUPIĘ GRUNT ROLNY dobrej klasy, około 1.5 ha, działka bu
dowlana wykluczona, w okolicach Osieku, gmina Lubin. Lubin,
tel. 0609/5041-63'
KUPIĘ GRUNT ROLNY o pow. do 1.5 ha, w Przerzeczynie Zdro
ju. Wrocław, tel. 0601/79-21-53
KUPIĘ GRUNT ROLNY na terenie gminy Wisznia Mała. Wro
cław, tel. 071/355-13-30
KUPIĘ HALĘ. Strużyna, powiat strzeliński, tel. 074/810-23-66,
0507/39-90-20
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY prod. jugosłowiańskiej. Wrocław,
tel. 0607/45-37-59
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY do sprzedaży prasy i papierosów
lub wynajmę mały lokal z atrakcyjną lokalizacją. Wrocław, tel,
071/795-75-00, 0609/15-65-38
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY spożywczy lub z prasą, w szpitalu.
Wrocław, teł. 0603/52-76-38
KUPIĘ LOKAL HANDLOWY mały, pawilon lub kiosk, w dobrym
punkcie, z przeznaczeniem ha kwiaciarnię. Wrocław, tel.
0603/52-76-38
KUPIĘ LOKAL UŻYTKOWY we Wrocławiu, przy przystanku
tramwajowym, z witryną i wejściem od ulicy • do 90.000 zł. Wro
cław, tel. 0507/95-58-70
KUPIĘ MIESZKANIE własnościowe może być zadłużone i do
remontu, w Wałbrzychu, w nowym budownictwie, 50-60 m2, do
15 lat, z pominięciem parteru i poddasza, ostatniego piętra, z
kuchnią i łazienką, najchętniej ze wszystkimi mediami i telefo
nem, rozkładowe, w cichej i spokojnej okolicy mile widziany las.,
tel. 0692/94-96-14
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, małe, w rozliczeniu samo
chód Citroen Berlingo, 1.9 D, 5 osób + 650 kg, 1999 r., przebieg
52000 km, od I właściciela. Jelenia Góra, tel. 075/752-15-95,
0695/60-50-43
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe, w Legnicy lub okolicy,
może być do małego remontu - do 20.000 zł. Legnica, tel.
0604/16-33-10
KUPIĘ MIESZKANIE 2- lub 3-pokojowe w Głogowie. Lubin, tel.
0693/50-78-76, 0693/74-34-38
KUPĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe Wrocław-Krzyki lub Bie
lany Wrocławskie - do 100.000 zł. Łagiewniki, powiat dzierżo
niowski, tel. 071/393-70-63
KUPIĘ MIESZKANIE 2- lub 3-pokojowe, stan dobry. Naborów,
tel. 071/319-54-33, 0604/78-87-51
KUPIĘ MIESZKANIE 2- lub 3-pokojowe, I lub II piętro, może
być.do remontu, w Nowej Rudzie • do 35.000 zł. Nowa Ruda,
tel. 0693/57,32-88
KUPIĘ MIESZKANIE w Nysie, pow. do 80 m2. Nysa. tel.
0502/37-61-23
KUPIĘ MIESZKANIE do 90 m2. dzielnica obojętna. Wrocław,
tel. 071/791-86-28
KUPIĘ MIESZKANIE pow. 85-100 m2, w dowolnej zabudowie,
' może być do małego remontu. Wrocław, tel. 0697/56-66-69
KUPIĘ MIESZKANIE pow. do 90 m2. do 2. piętra, może być do
małego remontu, tylko we Wrocławiu. Wrocław, tel.
0693/46-13-32
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe do 60.000 zł. Wrocław,
tel. 0607/22-62-68
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe we Wrocławiu, do re
montu lub zadłużone. Wrocław, tel. 0503/56-57-57
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu lub zadłużone, we Wrocławiu,
stan techniczny obojętny, gotówka. Wrocław, tel. 071/780-87-87
KUPIĘ MIESZKANIE własnościowe kwaterunkowe lub spółdziel
cze, chętnie do remontu. Wrocław, tel. 0502/17-16-87
KUPIĘ MIESZKANIE 2- lub 3-pokojowe we Wrocławiu, do re

montu lub. zadłużone, bezpośrednio, dzielnica obojętna. Wro
cław. tel. 0600/58-87-98
KUPIĘ MIESZKANIE 2- lub 3-pokojowe obciążone niespłaco
nym kredytem lub mieszkanie TBS, do 35.000 zł. Wrocław, tel.
0501/71-0644, 071/33043-69 po godz.18
KUPIĘ MIESZKANIE 2 -lub 3-pokojowe w Polanicy Zdroju. W/ocław, tel. 0607/04-04-09
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe we Wrocławiu, w cenie
do 90.000 zł. Wrocław, tel. 0609/94-0045
KUPIĘ MIESZKANIE może być do remontu, najchętniej komu
nalne lub kwaterunkowe lub dam odstępne. Wrocław, tel.
0697/46-89-05
KUPIĘ MIESZKANIE własnościowe do remontu, może być o
niskim standardzie, we Wrocławiu lub okolicach, do 40.000 zł.
Wrocław, tel. 0603/45-50-14
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe do 50 m2, we Wrocła
wiu, stare lub nowe budownictwo, może być do remontu, piętro
obojętne, za gotówkę. Wrocław, tel. 071/362-55-16,
0502/53-82-08
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KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe, własnościowe, bez po
średników, we Wrocławiu do 70.000 zł. Wrocław, tel.
0501/93-11-06
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe, we Wrocławiu, do re
montu, stan mieszkania obojętny. Wrocław, tel. 0503/56-57-57
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Lubinie. Lubin, tel.
0693/50-78-76
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, do 45.000
zł. Wrocław, tel. 071/322-54-23, 0505/58-26-87
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE może być do małego re
montu, we Wrocławiu lub okolicy, do 30.000 zł. Wrocław, tel.
0606/30-01-74
KU PIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Świdnicy - do 55.000 zl.
Niemcza, powiat dzierżoniowski, tel. 0507/89-20-34
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe z jasna
kuchnią, we Wrocławiu /pow. 3743 m2, parter i ostatnie piętro
wykluczone. Nysa, tel. 077/431-09-54
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, do 40 m2. oko
lice ul. Grabiszyńskiej, Legnickiej, Powstańców śląskich - do
90.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-96-74
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, w nowym
budownictwie - do 120.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-92-53,
0602/26-67-35, 0698/65-21-37
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. do 40 m2, widna
kuchnia, do zamieszkania od zaraz, bez pośredników,.w ładnej
dzielnicy, do 95.000 zł. Wrocław, tel. 0503/09-28-91
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, bez pośredni
ków. Ścinawa, tel. 076/843-5942
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, do 135.000
zł. Wrocław, tel. 071/322-54-23, 0505/58-26-87
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE bez pośredników. Wrocław,
tel. 0602/68-67-28
KUPIĘ NIERUCHOMOŚĆ obojętne miejsce, metraż, stan tech
niczny, do 10.000 zł, pilnie, za gotówkę, szybko. Wrocław, tel.
071/797-59-14 po godz. 20, 0607/82-72-07
KUPIĘ PENSJONAT w Karkonoszach lub Kotlinie Kłodzkiej.,
tel. 0604/61-68-16

O

KUPIĘ SKLEP.., tel. 0502/22-19-09

O

KUPIĘ ZIEMIĘ ORNĄ w gminie Sobótka lub w
gminach sąsiednich.., tel. 071/316-23-76 do godz.
16, 071/316-26-26 po godz. 17 W01037224

W01035794

KWIACIARNIA dobrze prosperująca, blisko centrum, z wypo
sażeniem, witryna, media (czynsz 1.000 zł/mies ), odstąpię za
22.000 zł. Wrocław, tel. 0508/32-54-13
LAS sosnowo-dębowy, 0,68 ha, 8 km od Milicza, • 24.000 zł.
Wrocław, teł. 065/547-39-56, 0603/74-91-83
LAS OLCHOWY pow. 3.77 ha, w Komorówku k. Trzebnicy 30.000 zł/ha. Wrocław, tel. 071/364-2648, 0600/24-24-35
LAS sosnowy i olchowy, o pow. 1.9 ha, na trasie Sulmierzyce Krotoszyn, • 120.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-65,
0601/5440-79

O

LO KAL pow. 70 m2, sprzedam, w rozliczeniu
przyjmę mieszkanie 1 lub 2-pokojowe, w nowym
budownictwie., tel. 071/341-50-59 W01010104

LOKAL we Wrocławiu, w centrum, przy'ul. Rejtana, pow. 27
m2, wysoki parter, bez witryn, po remoncie • 75.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/0245-19
LOKAL BIUROWO-USŁUGOWY 61 m2, wysoki parter, bez wi
tryny, po remoncie, ul. Rejtana, - 165.000 zł. Wrocław, tel.
0693/11-02-10
LOKAL BIUROWO-USŁUGOWY na Oporowie. przy ul. Balza
ka 46, powierzchnia 42 m2, nowy wykończony lokal, telefon,
sieć komputerowa, stałe łącze, łatwy dojazd, -120.000 zł. Wro
cław, tel. 071/363-52-12, 0504/054^75, 0504/0543-76 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem A01591 http://wkz.autogielda.com.pl)
LOKAL GASTRONOMICZNY hotel, restauracja, sklep, w cen
trum Mieroszowa, 2 km od przejścia granicznego z Czechami,
pow. 1350 m2, na działce o pow. 1666 m2, • 230.000 zł. Miero
szów. tel. 074/845-83-14. 0693/8646-86
LOKAL GASTRONOMICZNY w Paczkowie, przy ul. Narutowi
cza, - 300.000 zł. Paczków, tel. 0606/45-98-34
LOKAL GASTRONOMICZNY ok. 65 m2 - 2.000 zł/m2. Wrocław,
tel. 0506/34-38-25
LOKAL GASTRONOMICZNY typu .fast food”, przy akademiku,
pow. 23 m2, odstępne - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0507/2146-86
LOKAL GASTRONOMICZNY własnościowy, smażalnia frytek,
atrakcyjna lokalizacja, pełne wyposażenie, woda, WC, 220/380
V, nadaje się na dowolną działalność, pow. całkowita 44 m2, 40.000 zł. Żarów, tel. 074/649-35-05
LOKAL GOSPODARCZO-USŁUGOWY pow. 140 m2, w Lutomi
Górnej koło Świdnicy, w zabudowie szeregowej, 2-piętrowy, do
remontu, atrakcyjna lokalizacja + projekt budowlany, -10.000
zł. Świdnica, tel. 0606/12-18-81
•
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY na Krzykach, na
parterze, witryny, na biura, handel, zakład opieki
zdrowotnej, cich ą produkcję, o pow. 340 m2 650.000 zł, tereny inwestycyjne we Wrocławiu i oko
licach od 4000 m2, cena od 70 zł/m2. M&D Nieru
chom ości,, tel. 071/342-48-85, 0600/87-83-93
NO1038554
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY o pow. 33 m2. w Lubinie,
po remoncie, - 50.000 zł. Lubin, tel. 076/844-28-49 w godz.
10-18, 0691/50-03-75
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY branża spożywcza, pow.
830 m2, na parterze, parking, wszystkie media w centrom Ole
śnicy-1.850zł/m2. Oleśnica, tel. 071/314-29-81,0601/7640-20
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY , sklep, biuro, zakład usłu
gowy, nowy pawilon, pow. 36 m2, wszystkie media, 2 pomiesz
czenia, toaleta, - 65.000 zł. Polkowice, tel. 0692/41-93-06
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY nadaje się na każdą dzia
łalność gosp., pow. 25 m2, w okolicy Dworca Gł., we Wrocła
wiu, wszystkie media, odbiór sanepidu, - 30.000 zł. Wrocław,
tel. 071/792-55-09
LOKAL HANDLOWY o pow. 46 m2, w Wierzbnie, wyposażony,
- 20.000 zł. Oława, tel., 071/313-97-73, 0603/40-97-76
LOKAL HANDLOWY pow. 52 m2, na dworcu PKS w Prochowi
cach, aiam. siła, woda, na każdą działalność, - 18.000 zł lub
wydzierżawię. Prochowice, powiat legnicki, tel. 0600/25-38-32
LOKAL HANDLOWY w centrum Środy Śląskiej, pow. 32 m2, 73.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-67-96
LOKAL HANDLOWY pow. 200 m2, samoobsługowy sklep spo
żywczy, z wyposażeniem (regały, lady chłodnicze, gondole),
działka 728 m2, własnościowa, parking, w Ząbkowicach
Ślśskich, przy ul. Ziębickiej • 980 zł/m2. Wrocław, tel.
0505/46-15-75
LOKAL MIESZKALNO-USŁUGOWY 2 kondygnacje po 125 m2,
działka 14 arów, ogrodzona, 1 km od autostrady A4, wszystkie
media, piwnica pod całością, przy główną drodze, • 100.000 zł.
Bolesławiec, tel. 0602/71 -77-96 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0675 http://wkz.autogielda.com.pl)
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LOKAL UŻYTKOWY do remontu, 140 m2 piwni*
ca, kotłownia, parking, Wrocław zbieg ulic Ko*
ściuszki-Stawowej • 350.000, do negocjacji, ISD.
., tel. 0605/57-93-37 W01028774

LOKAL UŻYTKOWY nadający się na każdy rodzaj działalności
gospodarczej, w Śródmieściu, o pow. 30 m2, po remoncie kapi
talnym, WC, telefon, wejście od ulicy, - 85.000 zł., tel.
0603/51-82-91
LOKAL UŻYTKOWY na działalność handlowo-biurową, atrak-.
cyjna lokalizacja, pow. 88 m2, - 2.000 zł /mies. + opłaty liczni
kowe. Lubin, tel. 0603/59-10-78
LOKAL UŻYTKOWY wyposażony w lady, regały sklepowe, pow.
16,5 m2, w Lubinie na os. Ustronie - 35.000 zł lub wynajmę, 300 zł /mies.. Lubin, tei. 076/847*66-01 po godz.20
LOKAL UŻYTKOWY 27 m2, z toaletą, w Kudowie Zdroju ul.Ko*
ściuszki 50, • -19.000 zł. Wrocław, tel. 071/361 -52-50,
0601/55-20-51, 0601/55-20-45
LOKAL UŻYTKOWY we Wrocławiu, atrakcyjna lokalizacja? cena
- 69.000 zł lub zamienię na mieszkanie albo inne propozycje.
Wrocław, teł. 071/348-0745, 071/341-91-52
LOKAL UŻYTKOWY pow. 60 m2, w Śródmieściu, na każdądziałalność, ostatnio dział jako sklep mięsno-spożywczy ze sto
iskiem monopolowym, - 190.000 zł lub wynajmę. Wrocław, tel.
0601/73-3247
LOKALE HANDLOWE na parterze, osiedle Leśne, pow. od 143
m2, w niskiej wielorodzinnej zabudowie, wykonanej w tradycyj
nej technologii, instalacje (wodna, energetyczna, gazowa, ka
nalizacyjna, domofonowa, telewizyjna, telefoniczna), cena od
2.190 zł/m2. Smolec, tel. 071/316-18-08, 071/318-18-09
LOKALE HANDLOWE pow. od 100-500 m2, parking, wszystkie
media - 550 zł/m2. Świebodzice, tel. 074/666-70-20,
0508/24-11 -99
ŁĄKA w Gajkowie, pow. 0.69 ha, przy lesie, w okolicy rzeki Odry,
- 7.000 zł. Gajków, powiat wrodawski, tel. 0609/20-08-89
ŁĄKA pow. 4500 m2, koło lasu, 10 km za Kiełczowem * domek
letniskowy, pow. 65 m2, w budowie, parterowy, spokojna okofica, blisko sklepu, uzbrojenia, • 60.000 zł. Wrocław, tel.
0505/61-31-26
MAGAZYN pow. 20Ó m2| biuro, działka ó pow. 1015 a,"teren
ogrodzony, 5 km od Legnicy, - 83.000 zł. Legnida, tel.
0501/55-15-04

O

MIESZKANIA, w w illi w Oławie : 2-pokojowe,
kuchnia, łazienka, salon, duży taras, schowki,
garaż, ogród + basen, poddasze • 70.000 zł oraz
mieszkanie w przyziemiu, osobne wejście, kuch
nia, łazienka, 2 pokoje z kominkiem, duży przed
pokój, pralnia, kotłownia, garaż , ogród, możli
wość zamieszkania lub wykorzystania na. gabi
nety, m agazyny itp.,, te l. 071/381-90-29
W02009694

•

MIESZKANIA2-pok., Gaj, 53 m2 -145.000 zł, Krzy
ki, 38 m2 -113.000 zł, Wieczysta, 33 m2 -113.000
Zł, ok. 1 Maja, 38 m2 -123.000 zł, 3-pok., ok. cen- trum, 75 m2 - 129.000 zł, Gaj, 64 m2 -160.000 zł,
Śródmieście, 87 m2 - 167.000 zł, Kwiska, 54 m2 145.000 zł, 4-pok., ok. Astry, 77 m2 -165.000 zł. BN
OLIMP,, tel. 07-1/788-40-23, 0607732-23-67
N01034054
•
MIESZKANIA: 2-pok.: Żemiki Wrocławskie, 45 m2
- 75.000 zł, Kniaziewicza, 57 m2 - 169.000 zł (do
neg.)+garaż, Krynicka, 48 m2, ładne, cena do uzg.,
3-pok. Gliniana, 64 m2, ładne -169.000 zł, 4-pok.:
Gaj, 72 m2, duży balkon -165.000 zł, Działkowa, 74
m2, balkon, - 189.000 zł do negocjacji, 5-pok. Gądów, 83 m2 -167.000 zł, warto. BN KORAL, e-mail:
bnkoral@poczta.onet.pl. Wrocław, ul. Krynicka 8, tel.
071/787-80-42, 071/795-40-60, 0603/85-23-88
NO1038504
•

MIESZKANIA: 2-pokojowe, przy al. Pracy, 34 m2,
na 2. piętrze, niska zabudowa, po remoncie 113.000 zł, przy ul. Piłsudskiego, pow. 50 m2, roz
kładowe, w niskiej zabudowie, balkon - 160.000 zł
do negocjacji, 3-pokojowe przy ul. Daszyńskiego, w
kamienicy, pow. 72 m2, - 140.000 zł. EXART, tel.
- 071/372-47-67 N01038094
•
MIESZKANIA,: 1-pok. 32 m2 -10.000 zł, 2-pok. 48
m2 -15.000 zł, 3-pok. 68 m2 -19.000 zł, w budynku
5-piętrowym, bezczynszowe, własnościowe, rozkła
dowe, nowe media, księga wieczysta, atrakcyjna lo
kalizacja, 25 km od Legnicy, szybka realizacja ksią
żeczek mieszkaniowych. Wrocław, tel.
'071/785-08-84,0603/79-66-82 N01025334
MIESZKANIA dwa, na wsi, 3-pokojowe o pow. 68 m2, kuchnia,
łazienka, garaż, pomieszczenie gospodarcze, ogród oraz 2-po^
kojowe o pow. 57 m2, kuchnia, łazienka, ogród, parter, w bu
dynku czterorodzinnym, bezczynszowe, -100.000 zł lub zamie
nię na mieszkanie we Wrocławiu. Piława Dolna, tel.
074/832-50-12, 0691/84-16-10
MIESZKANIA 2- i 3-pokojowe bezczynszowe, z gruntem i księgą
wieczystą, nowe media (instalacja wodn.-kanalizac., elektrycz
na), nowy dach, atrakcyjna lokalizacja, osiedle w lesie przy tra
sie A4, blisko granicy z Niemcami, możliwość realizacji, ks.
mieszkaniowa, cena od ,12-20 tys. zł. Wrocław, tei.
071/343-68-75, 0601/81-53-73

•

MIESZKANIA 1-POKOJOWE we Wrocławiu, już od
39.000 zł. Biuro DOMINO, tel. 071/343-71-84,
0501/51-70-32 N01033374
• MIESZKANIA 2-POKOJOWE: Borek, 55 m2,2/4 p.,
komfortowe -164.000 zł, Bystrzycka, 47 m2,1/8 p. 118.000 zł, Gaj, 47 m2, 2/3 p., balkon -164.000 zł,
Szczepin, 38 m2, 5/10 p., luksusowe -125.000.zł.
BN VARTO, varto@varto.pl, tel. ,071/783-61-36
N01041844
•
MIESZKANIA 2-POKOJOWE : Muchobór, 33 m2,
w.p./8p., jasna kuchnia, ładne - 100.000 zł, ok. Po. morskiej, 40 m2, kamienica - .120.000 zł, Wrocław,
nowe, 45 m2, niska zabudowa -135.000 zł, Krzyki,
52 m2, niska zabudowa -140.000 zł. GL-CONSULT;
., tel. 071/355-70-42,071/359-90-22,0501/14-78-67
; N01041644
•
MIESZKANIA 2-POKOJOWE we Wrocławiu, już od
55.000 zł. Biuro DOMINO, tel. 071/343-71-84,
0501/51 -70-32 N01033384
•
MIESZKANIA 3-POKOJOWE,: Gaj, 0/10 p., 63 m2
-149.000 zł, Gaj 3/4 p., 63 m2, ładne -176.000 zł,
Gajowice, 63 m2,1/3 p., cisza - 185.000 zł, Ślęża,
65 m2, garaż, ogród -136.000 zł, Szybowcowa, 63
m2,'parter, nowe - 210.000 zł, Kozanów, 47 m2,7/10
, p. - 133.000 zł, Kozanów, 90 m2,1/10 p. komforto
we - 230.000 zł, Gajowice, 70 m2, 2/3 p., ładne. ' 233.000 zł, BN VARTO, varto@varto.pl, tel.
071/783-61-36 N01041864
•
MIESZKANIE 44 m2, pokój, kuchnia, łazienka, po
remoncie, w kamienicy na Zakrzowie, własnościo
we, od zaraz - 75.000 zł, mieszkanie 3-pokojowe,
kuchnia, łazienka, 65 m2, piwnica, parter, w domku
na Źemikach-Nowy Dwór, ogród 350 m2 - 180.000
z ł; do negocjacji. BN, ., tel. 071/357-09-44,
071/349-90-24,071/351-38-34 N80000444
O

MIESZKANIE własnościowe we Wrocławiu, pow.
61 m2, rozkładowe, media miejskie, Internet 24
h, salon 31 m2, panele, kafle, komfortowo ume
blowane (lub bez), wyposażenie pełne (meble ku
chenne + sprzęt w zabudowie), balkon, na 1. pię
trze, d o z a m ie szk a n ia . W rocław , tel.
071/793-41-42,0601/80-40-45 W02003024

MIESZKANIE pow. 63 m2, bezczynszowe. telefon, c.o. gazowe
etażowe, nowe okna plastikowe, 2 lata po remoncie kapitalnym,
- 105.000 zł. Brzeg, tel. 0602/55-30-86
MIESZKANIE o pow. 64 m2, na parterze, w Lubinie, na osiedlu
Ustronie - 1.500 zł/m2. Lubin, tel. 0601/15-93-48 wieczorem
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MIESZKANIE własnościowe na 3. piętrze, pow. 62,10 m2, stan
b. dobry, po remoncie, - 125.000 zi. Lubin, teł. 076/846-96-69
MIESZKANIE własnościowe o pow-120 m2, po remoncie, nowe
okna, glazura, instal. wodna i CO * strych do adaptar?, nowy
dach, w Zebrzydowie k. Świdnicy, • 100.000 zł. Marcinowice,
powiat świdnicki, tel. 0691/06-36-82, 0696/04-03-24
MIESZKANIE własnościowe 61 m2, parter, po remoncie kapi
talnym, stan b. dobry, • 90.000 zł. Ścinawa, powiat lubiński, tel.
0603/04-89-39
MJESZKANIE.własnościowe pow. 67.25 m2, do remontu, duża
piwnica, duże okna, możliwość rozbudowy, wysoki parter, bu
dynek 4-rodzinny, spokojna okolica, blisko lasy, księga wieczy
sta, w miejscowości Słup, - 29.000 zł. środa śląska, tel.
0601/87-33-41
MIESZKANIE własnościowe 52 m2, II piętro, ładne, słoneczne,
ogrzewane piecami kaflowymi, w Szczawnie Zdroju, - 61.000
zł, Wałbrzych, tel. 074/666-08-99 lub Jelenia Góra,
075/767-19-19
MIESZKANIE pow. 35 m2, wszystkie media, w centrum Wał
brzycha, - 36.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-96-21,
0505/84-46-23
MIESZKANIE własnościowe pow. 85 m2 • 170.000 zł lub za
mienię na większe albo dom, we Wrocławiu, może być do re
montu + dopłata. Wrocław, tel. 071/791-86-28 po godz. 20
MIESZKANIE willowe, pow. mieszk. 103 m2, strych 160 m2 ♦
działka 350 m2, bez pośrednfców, ogrzewanie gazowe, we Wro
cławiu (Krzyki), spokojna okolica, w willową dzielnicy, b. wyso
ki standard, - 399.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-05-76
MIESZKANIE w Świdnicy, 84 m2, własnościowe, komfortowe,
dzielnica parkowa, ogrzewanie gazowe nowego typu, kuchnia i
łazienka umeblowane, garaż, 3 piwnice, - 185.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-65-67
MIESZKANIE atrakcyjna lokalizacja, pow. 104 m2, w starym bu
downictwie, CO, - 90.000 zł. Żary, tei. 0694/77-14-48

•

MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Budziszyńskiej, pow. 36 m2, na 6. piętrze, - 95.000 zł. KON
TAKT NIERUCHOMOŚCI, tel. 071/342-62-82,
0607/66-07-70 N01038054

MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 29 m2, rozkładowe, widny
pokój i kuchnia, łazienka, przedpokój, telefon, duże piwnice, w
domu 8-rodzinnym, własnościowe, księga wieczysta, 15 km od
Wrocławia, okolice Oleśnicy, małe koszty, • 44.000 zł. Dobrzeń,
powiat oleśnicki, tei. 071/315-50-88
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Wieruszowie, pow. 37 m2, za
dbane, piwnica, strych, CO, kabina prysznicowa, podłoga dę
bowa, balkon, - 37.000 zł. Kępno, tel. 062/782-77-57,
0508/30-98-84
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 25 m2, na parterze, c.o., ja
sna kuchnia, łazienka, piwnica, garaż, działka 500 m2, księgi
wieczyste, - 38.000 zł. Mirostowice, tel. 071/390-90-12
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 26 m2, nowe, nie zamiesz
kane, w centrum, koło parku - 2.160 zł/m2, • 65.376 zł. Oborniki
Śląskie, tel. 071/310-23-83, 0601/70-01-40
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Obornikach Śląskich, o pow.
32.5 m2 - 2.100 ztfm2. Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, tel.
0607/15-93-22
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Rokitkach, pow. 38 m2, po re
moncie kapitalnym, c.o, - 33.000 zł. Rokitki, gm. Chojnów, tei.
076/8*9-74-28, 0604/26-22-49
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2, własnościowe, II pię
tro, 3 Unie telefoniczne, ISDN, TV SAT, komfortowe, pełne nowe
wyposażenie, umeblowane, praka automatyczna, telewizor, 90.000 zł. Siechnice, powiat wrocławski, tei. 0604/06-55-32
MIESZKANIE 1-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe pow.
28 m2, na 3. piętrze, tełefon, ocieplone, nowe okna i drzwi, •
53.000 zł. Siechnice, tel. 071/ 789- 19-94, 0503/ 63-81-98
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 35 m2, do remoncie, kuch
nia, łazienka, przedpokój, • 38.000 zł. środa śląska, tel.
071/ 317- 96-31
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Świebodzicach, 39 m2, 1 pię
tro, - 51.000 zł. Trzebnica, teł. 071/312-17-11. 0603/77-91-28
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 25m2, w Walimiu, 15 km od
Wałbrzycha. - 21.000 zł. Wabrzych, tel. 0604/63-34-85
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe w centrum Wroda
wia, pow. 34 m2, • 95.000 zł. Wieruszów, tei. 062/583-05-50 do
godz. 17,062/782-12-16 po godz. 17
MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy uL Inżynierskiej, na 2. pię
trze w budynku 4-piętrowym, 25 m2, po remoncie kapitalnym, z
garażem przy tflicy obok, - 94.000 zł. Wrocław, tel.
0600/88-39-29
MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 28 m2, w Oleśnicy, - 55.000
zł. Wrocław, tel. 071/341-28-18. 0600/19-87-46
MIESZKANIE 1-POKOJOWE spółdzielczo-własnośdowe teren
ogrodzony, okna wychodzą na plac zabaw, w plombie, pow. 14
m2, z 2003 r., monitoring przez 24 godziny, wndy, komfortowo
wyposażone, plafoniery, luksfery. 1 p., szwedzkie panele, kabi
na narożna, czynsz 80 zł/mies, - 56.000 zł. Wrocław, tel.
0600/58-87-98
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe (wspólnota miesz
kaniowa), 27,5 m2, kuchnia, łazienka, bakon, I piętro w Jel
czu-Laskowicach, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0604/43-20-23
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 39 m2, nowe, na parterze,
garaż, eksluzywne, strzeżone osiedle, bez pośredników. 115.000 zł. Wrocław, tel. 0502/06-39-19
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 30 m2, nowe budownictwo,
własnościowe, w Bobolicach, byłe woj. koszalińskie, • 50.000 zł
lub zamienię na podobne w Obornikach, Trzebnicy, Wrocławiu.
Wrocław, tel. 0605/36-42-59
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2. jasna kuchnia, stan
b. dobry, na Psim Polu, do zamieszkania od zaraz, - 76.000 zł.
WTocław. tel. 0508/07-43-40
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe pow. 28 m2, na 1.
piętrze, po remoncie Kapitalnym, c.o. gazowe, wyposażona
kuchnia i łazienka, piwnica, • 42.000 zł. Ząbkowice śląskie, teł.
0691/69-55-80

•

•

•

•

•

MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 36 m2, na No
wym Dworze, komfortowe, kompletnie wyposażone
i umeblowane, wszystkie meble na wymiar, duża ła
zienka, sprzęt AGD w zabudowie, ciekawa, nowo
czesna aranżacja, - 135.000 zł. M&D Nieruchomo
ści,, tel. 071/342-48-85, 0604/62-23-40
N01038524
MIESZKANIE 2-PÓKOJOWE ok. Kromera, 55 m2,
nowe, ładne, świetnie położone -169.000 zł, Krzy
ki, 53m2, rozkładowe, przestronne -145.000 zł, Spi
żowa, 68 m2, cisza, przestrzeń, po remoncie 155.000 zł, ok. Mieleckiej, 56 m2, kuchnia ze sprzę
tem AGD, garderoba -162.000 zł Kozanów, 47 m2,
4 p., rozkładowe - 125.000 zł. RES,, tel.
071/789-96-50, 0693/24-27-20 N01038134
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Sępolnie, pow. 49
m2, willowe, piwnica, ogród, garaż, - 167.000 zł.
KONTAKT NIERUCHOMOŚCI, tel. 071/343-27-25,
0607/66-07-70 NÓ1038064
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Miliczu, 53 m2, sta
re budownictwo - 52.000 zł, mieszkanie 4-pokojowe, w Miliczu, pow. 83 m2, CO na węgiel, łazienka,
- 39.000 zł. BN TYMOCZKO, Milicz, tel.
071/383-08-66, 0606/48-97-68 N01041174
MIESZKANIE mieszkanie 3-pokojowe, pow. 80.65
m2, nowe: CO, instalacja elektryczna, Zawonia k.
Trzebnicy - 59.000 zł., 2-POKOJOWE, pow. 53 m2,
ładne, nowe, drewniane okna, żaluzje przeciwwłamaniowe, po remoncie, dodatkowo pokój na stry
chu, garaż, kotłownia, piwnica, ogród 2 a, Bukowice
k. Milicza, 40 km od Wrocławia, dojazd koleją i au
tobusem - 65.000 zł; BN TYMOCZKO, Milicz, tel.
071/383-08-66,0606/48-97-68 N01041164

MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 46 m2f na 1. piętrze, w bu
dynku 4-piętrowym, w Szczytnicy koło Bolesławca, księga wie
czysta, bezczynszowe, - 12.000 zł. Bolesławiec, tel.
075/735-41-06, 0608/24-73-91
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe bezczynszowe,
pow. 78 m2, w miejscowości Borów, - 38.000 zł. Borek Strzeliń
ski, gm. Borów, tel. 071/393-40-55, 0602/30-80-84
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe pow. 48 m2, na os.
Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej, na parterze, blok ocieplony,
nowe okna. - 58.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-09-06,
0696/47-39-31
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe pow. 45 m2, kuch
nia, łazienka, przedpokój, w Jelczu-Laskowicach, • 55.000 zl.
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-97 po godz. 20,0604/53-32-05

MIESZKANIE 2-POKOJOWEwłasnośdowe komfortowe, pow.
60 m2, rozkładowe, we Wodawiu, w nowym budownictwie, kom
pletnie umeblowane lub częściowo umeblowane, balkon; win
da, drzwi antywłamaniowe, piwnica, przy uf. Korzeniowskiego,
• 185.000 zł. Wrodaw. tel. 071/78647-60
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 52 m2. na osiedlu domów,
ogród, 2 piwnice, balkon, komfortowe, rozkładowe, -155.000
zł. Wrocław, teł. 071/35140-91, 0608/68-38-71
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe księ
ga wieczysta, pow. 46 m2, komfortowe, na parterze, we Wro
cławiu na os. Kosmonautów. - 118.000 zł. Wrocław, tel.
0691/32-84-27
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe 47,5 m2. księga
wieczysta, we Wirocławiu, kuchnia, łazienka, WC. telefon, po
remoncie, na parterze, -120.000 zł lub zamienię na mieszkanie
3-pokojowe, w nowym budownictwie, z dopłatą Wrocław, teł.
071/328-7345. 0694/2346-04
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe 45 m2, księga wie
czysta, na 3. piętrze w budynku 4-piętrowym, w Jelczu-Lasko
wicach. - 72.000 zł. Wrocław, teł. 071/355-05-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 49 m2, w Święloszwie, po
remonde kapitalnym, wygodne, słoneczne, wysoki standard,
spokojna ofcofca, mkrokfimat, na 2. piętrze, telefon, bakon, 42.000 zł. Wrodaw. tel. 071/372-97-54.0605/67-32-34
MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, w systemie TBS. pow. 44
m2, balkon, na 1. piętrze, przy ul. Zielonej, na Psim Polu, 26.000 zł. WTocław, tel. 0502/08-72-30
MIESZKANIE 2-POKOJOWE wnękowa, duża kuchnia 11 m2,
ciche, słoneczne, I piętro, media miejskie, księga wieczysta,
liczniki, 54 m2, przy ul. Kazimierza Wiekiego, • 190.000 zł.
Wrodaw, teL 071/781-87-67, 0693/51-14-53
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 42 m2, własnościowe, na
Krzykach, jasna kuchnia, bakon, telefon, bez pośredników, 110.000 zł. Wrocław, td. 071/327-98-91. 0605/95-14-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe 63 m2, na 4. pię
trze, piece, do remontu, w kamienicy, w Śródmieściu - 800 zł/m2
lub zamienię na inne. z dopłatą. Wrocław, fel. 0603/24-33-17
MIESZKANIE 2-POKOJOWE. 2002 r. pow. 54 m2, na Gaju.
kuchnia umeblowana, łazienka, garderoba, garaż. II piętro, w
niskim budownictwie, glazura, hipoteczne, komfortowe, wypo
sażone, atrakcyjna lokalizacja. - 200.000 zł. Wrodaw. tel.
0602/33-73-77

MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 53.5 m2, na 1. piętrze, nowy
budynek, panele, glazura, w Jelczu-Laskowicach, - 92.000 zł.
Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-84-98, 0601/53-99-82
'
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe pow. 59 m2, na 3.
piętrze, bakon, koło Jelcza-Laskowic, - 85.000 zł. Jełcz-Laskowice, powiat oławski, lei. 0505/19-05-90
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe w Jeleniej Górze, 61.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0693/29-55-98
MIESZKANIE 2-POKOJOWE okoice Lądka Zdroju, pow. 50 m2,
bezczynszowe, budynek po remoncie, nowe c.o., terakota, pa
nele, ogródek przydomowy, pomieszczenie gospodarcze o pow.
12 m2, • 38.000 zł. Lądek Zdrój. tel. 074/814-99-12,
0606/85-05-53
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy na osiedlu Piekary A,
bardzo czyste, zadbane, duży przedpokój, łazienka, WC, ustaw
ne pokoje, - 65.000 zł. Legnica, tei. 0606/68-30-86
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzTełcze, 47.6 m2, po remon
cie, na osiedlu Piekary, w Legnicy, II piętro, nowy garaż, przy ul.
Koskowickiej, • 80.000 zł. Legnica, teł. 0501/57-13-66 po godz.
17.
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48.6 m2, w Legnicy, na os.
Piekary C, balkon, ładny rozkład, okna od strony wschodnią i
zachodnią, • 63.000 zł. Legnica, tel. 0605/51-32-44
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Lubina, na parterze, w
budynku 4-piętrowym, pow. 44 m2, po remoncie kapitalnym, wy
soki standard, - 77.000 zł. Lubin, teł. 0698/26-31-10
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Międzylesiu, w nowym budow
nictwie, pow. 55 m2, • 38.000 zł. Międzylesie, powiat kłodzki,
teł. 0694/89-51-02
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Międzyzdrojach, pow. 70 m2.
kuchnia, duża piwnica, możliwość prowadzenia działalności
gosp., 2 garaże, udział w gruncie ok. 250 m2 (nadaje się na
działalność), 100 m od morza i mola, - 250.000 zł. Międzyzdro
je, tei. 091/328-22-17, 091/322-13-53 (fax), 0693/72-25-55
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe 51.68 m2, w blo
ku, na parterze, garaż, komórka, - 38.000 zł. Niwnice. powiat
lwówecki, tel. 075/782-48-06
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na poddaszu, nowe. w centrum,
nie zamieszkane, widok na park, pow. 48 m2 - 1.559 zł/’m2, 75.034 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-23-83,0601/704)1-40
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w bloku. 37.5 m2. spółdzielczo-własrrościowe, po remoncie insL eł.. gazowej i wodnej
(miedź) i wymianie armatury, panele, glazura, 1. piętro, - 58.000
zł. Ołdrzychowice Kłodzki, tei. 0605/4242-62, 0605/4242-82
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, przedpokój, kuchnia,
łazienka, komórka, wydzielony strych, po remoncie kapitalnym.
II piętro, wszystkie media, 300 m od Rynku, w okolicy 4 jeziora
i wyciągi narciarskie, - 38.500 z ł, w rozSczeniu może być sa
mochód. Paczków, tel. 077/431-7041, 0602/33-69-85
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzidczo-wlasnośdowe pow.
40 m2, w nowym budownictwie, na I piętrze, kuchnia, łazienka,
w centrum Polanicy Zdroju, po remoncie kapitalnym, atrakcyj
na lokalizacja, • 90.000 zł. Polanica Zdrój, powiat kłodzki, tol.
0601/66-58-85
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe o pow. 38 m2, z
aneksem kuchennym, po remoncie, komfortowe, w Rokitkach, 33.000 zł. Rokitki, fel. 076/818-72-06
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 47 m2. na 4 piętrze w bu
dynku 4-piętrowym, kuchnia, łazienka, 2 balkony, po remoncie
kapitalnym, słoneczne, bezczynszowe, komfortowe, własne c.o.,

!!! UWAGA PRZETARG!!!
NOWE OSTATNIE MIESZKANIA
UL KAMIEŃSKIEGO 57

’yf

»^eP w

Świat Nieruchomości
pl. S o ln y 16,341-04-63,341-04-66

ZAPRASZAMY !I!
kpi. umeblowane, z wyposażeniem, przy lesie, niedaleko auto
strady A 4, na osiedlu w Szczytnicy k. Bolesławca - 36.000 zł.
Szczytnica, pow. bolesławiecki, tel. 0608/12-25-10
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 55 m2. w Środzie Śląskiej. 59.000 zf. Środa Śląska, tel. 071/317-67-96
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe w Świdnicy, pow
48 m2. wspólnota, 100 ztfmies., okna plastikowe,panele, drzwi
antywłamaniowe, telefon, parkiet, - 95.000 zł. Świdnica, tel.
0501/17-34-82, 0503/92-19-58
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow 65 m2. na 3. piętrze, przy
ul. Jedności Narodową, 200 m od Browarów Piast kuchnia,
łazienka, balkon, piwnica, - 125.000 zł. Świdnica, tel.
0508/21-56-66
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe pow.
50 m2 na 2. piętrze, nowe budownictwo. - 68.000 zł. Świdnica,
tel. 074/640-59-95
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe w
Trzebieniu, 17 km od Bolesławca, pow. 44,7 m2, na 1. piętrze,
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon zabudowany, komforto
we, panele, płytki, księga wieczysta, telefon, TV kablowa, 39.000 zł. Trzebień, teł. 075/736-54-28
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe. 2 pię
tro. bakon, pow. 46 m2, w Trzebnicy, cena 1.800 zł/m2. Trzeb
nica, tel. 0605/32-70-16
MIESZKANIE 2-POKOJOWE. 1992 r. na Krzykach, pow. 37.5
m2. komfortowe, wykończone, mozaka dębowa, kuchnia, gla
zura, łazienka, zabezpieczenie antywłamaniowe, balkon, par
king, -128.000 zł. WTOcław, teł. 0606/3944-32
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 47 m2, we Wrocławiu przy
ul. Nowodworskiej, na 2. piętrze, winda, księga wieczysta, kom
fortowe, kuchnia z AGD, - 165.000 zł. Wrocław, teł.
0600/82-83-50
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Rogowskiej, we Wrocła
wiu, 50 m2, II piętro, duży bakon, rozkładowe, • 130.000 zł.
Wrocław, tel. 071/788-29-69, 0605/06-7046
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 52 m2, na 4. piętrze, garaż,
na os. Skarbi mierz, w Brzegu Opolskim, - 65.000 zł. Wrocław,
tel. 071/795-9143
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 47 m2, • 135.000 zł. Wro
cław, teł. 0601/77-82-36
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 57 m2, bakon, paridety, ka
lle, media miejskie, na 2. piętrze, blok 4-pietrowy, w centrum. 170.000 zł. WTOcław, tel. 071/373-6749
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, przy ul. Poleskiej, nowe
osiedle, na 3. piętrze, media miejskie, słoneczne, zadbane,
balkon, rozkładowe. Internet, • 150.000 zł. Wrocław, tel.
0501/02-9045
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Wrocławia, na Krzy
kach. w kamienicy 4-kondygnacyjnej, III piętro, 47.5 m2, po re
moncie, c.o., balkon, strych, piwnica, -160.000 zł. Wrocław, teł.
0502/74-94-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2, w Warszawie, dzielnica
Ursus, na strzeżonym osiedlu, w budynku z cegły, na 4. piętrze,
komfortowe, kuchnia na wymiar, sprzęt AGD Bosch, mozaka,
kafelki, miejsce garażowe, księga wieczysta, z umeblowaniem,
- 235.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-03-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 38 m2. własnościowe, 2
piętro w budynku 4-piętrowym, umeblowane, komfortowe, z ga
rażem, jasna kuchnia, -145.000 zl. Wirocław, tei. 0609/36-12-24
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 50 m2, 2 piętro w bloku
4-piętrowym, bezczynszowe. własnościowe, z księgą, balkon,
osobno WC od łazienki, w Kresówce koło Szczytnicy, -15.000
zł lub zamienię na mieszkanie do remontu, zadłużone we. Wro
cławiu, Wrocław, tel. 071/780-87-87
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe do remontu, pow.
48 m2 w świętoszowie blisko Bolesławca i Zagania, nowa in
stalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna, księga wieczysta,
bezczynszowe, w pobliżu szkoła, sklepy, rzeka i lasy, • 16.000
zł. WToclaw, tel. 071/367-27-75, 0604/31 -54-17
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, na Krzykach, przy
ul. Rodzinną, pow. 50 m2, komfortowe, bakon, - 175.000 zł.
Wrocław, tel. 0603/54-24-06

O

MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wschowie, pow.
63 m2, na parterze, nowe okna PCV, dobra loka
liza cja .. te l. 065/540-49-23, 0601/75-40-79
W01039584

•

MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrodawiu, na No
wym Dworze, pow. 63 m2, telefon, balkon • 138.000
zł lub zamienimy na mieszkanie 2-pokojowe, z do
płatą, może być również spółdzielczy M&O Nieru
chom ości,, tel. 071/34 2-48 -8 5 , 0604/6 2-23 -4 0
N01038564

•

MIESZKANIE 3-POKOJOWE Barlickiego, 72 m2,
plom ba, rozkładowe, zadbane, balkon, cegła 180.000 zi, Grabiszynek, 65 m2 -160.000 zŁ RE S „
tel. 071/789-96-50,0693/24-27-20
N01038144

•

MIESZKANIE 3-POKOJOWE Krzyki, 69 m2, I pię
tro, bardzo ładne - 230.000 zL GL-CONSULT,., tel.
071/355-70-42, 0 71/359-90-22, 0501/14-78-67
N01041654

MIESZKANIE 3-POKOJOWE w ok. Żmigrodu, pow. 57 m2. roz
kładowe. - 50.000 zL. tel 0692/27-16-18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnośdowe we
Wrodawiu, przy ul. Katowickiej, pow. 60 m2. po remonde. na 1
piętrze, rozkładowe, - 160.000 zł. Bielany Wrocławskie, teł.
071/311-21-98
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62 m2,2 balkony, łazienka,
wc osobno, w nowym budownictwie, do kapitalnego remontu, w
Szczytnicy. możliwość realizacji książeczek mieszkaniowych, 20.000 zł. Dobroszów, pow. oleśnicki, teł. 0604/65-29-36
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe na wsi, pow. 71 m2,
kuchnia, łazienka. wc. osobno, salon, po remonde, piwnica,
garaż, c.w, c.o. z lokalną kotłowni, kościół, szkoła, ośrodek
zdrowia na miejscu, spokojna okolica, - 50.000 zł. Głębowice,
powiat wołowski, td. 071/38944-83, 0607/36-33-22
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2. na nowym osiedlu. 3
km od Środy Śląskiej, przedpokój, WC, łazienka, bakon, strych
do adaptacp, CO. szafy wnękowe, garaż, dostęp do Internetu, 80.000 zł. Jastrzębce, td. 071/317-63-72.0606/23-82-37
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe 69 m2 ♦ pokój i
strych nad mieszkanidn o pow. 20 m2. garaż, ogródek, na 1
piętrze w budynku 5-rodzinnym, po częściowym remoncie, 75.000 zł. Jordanów Śl., td. 071/393-93-38, 0606/23-24-96 po
godz. 16
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kobylej Górze. pow. 61 m2,
kuchnia, II piętro, w niskim budownictwie. - 73.200 zł. Kępno,
td. 062/782-77-57. 0693/8642-39
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Namysłowie, pow. 63 m2.1 pię
tro. w niskim budownictwie. - 100.000 zł. Kępno. teł.
062/782-77-57. 0693/8642-39
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w budynku dwurodzinnym, wła
snościowe, pow. 70 m2, garaż wokio stojący, - 55.000 zł. Kraszów, td . 062/785-66-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe pow:
68 m2, kuchnia, łazienka. WC, bakon z ładnym widokiem, sło
neczne, atrakcyjna lokalizacja w centrum, zadbane, od zaraz, 90.000 zł. Kudowa Zdrój. td. 074/866-32-75.0691/8347-67
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow 79 m2, w Lubaniu, g^deroba, kuchnia, łazienka, garaż, piwnica, ogród 3 a, na 1. piętrze,
ogrzewanie gazowe, --95.000 zł. Lubań, teł. 075/722-66-12
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe w Lubinie na osie
dlu Ustronie, pow. 64 m2, na 4. piętrze, spokojna okolica, 106.000 zł. Lubin, td. 0603/12-3042
MIESZKANIE 3-POKOJOWE z aneksem kuchennym 616 m2.
w Lubinie, bardzo komforowo wykończone, częściowo umeblo
wane. II piętro, osiedle Ustronie IV. nowy blok, • 178.000 zł.
Lubin, td . 0609/1844-05
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64 m2, po remoncie, na os.
Ustronie IV. w Lubinie. -155.000 zł. Lubin. td. 0605/6741-53
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, pow. 47.8 m2, na 11.
piętrze, po remonde. na Przylesiu, 2 balkony, nowe okna, pa
ndę. gładzie, płytki, demna kuchnia. - 70.000 zł. Lubin. tel.
0601/07-23-10
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe w Lubinie na osie
dlu Świerczewskiego, pow. 56 m2. jasna kuchnia, na 1. piętrze,
po remoncie kapitdnym, kpi. dokumentacja, - 95.000 zł. Lubin,
teł. 076/847-6548
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 68 m2, telefon, rozkładowe,
na os. Przylesie, dziaka ogrodowa, • 110.000 zł lub zamienię
na mniejsze, z dopłatą. Lubin. td . 0696/06-15-45
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe bezczynszowe. na
parterze, o pow. 82 m2, w Szczytnicy, po remonde kapitalnym,
wszystkie media. - 45.000 zł lub inne propozycje. Mierzwin. po
wiat bolesławiecki, teł. 0696/88-77-08
MIESZKANIE 3-POKOJOWE łazienka. WC, III piętro, pow. 62.1
m2, bogate wyposażenie - 1.400 zł/m2. Namysłów, tel.
0506/11-1447
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, w bloku, III piętro, nowe
okna, nowe drzwi antywłamaniowe, z garażem lub bez, kuch
nia, łazienka, w.c. osobno, • 65.000 zł. Nowogrodziec, powiat
bolesławiecki, td . 0606/16-85-45
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe pow. 67 m 2,2 bal
kony, tełefon, działka pod garaż, do małego remontu i inne pro
pozycje, - 30.000 zł. Parowa, powiat bolesławiecki, tel.
0503/64-34-07
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, w budynku widorodzinnym, własnośdowe, księga wieczysta, garaż, bakon, CO,
dostęp do Internetu, piwnica, 15 km od Bielan Wrocławskich, w
okolicy Kobierzyc, w okoicy sklepów i szkoły podstawową, 95.000 zł. Pustków Żurawski, td. 071/390-85-39
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe pow. 62 m 2.2 bal
kony, wc osobno, w nowym budownictwie, do kapitalnego re
montu. księga wieczysta, piękna, spokojna okolica, na miejscu
PKS, sklep, Szczytnica, -17.000 zł. Rokitki, pow. legnick, tel.
0692/27-38-16
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe pow. 65 m2,1 p.,
bakon, plastkowe okna, garaż, w Rzepinie, woj. lubuskie, 20
km od przejśda granicznego w Słubicach. - 65.000 zł. Rzepin,
td . 095/759-61-94
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2. własnośdowe. księga wie
czysta, rozkładowe, parter, balkon, piwnica, garaż, dziaka ogro
dowa, bez pośredników, dojazd autobusem MPK nr 609, 143.000 zł. Samotwór k. Wrodawia, td. 071/789-15-01
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe. pow. 60 m2. kom

spis treści ■
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fortowe. wszystkie media miejskie, 10łun od centrum, na II pię
trze (przedostatnim), w nowym budownictwie, przystanek MPK.
niski czynsz, łazienka i w.c. osobno, duży balkon, rozkładowe,
- 135.000 zł. Siechnice, powiat wrocławski, td. 0502/13-75-85
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Strzegomia, w starym
budownictwie, pow. 100 m2, weranda, osobne wejście, c.o. ga
zowe, ogródek; garaż, - 115.000 zł. Sffzegom, teł.
074/855-0341, 0609/86-21-73
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe pow. 60 m2, kuch
nia, po remonde, przy ul. Grota-Roweckiego, w Strzelinie, 38
km od Wrodawia, • 119.000 zł. Strzdin, tel. 071/3924 349,
0606/13-59-65
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Sycowie, pow. 67 m2, na 1. pię
trze. częściowo umeblowane, telefon, komfortowe, słoneczne,
duży balkon, • 79.000 z ł, możliwe raty. Syców, powiat deśnicki. td. 062/785-32-96, 0602/7046-23
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Szczepanowie, k. Środy Śląskiej, kuchnia, spiżarka, łazienka, w.c. osobno, duży balkon,
garaż, telefon, blisko ośrodek zdrowia, poczta, przystanek PKP,
PKS, dobry dojazd do Wtodawia i Legnicy, - 90.000 zł. Szcze
panów, teł. 071/317-50-02, 0506/3540-34
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe 60 m2, kuchnia,
łazienka, bezczynszowe, telefon, c.o. gazowe, glazura, zadba
ne, piwnica, księga wieczysta, działka rekreacyjno-ogrodowa
3.5 a, 12 km od Lubina, - 68.000 zł. Szklary Dolne, tel.
076/817-17-89. 0691/96-97-06
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe 96,5 m2. okolice
centrum Świdnicy, 50 km od Wrodawia, wysoki standard, po
remoncie kapitalnym, nowe okna, drzwi, nowe tynki, nowocze
sna insL sanitarna, c.o. gazowe, parking, piwnica 15 m2, ogró
dek, spokojna, dcha okolica - 1.300 zł/m2. Świdnica, teł.
0603/93-89-51
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe o pow. 61.2 m2, na
1. piętrze, garaż, ogródek, w świniarach Wielkich, • 65.000 zł.
świniary Wielkie, td. 077/414-04-17
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, bakon, po remon
de, nowe okna, -170.000 zł. Wrodaw, td. 071/363-88-76
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 67 m2, kuchnia, łazienka,
WC, w budynku 3-piętrowym, parter, garaż, - 145.000 zł. Wro
cław, td. 0602/34-84-26
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Karłowicach we Wrodawiu, 65
m2, 4 piętro, komfortowo wykończone, balkon, 2 piwnice, 200.000 zł. Wrocław, td. 071/32547-06
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 57 m2, na 1. piętrze, łazien-.
ka i w.c. osobno, jasna kuchnia, logga z oknem, telefon, wodo
mierze, TV kablowa, drzwi wejściowe antywłamaniowe, dużo
zieleni, dsza i spokój, na Biskupinie - 190. 000 zł, możfiwość
dokupienia 2 garaży- 30.000 zł/szt. Wrodaw, td. 071/346-6369
w godz. 10-16,071/346-66-97 w godz. 10-16, 0503/06-16-22
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, przy ul. Kamieńskie
go, na 4. piętrze, niska zabudowa, duży balkon, internet, bez
pośredników, • 135.000 zł. Wrodaw, tel. 071/352-71-18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 96 m2. rozkładowe, w cen
trum, przy ul. Mierniczą, pokoje o pow. 26, 27 i 18 m2, WC i
łazienka osobno, kabina natryskowa, wanna, duża, jasna kuch
nia, po remonde kapitalnym. c.o. gazowe, wysoki parter, 210.000 zł. Wrodaw, td. 0600/94-0544
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 83 m2, we Wrodawiu, w Śrćdmieśdu, superkomfortowe. w plombie, możfiwość dokupienia ga
rażu w podziemiach, - 295.000 zł. Wrodaw, td. 0606/78-66-06
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 96 m2. rozkładowe, duża jasna
kuchnia, pokoje 18,25 i 26 m2, WC i łazienka osobno, CO gazo
we (nowe), po remoncie kapitalnym, w centrum, wysoki parter, 210.000 zł. Wrodaw. td . 0600/94-0544
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2. na parterze, okna PCV,
zadbane, ładne, przy ul. śliczną we Wrocławiu, • 158.000 zŁ
Wrodaw. td. 0603/91-72-97
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 70 m2, rozkładowe, w plombie, V
piętro (winda), spółdzielczo-własnośdowe, bfisko centrum, niski
czynsz, -185.000 zł. Wrocław, td. 071/341-3343 po godz. 17
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 69 m2. własnośdowe, ja
sna kuchnia, WC, łazienka, kaleki, parkiety, dcha okdica, ładny
plac zabaw dla dzied, bez pośredników, • 165.000 zł. Wrodaw,
td. 071/333-21-34, 0696/43-98-77
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 74 m2, okolice Wrodawia,
samodzielne CO, w budynku 3-rodzinnym, - 70.000 zł, Długołę
ka, teL 071/315-39-54
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 51 m2, IV piętro, na Różance, po
remoncie, bez pośredników, • 145.000 zł. Wrocław, tel.
0601/70-50-71
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, bakon, rozkładowe,
na Oporowie, • 158.000 zł. Wrodaw, td. 071/364-3343
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60-64 m2, w budynku z cegły z
1992 r., 200 m od Rynku, rozkładowe, panele, boazeria, glazu
ra, mozaika, 5. p., bez windy, niski czynsz, umeblowane, 245.000 zł. WTOcław, tel. 071/341-00-71, 0609/5249-05
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, na 1. piętrze, szafy Ko
mandor, jasna kuchnia, w centrum Wrocławia, b. blisko Rynku,
miejsce parkingowe, bez pośredników. • 300.000 zł. Wrocław,
td. 0605/57-7946
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe kuchnia, łazienka,
w.c., wyposażone, słoneczne, duży bakon, piwnica, bez pośred
ników, -150.000 zł. Wrocław, td. 0501/80-51-98 po godz 18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 72 m2, bardzo komfortowe,
- 285.000 zł. Wrocław. teL 0601/73-32-87
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 66 m2, 2-poziomowe, okna
plastikowe, rolety, - 60.000 zł (w rozliczeniu może być samo
chód, do 50.000 zł). Zawidów, powiat zgorzelecki, tel.
0601/47-22-89
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe pow. 80 m2, wspól
nota mieszkaniowa, możliwość rozbudowy, - 64.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0696/93-74-74
,
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe pow. 63 m2. kuch
nia, łazienka. WC osobno, na 4. piętrze, bakon, e 75.000 zł.
Złotoryja, td- 076/877-31-95

•

MIESZKANIE 4-POKOJOWE blisko centrom, pow.
88 m2, rozkładowe, ładnie wykończone, niska za
budowa, miejsce parkingowe, -270.000 zł. EXART,
tel. 071/37247-67 N01038124

MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe pow. 80 m2, kuch
n ia , w.c. w kaflach, nowe okna, c.o. etażowe, garaż, pomiesz
czenie gospodarcze, dziaka 1125 m2, przy zjeźozie z autostrady
A4, - 90.000 zł lub zamienię na dom w Legnicy lub okolicy. Budziszów Wielki, td . 076/85747-16
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnośdowe o opw. 70 m2, księ
ga wieczysta, komfortowe, po remonde, kuchnia, łazienka,
przedpokój, WC osobno, na parterze, w budynku 2-piętrowym,
piwnica, garaż, telefon, działka o pow. 6 a, - 95.000 zł lub za
mienię na dom wdno stojący. Chojnów, powiat legnicki, tel.
076/819-1949
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 84 m2. w Jelczu-Laskowicach, wy
soki partervładnie pdożone, rozkładowe, dekawy rozkład, kuch
nia, łazienka ♦ jadalnia 16m2, duży balkon, po remoncie, 126.000 zł. Jelcz-Laskowice, td. 071/318-16-56,0607/66-26-61
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 71,5 m2, na 2. piętrze, w
nowym budownictwie, duży balkon, łazienka, w.c., piwnica, spo
kojna okdica, w Jelczu Laskowicach, - 110.000 zł. Jelcz-Laskowice, td. 071/318-37-30
MIESZKANIE 4-POKOJOWE spółdzidczo-własnościowe pow.
71 m2. rozkładowe, balkon, łazienka, w.c., piwnica, spokojna
okdica, możliwość dokupienia garażu, - 100.000 zł. Jdcz-Laskowice, tel. 071/318-11-72, 0609/22-39-14
MIESZKANIE 4-POKOJOWE spółdzidczo-własnośdowe pow.
71 m2, jasna kuchnia, księga wieczysta, rozkładowe, słonecz
ne, wysoki parter, w nowym budownictwie, w Kątach Wrocław
skich, 20 km od Wrodawia, - 95.000 zł. Kąty Wrodawskie, tel.
071/781-48-62
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Kobylej Górze, pow. 73 m2,
kuchnia, II piętro, w niskim budownictwie, balkon, piwnica, par
kiet, - 80.000 zł. Kępno, tel. 062/782-77-57,0601/56-04-77
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Namysłowie, pow. 78 m2, kuch
nia, II piętro, w niskim budownictwie, • 110.000 zł. Kępno, tel.
062/782-77-57, 0693/8642-39
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 64 m2, w Namysłowie, IV
piętro, w niskim budownictwie, - 105.500 zł. Kępno, tel.
062/782-77-57, 0693/8642-39
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe do remontu, pow.
150 m2, duży ogród, pomieszczenie gospodarcze, 30 km od
granicy Wrodawia, - 18.000 zł. Lasowice, td. 071/311-57-93,
0606/10-18-63
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe blisko centrum i
parku,.- 87.000 zł lub zamienię na dom, w okoficach Legnicy.
Legnica, teł. 076/72243-55
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe bezczynszowe,
pow. 109 m2, kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon zabudo
wany, oddziebie wejśde, garaż, atrakcyjna lokalizacja, oddalo
ne od centrum miasta ok. 150 m. • 85.000 zł lub zamienię na
mniejsze. Leśna, powiat lubański, tel. 0691/58-84-44
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Wrocław, ul. Drzewna 4, tel. 071/359-20-40,359-20-41, godz. 8-18
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe w budynku muro
wanym z 1992 r, - 75.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-65-90
MIESZKANIE 4-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe o pow.
78 m2, kuchnia, łazienka, 2 balkony, piwnica, - 44.000 zł. Trzebierf,
teł. 075/736-51-37, 0696/43-46-37 MIESZKANIE 4-POKOJOWE na 1 piętrze, we Wrocławiu, ul. Kozanowska, 66 m2 rozkładowe z dużą kuchnią (18 m2), doświetlo
ne dwustronnie, z balkonem dostępnym z największego pokoju,
przedpokój-boazeria (modrzew, sosna), dwie szafy zabudowane,
oraz pawlacz, • 190.000 zi. Wrocław, tel. 0600/25-94-74 (zdjęcia
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00363
http://wkz.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 4-POKOJOWE na Kozanowie, ul. Wiśiańska, 74 m2,
II piętro, rozkładowe. duży balkon, • 157.000 zł. Wrocław, tel.
071/397-17-63
MIESZKANIE 4-POKOJOWEwłasnościowe na 1. piętrze, pow. 100
m2, kuchnia, łazienka, 2 przedpokoje, nowe okna, kafelki, boaze
ria, c.o., komórka, duży strych, • 125.000 zł. Żukowice Śląskie,
lei. 0502/15-75-46
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 80 m2, II piętro, w bloku z 1988 r..
zadbane, w miejscowości Żarska Wieś, 5 km od Zgorzelca, • 58.000
d. Zgorzelec, tel. 0697/14-05-34
O

NIERUCHOMOŚĆ na obrzeżach Bolesławca, teren
5700 m2, budynek socjalno-biurowy, 150 m2, hale
magazynowe 2x250 m2, prąd, woda, telefon, zdję
cia k o lnik.p rv.p l.., tel. 0601/06-99-94 W01027994

O

NIERUCHOMOŚĆ poszukuję w spólnika do zaiwestowania w celu dokończenia obiektu, zw rot kapi
tału w ciągu 3 lat z 50% zyskiem, www 20 jan.c 0 m.pl.
Wrocław, tel. 0601/77-74-90,071/355-6648 (zdjęcia
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
m erem • A01643 h ttp ://w kz.a u to g ie ld a .co m .p l)
97002682

NIERUCHOMOŚĆ okolice Polanicy Zdroju, budynek do remontu,
sad, działka o pow. 3 ha, • 88.000 zł., Polanica Zdrój, tel.
074/869-11-65, 0508/97-30-53
NIERUCHOMOŚĆ w Legnicy, z pałacem i budynkiem biuro
wo-usługowym, - 4.000.000 z ł.:, teł. 0605/28-93-08
NIERUCHOMOŚĆ w Jeleniej Górze, pow. użytkowa 1.300 m2, dział
ka 22 a, nadaje się na prowadzenie działalności gosp, • 430.000"zł.
Jelenia Góra. tol. 075/764-83-73, 0693/21-29-63
NIERUCHOMOŚĆ - warsztat o pow. 300 m2,2 kanały, magazyn o
pow. 300 m2, stacja paliw, dom pow. 80 m2,6 pokoi, kuchnia, ta
ras, łazienka, ocieplony, nowe okna, otynkowany, działka o pow.
5200 m2, ogrodzona i oświetlona, 1 km od zalewu, - 200.000 zł lub
wydzierżawię albo zamienię. Kobyla Góra, powiat ostrzeszowski,
tel. 0505/50-49-69

AUTO SZYBY

PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY pow. 36 m2, WC, prąd, wi
tryna, - 12.000 zł. Legnica, tel. 076/721-83-95
PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY pow. 192 m2, działka o
pow. 871 m2, wszystkie media, telefon, własny parking, atrak
cyjna lokalizacja, na każdą działalność gosp., możliwość za
mieszkania, odbiór sanepidu, w Obornikach Śląskich, -170.000
zł. Oborniki Śląskie, tel. 0504/25-24-06
PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY METALPLAST pow. 15
m2, biały, 2 wejścia, 2 okna, inst. el., wentylator, stan b. dobry,
bez lokalizacji, - 6.000 zł. Strzegom, tel. 0605/43-76-39
PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY w Środzie Śląskiej, ze
sklepem o pow. 100 m2 (obecnie cukiernia), plac o pow. 444
m2, nadaje się na każdą działalność lub mieszkanie,»140.000
zł. Środa Śląska, teł. 071/317-58-70, 071/317-3147 .
O

PAWILON HANDLOWY pow. 250 m2, alum iniow a
ko nstrukcja, przeszklony, z wyposażeniem, prze
nośny, sprow adzony z Niemiec, - 65.000 zł. Zie
lona G óra, tel. 0608/48-11-07
W87002404

PAWILON HANDLOWY murowany, wolno stojący na działce wła
snościowej, 75 m2, na każdą działalność, 4 km od Wrocławia, 90.000 ń„ teł. 0609/84-50-03
PAWILON HANDLOWY pow. 40 m2, wym. 8x5 m, okna i drzwi
metalowe, rozbieralny, -11.500 zł., tel. 0501/0541-82
PAWILON HANDLOWY 15 m2, we Wrocławiu, na placu przy ul.
Orzechowej 2a, na każdą działalność gosp., umowa z miastem
do 2011- r, - 15.000 zł lub wydzierżawię., Wrocław tel.
071/348-55-91 w godz., 21:30-22:30, 076/721-73-91
PAWILON HANDLOWY murowany, pow. 60 m2, w centrum Bie
lawy. • 70.000 zł. Bielawa, tel. 074/83345-73, 074/833-23-83
.PAWILON HANDLOWY o pow. 20 m2, w Lubinie na os. Ustro
nie IV, z płyty obornickiej, woda, prąd 230V/400V (II taryfa), WC,
- 14.000 zł. Chocianów, tel. 076/817-22-57, 0696/20-19-26
PAWILON HANDLOWY namiot, pow. 80 m2, kompletnie wypo
sażony, dodatkowo odzież i kontakt na zakup odzieży w rewe
lacyjnie niskich cenach, latem handel nad morzem + uzgodnio
na rezerwacja miejsc (Dżwiżyno, Mielno), dla obsługi przycze
pa kempingowa * biznes plan, - 25.000 zł. Hajduki Nyskie, gm.
Nysa. teł. 077/433-08-37, 0606/29-97-60
PAWILON HANDLOWY typ obornicki, 3-segmentowy, pow. 45
m2, bez miejsca, - 14.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755^27-64,
0505/87-31-29
-PAWILON.HANDLOWY OBORNICKI 60 m2, 10x6 m, wys.
2.7-3.0 m, dwa osobne wejścia, łatwy. w.montażu, możliwość
podziału na dwa mniejsze, • 25.000 zł. Kłodzko', tel.
074/866-99-32, 0609/69-96-74
PAWILON HANDLOWY z 1996 r., pow. 117 m2. wszystkie me
dia, z możliwością nadbudowy piętra mieszkalnego, w ciągu
pawilonów, w Lubinie na osiedlu Ustronie, na każdą działalność,
- 230.000 zł. Lubin. tel. 076/724-75-58, 0692/98-56-73

L E G N IC A

NIERUCHOMOŚĆ w centrum Legnicy, księga wieczysta, miesz
kanie 2-poziomowe 160 m2 (w tym salon o pow. 60 m2), bezczynszowe, lokal handlowy 100 m2, poddasze o pow. 200 m2, piwnica,
3 pomieszczenia gospodarcze, całość po remoncie, łączna pow.
600 m2, - 300.000 zł. Lubin, tel. 076/846-00-27
NIERUCHOMOŚĆ 4 hale po 6000 m2, magazyn 800 m2, domek
120 m2, teren utwardzony, ogrodzony, działka 5 ha, prąd, wodą
blisko autostrady A4, osobna lokalizacja, • 230.000 zł. Niemodlin,
powiat opolski, tel. 0601/18-89-26
OBIEKT AGROTURYSTYCZNY o pow. 250 m2, na działce 2200
m2, położony 5 km od Zieleńca, po remoncie, - 35.000 zł. Lasówka. tel. 074/811-90-02
OBIEKT PRODUKCYJNY hala 200 m2, biura 150 m2, zaplecze

0P040153
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PAWILON HANDLOWY typ .obornicki*, z pełnym wyposażeniem
do branży spożywczej, pow. 50 m2, przy ul. Pawiej 11, w Lubi
nie, • 50.000 zł. Lubin, tel. 076/849-1044
PAWILON HANDLOWY METALPLAST pow. 30 m2. wszystkie
media, działający, • 23.000 zł. Lubin, tel. 0604/53-48-97,
0602/45-7845
PAWILON HANDLOWY WOLPYT pow. 24 m2, z zapleczem. 22.000 zł. Lubin. tel. 0509/12-54-83
PAWILON HANDLOWY w Oleśnicy, pow. 18 m2. z wyposaże
niem. • 24.000 zł. Oleśnica, tel. 071/798-10-34,071/793-30-08,
0501/44-5645
PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2. WC, prąd, woda, piwnica,

A U T O S Z Y B Y

W O Ł Ó W

M O N TA Ż P R ZY C IE M N IA N IE (A TEST IS IC ) °p030394
ul. Kościuszki 27 (ZSR); tel. 071/389-51-58, 0-604 205 273
socjalne, pow. 40 m2, mieszkanie pow. 50 m2, działka pow. 7 a, 120.000 zł. Złotoryja, tel. 0601/44-73-20

O

ODDAM W DZIERŻAWĘ 10-LETNIĄ, POWIERZCHNIĘ na handel, restaurację, serwis i salon samo
chodowy, hurtownię, biura w zamian za wykończe
nie pomieszczeń., teU 0607/57-43-61

W01025374

O

ODDAM W DZIERŻAWĘ KIOSK HANDLOWY pow.
35 m2, Wrocław-Pilczyce - 300 zł/mies. + prąd. W ro
cław, tel. 071/357-57-04 W02010184

O

ODSTĄPIĘ PIĘKNY LOKAL (z powodu w yjazdu) w
centrum Świdnicy, z siłow nią dla kobiet. Siłownia
kom pletnie wyposażona, NA TOPIE, prosperująca.
Ś w id n ic a , te l. 0 509/36-00-21, 0 504/27-00-48,
0607/23-73-15
W01036444

O

OKAZJA1!! Z powodu choroby, ta n io sprzedam dwa
lokale usługowo-użytkowe, nadające się na każdą
działalność, we Wrocławiu, pow. 20 m2 i 40 m2,
dobrze prosperujące, w te j chw ili sklep spożywczy
i bar, wszystkie zezwolenia i o d b io ry »69.000 z ł za
całość lub zamienię na dom , mieszkanie, inne pro
p o z y c je ., t e l. 071/34 8-07 -0 5 , 0 71/341-91-52
W 01039204

wyposażenie do działalności handlowo-usługowej, w centrum
miasta, - 16.500.zł. Paczków, tel. 077/431-66-32
PAWILON HANDLOWY wszystkie media, wyposażony, -43.000
zł. Twardogóra, powiat oleśnicki, tel. 0601/2146-08
PAWILON HANDLOWY pow. 30 m2, z lokalizacją na targu w Wał
brzychu, - 80.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-59-35 po godz. 18
PAWILON HANDLOWY wolno stojący, murowany, umeblowa
ny, z telefonem, 21 m2, we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej, na
biuro, usługi, handel, - 10.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-14-28
PAWILON HANDLOWY w Wałbrzychu, dzielnica Podzamcze,
pow. 95 m2, - 50.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-02-80,
0504/10-64-01
PAWILON HANDLOWY METALPLAST os. Biskupin, przy ul.
Bacciarellego, pow. 21 m2, • 15.000 zł. Wrocław, tel.
071/792-34-04, 0503/74-06-28
PAWILON HANDLOWY METALPLAST pow. 24 m2. z płyty obor
nickiej. bez lokalizacji, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0603/40-64-27
PAWILON HANDLOWY 3-segmentowy, rozbieralny, instalacja
elektryczna kompletna, przyłącze, instalacja wodna i WC, pow.
55m2, bez lokafizacji, - 37.500 zł. Wrocław, tel. 0601/41-23-35
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A01641 http://wkz.autogielda.com.pl)
PAWILON HANDLOWY 75 m2, w Bardzie, w centrum miasta,
wszystkie media, po remoncie, • 31.000 zł. Wrocław, tel.
0601/70-50-71
PAWILON HANDLOWY 20 m2. woda, prąd, WC, alarm, -12.000
zł. Wrocław, tel. 0694/2546-55

PAWILON GASTRONOMICZNY prosperujący przy hipermarkecie
we Wrocławiu, - 75.000 zł. Wtocław, tel. 0696/48-01 -42

BEZ ZEZWOLENIA

JAWIATRÓWEK
'GAMO, WALTHER, CROSMAN, HATSAN I Inne,
Jedno I wielostrzałowe od 250 zł
r ,

WEBLEY-PATRIOT angielski

k lA łlin C P ,

NUW UOb.

NOWOŚĆ
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prędkość wylotowa 356 m/s!
PISTOLET pneum. HATSAN - 250 zł
+ kulouchwyt gratislll

B E Z ZEZWOLENIA

WIATRÓWKI GWINTOWANE
NOŻE I NARZĘDZIA: V IC TO R IN O X, LATHERMAN, GERBER,
o raz s p rzę t łu c zn ic zy , p a in tb a ll I s u rv lw a l.

PU M A

SKLEP Z BRONIĄ
Wrocław ul. GWARNA 13, (vis a vis Dworca Głównego) tel./fax (071) 341 92 49
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b pracujących, bez nałogów, do 960 zł/młes!* Wrodato, tel. ?
/796«#N}7 *
•
/
"POSZUKUJĘ DO mNAJĘCtA mieszkania minimOm 3-pokojowego lub domu, na agencję towarzyską we Wrocławiu. Wrodaw, tel.
0695/62-09-24
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA GRUNTU na stoisko handlowe, w
ciągu komunikacyjnym, na prywatnej posesji, przy ul. prowadzącej
do dzielnicy willowej. Wrocław, tel. 0600/52-11 -84
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA hali produkcyjnej, o pow. ok. 800
m2, z zapleczem biurowym i sanitarnym, prąd 50 kW, w okolicach
Wrocławia.-. Wtodaw. tel. 0603/52-76-38
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA KIOSKU lub stoiska handlowego,
nadającego się do sprzedaży prasy. Wtocław, tel. 0608/03-59-20
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNI na warzywniak,
na terenie prywatną posesji, najchętniej na ulicach dojazdowych
do dzielnic willowych. VWodaw, tel. 0600/52-11-84
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania 1-pokojowśgo, ume
blowanego, do 600 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 0501/47-52-60,
0606/97-53-70
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania 1-1ub 2-pokojowego,
może być w starym budownictwie - do 300 zł/mies lub kupię do
25.000 zł. Wrocław, tel. 0601/67-00-55
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA, POKOJU osobne
wejśde, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0507/64-33-72
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania małżeństwo, możliwa
pomoc w prowadzeniu domu, opiece nad dzieckiem lub starszą
osobą Wrocław, tel. 0692/94-64-68
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania dla małżeństwa, w za
mian za wykonanie remontu, opiekę, inne propozycje. Wrocław,
tel. 0505/74-66-16
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu użytkowego, pow. ok. 40
m2. Wrocław, tel. 071/785-7949
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA powierzchni magazynowej, pow.
450-600 m2, ogrzewana, najchętniej z rampą w południową czę
ści miasta, możliwość wyremontowania, lub kupię. Wrodaw, tel.
0603/19-2341
POSZUKUJĘ DOWYNAJĘCIA POMIESZCZENIA warsztatowego,
ogrzewanego na Klednie lub w okolicy. Wrodaw, tel. 0600/43-10-17
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania dla młodego małżeń-.
stwa, w bloku, bez pośredników - do5ÓÓ żł +liczniki. Wrodaw, tel.*
0691/19-15-62
•
PRZYJMUJEMY BEZPŁATNIE ZGŁOSZENIA MIESZ
KAŃ DO SPRZEDAŻY. BN STANLEY, tel.
071/783-30-12,071/783-30-13
N80000334
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RESTAURACJA poniemiecka, pow. 358 m2, sala ze sceną dział

miejscowości Pisarzowice k. Brzegu, - 44.000 zł. Brzeg, tel.
077/411-13-33, 0604/11-57-19
WARSZTAT SAMOCHODOWY murowany, 70 m2, jedno stanowi
sko, możliwość budowy mieszkania nad warsztatem, rok budowy
1995, działka 6.5 ara, ogrodzona, - 48.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel.
0604/7545-05, 071/381-10-15
WARSZTAT SAMOCHODOWY w Wałbrzychu, murowany, kanały,
'podnośniki, magazyn, pomieszczenia biurowo-socjalna, media,
parking, przy główną ulicy, księga wieczysta, - 250.000 zł. Wro
daw, td. 071/348-30-85
WARSZTAT SAMOCHODOWY pow. 229 m2, księga wieczysta,
sala napraw, kompresownia, magazyny, WC, łazienka, biura, me
dia, parking, - 260.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-91-82,
071/348-74-30 .

w w w . P RZYC 1JEM N IA N IE -SZ Y B , p I
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folie antywłamaniowe
folie lustrzane
folie matowe
autofolie
montaż, sprzedeż

52-016 WROCŁAW, ul. Czechowicka S
tel. 10711 341 68 07, 0603 808 509
łazienka, WC, CO, możliwość adaptacji poddasza, budynek gosp.,
ogród, - 83.000 zł. Karszów, powiat strzeliński, tel. 071/393-21-07
POŁOWA DOMU poniemieckiego, do remontu, pow. całkowita 345
m2, pow. mieszkalna 76.5 m2, zabudowania, w Stanowicach k.
olawy, • 25.000 zł. Oława, tel. 071/313-35-91
POŁOWA DOMU - parter, pow. 120 m2, piwnicą strych, garaż,
dziafca budowlana o pow. 1250 m2, wszystkie media, • 300.000 zł.
Sobótka, tel. 071/390-37-90
POŁOWA DOMU na wsi, pow. mieszk. 60 m2, strych, piwnica, dział
ka siedliskowa pow. 33 a, w miejscowości Mieczków k. Kostomłotów, ■ 18.000 i . Środa Śląska, lal. 071/396-86-15
POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczą poniemiecki, pow. 120
m2, zabudowania gosp. 40 m2, działo 10.5 a, ocieplony, 5 pokoi,
kuchnia, łazienka, wszystkie media, ładna dzielnica, zadbany, 180.000 i. Świdnica, tel. 0603/50-84-62
POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej z 1984 r., działka 302
m2, zagospodarowana, ogrzewanie miejskie, wszystkie media, we
Wrocławiu na Różańce. • 415.000 zł. Wrodaw. tel. 071/343-72-37,
0609/92-82-33, 071/325-98-16
POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej na Biskupinie, 120/400
m2, do remontu, • 390.000 zł. Wrodaw, teł. 0601/0844-66
POŁOWA DOMU w zabudowie bGźniaczej w budowie, we Wrocła
wiu, na os. Złotniki, pow. 300 m2, na działce o pow. 830 m2, salon
o pow. 60 m2, garaż o pow. 23 m2,4 sypialnie, wybudowany w

ka 830 m2. do kapitalnego remontu, w miejscowość turystycznej.
12 km od Jeleniej Góry, - 20.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/07-28-70
RESTAURACJA na 40 osób, z hotelem na 20 osób, pomieszcze
nia gospodarcze, pełne wyposażenie, działka własnościowa, pow.
25 arów, 800 m od autostradyA4, cena -1.500 zl/m2. Krzywa, pow.
legnicki, teł. 0602/68-05-61
RESTAURACJA pow. 350 m2, salą zaplecze, sanitariaty, komfor
towe, wykończone, z wyposażeniem, piętro 150 m2: 5 pokoi, 2
łazienki wykończone i wyposażone, strych nad salą; 200 m2, za
projektowane 8 pokoi z łazienkami, zrobione dopływy i odpływy
wodno-kanal, - 750.000 zł. Żarów, pow. świdnicki, teł. 0602/78-09-06
(zdjęcia do tej olerty można zobaczyć w internecie pod numerem •
AC0721 http://wkz.autogielda.com.pl)

AUTOSZYBY

SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY + solarium, pow. 50 m2,
- 25.000 zł. Wrodaw, teł. 0607/10-36-89
SALON SPRZEDAŻY PŁYTEKCERAMICZNYCH450 m2, w Świd
nicy, wyposażony w boksy łazienkowe, prosperujący, - 30.000 zł.
Lubin, tel. 0605/27-08-50
SKLEP wolno stojący, na Krzykach, przy ul. Pierwiosnkowej, z wy
posażeniem, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-33-15,
0502/86-12-68
SKLEP pow. 110 m2, działka 6 a, wszystkie media, możliwość za
mieszkania, pow. mieszkalna 70 m2, pow. sklepowa 40 m2, w Miel
nie (10 km od Żar), -37.000 zł. Żary, tel. 068/470-12-52,
0504/13-2740
SKLEP PRZEMYSŁOWO-SPOŻYWCZY wolno stojący, pow. 120
m2, pełne wyposażenie * działka budowlana, pow. 7 arów, • 90.000
zł (w rozliczeniu może być samochód). Komorniki, tel.
071/396-61-22
SKLEP PRZEMYSŁOWY w Śródmieściu, o pow. 38 m2, -114.000
zł. Wrocław, tel. 0602/63-36-11
SKLEP WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY w Lubinie - 50.000 zł bez
wyposażenia. Lubin, tel. 076/844-28-49 W godz. 10-18,
0691/50-03-75

ul. K ordeckiego 4
tel. 065 529-72-40
^
065 527-11-37

64-100 LESZNO
2003 r., b. ładny, atrakcyjna lokalizacja na handel, • 450.000 zł.
Wrocław, tel. 0600/36-26-05.
POŁOWA DOMU stan surowy, zamknięty, pow. 360 m2, na działce
8 a, okolice Wrocławia, okna PCV, możliwość podziału na 3 miesz
kania, Chrząstawa Mała, • 250.000 zł. Wrodaw, teł. 071/325-13-98,
0505/4040-97
POŁOWA DOMU na wsi blisko Rowy, na 1. piętrze, o pow. 110 m2,
CO, piwnica, stiych, garaż + zabudowania gosp., działka o pow. 12
a, w tym ogród i sad, - 55.000 zł. Źagań, teł. 0604/24-12-78
O

AUTOSZYBY

WYPOŻYCZALNIA KASET WIDEO 1000 filmów, etui, wyposaże
nia, • 6.500 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-91.0604/29-27-67
WYPOŻYCZALNIA KASET WIDE01000 filmów, odstępne, - 2.000
zł. Wrodaw, tel. 071/362-51-50 do g. 12 lub po g.20
ZAJAZD z motelem, pow. 300 m2, pełne wyposażenie, atrakcyjna
lokalizacja, przy trasie środa Śląska-Wrocław + działka budowla

montaż
tel. 352-75-38
z kuponem
0-601 725 182
OP014826 10% taniej

SAD 14 ha, Kryniczno, 14 km od Wrocławia, zabu
dowania, chłodnie, sprzęt, • 850.000 zł. NOVENA,.,
tel. 071/795-40-40,0604/94-36-29
W01037604

na, pow. 40 arów, • 480.000 zł (w rozliczeniu może być samochód).
Komorniki, tel. 071/396-61-22
ZAKŁAD PRODUKCYJNY - stolarnią 500 m2, działka 17 a. zaple
cze socjalno-biurowe, duży plac manewrowy, hala montażowa, produkcyjna, zaplecze i wiaty, - 200.000 zł. Koskowice, tel.
076/86645-79
ZAKŁAD PRODUKCYJNY (plasterkowanie wędlin) + rynek zbytu,
- 20.000 zł. Wrodaw. tel. 0601/7149-04
O

ZAMIENIĘ DOM jednorodzinny, nowo wybudowa
ny, w okolicach Sobótki, pow. 270 m2 - na mieszka
nie 3-, 4-pokojowe we Wrocławiu - najlepiej w dziel
n ic y K rz y k i. S o b ó tk a , te l. 071/316-23-76,
071/316-26-26
W01037194

ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, we Lwówku Śląskim, 120 km od
Wrodawia, pow. użytkowa 120 m2, działka 608 m2.5 pokoi, kuchgia. łazienka, pomieszczenia gospodarcze, garaż wolno stojący,
atrakcyjna lokalizacja -135.000 zł • na mieszkanie we Wrocławiu.
Dzierżoniów, tel. 074/64647-04, 0506/53-53-95
ZAMIENIĘ DOM ładnie położony w Jeleniej Górze - na domek we
Wrodawiu. Jelenia Góra, tel. 075/752-15-95,0695/60-5043
ZAMIENIĘDOM poniemiecki na wsi, zamieszkany, pow. 118.2 m2
-i- zabudowania gosp., dzia&a o pow. 1.02 ha, do remontu, rejon
Obornik śląskich - na mieszkanie do 65 m2, we Wrocławiu, z CO i
balkonem. Lubnów, powiat trzebnicki, tel. 071/310-8340

SPRZEDAŻ, MONTAŻ
PRZYCIEMNIA NIE

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA stoiska w centrum
handlowym lub sklepu branży odzieżowej, we W ro
cławiu. Wrocław, tel. 0507/75-87-58 W02005534

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania 1-pokojowego dla mał
żeństwa, z łazienką na okres 6 miesięcy, w Lwówku śląskim., tel.
0502/48-84-68
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu o pow. 60-70 m2, w Legni
cy, z przeznaczeniem na gabinety lekarskie., tel. 0609/68-72^88.
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania w centrum, na parte
rze, na salon masażu., tel. 0600/67-22-86
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 4-PÓKOJOWEGO
dla 6 osób, bez nałogów, z przeznaczeniem do nauki i wypoczyn
ku najchętniej na Krzykach, na okres 18 mies., do 920 zł/mies.
Kamieniec Wrodawski, tel. 071/79647-87
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania 2-pokojowego w Lubi
nie. Polkowice, tel. 0696/05-39-22
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu pow. 40. m2, w Prochowi
cach, Lubinie lub Legnicy. Prochowice* powiat legnicki, tel.
0697/89-02-64
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania, 1995 r., 77 tys. km w
Wałbrzychu, w zamian za opiekę i opłaty licznikowe. Wałbrzych,
tel. 0608/11-90-57
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA pomieszęzenia na działalność go
spodarczą z zapleczem gospodarczym lub bez, na warsztat. Wil
czyce, powiat wrocławski, tel. 0506/76-71-14
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania 1-pokojowego lub po
koju, na Muchoborze Wielkim lub okolicy, w zamian za opiekę. Wro
cław, tel. 0696/33-20-38
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu o pow. do 69m2,'na sklep,
'może być z wyposażeniem. Wrocław, tel. 071/792-34-04,
0503/74-06-28
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA stoiska handlowego, w Centrum
Handlowym .Gaj’. Wrocław, tel. 0609/23-51-50
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania - do 600 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/351-51-12
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu małego, na fryzjerstwo, chęt
nie z solarium, tipsami itp. Wrocław, tel. 0695/72-14-50
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA pokoju na Krzykach, dla uczącego
się i pracującego pana, 28 lat, bez nałogów, do 200 zł/mies. Wro
cław, teL 0506/94-83-12
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 4-POKOJOWEGO
dla 5 osób, na Krzykach, na okres ok. 2,5 roku, dla studentów i

WOLNE MIEJSCA POD BUDOWĘ pawilonów han
dlowych typu Metalplast we Wrocławiu, oferuje Sto
warzyszenie Handlowców. Oferty prosim y składać
telefonicznie pod poniższy numer telefonu. Doku
mentacja techniczna oraz pozwolenia do wglądu w
s ie d z ib ie S to w a rz y s z e n ia . W ro cła w , te l.
071/788-74-27 w godz. 12-18
97002679

W rocław, ul. Żm igrodzka 75

sprzedaż, montaż,
przyciemnianie
O
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PAWILON HANDLOWY METAlPLASFtaedia’ miejsWe, z fokałizacją, - 65.000 zł. Wtocław, tei-071/788-^-27.0603/^9^03-91 .
PAWILON HANDLOWY pow. 22 m2, Wrocław-Gądów, ós. KosrrtCh
nautów, • 17.000 zł. Wrocław, teł. 071/351-5142
PAWILON HANDLOWY po modernizacji, z wejściem do środka i
lokalizacją (plac handlowy „Heimes", przy ul. Orzechowej 2) -13.000
zł lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 071/793-22-71,0603/70-79-32
PAWILONY HANDLOWE różne, cena od 500-2000 zł. Wrocław,
tel. 071/367-58-91, 0501/34-22-51
PENSJONAT .Karkonosze”, w górach, dobra lokalizacja i dojazd,'
pokoje z łazienkami, z pełnym wyposażeniem, • 780.000 zł., tel.
0505/24-9346
PENSJONAT z barem i kawiarnią pow. 680 m2, stajnie dla koni,
działka pow. 40 ha, - 670.000 zł. Giżyn, powiat myśliborski, teł.
095/747-77-28. 0600/25-95-54
PENSJONAT mały, kameralny, nowy, na przedmieściach Karpa
cza, - 450.000 zł. Karpacz, tel. 075/643-96-23,0605/54-88-69
PENSJONAT obiekt o pow. 250 m2, na działce o pow. 2200 m2,5
km od Zieleńca, po remoncie w 1992 r., c.o. gazowe, 9 pokoi, 3
łazienki, 2 kuchnie, - 360.000 zł. Lasówką tel. 074/811 -90-02
PENSJONAT o pow. 550 m2, wybudowany w 1999 r., 34 pomiesz
czenia (3 apartamenty 6-osobowe i 4-osobowe, 2 pokoje 2-osobowe), w każdym aneks kuchenny, łazienka, TV SAT, lodóv*a, pełne
wyposażenie, telewizory, meble, świetlica o pow. 40 m2, mieszka
nie dla gospodarzy (4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki), 3 garaże, 12 km
od Czech. • 1.100.000 zł, Otmuchów, tel. 077/431-51-82
PENSJONAT w Ustce) 400 m od morza, po remoncie, na 40 osób,
- 700.000 zł. Wrocław, tel. 0600/07-29-71
PERFUMERIA REFAN w dzielnicy Psie Pole, odstępne za towar i
wyposażenie, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 0608/05-95-21
PIĘTRO DOMU wolno stojącego, CO etażowe, księga wieczysta,
pow. 82 m2, 3 pokoje, kuchnia, działka 600 m2, w okolicy Namy
słowa, - 90.000 zł. Kępno, teł. 062/782-77-57, 0693/8642-39
POŁOWA DOMU na wsi poniemieckiego, pow. 120 m2, 20 km od
Wrocławia, do zamieszkania, 3 pokoje, kuchnia, łazrenfea, hol, WC,
c.o. węglowe, księga wieczysta, na działce o pow. 9 arów, ogró
dek, -110.000 zł., teł. 0600/89-52-24
POŁOWA DOMU o pow. 180 m2, z osobnym wejściem, dużym
garażem, który można przeznaczyć na działalność gospodarczą
w centrum Borowa, - 70.000 zł. Borów, powiat śteeiiński, tel.
071/793-88-62, 0605/39-52-12
POŁOWA DOMU 3 pokoje, kuchnia, poddasze do adaptacji, CO,
całość podpiwniczona, dzidka 700 m2, pomieszczenie gospodar
cze, - 65.000 zł. Głuchów Górny, powiat trzebnicki, tel.
071/312-86-89, 0603/04-99-63
POŁOWA DOMU w Karszowie, pow. 100 m2,4 pokoje, kuchnią

R U T O * S Z V B Y
O

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO - USŁUGOWA „HERMEX” w Miękini sprzeda pawilon handlowy w Mię
kini o pow. użytkowej 105 m2 wraz z przyległym
gruntem na działalność gospodarczą, szczegóło
wych informacji udziela Zarząd S p ó łd zie ln i.., tel.
071/396-12-38,071/396-12-39
W01037974

O

SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ DOM 6 pokoi + zabu
dowania gosp., na działce 1800 m 2 ,16 km od Wro
cławia, kierunek południowy (Kobierzyce) • na 2
m ie szka n ia 3 -p o k o jo w e ., te l. 0608/42-18-64
W01039044

O

SPRZEDAM, ZA M IE NIĘ, W YNAJM Ę POŁOWĘ
DOMU w zabudowie bliźniaczej pow. 220 m2, dział
ka o pow. 7,5 a, 10 km od centrum Wrocławia, bez
pośredników., tel. 0608/39-27-50
W01034364

TRZEBNICA, UL. MOSTOWA 3
Tel. 71/387-14-01.0-608 532 126 I
ZAMIENIĘ DOM 140-m2, ocieplony, po remonde kapitalnym, oko
lice Sobótki, przy trasie na Świdnicę, na mieszkanie 4-pokojowe,
własnościowe, we Wrocławiu. Sobótka, tel. 0691/55-73-50
ZAMIENIĘ DOM 2 łazienki, kalle, gładzie, wszystkie media, piękny
ogród, warsztat z mieszkaniem, działka 43 ary, 40 km od. Wrocła
wia, na mieszkanie, z dopłatą. Wrodaw, tel. 0692/71-65-71
O

STACJA PALIW oraz LPG, przy drodze Wrocław-Zielona Góra,
parking dla tirów, restauracja, sklep - 1.500.000 zł. Lubin, tel.
076/849-11-14 po godz.20
STACJA PALIW przy trasie Świebodzice - Strzegom, działka ogro
dzona, własnytransformator, do wykończenia -105.000 EUR. Świe
bodzice, tel 0601/57-06-17
STODOŁA pow 175 m2, działka budowlana o pow. 921 m2, przy
głównej ulicy, w Kątach Wrocławskich, - 39.500 zł. Kostomłoty, tel.
071/317-0249 po godz. 19
STODOŁA gm. Wołów + zabudowania gosp., działka 16 a ♦ grunt
rolny o pow. 12 a, atrakcyjna lokalizacja, • 15.000 zł. Sosnówka,
tel. 075/761-77-04, 0602/1941-04
UBOJNIA DROBIU w ciągłej ekspioatacp, kat BI, 8 km od Legni
cy, - 390.000 zł., tel. 0602/71-20-92
WARSZTAT z halą pow. 300 m2, działka 4000 m2, wszystkie me
dia, przy drodze Rawicz • Lubin, • 89.000 zł lub zamienię. Załęcze,
powiat rawicki, tel. 0604/22-32-45
WARSZTAT SAMOCHODOWY pow. 70 m2, działka pow. 3 a, w

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl

ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIAspółdzielczo-własnościowe pow. 49 m2, na 3. piętrze w bud. 10-piętrowym i 31.5 m2. na 1. piętrze w bud. 4-piętrowym •
na mieszkanie 4-pokojowe, spółdzielczo-własnościowe, pow. 80-90 m2 lub zamienię je dno z dopłatą.
Wrocław, tel. 071/357-65-66 W02009414

f-kFOTELIKI
H U M SAMOCHODOWE
wózki, łóżeczka
chodziki
akcesoria dla
niemowląt
odzież, pościel
HURTOWNIA ART. H S
DZIECIĘCYCH
"B A JK A "!

Wrocław, ul. Długosza 2/6 s
tel.(071)327-32-53
°
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NAKŁAD

KONTROLOWANY

JWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

Określenia wyrazów krzyżówki podano w przypadkowej kolejności, ujawniając w diagramie wszystkie litery N. Litery
znajdujące się w polach oznaczonych kropką w dolnym prawym rogu, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie krzyżówki.
OKREŚLENIA WYRAZÓW:

■kwas rozolowy, auryna

- kolczasty krzew owocowy

■urządzenie do wbijania pali
■stan psychicznego zobojętnienia
■gruczoł dokrewny u kręgowców
• dowódca drużyny w wojsku
■futrzany skafander eskimoski
- wełna włoska
■główna tętnica
■zimnokrwisty koń pociągowy
■meksykański sukulent
■wygląd zewnętrzny, postać
■myśliwska broń palna, flinta
■zasadowy barwnik do jedwabiu
■straż przednia, czołówka
■tkanina z wełny czesankowej
• wysłużony żołnierz
- drugi termin egzaminu

- papuga popielata
- angielskie z drzewa
pimentowego
- szkoła wyższa
- daszek nad wystawą
sklepu
- w Zodiaku od 21.1 do 19.11
- początek ery
- mocne piwo angielskie
- kłujący chwast
- eskapada
- tajna policja hitlerowska
- człowiek małostkowy i
obojętny na dobro ogółu

R o z w ią z a n ie z n a k le j o n y m

O/DOLNOŚLĄSKI, tel, 071/332-83-87
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n a d s y ł a ć n a a d r e s r e d a k c j i.

- rek la m a c je rek la m p ła tn y c h
tel. 346-94-90
D z ia ł O g ło s z e ń B e z p ła tn y c h
kierow nik działu: Józefina Koczenasz
tel.3 4 6 -9 4 -3 0
- rek la m a c je ogłoszeń d ro b n y c h
tel. 071/346-94-31

■ •■ ■ ■ •

N

□
□
□

re g io n a ln a g a z e ta o głoszeniow a
wydawana w poniedziałki, środy i piątki
W YDAW CA:
P.P. i U. S T Y M A R S p . z 0. 0.
http:Ww w w .au to g ield a.co m .p l
e-m a il: rek la m a @ a u to g ie ld a .c o m .p l
A d re s re d a k c ji
50-440 W rocław, ul. K ościuszki 135
R e d a k t o r N a c z e ln y
J a n u sz Stym a, tel./fax 346-94-00
R e d a k to r p ro w a d z ą c y c zęść p u b lic y s ty c z n ą
M aciej B ielaw ski, tel. 346-94-50
m ag a z y n@ autogielda.com .pl'
D z ia ł R e k l a m y i K o l p o r ta ż u
kierow nik: Dorota Ambrożewicz
tel. 346-94-90
- przyjm ow anie reklam ram kow ych
tel. 346-94-94, fax 346-94-95
reklam a@ autogielda.com .pl
- p rzy jm o w a n ie m odułów tekstow ych d ru k ie m
p o g ru b io n y m
J / f a x 346-94-96
•
reklam a@ autogielda.com .pl
- in te rn e t
tel. 346-94-70 '
jm iskiew icz@ autogielda.com .pl
- k o lp o rta ż
tel. 346-94-96
kolportaz@ autogielda.com .pl
U W A G A !!!
P R E N U M E R A T Ę P R O W A D Z I R U C H S.A .

•
■ ■ ■ m■
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G r a t u lu j e m y . N a g r o d y w y ś le m y p o c z t ą !

D RU K U JEM Y B EZPŁA TN IE
ogłoszenia osób pryw atnych typu "sprzedam kupię", pod w arunkiem podania ceny. Ogłoszenia
te przyjmujemy listownie, intem etem i telefonicznie
(fkxem), pod num erem
te l. 0 7 1 /3 4 2 -1 8 - 1 4 , f ą x 0 7 1 /3 7 2 -5 6 - 5 4 ,
w godzinach: pon.-pt. od 600 d o lS 30
soboty od 800 do 1400, a także poprzez naszych
akwizytorów na giełdach samochodowych.
Z a tre ś ć o gło sz e ń re d a k c ja n ie o d p o w ia d a .
Z a s trz e g a m y s o b ie p r a w o d o o sta te c z n e j re 
d a k c ji o gło sz e ń b e z p ła tn y c h , w ty m ró w n ie ż
d o s k ra c a n ia te k s tu w p r z y p a d k a c h p rz e k ro 
c z e n ia p o jem n o śc i in fo rm a c y jn e j p rz y ję te j
d la o g ło szen ia d ro b n e g o .

REKLAMY PŁATNE PRZYJMUJE:

a d re s y i te le fo n y b iu r w s p ó łp ra c u ją c y c h
d ru k u je m y n a s tr o n ie r o z k ła d o w e j
R ealizujem y ró w n ież z le c e n ia p rzysłane p o c z tą
lu b faxem ( n r 0 7 1/346-94-95) pod w arunkiem
z ałączenia dow odu w płaty n a n a sze 1konto. R e 
klam y,te b ę d ą drukow ane p o wpłynięciu pienię
dzy n a nasze konto bankowe.
Podatnicy VAT proszeni ś ą o upoważnienie nas do
wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
W razie jakichkolw iek wątpliw ości c o d o wymia
rów ogłoszenia reklam ow ego i jeg o ceny, prosim y
przesłać treść ogłoszenia faxem , określim y jeg o
w ielkość, ustalim y cenę, udzielim y potrzebnych
w yjaśnień p o d tele fo n e m 3 46-94-94.

reklamy autokom isów m uszą zawierać wykaz ofe
rowanych do sprzedaży samochodów, innych to
w arów , rok produkcji i cenę. O fe rta sprzed aży m a
zajm ować nie mniej niż 50% powierzchni reklamy,
t f ^ im a ln a w iekość 50 cm 2.
najm niejsza w ielkość ogło sz e n ia

- 10 cm 2.

# M oduł reklam ow y drukiem pogrubionym : tekst
do 240 znaków m aszynow ych, b e z rysunków i
elem entów grafiki, w yróżnik, w ielkość czcionki
o d 5.3 do 6 pkt. - 1 3 zł ( z VAT)
# M oduł reklamow y bazowy: tekst do 240 zna
ków m aszynowych, bez rysunków i elem entów
grafiki, wielkość czcionki od 6 do 6,5 pkt. jak o
oferty m atiym onialne, biur nieruchom ości, tury
styczne, dotyczące pracy, - 6 zł (z VAT)
• U W A G A !!! N ie drukujem y m odułów rozpo
czy nających się o d litery b ą d ź grupy liter. P o 
czątkiem m odułu m oże być ty lko pełny w yraz.
R edakcja zastrzega sobie praw o do p rzered ag o 
w ania o głoszenia zgodnie z obow ią z u ją c ą z a 
s a d ą ja k rów nież d o skrócenia treści o g ło sz e 
n ia gdy p rzek racza 240 znaków.
• fotooferty w internecie (d la osób prywatnych):
a. 28 dni em isji na stronie
w w w .autogielda.com .pl, 1 do 3 zdjęć + opis
...... - 1 4 zł (z v a t )
b .2 8 dni w in ternecie + o ferta w gazecie
(8 w y d a ń ) ....................
-37,20 zł (z,VAT)
c. 28 dni w in ternecie + oferta w gazecie
(1 2 w y d a ń )
................ 48,80 zł (z VAT)

UWAGA:
Nie drukujem y ogłoszeń, które nie są opłacone.
R e k la m a c je r o z p a try w a n e s ą d o p ięc iu d n i
o d d a ty u k a z a n ia się rek la m y .
N u m e r n a sze g o k o n ta :

P.P. I U. STYMAR sp. z o.o.
ING Bank Śląski

Oddział we Wrocławiu
271050 15751000 0022 68€0 6 35 T

T 2.03.2004

nalne, w Chocianowie, Legnicy, Lubinie lub sprzedam. Chodanów,
tel. 076/817-22-57, 0696/20-19-26
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, we Wrocławiu, pow. 36 m2,
spółdzielczo-własnościowe, balkon, kuchnia, księga wieczysta, licz
niki, media miejskie - na inne, może być większe, we Wrocławiu,
CO miejskie, od I piętra. Ebląg, tel. 055/234-35-11 wewn. 1615,
055/235-76-89
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe w Głogowie, pow. 60 m2 - na
2-pokojowe, w Głogowie lub Lubinie. Głogów, teł. 076/726-33-49
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe własnościowe, o pow. 64 m2
- na 1. piętrze, na dom w Głogowie lub okolicy. Głogów, tel.
076/834-87-51
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Głogowie, pow. 63.3 m2 - na mniejsze,
w Głogowie lub Pokowicach. Głogów, tel. 0606/91-57-77
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe spółdzielczo-^asnościowe,
41 m2, w Jełczu-Laskowicach - na Wrocław, kwaterunkowe, spół

dzielcze, podobne, najchętniej na Krzykach, inne propozycje.
Jelcz-Laskowice, teł. 071/363-64-39
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, pow. 48 m2,1 piętro, w
Kłodzku - na mieszkanie 1-pokojowe, we Wrocławu, może być w
okolicy os. Bolesława Krzywoustego lub Zgorzeliska. Kiełczów, tel.
071/398-80-96, 0601/74-04-10
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe w Legnicy, balkon, łazienka
- na mieszkanie 3-pokojowe lub połowę domu na wsi, w okoficy
Legnicy. Legnica, tel. 076/850-17-61
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe pow. 40 m2, w Głogowie, os.
Kopernika, duży pokój i kuchnia, przedpokój, łazienka + WC, bal
kon, słoneczne, telefon, na większe lub podobne w Legnicy. Lubin,
tel. 076/846-59-94, 0605/67-9807
ZAMIENIĘ MESZKANIE 3-pokojowe na parterze, pow. 63 m2, w
Głogowie - na podobne lub mniejsze. Lubin, tel. 0691/96-39-16
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe 74 m2, w Oławie, balkon,
spiżarka, 2. p., na mniejsze. Oława, tel. 0695/22-05-27

ODSZKODOWANIA

D z ia ł R e k la m y :
W ro c ła w , u l.-K o śc iu sz k i 135, p o k ó j 2 2 1 ,
tel. 3 4 6 -9 4 -9 4 , p o n .-p t., w g o d z . g ^ - l ó 00

C e n y re k la m :
p ierw sza s tr o n a ................... - 1 3 ,0 0 zł/cm 2*VAT
osta tn ia s tr o n a ........................ - 8,50 zł/c m ^ Y A T
stro n a d ruga, przedostatnia
i strony ro zk ła d o w e................ - 4,00 zł/cm^+YAT
p o z o s ta łe ................................... - 2,60 zł/c m ^ Y A T
autokom isy, przetargi i licytacje
........... ........... ............ , - 1,70 z ł/c m W A T
w y bór m ie jsc a reklam y - 1 0 % d o p łaty do
w artości zlecenia

ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA we Wrocławiu na dom we Wroctewiu lub w okolicach Wrocławia. Wrodaw, tel. 071/341-31-57
ZAMIENIĘ DZIAŁKĘ budowlaną wOzorowicach, 5 km od Wrocła
wia, na samochód pomoc drogową lub bus. Wrocław, tel.
0692/71-65-71
ZAMIENIĘ LOKAL użytkowy, we Wrocławiu, pow. 60 m2 - na miesz
kanie, dom, działkę budowlaną - 120.000 zł. Wrocław, tel.
071/348-07-05, 341-91-52
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 66 m2, w Legnicy - na
mniejsze, ^asnośdowe, z dopłatą., tel. 0603/77-09-96
ZAMIENIĘ MIESZKANE 4-pokojowe, kwaterunkowe, pow. 102 m2,
na parterze, na mieszkanie 3-pokojowe, bez pieców, w okolicy ul.
Pereca, z dopłatą., tei. 0505/64-73-53
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe własnościowe, pow. 67 m2,
WC, c.o., deptawoda, w Nowej Kuźni, 8 km od Chocianowa - 36.000
zi, na podobne lub mniejsze 3-pokojowe, spółdzielcze lub komu

MASZ PROBLEMY Z UZYSKAKANIEM ODSZKODOWANIA LUB ZADOŚĆUCZYNIENIA?
PROWADZIMY SPRAWY DO 10 LAT WSTECZ! BEZ WSTĘPNYCH OPŁAT!
D oln o ślą skie Centrum D ochodzenia O dszkodow ań pl. Nowy Targ 28 pok. 106,50-141 Wrocław
__________________ tel./fax (0-71) 342-14-32 dcdo@odszkodowania.com.pl_____________ 0 P031321

f i C J T f l H a S i l l g l J ROZBITE i CAŁE

skup - sprzedał

“PALC AR S”, W rocław, ul. Swojczycka 99 (przy torach)
NON STO P 0601 70 76 45, tel. 071/348 26 11, 0601 217 542 N a jw ię c ej p ła c im y ■ s p r a w d ź l

IBM

SKUP SAMOCHODOW ZA GOTOWKĘ
"SPŁACĘ KREDYT", Wrocław, tel. 071/367-11-11, 0-607 612

UNIWERAUTO
-■
' • iS)

—

Gotówka w 20'minuC>\

KUPI KAŻDE AUTO)

^ ______ Dzwoń całą dobę - tel. 071/311-71-93, 0-501 403 135 OpQ33783^r

BEZPŁATNE O G ŁO SZENIE DLA OSOB PRYWATNYCH
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI
UWAGA; nie zamieszczamy ogłoszeń beiz ceny,
z wyjątkiem ogłoszeń w rubrykach: kupię, zamiana i ogłoszeń dotyczących sprzedaży drobnych części.
sprzedam zamienię kupię

w

|

ZAMIENIĘ MIESZKANIE czynszowe, w Oławie, pow. 48 m2, taras,
działka P.O.D - na mniejsze, czynszowe, we Wrocławiu. Oława, teł.
071/313-82-47
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe komunalne w Prudniku, kuch
nia, łazienka, przedpokój, na 1. piętrze w centrum miasta, możfi
wość wykupu, na mniejsze 2 lub 3-pokojowe we Wrocławiu lub
Opolu. Prudnik, tel. 0501/85-32-52
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe 40 km od Szczecina, 120 km
do morza, komunalne, pow. 36 m2, kuchnia, łazienka, parter, od
dzielne wejście, ogródek - na podobne, we Wrocławiu lub okoficy,
do 10 km. Pyrzyce, teł. 0692/25-74-44
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe o pow. 63 m2, balkon, bar
dzo ładne, na mieszkanie we Wrocławiu. Racibórz, tel.
032/415-58-83, 0693/59-37-22
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe 40 m2, spółdziel
czo-własnościowe, z 2000 r., w środzie Śląskiej, na większe we
Wrocławiu, może być do remontu lub inne propozycje, ew. sprze
dam. środa śląska, tel. 071/317-61-77 po godz 18,0506/03-35-29
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O G ŁO SZEN IA w g a ze c ie i w in te rn e c ie ze zd ję c ia m i h ttp ://w k z.a u to g ie ld a .c o m .p l
Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie (w siedzibie firmy). Koszt emisji: 14 zł za 28 dni w internecie.
Szczegółowe informacje: pop.pl - Internetowe Systemy Sieciowe, ul. Tęczowa 57, Wrocław, tel. 071/781-71-22
spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogielda.com.pl
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0 P R O M O C J A !!!
CZĘŚCI JA P O N IA
O
DO AUT I KOREA

SZYBY SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ • MONTAŻ • NAPRAWA

W ROCŁAW , Żmigrodzka 81, tel. 071/352-96-81, 0-602 289 767
W ROCŁAW , ul. Terenowa 80 (b. ul. Buforowej), tel. 071/37-30-118
W ROCŁAW , ul. Czajkowskiego 11/13, tel. 071/325-57-21, 0-602 289 767^
KŁODZKO, ul. Mickiewicza 16, tel. 074/867-29-81

sprzedaż montaż naprawa przyciemniacie

ul. W rocław ska 53. tel. 0 62/766-85-20

W AŁBRZYCH
aleja P odw ale 1. tśl. 074/843-16-14

W rocław , u l. Ł ęczycka 9
t e l. 071/790-15-67, fax 359-18-97

0DÓW AMERYKAŃSKICH

WROCŁAW
TEL. 0-602 318-411

W ROCŁAW
ul. Robotnicza 40B . tel;.*0711/359-16-03

N A J T A N IE J ! ! !

Naprawa automatycznych
skrzyń biegów

LICZNIKI SAMOCHODOWE
KORYGOWANIE |

Ś W ID N IC A
os. S łotw ina 90. tel. 074/856-55-62

N IE M IE C K IC H

RWIS

Wrocław, ul. Torfowa 43, tel./fax 071/372-63-01, 0601 780 378

G W ARANCJE! ! !

tryczne (II taryfa) - na mieszkanie 3 lub 4-pokojowe, o podobnym
standardzie. Wrodaw, tel. 071/341-51-46 po godz. 16
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 44 m2, w starym
budownictwie - na mieszkanie kwaterunkowe, w nowym budow
nictwie, może być zadłużone. Wrodaw, tel. 071/328-81-51
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe o pow. 57 m2, kwaterunko-

na mniejsze, 1-pokojowe, własnościowe. Wrocław, -Jel.
071/329-02-32
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe Śródmieście, pow. 55 m2,
kwaterunkowe, po remoncie, nowe okna i podłogi, łazienka z WC,
na 1 piętrze, w budynku 4-piętrowym - na mieszkanie na os. Popowice lub inne. Wrocław, tel. 071/350-90-10 po godz. 18,
0504/03-80-93

we, nowe budownictwo, CO, jasna kuchnia, zadbane - na miesz
kanie 3-pokójowe. Wrocław, tel. 071/344-29-09
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe 92 m2, kuchnia, łazienka,
balkon, rozkładowe, słoneczne, 2 p. - na mały domek, w okol. Wro
cławia lub 2 oddzielne mieszkania. Wrocław, tel. 0607/24-18-78
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, 34 m2, w centrum miasta,
przy Dworcu Głównym, z garażem, na większe w Dusznikach Zdroju

Zasady przyjmowania ogłoszeń drobnych
~ Waru-nkiem ukazania się ogłoszenia w żądanym wydaniu „Auto Giełdy Dolnośląskiej” jest wypełnienie kuponu
z ostatniego numeru gazety i złożenie go w poniższych terminach:
- na wydanie poniedziałkowe - do soboty, do godziny 13.00,
- na wydanie środowe - do poniedziałku, do godziny 16.00,
- na wydanie piątkowe - do środy, do godziny 16.00,
Ogłoszenia dostarczone po tych terminach będą drukowane w kolejnym wydaniu.
Ogłoszenia przyjmujemy:
- w biurze redakcji: ul. Kościuszki 135 (parter), 50-440 Wrocław,
- telefonicznie pod numerem 071/342-18-14(1 połączenie - maks. 2 oferty)
- listownie na adres: „Auto Giełda Dolnośląska”, ul. Kościuszki 135,50-440 Wrocław,
- intemetem: www.autogielda.com.pl,
- w biurach współpracujących z ,Auto Giełdą Dolnośląską”,
- ife giełdach samochodowych u akwizytorów.
Ogłoszenia składane poza redakcjąprzyjmowane są na dowolny termin wyłącznie na kuponach z ostatniego wydania; ogłoszenia składane na pozostałych
drukach tylko na jeden określony przez redakcję termin w tygodniu.
Kupon powinien być wypełniony czytelnie we Wszystkich wymaganych polach.
W przypadku samochodów i innych pojazdów mechanicznych należy wypełnić pola marka, model, rok produkcji, cena, w przypadku pozostałych
przedmiotów pola nazwa oraz cena. Wypełnienie pola cena niejest wymagane w przypadku ogłoszeń typu kupię lub zamienię. W każdym ogłoszeniu
należy podać miejscowość i numer telefonu lub pełny adres korespondencyjny.
Pole opis może zawierać maks. 240 znaków (ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi).
Na kuponach nie z ostatniego wydania gazety Ogłoszeniodawca może złożyć maks. 3 oferty do jednego działu (na jeden numer telefonu lub najeden
adres). W przypadku aktualnych kuponów nie wprowadzamy ograniczeń.
Ogłoszenia mające charakter komercyjny (np. zawierające wyrażenia „sprzedaż wysyłkowa”, „faktura VAT”, „cena netto”, „ceny od”, „w tym montaż”
itp.) będą drukowane odpłatnie.
Obowiązuje zasada „1 przedmiot = 1 kupon = 1 numer gazety**. Nie dotyczy ona jednak części samochodowych i innych związanych
z jedną marką danego przedmiotu.
Na więcej niż jeden termin mogą być przyjmowane tylko kupony z ostatniego wydania gazety, przy czym jeden kupon oznaczajednąemisję. Ogłoszenia
złożone na kuponach nie z ostatniego numeru, mogą ukazać się tylko raz.

O Kupon z uszkodzonym miejscem druku wydania gazety (urwanym, nieczytelnym, zamazanym) traci ważność.
Wszystkie ogłoszenia będą zamieszczane bezpłatnie na stronie internetowej www.autogielda.com.pl.
Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy druku ogłoszenia, gdy jego treść jest sprzeczna z powyższymi ustaleniami, tematyką, charakterem
gazety lub obowiązującym prawem.
B iu r o O g ło s z e ń D r o b n y c h , W ro c ła w , u l. K o ś c iu s z k i 1 3 5 ( p a r te r )
C z y n n e o d p o n ie d z ia łk u d o p ią tk u w g o d z in a c h 7 -1 7 , w s o b o ty w g o d z in a c h 1 0 -1 4

Biura poza redakcją:
Giełda Lubin - „A Info Press” - Janusz Czajka, Giełda Wrocław - „W ojtas” - Wojciech Szczepańczyk - przy bram ach
wjazdowych - w przyczepach kempingowych - identyfikator z logiem gazety, Biuro „Echo”, Wrocław, ul. Świdnicka 19 (1016), Giełda Zielona G óra - „Koraz” - Zdzisław Koczyło, Giełda Kalisz - „Argus” - Paweł Cybulski, Giełda Wałbrzych Anna Gancarz, Giełda Opole - „MATERM” , Giełda Jelenia Góra - „Echo” - Jarosław Majski, Giełda Kłodzko - „Biuro
Ogłoszeń” - B arbara Święcicka - Trzebnica - Biuro „OLO” - ul. Kościelna 7”
lub kupię mieszkanie w Dusznikach Zdroju. Wrocław, tel.
071/367-24-92
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 48 m2, na mieszkanie
2-pokojowe, w Brzegu. Wrocław, tel. 0602/74-93-83
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe 2-pokojowe, nowe - na
pokój z kuchnią własnościowy, nowe budownictwo, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/350-17-57
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe komunalne, pow. 55 m2, w
budynku 3-letnim, z wygodami, jasna kuchnia ze spiżarką rozkła
dowe, duża łazienka, CO i ciepła woda miejskie, niski czynsz, na
mieszkanie 3-4-pokojowe, może być w nowym budownictwie, za
dłużone, z dopłatą albo inne propozycje. Wrocław, tel.
071/341-51-50
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe kwaterunkowe we Wrocła
wiu, 52,66 m2, kuchnia pow. 11 m2 jasna, łazienka, na 2. piętrze,

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, piec, kwaterunkowe, pow.
40 m2, możliwość przerobienia na 2-pokojowe, w Śródmieściu - na
mieszkanie 1-pokojowe, w okolicy ul. Grabiszyńskiej. Wrocław, tel.
071/797-52-59, 0505/68-56-70
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, 36,5 m2, spółdzielcze, wła
snościowe na Biskupinie na 2-pokojowe w okolicy Hali Targowej
lub Śródmieściu ew. na Krzykach. Wrocław, tel. 071/348-03-97
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze 3-pokojowe, pow. 60 m2,
na dwa oddzielne mieszkania 1 i 2-pokojowe. Wrocław, tel.
071/332-77-66, 0502/29-18-07
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 80 m2, wysoki parter,
dwa balkony oszklone, jasna kuchnia, łazienka, piece, na mniej
sze około 40 m2, może być w okolicy Wrocławia. Wrocław, tel.
071/784-58-71
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe komunalne, pow. 38 m2, przy
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ulicy Wyszyńskiego, kuchnia, łazienka, *po remoncie, ogrzewanie
elektryczne, na większe, spłacę zadłużenie lub dopłacę. Wrocław,
tel. 0609/44-21-24
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 45 m2, c.o., własno
ściowe, księga wrieczysta, w Brzegu Dolnym - na mieszkanie we
Wrocławiu. Wrocław, teł. 071/789-45-06
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokpjowe własnościowe, WC i łazien
ka oddzielnie, dobrze utrzymane, nadające się na biuro lub kance
larię - na mieszkanie 2-pokojowe, pow. 40-45 m2 lub inne propozy
cje. Wrocław, tel. 071/322-99-19 po godz. 18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe pow. 74 m2, w Oławie,
balkon, spiżarka, na 2. piętrze - na mniejsze. Wrocław, tel.
071/328-06-06 lub Oława, 0695/22-05-27
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe kwaterunkowe, Wrocław4<rzyki - na mniejsze z dopłatą. Wrocław, teł. 0600/93-39-65
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe pow. 54 m2, własnościowe,
Wrocław-Karłowice - na podobne, w innej dzielnicy. Wrocław, tel.
0507/04-81-93
ZAMIENIĘ MIESZKANIE2-pokojowe kwaterunkowe, pow. 53.5m2,
na 2. piętrze - na mniejsze, 2-pokojowe, na os. Huby. Wrocław, tel.
071/79144-67 po godz. 20, 0608/68-31-53
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 1-pokojowe, o pow. 40
m2, na Kozanowie, w nowym budownictwie, wysoki parter, media
miejskie, balkon - na mieszkanie 2-pokojowe, z CO miejskim, może
być zadłużone lub do remontu. Wrocław, tel. 071/349-47-92,
0604/56-95-73
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe 1-pokojowe, z aneksem
kuchennym, łazienka, piece - na mieszkanie 2-pokojowe, kwate
runkowe. Wrocław, tel. 0505/02-41-82
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe o pow. 43 m2, we Wrocła
wiu na Sępolnie - na większe, we Wrocławiu na Sępolnie lub Krzy
kach. Wrocław, tel, 071/34844-40
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe spółdzielczo-własnościowe,
na Muchoborze Małym, 1. piętro, niska zabudowa, ocieplony bu
dynek - na domek wolno stojący, nie starszy niż 20-letni, na peryfe
riach Wrocławia, może być bliźniak albo zabudowa szeregowa lub .
na dwa mieszkania z jasnymi kuchniami.' Wrocław, teL V
071/357-98-18 po godz. 19
“
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokpjowe kwaterunkowe, 93 m2, łazien
ka, duża kuchnia z możliwością przedzielenia, po remoncie kapi
talnym - na 3-pokojowe, około 50 m2, kuchnia, łazienka, 50-60 m2.
Wrocław, tel. 071/792-33-79
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe we Wrocławiu (Śródmieście),
komunalne, na 4. piętrze, piece kaflowe, w starym budownictwie,
jasna kuchnia, łazienka - na dwa mieszkania 1-pokojowe, komu
nalne. Wrocław, teł. 0609/45-56-61
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe własnościowe, 83 m2 + duży
balkon, wszystkie media, VII p., po remoncie, na 2-pokojowe, do
45 m2 + dopłata lub na 2 oddzielne mieszkania, względnie sprze
dam, - 220.000 zł. Wrocław, teł. 071/351-26-20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 37 m2, jasna kuchnia,
we Wrocławiu (Biskupin) - na mieszkanie 1-pokojowe z kuchnią.
Wrocław, tel. 0605/91-80-14
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe 4/4 p., 54 m2, rozkładowe,
umeblowane, wyposażone, w Śródmieściu, na mniejsze, może być
do remontu, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/794-91-87,
0606/99-41-32
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe 50 m2, kwaterunkowe, w cen
trum, ul. świdnicka, na mniejsze ok. 35 m2, chętnie w okolicy Krzy
ków. Wrocław, tel. 0600/03-97-63
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 23 m2, c.o., c.w., własnościowe, na
2. piętrze, po remoncie - na większe, pow. do 50 m2, z wygodami,
spółdzielcze lub kwaterunkowe, bez pośredników, najchętniej w
okolicach Krzyków, Gąjowic lub w Śródmieściu. Wrocław, tel.
0600/91-35-51
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 71 m2, kuchnia, łazien
ka, c.o. miejskie, kwaterunkowe, na 4. piętrze - na 2-pokojowe,
pow. do 40 m2, c.o., do 1. piętra. Wrocław, teł. 071/341-38-42
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 40 m2, na mniej
sze. Wrocław, tel. 0698/35-59-72
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe własnościowe, 37 m2, księ
ga wieczysta, okna PCV, liczniki, parkiety, kafle, wszystkie wygo
dy, media, słoneczne, zadbane, IV piętro, ul. Spiżowa, na większp*
może być komunalne lub spółdzielcze. Wrocław, tel. 071/794-60-7^*
0607/28-80-26
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe 63 m2, kwaterunkowe, na 4.
piętrze, piece, do remontu, w kamienicy, w Śródmieściu - 800 zł/m2
, na małe mieszkanie, stan obojętny. Wrocław, tel. 0603/24-33-17
ZAMIENIĘ NIERUCHOMOŚĆ mieszkanie 167 m2 (parter budyn
ku poniemieckiego, wys. 3.4 m) + oficyna 120 m2, w centrum Ole
śnicy, na dom na obrzeżach Wrocławia lub okolicy. Oleśnica, tel.
071/314-37-66
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU w Ścinawie, na mieszkanie we Wro
cławiu. Wrocław, tel. 071/332-77-66, 0502/29-18-07

PĘKNIĘTA SZYBA
SAMOCHODOWA?

ZAMIENIMY MIESZKANIA SPÓŁDZIELCZE:, zadłużo
ne, we Wrocławiu - na inne, chętnie kwatemnkowe lub
spółdzielcze, m.in.: 3-pokojowe, 58 m2 - na kawaler
kę, z dopłatą, 3-pokojowe, 63 m2, własnościowe - na
2-pokojowe, 4-pokojowe, 75 m2, spółdzielcze- na 2-po
kojowe, spółdzielcze lub inne. M&D Nieruchomości,,
tel. 071/342-48-85,0604/62-23-40 N01038514
ZAPŁACĘ ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunko
we , spółdzielczo-własnościowe, kolejowe. BN STAN
LEY, tel. 071/783-30-12,071/783-30-13 N80000324
ZAPŁACĘ ZA MIESZKANIE KWATERUNKOWE,
SPÓŁDZIELCZO-LOKATORSKIE, służbowe, spłacę
zadłużenie, załatwiam formalności (gotówka od
ręki).
tel. 071/342-86-02, 0501/45-31-02
W01033514

NIE WYMIEŃIAJ - MOŻESZ JĄ NAPRAWIĆ

Cena ok. 50 zł za 1 m2

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

naprawa, sprzedaż,
gwarancja, części

m ontaż z kuponem
2 0 % taniej !!!

tel 071/325-28-21, 0-601 715 876

GRZEJNE

AUTOMATYCZNE
I MANUALNE
s k r z y n ie b ie g ó w

NAJTANIEJ II
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B o le s ł a w ie c , ul. R ó ż a n a 19, t e l. 075/734-73-10
B ra lin , tel. 082/781-27-03,t e l.k o m . 0-606 960 395
L u b in , przy szybie “Bolesław”, te l. 076/842-19-38
W a łb r z y c h , ul. Teligi 29, te l. 074/841-60-59
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we, w Śródmieściu, kuchnia, łazienka, WC - na podobne lub więk
sze na peryferiach lub w okolicach Wrocławia, do 15 km. Wrocław,
tel. 071/322-35-00 po godz. 16
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe o pow. 44 m2, kwaterunko
we, we Wrocławiu, 1 piętro, bez wygód (możliwość zrobienia) - na
mieszkanie mniejsze, kwaterunkowe, z wygodami, we Wrocławiu,
warunki do uzgodnienia. Wrocław, tel. 071/327-98-15
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe w centrum Wrocławia, kwa
terunkowe, kawalerka - na większe, w Świdnicy, Wałbrzychu,
Szczawnie Zdroju. Wrocław, tel. 071/343-16-12
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe o pow. 46 m2, kwaterunko-

AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW
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SYLTOM

www.syltom.com.pl
Wrocław, ul. Grobla Kozanowska 1 A
talJ ta 071/369-27-93. tal, tam. D6D1705DD5

A * — CZĘŚCI DO AUT

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe pow. 62 m2, po remoncie
kapitalnym, na os. Młodych w Świdnicy, na dom mieszkalny, w oko
licy Świdnicy, Dzierżoniowa. Świdnica, tel. 074/850-11-57
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kolejowe, pow. 65 m2,3-pokojowe, kuch
nia, WC, prysznic, atrakcyjna lokaKzadą, w Świdnicy - na mieszka
nie 1- lub 2-pokojowe, we Wrocławiu. Świdnica, tei. 0608/39-30-34
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe kuchnia, dzielnica Piaskowa
Góra, na mieszkanie 2-pokojowe. Wałbrzych, tel. 0608/36-34-95
ZAMłENłĘ MIESZKANIE 3-pokojowe pow. 100 m2, kuchnia, łazien
ka, WC, przedpokój, 2 osobne wejścia, po remoncie, na mniejsze.
Wałbrzych, tel. 0696/99-53-89
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe kwaterunkowe, 80 m2 (20,
19,13 i 5 m2), łazienka z WC, ogrzewanie etażowe, rozkładowe,
średni parter - na dwa oddzielne, we Wrocławiu. Węgrów, tel.
071/399-16-42
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe pow. 54.8 m2, na 1. pię
trze, 2-pokojowe - na 1- lub 2-pokojowe (do 40 m2). Wrocław, tel.
071/321-39-84
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe na Brochowie, pow. 57 m2,
kwaterunkowe, po remoncie kapitalnym, kuchnia, łazienka, ogrze
wanie podłogowe, na 1. piętrze, z garażem - na mniejsze mieszka
nie, ^asnościowe, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/346-50-44,
0604/73-10-65
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe pow. 45 m2, przy ul. Hubskiej, 2-pokojowe, na 1. piętrze, w budynku 4-piętrowym - na mniej
sze, ok. 33 m2, własnościowe, na Krzykach lub Grabiszynie. Wro
cław, tel. 071/795-41-63
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe spółdzielcze, w Zgorzelcu,
na mniejsze, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/799-18-05
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe kuchnia, łazienka, I piętro,
możliwość zrobienia antresoli, przy ul. Zegadłowicza - na mieszka
nie w zachodnim rejonie Wrocławia, najchętniej na Pilczycach, Le
śnicy. Wrocław, tel. 0504/01-15-97
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe kwaterunkowe, rozkładowe,
pow. 66 m2, jasna kuchnia, łazienka, przedpokój, c.o., w.c. - na
dwa mniejsze, 1- i 2-pokojowe. Wrocław, tel. 071/797-80-32
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe o pow. 73 m2, rozkładowe,
łazienka, WC osobno - na dom we Wrodawiu lub jego okolicach.
Wrocław, tel. 0501/20-79-00
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe kwaterunkowe, pow. 49 m2,
ogrzewanie gazowe, liczniki na wodę, telefon - na większe, może
być zadłużone. Wrocław, tel. 071/348-08-95
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe spółdzielcze, pow. 61 m2,
na Oporowie, na II piętrze, z wygodami - na mniejsze, 2-pokojowe,
spółdzielcze lub kwaterunkowe, na Krzykach. Wrocław, tel.
071/364-52-07
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe pow. 54 m2, kuchnia, łazien
ka, na 1. piętrze • na mniejsze 2-pokojowe. Wrocław, tel.
0603/30-73-10
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe 4-pokojowe, we Wrocła
wiu - na dom na wsi. Wrocław, tel. 071/345-66-12
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-lokatorskie 3-pokojowe, na
os. Kużruki, pow. 58 m2, na parterze - na mieszkanie 1- lub 2-poko
jowe. Wrodaw, teł. 071/781-47-32
ZAMIENIĘ MIESZKANE 2-pokojowe kwaterunkowe, o pow. 38 m3,
łazienka, piece, na 1. piętrze - na większe mieszkanie, dopłacę.
Wrodaw, teł. 0602/68-27-35, 0502/22-78-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe o pow. 40 m2, na Krzykach,
w nowym budownictwie, rozkładowe - na mieszkanie 3 i 4-pokojo
we, komunalne, o pow. powyżej 100 m2, w centrum Wrodawia,
może być do remontu lub zadłużone. Wrodaw, tel. 071/794-77-57
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe kwaterunkowe, rozkładowe,
kuchnia, łazienka, c. o., parkiet, kafelki, okna plastikowe, we Wro
cławiu, na dwa oddzielne mieszkania 1-pokojowe. Wrocław, tel.
0609/19-06-36
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe pow. 57 m2, w starym bu
downictwie, jasna kuchnia, ogrzewanie gazowe, po remoncie, nowe
okna plastikowe, przy ul. Porannej, na mieszkanie 4-pokojowe lub
mały dom, poza centrum. Wrocław, tel. 071/787-37-38,
0600/19-95-16
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe komunalne, 57 m2, piece, 1.
piętro, balkon, łazienka, demna kuchnia, przechodni przedpokój na komunalne, 35 m2, bez c.o., z dopłatą. Wrocław, tel.
071/342-68-90, 0692/06-16-85
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 40 m2 - na mniejsze. Wro
cław, tel. 0698/35-59-72
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe o pow. 93 m2, WC i łazienka
osobno, kwaterunkowe, w dzielnicy Stare Miasto - na mieszkanie
kwaterunkowe, o pow. do 35 m2, w okolicach osiedla Nowy Dwór,
do pierwszego piętra. Wrocław, tel. 071/793-56-58
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe kwaterunkowe, 34.5 m2, na
1 piętrze, 2 balkony, demna kuchnia, łazienka, rozkładowe, ogrze
wanie elektr. (II taryfa) - na 3-pokojowe, do 2 piętra. Wrodaw, tel.
071/788-10-81
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe spółdzielcze, 43 m2, w no
wym budownictwie, na parterze, wszystkie wygody, idealne dla star
szych osób, po remoncie, przy ul. Krasińskiego, w pobliżu park i
Ostrów Tumski, b. ładna i spokojna okolica - na mieszkanie 3-4-po
kojowe, pow. do 100 m2, może być w starym budownictwie, do 2
piętra, ew. inne propozycje. Wrocław, tel. 071/795-08-95
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe pow. 45 m2, w nowym bu
downictwie, kwaterunkowe - na dwa mniejsze mieszkania. Wro
daw, tel. 0601/75-33-13
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe kwaterunkowe, o pow. 57 m2,
jasna kuchnia, przedpokój, łazienka, balkon, WC, ogrzewanie elek-
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AUTO SZYBY
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PRZY ŚWIEŻYCH PĘKNIĘCIACH NA SZYBIEZOSTAJĄ MINIMALNE ŚLADYPOUSZKODZENIU.
NAPRAW A SZYBY KO SZTUJE MNIEJ NIŻ 1/5 KOSZTÓ W WYMIANY.
r
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spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa), www.autogieida.com.pl
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