
Nowy pojazd dla TOZ

Na pomoc zwierzakom

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt przy ul. Gilowej zy-

skało nowy samochód z  myślą 
o zwierzakach, które potrzebują 
pomocy. Zakup był możliwy 
dzięki wszystkim osobom, które 
postanowiły przekazać 1% swo-
jego podatku na częstochowski 
oddział Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. Nowy samochód 
będzie wykorzystywany przez 
Schronisko do interwencji zwią-
zanych z  przewożeniem 

bezdomnych zwie-
rząt, przymusowym 
odbiorem czworo-
nogów oraz 
udzielaniem im po-
moc y po 
wypadkach. 

Samochód, który do tej pory 
był używany w  tych celach, ma 
już kilkanaście lat i jest użyczony 
częstochowskiemu oddziałowi 
TOZ-u  w  ramach prowadzenia 
Schroniska. Prezentacji nowego 
pojazdu dokonano 7 lutego na 
placu Biegańskiego. Władze mia-
sta reprezentował podczas wy-
darzenia zastępca prezydenta 
Częstochowy Andrzej Babczyń-
ski. Ponadto obecni byli także: 
naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa 
Urzędu Miasta Andrzej Szczerba, 
pełnomocniczka prezydenta 
miasta ds. ochrony zwierząt Mał-
gorzata Iżyńska oraz przedstawi-
ciele częstochowskiego oddziału 
TOZ – m.in. prezes Andrzej Sto-
larczyk i wieloletnia kierowniczka 
placówki przy ul. Gilowej, inspek-

torka TOZ Małgorzata Tomżyń-
ska. Przedstawiciele samorządu 
Częstochowy podziękowali 
wszystkim, którzy zdecydowali 
przekazać 1 proc. podatku na lo-
kalny oddział TOZ-u, co równo-
znaczne jest również ze wspar-
ciem prowadzonego przez nie 
Schroniska przy ul. Gilowej. 
Zwrócono uwagę, że stale rośnie 
świadomość mieszkanek i miesz-
kańców miasta co do potrzeby fi-
nansowego wspierania potrze-
bujących czworonogów, co wi-
dać nie tylko w płynących do or-
ganizacji prozwierzęcych środ-
kach z  ,,1 proc.”, ale i  w   pomy-
słach zgłaszanych do Budżetu 
Obywatelskiego.    

- Częstochowskie Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt po-
wstało w roku 1985 jako dział Za-

kładu Oczyszczania Miasta. 
W placówce było początkowo tyl-
ko 6 boksów, 2 klatki i kilka bla-
szanych baraków służących za 
gabinet lekarski, biuro, kuchnię 
i pomieszczenia dla obsługi. Mo-
gło tam wówczas przebywać nie 
więcej niż 20 psów. W 1991 roku 
prowadzenie Schroniska przejął 
częstochowski oddział Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce – i robi to do dziś w ra-
mach umowy z Urzędem Miasta 
Częstochowy – informuje Marcin 
Breczko z UM Częstochowy i do-
daje - Dziś na terenie schroniska 
znajdują się boksy ogólne z  wy-
biegami, boksy murowane, bok-
sy – kwarantanny, pomieszcze-
nia i wybiegi dla szczeniąt i mło-
dych psów, boksy pojedyncze 
dla większych psów, boksy ob-

serwacyjne, szpitalne, ,,dom ko-
ta”, budynek administracyjno-
-gospodarczy z gabinetem lekar-
skim i  salą zabiegową oraz po-
mieszczenie kwarantanny, a tak-
że 3 spacerniaki dla psów  
– 2 z nich powstały jako inwesty-
cja z  budżetu obywatelskiego. 
W 2019 roku w ramach budżetu 
obywatelskiego rozbudowano 
także boksy zewnętrzne dla ko-
tów i szczeniąt. W Schronisku za-
trudnionych jest obecnie 19 pra-
cowników – w tym 2 lekarzy we-
terynarii. Rocznie w  placówce 
przy ul. Gilowej przebywa na sta-
łe średnio ok. 200 psów i 70 ko-
tów. Wysokość dotacji przekazy-
wanej przez miasto na jej prowa-
dzenie to obecnie 1,2 mln zł 
rocznie.

Paula Nogaj

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Straż Miejska podsumowuje

Weekend bez 
poważniejszych incydentów

I Liga Kobiet

Częstochowianka  pokonała 
siatkarki z Krosna

Test anty-HCV

Możesz przebadać się 
bezpłatnie

Do Straży Miejskiej w Częstochowie 
podczas weekendu wpłynęły 173 

wnioski o interwencję od mieszkanek i 
mieszkańców miasta, jednak nie odnoto-
wano poważniejszych incydentów.

- Od piątku do niedzieli dyżurni Straży 
Miejskiej w Częstochowie odebrali od miesz-
kańców Częstochowy 173 telefoniczne wnio-
ski o interwencje. Najwięcej interwencji doty-
czyło zakłócania spokoju i porządku publicz-
nego oraz spożywania alkoholu w miejscach 

publicznych (34 interwencji). W ciągu minio-
nych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z 
referatu ds. monitoringu wizyjnego przepro-
wadzili 4 obserwacje. Wszystkie zrealizowali 
strażnicy miejscy. Oprócz interwencji zgło-
szonych przez mieszkańców miasta często-
chowscy strażnicy miejscy podejmowali też 
własne działania podczas służby patrolowej – 
poinformował Artur Kucharski ze Straży Miej-
skiej w Częstochowie. W weekend strażnicy 
miejscy współpracowali również z policjanta-
mi z I, II, III, IV I VI KP.

Paula Nogaj

Częstochowianka pokonała w so-
botnim meczu Karpaty MOSiR AZS 

PWSZ Krosno 3:1. Dzięki temu zwycię-
stwu siatkarski Galerii Jurajskiej 
zanotowały skok na 4 miejsce w tabeli 1 
Ligi Kobiet.

-Runda zasadnicza nieuchronnie zbliża się 

ku końcowi. Najważniejsza faza jednak przed 
nami. Trzeba przyznać, że nikt przed sezo-
nem nie typował takiej lokaty. W tabeli cia-
sno, także trzymajcie kciuki za kolejne mecze 
– skomentował klub, który już za tydzień 
zmierzy się na wyjeździe z zespołem STAL 
Mielec.

Paula Nogaj

Jeżeli chcecie sprawdzić, czy jesteście 
zakażeni wirusem HCV, wywołującym 

wirusowe zapalenie wątroby typu C, 
teraz jest to możliwe bez skierowania, 
ani wcześniejszych zapisów. Do udziału w 
bezpłatnych testach anty-HCV zaprasza 
ALAB laboratoria wspólnie z firmą Ab-
bvie. Zgłosić może się każdy chętny - ilość 
miejsc nieograniczona. 

- HCV to wirus wywołujący wirusowe zapa-
lenie wątroby typu C. Choroba przez wiele lat 
może przebiegać bezobjawowo lub powodo-
wać objawy grypopodobne takie jak zmęcze-
nie, bóle mięśni i stawów czy podwyższoną 
temperaturę. W takich sytuacjach pacjenci la-
tami są leczeni na inne schorzenia zanim zo-
stanie postawiona prawidłowa diagnoza. 
Niestety bardzo często dzieje się to w mo-
mencie, kiedy wirus dokonał już trudnych do 
cofnięcia zmian, np. doprowadził do rozwoju 
marskości wątroby czy raka wątrobowoko-
mórkowego. Szacuje się, że w Polsce aż 150 
tys. osób może być zakażonych wirusem 
HCV. Spośród nich, aż 86% o tym nie wie! - 
wyjaśnie ALAB laboratoria.

Na szczęście dostępne są obecnie leki, któ-
re w niemal 100% eliminują wirus z organi-
zmu, ale kluczową kwestią jest czas. Im szyb-
ciej uda się zwalczyć HCV, tym większa szan-
sa na uniknięcie poważnych zdrowotnych 
konsekwencji. Jedynym obecnie sposobem 
prewencji jest wczesna diagnostyka. Polega 
ona na wykonaniu prostego testu anty-HCV. 
Wystarczy pobrać kilka kropli krwi z opuszki 
palca i umieścić je na teście kasetowym. Wy-

nik jest już po ok. 15 minutach

Jeżeli myślicie, że to was nie dotyczy, może-
cie być w błędzie. Do zakażenia HCV docho-
dzi bowiem poprzez kontakt z zakażoną 
krwią. Potencjalnie niebezpieczne są wszyst-
kie zdarzenia, w trakcie których przerwana 
zostaje ciągłość skóry. Warto sobie zatem 
przypomnieć, czy byłeś/aś kiedykolwiek w 
chociaż jednej z poniższych sytuacji, która 
mogła skutkować zakażeniem.

 Czy byłeś/aś hospitalizowany/a?
 Czy przechodziłeś/aś transfuzje krwi 

przed 1992 r.?
 Czy masz lub miałeś/aś w przeszłości pod-

wyższoną aktywność enzymów wątro-
bowych?

 Czy korzystałeś/aś lub korzystasz z usług 
kosmetyczki, fryzjera, tatuażysty?

 Czy chodzisz do stomatologa?
 Czy kiedykolwiek przyjmowałeś/aś dożyl-

nie narkotyki?
 Czy kiedykolwiek utrzymywałeś/aś ryzy-

kowne zachowania seksualne?

Jak widać, część z tych zdarzeń może doty-
czyć każdego z nas. To, że nie mamy obja-
wów chorobowych nie musi oznaczać, że je-
steśmy wolni od wirusa. Warto zatem odwie-
dzić punkty pobrań ALAB Laboratoria i sko-
rzystać z możliwości przeprowadzenia bez-
płatnego testu. Lokalizacja: ul. Racławicka 22, 
tel. 34 324 12 89 oraz ul. Lelewela 13/15, tel. 
723 771 401. Badanie można wykonać w każ-
dej chwili niekoniecznie na czczo.

Paula Nogaj

Uwaga!

Ostrzeżenie przed 
fałszywymi SMS-ami

Częstochowska policja ostrzega przed 
internetowymi oszustami, którzy w 

różny sposób próbują pozbawić nas pie-
niędzy. Ostatnio modnym wśród 
przestępców sposobem jest podszy-
wanie się pod firmy kurierskie. Policja 
odnotowała już pierwsze takie przy-
padki. Oszuści wysyłają SMS-y z 
informacją o konieczności dopłaty do 
przesyłki. Jeżeli klikniemy w podany w 
wiadomości link i zrobimy przelew na 
niewielką kwotę, w rzeczywistości z na-
szego konta może zniknąć znacznie 
większa kwota.

- W ostatnim czasie nastąpił wzrost aktyw-
ności oszustów, którzy podszywają się pod 
firmy kurierskie i wysyłają SMS-y z informacją 
o konieczności dopłaty do przesyłki. Zazwy-
czaj kwota, jaką należy wpłacić, jest bardzo ni-
ska np. 0,94 zł, 0,99 zł. W wiadomości podany 
jest także link, który przekierowuje potencjal-
ną ofiarę na stronę łudząco podobną do stro-
ny banku bądź operatora płatności, gdzie 
nieświadoma osoba wprowadza wrażliwe 
dane dotyczące konta takie jak login czy ha-

sło i umożliwia tym samym przechwycenie 
tych danych przez oszustów. Ktoś, kto często 
otrzymuje paczki, jest łatwym celem dla prze-
stępców, zwłaszcza jeśli oczekuje akurat na 
przesyłkę – czytamy w komunikacie KMP w 
Częstochowie.

Przykładowy sms może brzmieć: “Twoja 
paczka wymaga dopłaty 0,94 zl (94 gr). Opłać 
teraz, aby uniknąć zwrotu do nadawcy. ht-
tps://epaczka48.net/?CV5N24”

Częstochowska policja radzi, jak chronić 
się przed taką utratą pieniędzy: najważniej-
szą kwestią jest to, aby nie klikać w nieznane 
linki w wiadomościach lub mailach. W sytu-
acji, kiedy już zdążymy to zrobić, najlepiej do-
kładnie sprawdzić stronę, na której się znaj-
dujemy. -Czytajmy też dokładnie wiadomości 
od rzekomych operatorów czy kurierów — 
bardzo często pełne są literówek czy błędów, 
a także SMS-y z banku. Poświęcenie kilku se-
kund na sprawdzenie, jaką transakcję mamy 
zaakceptować, może to uratować nas przed 
stratą pieniędzy – dodaje KMP w Częstocho-
wie.

Paula Nogaj
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
 Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
 Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka  
+ komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM  
- kożuch męski na wzrost 170 cm 
- prasowalnicę elektryczną 
- antenę do TV z przyłączem 
   ( kpl do zamontowania ) 
- maszynę dziewiarską firmy Bosch

tel. 34 362 94 27

n WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 
najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

n SPRZEDAM PAWILON 50M2, 
na Biznes Centrum (możliwość 
wynajęcia) 
tel. 602 307 570

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

n SPRZEDAM  
1. FOTEL - 60 zł 
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł 
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł 
4. Kurtkę damską M czerwoną    
PUMA - 160 zł 
5. Kozaki damskie skórzane rozm. 
40 - 150 zł 
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł

tel. 660 714 015 

n SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

n PRZYJMĘ stare telefony 
komórkowe, stare klucze, krzyżyki i 
medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 
wzór HERWES brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , 
OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, 
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka, 
Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód, motoro-
wer  z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych  
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

n  KUPIĘ telewizor LCD 32 cale 
    tel. 518 397 625 

n PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

MATRYMONIALNE

n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

n SAMOTNY, po rozwodzie, 53 lata, 
pozna panią chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511-224-410

n RENCISTA,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do 
przyjaźni lub na stałe (najchętniej 
bezdzietną). Proszę o sms i opis: 
tel. 531 638 188

n ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KUPIĘ

KURSY

n PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

ZGUBIONO

Zgubiono prawo wykonywania 
zawodu lekarza ‚ wydaną przez 

Okregową Izbę Lekarską  
na Pana Rafała Garncarka

Seria AC 059040

WYNAJMĘ
n WYNAJMĘ działający od 30 lat 

sklep monopolowo-spożywczy 24H 
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa 
tel. 531 186 403

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

PROGRAMISTA PHP
Miejsce pracy: Częstochowa

Profil idealnego kandydata:
• Samodzielność i aktywność w działaniu
• Doskonała umiejętność analitycznego myślenia
• Dobra znajomość PHP 7, JavaScript (DOM), CSS 
• Znajomość SQL i baz danych MySQL
• Podstawowa znajomość środowiska pracy *nix  (uprawnienia,  

konfiguracja PHP)

Mile widziane:
• Znajomość środowiska WORDPRESS, PRESTA,  JQUERY, SASS, 

SMARTY, BOOSTRAP
• Umiejętność praktycznego stosowania standardów w3c

Oferujemy:
• Elastyczny czas pracy umożliwiający pogodzenie  obowiązków na uczelni 

z zadaniami w projekcie
• Prace w młodym i dynamicznym zespole,  udział w Firmowych projektach
• Narzędzia niezbędne do pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia doświadczenia  

zawodowego,  przyjazną atmosferę w pracy
 

KONTAKT:
tel. 501 10 13 10

CV wyślij na adres: 
praca@iplus.com.pl
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n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi  5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 
serwis, I - wł.  29.900 zł

n RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy, 
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.  58.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT  29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł.  37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT  45.900 zł

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

n NISSAN MICRA  1.2 E, rok prod. 2016, kraj., 
I-wł., serwis, F-VAT  24.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 zł

n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  24.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj.  21.900 zł

n VW GOLF 1.5 D, rok prod. 2004  9.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  9.900 zł

n CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011 
kraj., I – wł., serwis  12.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  29.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008  16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009  19.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006   16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj.  12.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003  8.800 zł

n RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008  11.900 zł
n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł

n FIAT SEICENTO 900, zakup 1999  2.500 zł

n MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.  47.500 zł

n SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012  26.500 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005  9.200 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł

n AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006  39.900 zł

n MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2000  3.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  29.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

41.900 zł

RENAULT CLIO  
1.2 E+LPG,  
rok prod. 2017,  
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

37.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

32.900 zł

TOYOTA YARIS 1,33 E, 
rok prod. 2016  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

34.900 zł

RENAULT MEGANE  
1.2 E, rok prod. 2016,  
F. VAT, serwis,  
I - wł.

39.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E,  
2016, serwis, F-VAT 
kraj.,  I - wł. 
 

29.900 zł

VW POLO 1.4 E + LPG, 
rok prod. 2009  
 

19.900 zł

 49.900 złn AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007

 24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

 57.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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