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HARMONOGRAM

TIMETABLE

DATA: 17 GRUDNIA 2016

Miejsce: Studio „TĘCZA”, ul.Rydygiera 8 Warszawa (wjazd od ul.Anny German)

Dojazd: zgodnie z mapą dostępną na stronie internetowej www.ardorauctions.pl

PLAN WYDARZENIA:

11:00-17:00 – wystawa obiektów, wstęp możliwy po zakupie biletu w cenie 50 zł/os.

17:00 – początek licytacji

Zachęcamy do rejestracji jako kupujący na aukcję już teraz, w tym celu należy wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej. 

Aby przystąpić do licytacji, zapraszamy do punktu rejestracji, który znajdą Państwo przy wejściu do studia Tęcza. Po dopełnieniu formalności otrzymają 

Państwo komplet informacji oraz lizak z numerem niezbędny do licytacji.

Licytacja – przewidzieliśmy dla Państwa trzy opcje wzięcia udziału w aukcji:

1.  Licytacja na żywo – w celu przystąpienia do licytacji prosimy o przybycie najpóźniej o godzinie 16:00

2.  Licytacja telefoniczna – jeżeli nie będą Państwo mogli w uczestniczyć w naszym wydarzeniu, zachęcamy do skorzystania z opcji licytacji telefonicznej. 

Będzie ona możliwa po wcześniejszej rejestracji (najpóźniej 48h przed rozpoczęciem). W tym celu prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem 

22 395 61 26.

3.  Licytacja absentee-bid – jeżeli nie będą mogli Państwo uczestniczyć w naszym wydarzeniu, udostępniamy możliwość zadeklarowania kwoty na 

konkretny obiekt z naszego katalogu. W tym celu prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem 22 395 61 26.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania,  prosimy o wiadomość na adres kontakt@ardorauctions.pl.

DATE: 17TH DECEMBER 2016

Place: TĘCZA Studio, Rydygiera 8 Warsaw (access from Anna German Street)

How-to-get: Detailed map is posted on our website – www.ardorauctions.pl

AUCTION SCHEDULE:

11am-5pm – public catalogue preview

5pm – auction

We encourage to register as a bidder, by filling form on our website.

Auction – there are three option available:

1.  On-site – in order to access our auction, you will need to register your data before the beginning, by the registration desk

2.  Phone-call – if you cannot, you will be able to register for a phone-call auction. This option is available after previous registration  

(no later than 48h before auction starts). In order to register, please contact our helpline: +48 22 395 61 26

3.  Absentee-bid – if you cannot come, you will be able to register an absentee-bid. It will be able after previous registration (+48 22 395 61 26).

If you would like to get more information regarding our event, please contact our helpline (+48 22 395 61 26) or use our e-mail: kontakt@ardorauctions.pl.



Ardor Auctions, pierwszy i jedyny w Polsce dom aukcyjny motoryzacji klasycznej, otrzymał

wsparcie nowego partnera strategicznego – Domu Aukcyjnego DESA Unicum.  Ardor Auctions powstał w odpowiedzi na potrzeby 

szybko rosnącego rynku samochodów kolekcjonerskich i konieczność jego usystematyzowania oraz profesjonalizacji. Połączenie sił  

z DESA Unicum w konsekwencji ma się przełożyć na zadowolenie kolekcjonerów i miłośników klasycznych pojazdów.

Choć aukcje najczęściej kojarzą się ze sztuką, nie tylko ona idzie pod młotek. Największe domy aukcyjne prześcigają się w nietypowych 

aukcjach. Rekordy biją wina, książki i znaczki. Na polskim rynku coraz śmielej radzą sobie także zabytkowe samochody, a koneserów 

klasycznej motoryzacji przybywa. Również dla klientów DESA Unicum jest to okazja do zapoznania się z nową i wzięcia udziału 

w licytacji wyjątkowych obiektów. Jest to dla nas interesujące wyzwanie oraz możliwość poszerzenia naszych kompetencji. Jestem 

przekonany, że dzięki tej współpracy zyskamy zarówno my, jak i Ardor Auctions, a przez to ten młody, ale dynamicznie rozwijający się 

w Polsce rynek. Bardzo optymistycznie patrzymy na nadchodzące i planowane wspólnie wydarzenia.

 

Ardor Auctions, the one and only classic car auction house in Poland, is now supported 

by a new strategic Partner - DESA Unicum. Ardor Auctions was created to meet the need of the fast growing market of classic and 

vintage automobiles, and the need of a professional structure to help this market grow more. Joining forces with DESA Unicum is 

certainly an important move in satisfying the demands of classic car collectors and enthusiasts.

In general, one can relate auctions to art, but not only art goes under the hammer. The biggest auction houses compete in delivering 

unusual auctions. Price records are set for wine, books, and collector stamps. On the Polish market, classic cars are now a growing 

trend, and there are more vintage automotive connoisseurs in our country than ever before. For clients of DESA Unicum it is also 

a fantastic occasion to discover new collectible objects and to take part in an auction of exceptional vehicles. It is a great challenge 

and a good opportunity to widen the array of our competences. I am certain this collaboration will be fruitful not only for both our 

auction houses, but also for this young, however fast-moving market in Poland.  it is with great optimism,  

we look forward the upcoming events organised together.

Juliusz Windorbski, 

Prezes Zarządu DESA Unicum

President of DESA Unicum
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Szanowni Państwo,

Gdy piętnaście miesięcy temu odbieraliśmy samochody na pierwszą aukcję, 
marzyliśmy, aby nasze katalogi jak i wydarzenia miały charakter cykliczny. Dzi-
siaj staje się to faktem, po aukcji na Stadionie Narodowym i aukcji w pałacu 
Rozalin, zapraszamy na już drugą w tym roku aukcję - zimową. Mamy nadzie-
ję, że nasza oferta jest tak różnorodna, jak Państwa marzenia. W sobotę 17 
grudnia będą mogły je spełnić zarówno osoby, które dopiero zaczynają przy-
godę z zabytkową motoryzacją, jak również Ci z Państwa, którzy chcieliby 
uzupełnić swoją kolekcję o nowe, wyjątkowe pojazdy. 

Kończący się rok 2016 był dla nas pełen entuzjazmu i budowania nowych 
możliwości. Chcieliśmy, aby jego zwieńczeniem stała się aukcja, która da nam 
szansę podzielenia się z Państwem emocjami, które budzą się w nas w kon-
takcie z pięknem zabytkowej motoryzacji. Mamy nadzieję, że spotkamy się  
w gościnnych wnętrzach Studia Tęcza, gdzie chcemy zaprezentować kon-
strukcje najbardziej znamienitych producentów i designerów. Dla Państwa 
dokładamy wszelkich starań, abyście mogli spełnić swoje marzenia o wyjątko-
wym i niepowtarzalnym pojeździe klasycznym.

Zapraszamy na wystawę i do udziału w licytacji, 
Zespół Ardor Auctions

Dear Readers,

Fifteen months ago, when we took in consignment the first cars to be 
bidded on, we had a dream our catalogues and auctions would be of a 
periodic fashion. Today, we can finally state it as a fact, after the National 
Stadium and Rozalin Auctions we invite you to the second event this year 
– the Winter Auction. Our offer is, we hope, as eclectic as your automotive 
dreams are. On the 17th of December, both experienced collectors and 
first time owners will be able to fulfill them. 

The year 2016 was for us a year full of emotions and new possibilities, and 
we wanted to end it with an auction, that would give us a chance to share 
these emotions – and certainly the best way to do so is to make one with 
classic motoring during our event. We hope to see you at the Studio Tecza 
in Warsaw, where we will present a fine selection of automotive history 
and design. Certainly the biggest statisfaction for us is the hard work we 
put into this event to to make our clients‘ automotive dreams come true. 

We wish you a happy and fruitful bidding,
Ardor Auctions Team
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Starting price: 9 000 PLN (Estimated value: 15 000 - 20 000)

HISTORIA MODELU
Jawa 50 typ 20p potocznie zwana Kaczką jest kwintesencją myśli technicznej 
czechosłowackiego producenta i bardzo udaną kontynuacją linii Jawy 50. 
Kreśląc niezwykle atrakcyjne linie, producent miał na uwadze miejskie 
przestrzenie, do których motorowery przypominające motocykle nie 
pasowały designem i właściwościami użytkowymi. Kompletna zabudowa 
ramy, przypominająca wyglądem skuter zdecydowanie wyróżniła kaczkę na 
tle konkurencji i pomogła sprostać oczekiwaniom użytkowników szukających 
atrakcyjnego pojazdu pasującego do miejskiej dżungli. Konstruując 20p, 
inżynierowie Jawy wykorzystali sprawdzone rozwiązania z poprzednich 
modeli Jawy 50 tj. 550, 555 i J-05, usprawniając jednak jednostkę napędową 
oraz dostosowując zawieszenie chcąc sprostać oczekiwaniom bardziej 
wymagających klientów. Dynamika pojazdu dzięki dwusuwowemu silnikowi, 
rozwijającemu moc 3,5KM oraz trzybiegowej skrzyni biegów, zapewniała 
sprawne poruszanie się nawet w warunkach pozamiejskich. W okresie niemal 
14 lat produkcji model 20p zyskał duże uznanie wśród użytkowników z bloku 
wschodniego, wyróżniając się wysoką trwałością i komfortem użytkowania.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany egzemplarz pochodzi z 1979 roku. Do momentu rozpoczęcia 
renowacji motocykl był w pełni kompletny oraz sprawny. Jego renowacja 
polegała głownie na wymianie części eksploatacyjnych, takich jak łożyska, 
uszczelki, linki, konserwacja podzespołów, odnowienie powłoki lakierniczej na 
całej konstrukcji. Motocykl po remoncie przywrócony do stanu fabrycznego. 
Zarejestrowany, ubezpieczony i w pełni sprawny. Kolor nowego lakieru 
zgodny z fabryczną specyfikacją egzemplarza. Jednoślad posiada dokumenty 
oraz tablicę z numerem pierwszej rejestracji w Tarnowie. 

MODEL HISTORY
Jawa 50 type 20p, nicknamed kaczka (Polish word for duck) is the very essence 
of the technical know-how of the Czechoslovakian manufacturer and a highly 
successful extension of the Jawa 50 mode line. Its creators drew its attractive 
body curves with urban environment in mind, which other mopeds at the time, 
resembling full-size motorcycles, were not well suited to in terms of design and 
usability. A fully covered, scooter-like bodywork was one of kaczka’s distinctive 
features, thanks to which it stood out in its marketplace and helped meet the 
needs of riders who were looking for an attractive vehicle suitable for the urban 
jungle. When Jawa’s engineers designed the 20p, they went for tried and tested 
solutions from previous Jawa 50 models, that is 550, 555 and J-05. However, 
they improved the engine and altered the suspension to meet requirements of 
more demanding customers. The two-stroke engine developing 3.5 BHP and a 
three-speed gearbox provided its rider with ample performance, even if he or 
she decided to take it for a trip outside of city. During 14 years of production the 
20p was appreciated by its users from the Eastern Block, mainly thanks to its high 
level of durability and comfort.

VEHICLE HISTORY
Presented vehicle was made in 1979. Before its restoration began, it was fully 
complete and functional. Restoration included mostly replacing consumables, 
such as bearings, seals, linkages, as well as protection of components and 
renewal of paintwork on the whole vehicle. The motorcycle was brought back 
to its original condition after the rebuild. It’s currently registered, insured and 
fully functional. The new paintwork colour matches its original specification. The 
vehicle was originally registered in the Polish city of Tarnów and comes with all 
the documents and its first original number plate.
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Jawa 50 typ 20 Kaczka 1979  

cena wywoławcza: 9 000 zł (estymacja: 15 000 - 20 000)
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Żak 1963  

cena wywoławcza: 7 000 zł (estymacja: 10 000 - 13 000) Starting price: 7 000 PLN (Estimated value: 10 000 - 13 000)

HISTORIA MODELU
Motorower Żak będąc uproszczoną wersją motoroweru Ryś i konkurencją 
dla popularnego Komara, był odpowiedzią na ówczesne zapotrzebowania 
lat 60-tych, w których RP potrzebowała, tanich i trwałych motorowerów, 
który stałby się hitem sprzedaży Zakładów Metalowych Wrocław-
Zakrzów. Główny konstruktor inż. Zbigniew Domicz, postawił sobie 
za cel dopracowanie konstrukcji tak, by była jak najtrwalsza i najmniej 
materiałochłonna. Wielogodzinne testy, w trakcie których inż.Domicz 
osobiście pokonywał trasy Wrocław-Gdynia przy pełnym obciążeniu, były 
jednoznaczną odpowiedzią, iż projekt jest udany i warto wprowadzić go 
do produkcji. Motorower charakteryzował się zadowalającą dynamiką 
i komfortem jazdy, co wpłynęło na jego popularność. Ówczesny, 
urzędowy tryb uruchomienia produkcji trwał aż 2 lata, więc oficjalnie 
Żak był produkowany tylko w latach 1960-1963. Na początku lat 60-tych 
wprowadzono specjalizację zakładów i produkcja motorowerów została 
przekazana do zakładów Romet, co bezpośrednio wpłynęło na zakończenie 
produkcji i postawienie na motorower Komar, który był największym, 
bezpośrednim konkurentem Żaka.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany na Aukcji Zimowej motorower Żak jest kolejnym 
znaleziskiem w ostatniej chwili uratowanym przed niechybnym 
złomowaniem. Odnaleziony w stanie złym i posiadającym wiele ubytków, 
obecny właściciel postanowił odrestaurować go do fabrycznej specyfikacji. 
Wiele godzin pracy, poszukiwanie coraz trudniej dostępnych części opłaciło 
się. Żak pochodzi z 1963 roku, został odbudowany kompleksowo, ze 
szczególną dbałością o zachowanie oryginalnych części tego egzemplarza. 
Od ramy, przez silnik, koła, obręcze na manetkach skończywszy to pełen 
oryginał w niemal fabrycznym stanie. Odbudowane na wzór – chromy 
dzisiaj błyszczą i pięknie kontrastują z dwukolorowym malowaniem Żaka. 
Z racji małego prestiżu i lat niełaski motocykle są bardzo rzadkie, na 
rynku oferta jest coraz mniejsza. Żak zdecydowanie stał się ciekawą 
formą inwestycji, a także jednym z ciekawszych przykładów designu 
przemysłowego minionej epoki. 

MODEL HISTORY
The Żak was a simplified version of the moped called Ryś and a rival of the 
popular Komar. It was created in response to the demand of the 1960s Polish 
People’s Republic for inexpensive and rugged mopeds, which would become a 
sales hit for the Wrocław-Zakrzów Metal Works (Zakłady Metalowe Wrocław-
Zakrzów). The aim of project’s chief engineer, Mr. Zbigniew Domicz, was to 
create a structure as durable as possible while minimising the use of raw ma-
terials. Extensive testing sessions carried out by Mr. Domicz himself involved 
several-hour drives between polish cities of Wrocław and Gdynia under full 
load. Their completion confirmed unambiguously that the project had been suc-
cessful and that the production could begin. The moped provided a sufficient 
level of performance and comfort, which contributed to its popularity. The of-
ficial procedure leading to the production launch took a lengthy 2 years at the 
time, so officially the Żak was only manufactured between 1960 and 1963. In 
the early 1960s, the state imposed a specialization of production facilities, which 
meant the production of mopeds could only take place in a dedicated Romet 
plant. This was the main reason why the production of Żak ground to a halt. 
Main focus of the state-owned company was put on the Komar moped instead, 
which was the Żak’s biggest direct rival.

VEHICLE HISTORY
The Żak moped featured on the Winter Auction is a barn find rescued from an 
instant death in a crusher. When it was found it was in a bad state of repair and 
several parts were missing. Happily, its current owner decided to restore its to 
its factory condition.
Countless hours of work and searching for nearly unobtainable parts had 
eventually paid off. The vehicle was built in 1963 and has recently been thoroughly 
rebuilt, with fastidious attention to detail and aim to preserve genuine parts of 
this particular example. From its frame, through engine, wheels, to its handlebar 
rims, this is a fully original vehicle in factory condition. Chromed elements were 
rebuilt according to their original shape, shine bright and contrast beautifully 
with Żak’s two-tone paintwork.
Over the years these motorcycles weren’t especially prestigious and have been 
mostly forgotten, which means they are very rare nowadays. As a result of 
this, the Żak has become an interesting form of investment and remains an 
interesting example of industrial design from the past era.
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JAWA PIONYR  ( TYP 550 ) 1960  

cena wywoławcza: 4 000 zł (estymacja: 10 000-12 500) Starting price: 4 000 PLN (Estimated value: 10 000-12 500)

HISTORIA MODELU
Jawa Pionyr swoją nazwą podkreśla swoje pierwszeństwo w szeregu typów 
Jawy 50, jednego z najpopularniejszych motorowerów zza żelaznej kurtyny. 
Produkcję rozpoczęto w 1954 roku. Najstarszy typ Jawy wygląda nieco jak 
skuter pozbawiony osłon. Maszyna zyskała prostą i zwartą konstrukcję,  
z zadowalającym poziomem ergonomii kierowcy. Lata w których powstał 
motocykl, oraz sytuacja społeczno – polityczna w całej europie zachodniej 
wymuszała na projektantach, oraz fabrykach prostotę konstrukcji, względną 
niezawodność, oraz niskie koszty eksploatacji. 
Motorower potrafił spalić około 1,5 litra paliwa na 100 km. Biorąc pod 
uwagę, że zakup benzyny odbywał się w systemie kartkowym – niskie 
spalanie było wielką zaletą. W tamtych czasach Jawa słynęła z produkcji 
silników motocyklowych o dobrych osiągach i niezłej żywotności. 
Nieduże, zaledwie 49 ccm pojemności silniki potrafiły przetrwać 25 tys. 
km i więcej. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że są to silniki dwusuwowe 
o zdecydowanie mniejszej żywotności od czterosuwów. Prostota obsługi, 
dostępność, niewielka waga - to wszystko sprawiło, ze Jawa była pojazdem 
lubianym i używanym przez wszystkich: mężczyzn, kobiety i młodzież. 
Model typu 550 to coraz rzadszy pojazd, wiele z egzemplarzy, w latach 90 
po upadku komunizmu, zostało po prostu unicestwionych. Były wówczas 
postrzegane jako bezwartościowe relikty obalonego i znienawidzonego 
komunizmu. 

HISTORIA EGZEMPLARZA
Wystawiony na Zimową Aukcję egzemplarz Jawy 555 został uratowany 
przed złomowaniem. Obecny właściciel znalazł go na podwórku jednej 
z odwiedzanych posesji, gdzie stał on pokryty kurzem i rdzą. Przez dwa 
pokolenia motocykl był w jednej rodzinie, ponad 10 lat nie odpalany  
i odstawiony w kąt, dopiero za sprawą nowego właściciela, w roku 2015 
przeszedł on kompletną odbudowę. 
Produkcja: rok 1960,  czerwony oryginalny  kolor zastąpiony nowym 
lakierem w dobranym odpowiednio odcieniu.  W pełni oryginalny silnik 
sprzężony z 3-biegową skrzynią, rozebrany, przejrzany, zakonserwowany, 
nowe uszczelki, simmeringi, zalane świeżymi płynami. Dziś Jawa funkcjonuje 
bez zarzutu. Jest to idealna propozycja dla kogoś chcącego się wyróżnić 
z tłumu nietypowym ponad 50-letnim jednośladem w wyjątkowym stanie.

MODEL HISTORY
The Jawa Pionyr (eng. pioneer) is - as its name suggests - the top model of the 
Jawa 50 range and also one of the most popular mopeds from the eastern 
side of the Iron Curtain. Its production was launched in 1954. The oldest Jawa 
type looks a bit like a scooter without the fairing. The vehicle’s design was 
simple and compact, with decent level of ergonomics for its rider. At the time 
of its inception, a challenging social and political situation in Europe forced 
designers, engineers and factories to create simple, relatively reliable products 
with low running costs. 
The moped’s fuel consumption was rated at 1.5 litres per 100 kilometres. 
Given that petrol was rationed at the time, good fuel economy was a huge 
advantage. At the time Jawa was famous for making motorcycle engines with 
reasonable performance and decent durability. Small engines with a displace-
ment of just 49 cc were able to last for more than 25 000 kilometres. This was 
an excellent result, especially considering the fact that two-stroke engines are 
generally less durable than four-strokes. Jawas were easy to use, easily acces-
sible and light - those advantages made them popular with everybody: men, 
women and youth. The 550 model is becoming increasingly rarer nowadays. 
Many of them were destroyed in the 1990s after the fall of communism in 
Europe, as they were perceived as worthless relics of collapsed and hated 
political system.

VEHICLE HISTORY
The Jawa 555 featured on the Winter Auction was saved from being scrapped 
by its current owner, who found it on a yard next to a house he occasionally 
visited, where it sat rusting under a thick layer of dust. The motorcycle stayed 
in the hands of one family for two generations. It sat abandoned in a corner 
for more than 10 years without being fired up once. In 2015 it was completely 
rebuild thanks to its new owner.
It was made in 1960. Its original paintwork was red but it was repainted 
in a matching colour. The engine, coupled to a three-speed gearbox, is fully 
original. It was dismantled, underwent a thorough inspection and preserved. 
Its seals and fluids were also replaced. Today the Jawa works perfectly fine. 
It is a perfect choice for those who want to stand out from the crowd with 
an unusual, more than 50-year old motorbike maintained in an exceptionally 
good condition.





4

YAMAHA XJ550 1982  

cena wywoławcza: 6 000 zł (estymacja: 8 000 – 11 000) Starting price: 6 000 PLN (Estimated value: 8 000 – 11 000)

HISTORIA MODELU
Model XJ 550 produkowany był w latach 1980-1985. Czterocylindrowa 
jednostka rzędowa generuje moc 50 koni mechanicznych, co w 
połączeniu z dużą zwrotnością oraz niską masą własną daje dużo radości 
z jazdy. Silnik jest ciekawą i niezawodną konstrukcją: chłodzony olejem 
i powietrzem, został wyposażony w nowatorski system YICS, który 
dzięki zaprojektowanemu systemowi kanalików powodował dodatkowe 
zawirowania mieszanki, znacznie wpływając na jakość procesu spalania, co 
skutkowało lepszymi osiągami jak i mniejszym zużyciem paliwa. W chwili 
premiery był jednym z najszybszych motocykli w swojej klasie: prędkość 
maksymalna 195 km/h z 550 ccm pojemności była nie lada wyczynem. 
Model XJ 550 odpowiadał na wiele motoryzacyjnych potrzeb- był 
doskonałą maszyną do poruszania się w zatłoczonym mieście, jak również 
wspaniale sobie dawał rade w roli motocykla turystycznego. Zwinny, dobrze 
się prowadzący motocykl, wyposażony w lekki i stosunkowo mocny silnik 
zadziwiał precyzją wykonania i funkcjonalnością. Czas weryfikuje trwałość 
konstrukcji- model XJ wspaniale zdaje ten egzamin. Obecnie prawidłowo 
eksploatowane sztuki nierzadko sięgają swoimi przebiegami 130-150 tys. 
km bez remontu głównego. Silnik zdecydowanie lubi wysokie obroty, jest 
również konstrukcyjnie do takiej eksploatacji przygotowany. Motocykl jest 
wygodny w podróżowaniu zarówno dla kierowcy jak i pasażera. Posiada 
dość rozbudowany zestaw wskaźników, na którym znajdują się odczyty 
miedzy innymi: paliwomierza, woltomierza, oraz kontrolki niezbędne do 
prawidłowej eksploatacji motocykla.  

HISTORIA EGZEMPLARZA
Oferowany na Aukcji Zimowej egzemplarz pochodzi z 1982 roku, 
zachowany w doskonałym stanie, bez najmniejszej ingerencji w konstrukcję 
motocykla, z przebiegiem 55 tys. km. Sprowadzony z Niemiec w 2014 roku. 
W 2016 roku przeszedł proces czyszczenia ultradźwiękowego gaźników, 
wymianę uszczelek dekli, oraz regulację zaworów i synchronizację gaźników. 
Motocykl posiada ślady ponad 30 letniego użytkowania, jednak jest to 
jedynie patyna, która świadczy o jego autentyczności, oraz jakości, jaką 
prezentuje stopień zużycia po takim czasie. Wszelkie powłoki lakiernicze, w 
tym silnik , rama, czy bak nie były reperowane ani w inny sposób naprawiane. 
Jedynym odstępstwem od oryginału jest zastosowanie akcesoryjnych 
końcówek wydechu z początku lat 80-tych znanej i cenionej firmy Laverda. 
Również tylna opona – zamiast katalogowej szerokości 110- jest zastąpiona 
szerokością 130, co znacznie poprawiło przyczepność motocykla. Motocykl 
spełnia wszelkie normy do uzyskania statusu pojazdu zabytkowego. 

MODEL HISTORY
The XJ 550 was manufactured between 1980 and 1984. Its inline four-cylinder 
engine develops 50 BHP, which, combined with its agility and low weight, 
makes it incredibly fun to drive. Its engine is an interesting and reliable unit: 
cooled by oil and water, it was fitted with an innovative YICS system, which, 
thanks to a specially designed passageways within the cylinder head, provides 
an additional swirl of the fuel-air mixture, resulting in improved performance 
and reduced fuel consumption. When it debuted, it was one of the fastest 
motorbikes of its class: a top speed of 195 km/h from a 550 cc engine was 
quite an achievement. The XJ550 met requirements of various motorists – it 
was an ideal machine for moving around crowded cities and an outstanding 
touring motorcycle. An agile motorbike with good handling, powered by a 
light and relatively powerful engine impressed everyone with its build quality 
and functionality. Thanks to its outstanding durability, the XJ has stood the 
test of time well. Properly maintained examples are often reaching mileages 
of 130-150 000 kilometres without having to have their engines rebuilt. The 
engine is definitely a rev-happy unit and it was engineered to withstand such 
treatment. It provides decent comfort to both rider and the passenger. It also 
has a fairly complex instrument panel, including e.g. fuel or battery gauges and 
warning lights necessary for correct maintenance.

VEHICLE HISTORY
The motorcycle offered on the Winter Auction was originally purchased 
in 1982. It’s been preserved in an immaculate condition, without even the 
slightest modification of its structure. It has done 55 000 kilometres and was 
shipped over from Germany in 2014. In 2016 it underwent ultrasonic cleaning 
of carburettors, had its valve cover gasket replaced. Valves themselves were 
adjusted and carburettors synchronised. The motorbike has a few signs of 
wear and tear after 30 years of use, but actually it’s nothing more than just a 
patina that adds to its authenticity and proves its quality. None of the painted 
elements, including engine, frame or fuel tank have been repaired or mended 
in any way. The only non-original part is are the exhaust tips – the stock ones 
was replaced with one made by renowned company Laverda in the early 
1980s. Original tire had a section width of 110 mm and was swapped for a 
130 mm one, which resulted in an increased grip level. The motorbike meets 
all the requirements to classify it as an antique vehicle. 
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URAL M-63 1968  

cena wywoławcza: 9 000 zł (estymacja: 14 000 - 18 000) Starting price: 9 000 PLN (Estimated value: 14 000 - 18 000)

HISTORIA MODELU
Ural M-63, znany również jako Ural-2 powstawał w latach 1965-1970. Był 
następcą modeli M-61 i M-62. Silnik typu boxer, dwucylindrowy, chłodzony 
powietrzem o pojemności 649 ccm i mocy 28 KM / 20,6 kW przy 4800-
5200 obr/min był wystarczająco mocną i wytrzymałą jednostką, przez co stał 
się jednym z głównych pojazdów służb mundurowych europy wschodniej, 
zwłaszcza na terenie byłego ZSRR. Kiedyś radzieckie- obecnie rosyjskie  
i ukraińskie maszyny z wojskowym rodowodem i bocznym wózkiem mają 
tysiące fanów, zrzeszonych w klubach miłośników na całym świecie. 
Przodkami całej radzieckiej rodziny motocykli z silnikiem typu boxer była 
marka BMW.
Wiosną 1938 roku z fabryki BMW zaczęły wyjeżdżać modele R 71  
o pojemności 750 ccm. Oficjalna komunistyczna propaganda mówiła  
o rzekomym zakupie w Szwecji przez podstawione osoby 5 sztuk modelu  
R 71, w celu stworzenia kopii doskonałej konstrukcji. Prototyp zaakceptował 
sam Stalin, po czym ruszono z produkcją radzieckiej wersji motocykla.
Prawda jest jednak inna. 28 września 1939 roku, na mocy paktu Ribbentrop 
– Mołotow, hitlerowskie Niemcy – planując wojnę – potrzebowały 
gwarancji pokoju ze Stalinem. Jedną z kart przetargowych tamtych 
ustaleń było przekazanie przez Niemców Rosjanom całej kompletnej linii 
produkcyjnej BMW R 71 i wiele gotowych części i podzespołów. Wraz 
z pomocą niemieckich inżynierów uruchomiono produkcję rosyjskich 
BMW. Motocykl otrzymał nazwę M(Moskwa)72. Niespełna dwa lata 
później Niemcy zaatakowali Rosjan. Produkcję M72 przeniesiono za Ural, 
do miejscowości Irbit. W sumie podczas wojny Rosjanie wyprodukowali  
i dostarczyli swojemu wojsku 9799 sztuk tych maszyn. Po wojnie jeden  
z kijowskich zakładów zbrojeniowych przekształcono w fabrykę motocykli. 
Skala produkcji kijowskiego zakładu to 1.5 mln sztuk maszyn dla samego 
wojska, Irbit zaś wyprodukował do teraz przeszło 3,2 mln motocykli.
 
HISTORIA EGZEMPLARZA
Oferowany przez Ardor Auctions motocykl to Ural M-63 rok produkcji 
1968, z przeznaczeniem dla armii ukraińskiej, sprowadzony do polski  
w 1994r. Czekał na remont 21 lat. Odrestaurowany w Polsce w 2015 roku. 
Ważny przegląd i ubezpieczenie. Remont obejmował piaskowanie całego 
motocykla, lakierowanie akrylowe farbą Khaki  - kolor dobierany zgodnie 
fabrycznym. Remont silnika, skrzyni biegów, oraz dyferencjału. Nowe opony 
terenowe – 4 szt. Oryginalna instalacja elektryczna nie wymagała wymiany 
co jest ewenementem. Wszystkie podzespoły są wyposażeniem fabrycznym 
oferowanego egzemplarza.  Oryginalny przebieg 36000 km. 

MODEL HISTORY
The Ural M-63, also known as Ural-2 was manufactured between 1965 and 
1970. It was a successor to M-61 and M-62 models. Its horizontally opposed, 
two-cylinder, air-cooled engine displacing 649 cc developed 28 BHP/20.6 kW 
between 4800 and 5200 rpm and was a sufficiently powerful and durable unit. 
As a result of this, it became one of the standard vehicles of uniformed servic-
es in Eastern Europe, especially in countries of the former Soviet union. Once 
Soviet, now Russian and Ukrainian, those machines of military provenance 
with sidecars have thousands of fans gathered in clubs all over the world.
The whole family of Soviet motorcycles with boxer engines was inspired by 
BMW. In the spring of 1938 BMW factories started to make R71 motorcycles 
powered by 750 cc engines. According to the soviet propaganda, five units 
were covertly purchased through Swedish intermediaries in order to create a 
copy of the perfect design. Joseph Stalin himself approved the prototype and 
so the soviet version of the motorbike entered mass production.
The truth is different though. On September 28th in 1939 under the Ribben-
trop-Molotov pact, Nazi Germany needed a guarantee of peace between 
them and Stalin. One of the bargaining chips for this deal was handing over a 
complete production line of the BMW R71 and numerous parts and compo-
nents from Germans to Russians. With help of German engineers, production 
of Russian BMWs began. The motorbike was named M72, with M standing for 
Moscow. Less than two years after that, Germany invaded Russia. Production 
of M72 was moved into the Ural mountain region, specifically to the town of 
Irbit. Russians managed to produce 9799 examples of Ural motorcycles and 
deliver them to their army. After the war, one of Kiev-based military works was 
transformed into a motorcycle factory. Total production volume of the Kiev 
factory is 1.5 million vehicles for military purposes alone. The Irbit factory on 
the other hand has made 3.2 million motorcycles so far.

VEHICLE HISTORY
The 1968 Ural M-63 offered by Ardor Auctions was originally destined to 
serve in the Ukrainian army and was imported to Poland in 1994. It took 
lengthy 21 years before it was finally rebuilt. It was restored in Poland in 
2015. At the moment it is insured and has a valid technical inspection (MOT-
equivalent). Restoration included sandblasting of the whole motorcycle and 
repainting using acrylic Khaki-shade paint to match the original colour. Engine, 
gearbox and differential were rebuilt. The vehicle comes with four new all-
terrain tyres. Original electrical system did not need replacing, which is truly 
extraordinary. All components are original equipment of the vehicle on offer. 
Original mileage is 36 000 kilometres.
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WFM OSA 1963  

cena wywoławcza: 9 000 zł (estymacja: 16 000-20 000) Starting price: 9 000 PLN (Estimated value: 16 000 – 20 000)

HISTORIA MODELU
Warszawska Fabryka Motocykli już w 1955 roku rozpoczęła prace nad 
lekkim, dostępnym dla każdego skuterem. Pojazd miał być tani, wygodny, oraz 
przejechać przez każdą drogę i bezdroże. Grupa polskich konstruktorów 
stworzyła w przeciągu następnych kilku lat szereg ciekawych prototypów: 
Żuk ( 1955 ), Bąk ( 1956 ), Odra1, Odra2 ( 1957 ), oraz 5 sztuk modelu Osa 
( 1957 ). W projekt angażowano również Akademię Sztuk Pięknych, dzięki 
czemu Osa posiadała piękną linię. Pierwszy model, produkowany  seryjnie 
od 1959 roku napędzany był dwusuwowym silnikiem o pojemności 148 
ccm. Przez następne 4 lata fabryka wyprodukowała łącznie około 12500 
sztuk modelu M50. 
Stosunkowo niska cena, oraz konstrukcja z nisko usytuowanym środkiem 
ciężkości, z zawieszeniem kół na wleczonych wahaczach- to wszystko 
składało się na sukces i popyt, jakim cieszyła się Osa. 
Równolegle  fabryka opracowała następną Osę – model M52. Wytwarzana 
była w latach 1962-65, lecz dokładna ilość, wahająca się  w granicach 10 
tys. nie jest znana. Geneza powstania nowego modelu Osy była związana  
z zainteresowaniem Indii zakupem motocykli i skuterów. WFM opracowało 
wersję „indyjską” – lepiej przystosowaną do gorącego klimatu, miała 
też być zunifikowana z motocyklami SHL, co było ważne w ramach 
oferowania ewentualnego serwisu zagranicznego. Osa otrzymała Silnik S-33 
o pojemności  173 ccm. Powiększono otwory chłodzące, zastosowano 
dmuchawę przymocowaną do koła zamachowego, a cylinder otrzymał 
osłonę kierującą strugę zimnego powietrza na silnik. Ponadto motocykl 
zyskał większy rozstaw osi, dłuższa kanapę, blokadę koła, czy zamki  
w schowkach. Głowna przypadłość pierwszego modelu, czyli nadmierne 
przegrzewanie się silnika została częściowo wyeliminowana. 
Pojawiły się również nowe zestawienia kolorystyczne, w tym szary, zieleń, 
turkus, czy niebieski.
 
HISTORIA EGZEMPLARZA
Oferowany na sprzedaż egzemplarz jest dwukolorowym modelem 
M52 z połowy okresu produkcji. Uratowany, jak wiele podobnych sztuk 
przed nieuniknionym złomowaniem. Motocykl stał przez przez wiele lat 
nieodpalany. Remont kapitalny przeszedł  ponad 10 lat temu, kiedy to 
wszelkie elementy oryginalne zostały naprawione, zabezpieczone, oraz 
pomalowane. Silnik przeszedł remont kapitalny i po jego przeprowadzeniu 
dopiero w tym roku motocykl został ostatecznie złożony, wyregulowany, 
oraz uruchomiony. Lakier został na nowo wypolerowany, silnik przejrzany, 
linki, instalacja elektryczna, hamulce- wszystkie podzespoły są obecnie we 
wzorowej kondycji, całość jest w 100 % oryginalna i kompletna. Motocykl 
jest obecnie zarejestrowany.

MODEL HISTORY
Warszawska Fabryka Motocykli (Warsaw Motorcycle Factory), also known 
as WFM, started working on a light scooter available for a broad audience 
already in 1955. The vehicle was supposed to be inexpensive, relatively com-
fortable and able to tackle any road – paved or unpaved. A group of Polish 
engineers created a whole line of interesting prototypes over the next couple 
of years: Żuk (1955), Bąk (1956), Odra1, Odra2 (1957), and 5 examples of a 
vehicle named Osa (1957). Warsaw Academy of Fine Arts (Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie) was also involved in designing the Osa - this is why it 
was so beautifully shaped. The first version entered mass production in 1959 
and was powered by a two-stroke 148 cc engine. During the next four years 
more than 12 500 examples of the M50 model rolled off the factory line. 
Relatively low price and low centre of gravity with trailing arms were main 
reasons why Osa was so successful and desirable. 
The next generation of Osa, dubbed M52, was developed alongside the M50. 
It was made between 1962 and 1965 but its total production volume, esti-
mated at roughly 10 000 examples, remains unknown. The reason why new 
version of Osa model was created was a potential interest of India in purchas-
ing motorcycles and scooters. WFM developed an “Indian” version which was 
adapted to withstand India’s hot climate and was supposed to be unified with 
SHL motorcycles. This was important for offering potential after sales service 
abroad. The Osa was powered by an S-33 engine displacing 173 cc. Its cooling 
ducts were enlarged, its cooling fan was mounted on the flywheel, whereas 
the cylinder was fitted with a cover which channelled cold air to the engine. 
Apart from that, the motorcycle’s wheelbase was increased, it gained longer 
seat, wheel lock and locked storage compartments. Main flaw of the first 
model - excessive engine overheating - was partially eradicated.
New colour combinations were also offered, including grey, green, turqouise 
or blue.

VEHICLE HISTORY
The vehicle offered for sale is a two-tone M52 from the middle of its 
production. Like many of its counterparts, it had sat for many years without 
being fired up once before it was saved from an instant death in a crusher. It 
underwent a thorough engine rebuild more than ten years ago, when all the 
original parts were repaired, protected and repainted. After the engine was 
completely overhauled, the motorcycle was finally put together, readjusted and 
coaxed into life. Its paintwork was polished and engine looked into. Linkages, 
electrical system, brakes - all of those components are in an exceptionally 
good condition at the moment, the whole package is 100 per cent original 
and complete. The motorcycle is also registered.





Chassis number: WP0EB0915KS160328 

 Version from the final production period of the 3.2 model
 Equipped with a desirable Getrag G50 transmission
 Gorgeous colour combination

Starting price: 190 000 PLN (Estimated value: 240 000 – 270 000)

HISTORIA MODELU
Porsche 911 z lat 80-tych teoretycznie nadal było modelem pierwszej ge-
neracji - od czasu debiutu, auto było jednak sukcesywnie modyfikowane  
i unowocześniane. Wprowadzona w roku 1984 wersja 3.2 była ostatnią od-
mianą dostępną przed debiutem następcy, modelu 964. Odświeżono stylisty-
kę, przeprojektowano zawieszenie i ulepszono hamulce. Największe zmiany 
zaszły pod maską. Dotychczasowy sześciocylindrowy silnik o pojemności 3.0 
z wersji SC został zastąpiony większą jednostką. 3.2-litrowy silnik różnił się od 
poprzednika aż w 80% części. Zastosowano m.in. wał korbowy z wersji Turbo, 
wzrósł stopień sprężania, a także zamontowano nowy układ wydechowy.
Te zabiegi zaowocowały osiągnięciem mocy 210 KM na rynku amerykańskim 
i 234 KM na pozostałych rynkach. Oficjalne dane mówiły o przyspiesze-
niu do 100 km/h w 6.1 sekundy w przypadku mocniejszej odmiany, jednak  
w wielu dziennikarskich testach notowano wyniki niemal o sekundę lepsze.
Moc była przenoszona na tylne koła za pomocą skrzyni ręcznej. W 1987 roku 
wprowadzono nową, ulepszoną, pięciobiegową przekładnie firmy Getrag, mo-
del G50. Model 3.2 był dostępny w trzech wersjach nadwoziowych - coupe, 
cabrio i targa.
Targa w założeniu łączy zalety, jakie daje podróż autem z nadwoziem otwar-
tym, z plusami zamkniętej karoserii - takimi jak większa sztywność i lepszy 
poziom bezpieczeństwa. Między 1984, a 1989 rokiem wyprodukowano 18 
468 - sztuk wersji Targa. Modele 3.2 z końca lat 80. są uznawane za naj-
doskonalszą ewolucję pierwszej 911, łączące w sobie klimat klasycznego 
Porsche z przydatnością do użytkowania na co dzień.

MODEL HISTORY
The 1980s Porsche 911 was theoretically still the first generation model. How-
ever, it was gradually modernised and improved over time since its debut. The 
3.2 version launched in 1984 was the last one available before it was replaced 
by a whole new 964 model. Its styling was refreshed, suspension redesigned 
and brakes revamped. The biggest changes were made under the bonnet. The 
three-litre, six-cylinder engine from the SC version was replaced by a larger unit. 
80 per cent of the components of the 3.2-litre engine were completely new. It 
had a crankshaft from the Turbo model, higher compression ratio and a brand 
new exhaust system.
The aforementioned modifications resulted in peak power of 210 BHP in the 
US version and 234 BHP in versions destined for other markets. According to 
the official manufacturer specification the more powerful model could acceler-
ate from 0 to 100 km/h in 6.1 seconds, but many journalists managed to beat 
that time by nearly a second during independent tests.
Power was channelled to the rear wheels via a manual gearbox. In 1987 a new, 
improved five-speed G50 gearbox made by Getrag was introduced. The 3.2 
model was available in one of three body styles – coupe, convertible and targa.
The targa is supposed to combine advantages of a car with a folding roof with 
benefits of a fixed hardtop – like for instance better torsional rigidity or higher 
safety level. A total of 18 468 examples of the Targa version were manufactured 
between 1984 and 1989. 3.2 models from late 1980s are widely regarded as 
the best iteration of the first generation 911, combining the classic Porsche feel 
with everyday usability.

silnik: 3.2l, B6 

moc: 210 koni mechanicznych.

inne dane: skrzynia Getrag G50. 

Engine:  3.2l, flat - six

Power: 210 horsepower.

Other data: skrzynia Getrag G50 transmission. 
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Porsche 911 Targa 3.2 1989 
Nr. nadwozia: WP0EB0915KS160328 

Wersja z ostatnich miesięcy produkcji modelu 3.2
Wyposażona w pożądaną skrzynię Getrag G50
W pięknym zestawieniu kolorystycznym

cena wywoławcza: 190 000 zł (estymacja: 240 000 – 270 000)





HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowane na Aukcji Zimowej Porsche 911 3.2 Targa jest wersją  
z ostatnich miesięcy produkcji przed wprowadzeniem modelu 964. Opu-
sciło fabrykę w kolorze czerwonym zestawionym z beżowym wnętrzem 
i już na poziomie zamówienia zostało wyposażone w fabryczny spoiler 
tylny oraz przedni od modelu 930 turbo, jest to kod opcji M473 z katalogu 
z 1989 roku. Oczywiście Targa jest wyposażona w skrzynię Getrag G50. 
Przeznaczony na rynek amerykański, samochód miał w USA kolizję  
w której prawy błotnik wraz ze zderzakiem i wanną uległ uszkodzeniu. 
Auto zostało profesjonalnie naprawione - elementy zostały wymienione, 
wykonano także malowanie przedniej części samochodu. Od słupka A do 
tylnego zderzaka na Porsche wciąż znajduje się oryginalna powłoka la-
kiernicza. 
Obecnie w zarejestrowana w Polsce, Targa została poddana zabiegom me-
chanicznym mającym na celu stworzenie samochodu niezawodnego, któ-
rym można się cieszyć niezależnie od sezonu. Silnik został na nowo zestro-
jony, wymieniono sprzęgło na nowe, skrzynia biegów została odbudowana 
od podstaw. Zamontowano nowe opony Toyo R1R i usprawniono hamulce 
– zostały one na nowo wyregulowane. Wymieniono także kompletny układ 
wydechowy na zestaw SSI Dansk, który jest bardzo dobrym rozwiązaniem 
dla silnika 3.2. Pod względem estetycznym, zderzaki zostały zmodyfikowa-
ne na wersję europejską, a kierownica została zastąpiona modelem Momo 
Prototipo. Radio GPS Porsche obecne na zdjęciach nie jest sprzedawane  
z samochodem, będzie zastąpione klasycznym zestawem Porsche. 

CAR HISTORY
The Porsche 911 3.2 Targa offered on the Winter Auction is a version manu-
factured during the last months of production before its successor, the 964, 
had been introduced. It left the factory with a red paintwork and beige interior 
trim. It was specified by its original owner with a factory rear and front spoilers 
from the 930 Turbo model, option codenamed M473 according to the 1989 
Porsche catalogue. Naturally, the Targa is fitted with the G50 transmission made 
by Getrag.
Originally destined for the American market, the car had a collision in the USA, 
during which its front right wing, front bumper and front luggage compartment 
were damaged. The vehicle was professionally repaired – the aforementioned 
parts were replaced, the whole front was repainted. From the A pillar to the 
rear bumper though, the paintwork is still original.
As of today, the Targa is registered in Poland and it underwent a couple of 
mechanical tweaks. Their aim was to create a reliable car, which can be en-
joyed regardless of the season. The engine was retuned, clutch replaced, gearbox 
rebuilt from the ground up. New Toyo R1R tyres were fitted, together with 
upgraded brakes which were also recalibrated. Complete exhaust system was 
swapped for a SSI Dansk set, which suits the 3.2-litre engine really well. From 
the aesthetical point of view, original US-spec bumpers were replaced with 
ones from the European version. On the inside, the original steering wheel was 
replaced with a Momo Prototipo wheel. The Porsche GPS radio unit present 
on the photographs is not sold together with the car, it will be replaced with a 
classic Porsche stereo.



Mając na uwadze fakt jak klasyczne 911 zachowują się na rynku, oferowane 3.2 
Targa nie tylko jest fantastycznym samochodem do jazdy na co dzień, ale także 
może się okazać bardzo dobrą inwestycją, jest to samochód z ostatnich mie-
sięcy produkcji tej karoserii, w rzadkiej kompletacji kolorystycznej oraz opcji. 

Judging by prices of classic 911s, the 3.2 Targa in question is not only a fantastic 
car to drive daily, but it might also turn out to be a viable investment, for it’s 
a car from the final production run of this body type featuring a rare colour 
combination and equipment.
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Maserati Biturbo Spyder 1986 
Nr. nadwozia: ZAM333B00FA100137

 Rzadki model marki z trójzębem
 W bardzo atrakcyjnym zestawieniu kolorystycznym

cena wywoławcza: 40 000 zł (estymacja: 55 000 – 70 000)

Chassis number: ZAM333B00FA100137 

 a rare model from the marque
 In a very attractive color combination

Starting price: 40 000 PLN (Estimated value: 55 000 – 70 000)

silnik:  2.5l, V6  

moc: 192 koni mechanicznych

inne dane: Napęd na tylne koła, skrzynia biegów manualna, pięciobiegowa

Engine: 2.5l, V6

Power: 192 horsepower

Other data: Rear wheel drive, manual gearbox

HISTORIA MODELU
Historia modelu rozpoczyna się w roku 1981 wraz z debiutem modelu Bitur-
bo. Był on pomysłem nowego właściciela marki Maserati - firmy De Tomaso - 
na pozyskanie szerszego grona klientów i wypełnienie luki w świecie włoskiej 
motoryzacji, pomiędzy bardziej cywilnymi Alfą Romeo i Lancią, a producenta-
mi supersamochodów, Ferrari i Lamborghini.

Niewielkie nadwozie, dostępne początkowo jako dwudrzwiowe coupe, za-
projektował Pierangelo Andreani, ówczesny szef projektantów Maserati. Linie 
oraz ogólna sylwetka mocno nawiązują do obecnego na rynku Quattroporte, 
narysowanego przez Giugiaro.

Gdy zdecydowano się na uzupełnienie gamy o model cabrio, stworzenie 
nadwozia zostało zlecone słynnemu studiu Zagato. Był to pierwszy wspólny 
projekt Zagato i Maserati od przeszło trzydziestu lat. W stosunku do od-
miany zamkniętej, skrócono rozstaw osi - z 2600 mm do 2400 -zaś długość 
nadwozia spadła o 11,4 cm, do 4,04 m. “Spyder”, bo tak nazwano tę wersję, 
zostaje pokazana publiczności podczas salonu w Turynie w 1984 roku.
Mimo stworzenia prototypów wersji czteromiejscowej, ostatecznie do pro-
dukcji trafia auto z siedzeniami w układzie 2+2. Faktycznie jest to jednak sa-
mochód dwuosobowy, tylne siedzenia służą raczej jako dodatkowe miejsce 
na bagaż. Wnętrze odznacza się luksusowym wykończeniem z elementami 
ze skóry i drewna oraz bogatym wyposażeniem seryjnym, z elektrycznie 
sterowanymi szybami i wspomaganiem kierownicy w standardzie.
Jeżeli chodzi o silnik, w Biturbo Spyder mogły pracować początkowo dwie 
jednostki, obie oparte na gaźniku. Pierwsza z nich to 180-konne, dwulitro-
we V6, wspomagane przez dwie turbiny. Ta wersja została zaprojektowana 
na rynek włoski, pod kątem tamtejszych przepisów podatkowych, łagodnie 
traktujących pojazdy o pojemności skokowej w granicach dwóch litrów. 
Klienci spoza Italii mogli wybrać silnik 2.5 litrowy o mocy 192 KM.
W późniejszym czasie gamę uzupełniono o silniki z wtryskiem paliwa. Moc 
silnika „włoskiego” wzrosła wtedy o 5 KM, zaś silnika 2.5 litrowego spadła 
o 4 KM.

Model Biturbo Spyder produkowano przez 10 lat, między rokiem 1984 a 
1994. Wyprodukowano 3076 egzemplarzy, z czego najczęściej spotykana 

MODEL HISTORY
History of this model began in 1981 when the Biturbo model was released. The 
idea came from Maserati’s new owner De Tomaso. De Tomaso wanted to make 
a car that would appeal to a broader audience and fill in the gap that existed 
between Alfa Romeo and Lancia, who made relatively docile vehicles, and mak-
ers of thoroughbred supercars, such as Ferrari or Lamborghini. 

Its moderate-sized body, initially available only as a 2-door coupe, was styled by 
Pierangelo Andreani, who was Maserati’s chief designer at the time. Body lines 
and the overall shape bore a close resemblance to the Giugiaro-styled Quat-
troporte, which was already on the market back then.

When the company decided to expand the model line-up with a convertible 
version, they commissioned the famous Zagato Design studio to design it. It 
had been the first joint project of Zagato and Maserati since over 30 years. 
Milan-based studio designed the body virtually from scratch. Compared to the 
coupe version, the wheelbase was shortened from 2600 to 2400 mm and the 
overall body length was reduced by 11.4 cm to 404 cm. The open-top version 
was called “Spyder” and it was first shown to a larger audience during the Turin 
Motor Show in 1984.

Despite the fact that several four seater prototypes had been created, the car that 
went into production had a 2+2 seat layout. In reality though, this is a two-seat 
vehicle, with rear seats only really useful as an additional storage space. The interior 
features sumptuous leather and wood trim and generous standard equipment, 
such as electric windows and power steering. When it comes to the engine, the 
Biturbo Spyder was initially offered with one of two units, both of which were car-
buretted. The first one is a 180 BHP, 2-litre V6 unit, boosted by two turbochargers. 
This version was destined for the Italian market, where tax regulations favoured 
engines with less than 2 litres of displacement. Customers from outside of Italy 
could opt for a 2.5-litre engine generating 192 BHP. Later on, the engine line-up 
was modernized by adding fuel injection. This resulted in a 5 BHP power hike for 
the “Italian” version and a 4 BHP power loss for the 2.5-litre engine.

The Biturbo Spyder was manufactured for 10 years between 1984 and 1994. 
A total of 3076 examples were made, with the 2.5 litre variety accounting 





jest odmiana z silnikiem 2.5. Mimo krytyki, jaka spotkała Maserati w związku  
z wpadkami jakościowymi przy serii Biturbo, modele te mają sporą rzeszę 
fanów ceniących ich luksusowy sznyt połączony z niepowtarzalną charaktery-
styką silnika z podwójnym doładowaniem.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Oferowane na Zimowej Aukcji Ardor Maserati Biturbo jest samochodem 
sprowadzonym do Polski z Holandii. Na dziś dzień dysponuje ono doku-
mentami holenderskimi dającymi swobodę rejestracji samochodu na białe 
tablice, jako zabytek lub też za granicą. Maserati opuściło fabrykę w 1986 
roku w bardzo atrakcyjnym zestawieniu jasnego niebieskiego z beżowym 
wnętrzem. Dzisiaj Spyder prezentuje się bardzo dobrze jak na auto, które 
nie podległo renowacji. Pojawiły się ogniska małej zewnętrznej korozji na 
nadkolach oraz na dole drzwi, jednak są one na tyle proste i nie-inwazyj-

for most of the sales. Maserati was heavily criticised for quality issues of the 
Biturbo series, but despite this, these models have a pretty large fan base who 
appreciate their luxurious character combined with unique characteristics of its 
twin-turbocharged engine.
 
CAR HISTORY
The Maserati Biturbo Spyder offered at the Winter Auction is a car originally im-
ported from the Netherlands. As of today this vehicle has Dutch papers giving the 
possibility for the new owner to register the car on traditional Polish number plates, 
or as an antique, or else even abroad. This Maserati left the factory in 1986 in a very 
attractive exterior-interior color combination of light blue metallic with a light beige 
interior, including the folding roof cover. Today the spider presents itself in an overall 
good condition, for a car that was never restored or altered. Minor surface rust 
spots of at the bottom of one of the doors and at the exterior of the wheel arches 



ne, że nie stanowią one prawdopodobnie żadnego problemu w poprawce 
karoserii. Podłoga, wewnętrzne powierzchnie nadkoli, i wszystkie inne ele-
menty karoserii prezentują się dobrze. Wnętrze Maserati jest w bardzo 
dobrym stanie zachowania – siedzenia wymagałyby doczyszczenia. 
Plastiki oraz drewna są także w bardzo dobrym stanie. Na tę chwilę je-
dynym brakiem jest nieobecność charakterystycznego zegarka Maserati 
między nawiewami na desce rozdzielczej. Od strony mechanicznej, auto 
zostało poddane serwisowi rozruchowemu obejmującemu regenerację-
hamulców, regulacje i przegląd gaźnika, i wymieniono w nim bak paliwa. 
Miękki, brezentowy dach ma kilka dziur, i jest do wymiany. 

Jest to bardzo rzadka i ciekawa propozycja dla osób ceniących sobie ory-
ginalną, włoską motoryzację. Na przestrzeni trzech lat produkcji, powsta-
ło tylko 1049 Biturbo Spyder. 

have appeared, however they are small and very easy to eliminate. The floor panels 
as well as the interior of wheel arches and body panels are preserved in a very 
good condition. The interior is in an excellent shape when it comes to conservation 
of leather and other elements – seats might only need a proper cleaning. 
Plastiques and wooden elements are also in great condition. The only element 
missing today is the Maserati watch placed in the middle of the dashboard. On 
the engine and mechanical side, the car has had a starting service done including 
rebuilding brakes, carburettor regulation and service, and was also fitted with a 
new gas tank. The soft top has a couple of important scratches and might need 
to be changed. 

The Maserati is a very interesting and rare offer for people looking for originality 
in Italian motoring. During its three year run for the carburettor version, only 
1049 Biturbo Spyders were manufactured. 
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BMW 2000 CA 1967 
Nr. nadwozia: 1002157

Pierwsze coupe GT linii Neue Klasse
Jedna z 3249 wyprodukowanych sztuk 
Po renowacji blacharskiej i lakierniczej 

cena wywoławcza: 70 000 zł (estymacja: 115 000 – 130 000)

Chassis number: 1002157 

First GT coupe from the New Class (Neue Klasse) line
One of just 3249 examples ever made 
Restored body- and paintwork

Starting price: 70 000 PLN (Estimated value: 115 000 – 130 000)

silnik: 2.0l, R4

moc: 100 koni mechanicznych

inne dane: Skrzynia biegów trzybiegowa automatyczna, napęd na tylne koła

Engine: 2.0l, I4

Power: 100 horsepower

Other data: Three-speed automatic gearbox, rear-wheel drive 

HISTORIA MODELU
Powojenny kryzys w latach 50-tych w Europie nie był dobrym czasem dla 
BMW. Marka miała w swojej ofercie albo duże, drogie, luksusowe modele – 
które nie przynosiły oczekiwanego zysku - albo mikrosamochody napędzane 
silnikami z motocykli, które z kolei traciły już na popularności. 
W związku z problemami finansowymi firmy (nad jej przejęciem zastanawiał 
się nawet Daimler Benz), rozpoczęto prace nad modelem klasy średniej, który 
w dalszym ciągu byłby komfortowy i elegancki, ale jednocześnie niezbyt drogi. 
Efektem była seria modeli znana jako Neue Klasse – „nowa klasa”, która umoż-
liwiła marce wyjście z kłopotów, ugruntowało jej pozycję i wizerunek na rynku.

Lato roku 1965 przyniosło debiut wersji coupe z nadwoziem zaprojektowanym 
przez firmę Karmann. Przednia część nadwozia dość mocno różniła się od tej  
z wersji sedan i wzbudzała pewne kontrowersje.
Samochody były napędzane przez silniki 2-litrowe, w dwóch wariantach mocy, 
100- i 120-konnym (2000C i 2000CS). Słabsza wersja miała pojedynczy gaźnik, 
zaś mocniejsza - podwójny.
Standardowo coupe występowało z czterobiegową skrzynią ręczną, ale wersja 
2000C mogła być zamawiana także z trzybiegowym automatem, co spotkało się 
z dużym zainteresowaniem klientów.

Między rokiem 1965 a połową roku 1969, kiedy zakończono produkcję wersji 
coupe, wyprodukowano 13,691 sztuk tego auta, z czego 9,999 egzemplarzy 

MODEL HISTORY
The post-World War II crisis in Europe was not a great period for BMW. 
The brand offered either large, expensive luxury barges – which weren’t 
as profitable as expected – or microcars powered by motorbike engines, 
which were already dated at the time and were slowly becoming a thing of 
the past. In order to prevent even deeper financial trouble of the company 
(even Daimler Benz pondered its takeover), the Germans set to work on a 
new middle-class model, which would still be comfortable and elegant, but 
also affordable at the same time. The result was the Neue Klasse – “New 
Class” series, thanks to which BMW recovered financially and established its 
market position and identity.
In Summer 1965 a coupé version designed by Karmann was unveiled. Its 
front was noticeably different to that of the four-door version and therefore 
caused some controversy.
The coupé range comprising 2000C and 2000CS models was powered by 
two-litre engines available in two power versions, developing either 100 or 
120 BHP respectively. The less powerful version had a single carburettor, 
whereas the more powerful one had a twin-carburettor. 
The new two-door car was fitted with a four-speed manual gearbox as 
standard, but the 2000C could be specified with a three-speed automatic, 
which was a popular choice among customers.
Between 1965 and mid-1969, when the production of the coupé version 
ended, 13,691 of these cars were made, 9,999 of which were 2000CSs, and 





stanowiła wersja 2000CS, 3,249 to 2000C z automatyczną skrzynią biegów, zaś 
najrzadszą odmianą było 2000C ze skrzynią ręczną. Do klientów trafiły jedynie 
443 takie samochody.

Model ceniono w sporcie (odnosił m.in. zwycięstwa w 24 godzinnym wyścigu w 
Spa), zaś rozwiązania technologiczne zastosowane tutaj po raz pierwszy, można 
było spotkać w innych BMW jeszcze wiele lat później. 
Mówi się, że to właśnie Neue Klasse ukształtowało charakter marki i nadało 
kierunek jej rozwojowi, a jego spuścizna wpływa na produkty bawarskiej marki 
do dziś. 

HISTORIA EGZEMPLARZA
Ta rzadka wersja BMW 2000 oferowana na Aukcji Zimowej przez Dom Au-
kcyjny Ardor Auctions opuścił fabrykę w 1967 roku i został eksportowany na 
rynek włoski. Dwa lata temu samochód został nabyty, a później sprowadzony 
do Polski gdzie został odrestaurowany blacharsko i lakierniczo zachowując jego 
fabryczną specyfikację Większośc elementów ozdobnych takich jak chromy i 
emblematy zostały zachowane w stanie oryginalnym oraz ponownie zamonto-
wane na samochód. Elementy elektryczne i inne dodatki, które mogły być za-
chowane, zostały oczyszczone i zainstalowane ponownie. Tapicerka jest nowa, 
odzwierciedlająca oryginalne zestawienie kolorystyczne. Deska rozdzielcza 
została tylko odświeżona, a drewno polakierowane. Silnik został uszczelniony 
i złożony na nowo. Samochód w dokumentacji nie posiada dowodu rejestra-
cyjnego, jednakże oprócz umowy kupna-sprzedaży z Włoch, dołączone jest 
zaświadczenie o zgubie dowodu rejestracyjnego z Włoskiego urzędu. 

Jest to ciekawa propozycja dla osób poszukujących oryginalnego coupe, 
gotowych ewentualnie poprawić kilka elementów ozdobnych tego bardzo 
wdzięcznego BMW. 

3,249 - 2000Cs equipped with an automatic gearbox. The rarest car was the 
2000C with a manual – only 443 of such cars were delivered to customers.
The car was successful in motorsport, having won the 24-hour endurance 
race at Spa several times. Numerous innovative features were introduced in 
this car for the first time and were also used in many other BMW vehicles 
that came along subsequently. 
It is often said that the Neue Klasse defined brand’s identity and set a path 
for its development, whereas its heritage is still present in today’s products 
made the Bavarian brand.

CAR HISTORY
This rare version of the BMW 2000 offered at the Winter Auction by the 
auction house Ardor Auctions left the factory in 1967 and was exported to 
Italy. Two years ago the car was purchased and then shipped over to Poland 
where its body- and paintwork were restored while keeping its original 
factory specification. Most of the decorative features such as emblems or 
chrome elements were left in their original condition and then reattached to 
the car. Electrical components and other comfort-enhancing features were 
also preserved whenever necessary, cleaned and put back into the car. The 
upholstery is new, but it matches the car’s original interior colour scheme. 
The dashboard was refreshed and wooden parts repainted. The engine was 
resealed and reassembled. The car does not have with a registration cer-
tificate but its loss is attested a by a document issued by a regional Italian 
office, which is attached to the sales agreement.

This is an interesting proposal for those who are looking for an out-of-the-
ordinary two-door coupe and are willing to perform a few polishing touches 
on the decorative elements of this graceful BMW.
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Porsche 911 Carrera 1995 
Nr. nadwozia: WP0AA2998SS320754

Bardzo zadbany egzemplarz
Z niskim, oryginalnym przebiegiem i ręczną skrzynią biegów
W atrakcyjnam kolorze midnight blue metallic

cena wywoławcza: 160 000 zł (estymacja: 210 000 – 240 000)

Chassis number: WP0AA2998SS320754 

A very neat and tidy example
With low, original mileage and a manual gearbox
Featuring attractive midnight blue metallic paint

Starting price: 160 000 PLN (Estimated value: 210 000 – 240 000)

silnik: 3.6l, B6  

moc: 272 konie mechaniczne

inne dane: Napęd na tył, silnik chłodzony powietrzem

Engine: 3.6l, flat - six 

Power: 272 horsepower

Other data: rear - wheel drive, air - cooled engine 

HISTORIA MODELU
Trzecia generacja kultowego Porsche 911, oznaczona kodem 993, jest ostat-
nią, w której zastosowano silniki chłodzone powietrzem. Model wszedł na 
rynek w 1993 roku. 
Podstawowe założenia konstrukcyjne 911 nie zmieniły się, choć wprowa-
dzono bardzo duże modyfikacje względem poprzedniej generacji, typu 964 -  
z którym pokrywało się jedynie około 20% części 993. 
Znacznie unowocześniono stylizację nadwozia, którego autorem był Tony 
Hatter. Zadbano także o dopracowanie aerodynamiki.
Gama modelu była bardzo szeroka – można było zamówić wersję z napę-
dem na cztery koła, czy z automatyczną skrzynią biegów Tiptronic. 
Skrzynia manualna po raz pierwszy w 911 miała seryjnie sześć biegów.
W stosunku do poprzednika, jedną z głównych zmian było także zastosowa-
nie w pełni aluminiowego, wielowahaczowego zawieszenia. Pozwoliło to na 
poprawienie prowadzenia samochodu - nową 911 jeździło się bardziej sta-
bilnie, zredukowano także krytykowaną w poprzednich modelach tenden-
cję do silnej nadsterowności w momencie dodania gazu podczas szybkiej 
jazdy po łuku. Dodatkowo, poprawił się komfort jazdy i zmniejszono hałas 
podczas pokonywania nierówności.
993 była napędzana tradycyjnie 6-cylindrowymi silnikami typu boxer, z cze-
go najsłabsza odmiana wytwarzała 272 KM z 3.6-litra pojemności. Od 1996 
roku zastosowano w nich system Varioram, co skutkowało zwiększeniem 
mocy do 285 KM. 
Odmiana z napędem na tylne koła nie nazywała się już - w odróżnieniu od 
poprzednika - Carrera 2, a po prostu Carrera, choć wśród entuzjastów 
modelu jest obecnie określana jako Carrera C2 - w odróżnieniu od C4, 
napędzanego na obie osie.
Do 1998 roku wyprodukowano 68 tysięcy egzemplarzy 911 993 w różnych 

MODEL HISTORY
The third generation of the iconic Porsche 911, codenamed 993, is also the 
last one powered by air-cooled engines. The first 993 rolled off the produc-
tion line in 1993. Basic design principles had remained unchanged, but the 
car was substantially modified compared to the previous 964 generation, 
with which the 993 only shared about 20 per cent of the parts.
The body designed by Tony Hatter was redesigned to keep it modern. Its 
aerodynamic properties were also improved.
The 993-generation 911 range was very wide - the car was available with such 
amenities as four wheel drive or Tiptronic automatic gearbox for example.
For the first time in a 911, the manual gearbox had six gears as standard.
Compared to its predecessor, one of the main changes was multilink sus-
pension made entirely out of aluminium. It helped improve the handling 
characteristics of the car – new 911 was much more stable and it had less 
tendency to severely oversteer under throttle application in fast corners, 
for which its predecessor was often criticised. On top of that, it was more 
comfortable and less noisy on rough surfaces.
The 993 was traditionally powered by horizontally-opposed engines, least 
powerful of which displaced 3,6 litres and developed 272 BHP. From 1996 
on engines were fitted with Varioram induction system, which resulted in a 
slight power increase to 285 BHP.
Unlike its predecessor, the two door variety no longer bore the name of Car-
rera 2, but just Carrera. Despite this, it is still referred to as the Carrera C2 
by enthusiasts to distinguish between it and the all-wheel drive-equipped C4.
68 000 examples of 993-gen 911 in various guises had been produced 
until 1998. Its successor, codenamed 996, had a water-cooled engine and 
much less traditional styling, which was heavily criticised by the experts and 
enthusiasts of the brand.





wersjach. Następca, typ 996, miał już silnik chłodzony cieczą i o wiele mniej 
klasyczną stylizację, co spotkało się z głośną krytyką znawców i fanów marki. 
Stąd też bardzo duże pożądanie tego – zdaniem wielu purystów – ostatniego 
klasycznego i doskonale wyglądającego modelu.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany na Aukcji Zimowej egzemplarz 911 Carrera typ 993 został 
wyprodukowany w 1995 roku w specyfikacji amerykańskiej, w idealnej 
kompletacji kolorystycznej szarego wnętrza z lakierem midnight blue me-
tallic. Jest to wersja tuż przed zmianami silnikowymi, inaczej powiedziawszy, 
6-cylindrowy boxer dysponuje mocą 272 koni mechanicznych i nie ma sys-
temu varioram. 
Samochód posiada historię napraw blacharskich i lakierniczych zrealizowa-
nych po imporcie samochodu do Polski. – w Stanach Zjednoczonych zo-
stał uszkodzony błotnik oraz przedni zderzak, jak i przednia szyba. Carrera 

This is the main reason why this fabulous looking car, regarded by purists as 
the last true 911, is so extremely desirable.

CAR HISTORY
The 993-generation Porsche 911 Carrera offered on the Winter Auction 
was made in 1995 for the American market in a perfect colour combination 
of grey interior and midnight blue metallic exterior. This is a version before 
engine upgrades. In other words, its six-cylinder horizontally opposed engine 
develops 272 BHP and was not equipped with the varioram system.
 
The car comes with a detailed record documenting its body- and paint-
work repairs performed after it was imported to Poland. Back in the United 
Stated its rear fender, front bumper and windscreen were damaged. The 
Carrera was professionally repaired and is now in great shape visually. The 
car comes with a photographic documentation of all works carried out on 



została profesjonalnie naprawiona i dzisiaj prezentuje się znakomicie. Do 
Porsche dołączona jest dokumentacja zdjęciowa stanu i prac przy pojeź-
dzie. Przy okazji zrealizowanych napraw zmienione zostały kierunkowskazy 
przednie na zestaw z europejskiej wersji Turbo. Idąc za ciosem, także do-
kładka pod zderzakiem została wymieniona na tę z Turbo. Zainstalowano 
także komplet przyciemnianych przednich lamp. Porsche posiada oryginalny, 
niski przebieg 72 000 mil, i jest od czasu jego sprowadzenia do Polski w jed-
nych rękach. Silnik został uszczelniony i funkcjonuje bez zarzutu. Wszystkie 
prace mechaniczne były wykonywane w tym samochodzie z bardzo dużą 
starannością, aby uczynić go niezawodnym. Obecna na zdjęciach kierownica 
z późniejszego modelu zostanie zastąpiona oryginalną do licytacji.

To, klasyczne już, 911 oferowane na Aukcji Zimowej jest niewątpliwie bar-
dzo interesującym i bardzo skutecznym samochodem sportowym o cie-
kawszej estetyce, niż standardowa wersja tego modelu.

the vehicle. In the course of repairing the car, original front indicators and 
the front bumper lip were replaced by parts sourced from the Turbo version 
for the European market. A set of tinted headlamps was also fitted. The car 
has an original and exceptionally low mileage of 72 000 miles and has been 
in the hands of a single owner since it was imported to Poland. The engine 
was resealed and works faultlessly, all mechanical works on this car were 
carried out with due diligence to make it totally reliable. The steering wheel 
from the newer model seen on the pictures will be replaced with an original 
one before the auction.
 
This already classic 911 offered on the Winter Auction is without a doubt 
a hugely interesting and incredibly effective point-to-point sports car with 
enhanced aesthetics compared to the standard version.
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Jensen Interceptor III 1973 
Nr. nadwozia: 140/8352

Jensen po pełnej odbudowie mechanicznej
W najbardziej dopracowanej wersji modelowej

cena wywoławcza: 110 000 zł (estymacja: 150 000 – 170 000)

Chassis number: 140/8352 

After a full mechanical rebuild 
The most refined and honed version

Starting price: 110 000 PLN (Estimated value: 150 000 – 170 000)

silnik: 7.2l, V8  

moc: 280 koni mechanicznych

inne dane: Napęd na tylną oś, skrzynia biegów trzybiegowa, automatyczna

Engine: 7.2l, V8 

Power: 280 horsepower

Other data:  Rear-wheel drive, three-speed automatic gearbox  

HISTORIA MODELU
Marka Jensen została założona przez braci, Alana i Richarda Jensenów, w 1934 
r.  Najbardziej znanym i zarazem ostatnim produktem Jensena, był opisywany 
model Interceptor.

Zadebiutował w 1966 roku, zastępując Jensena CV8, który nie spotkał się z 
przychylnością klientów ze względu na kontrowersyjnie stylizowaną przednią 
część nadwozia.

Tym razem stylizacją nadwozia zajęła się firma Carrozzeria Touring, współ-
pracująca wcześniej m.in. z Ferrari, Alfą Romeo czy Lamborghini. Produkcję 
paneli zewnętrznych początkowo wzięła na siebie włoska firma Vignale, póź-
niej zaś auto było od podstaw, ręcznie wytwarzane w fabryce Jensena w West 
Bromwich.

Pod maską Interceptora pracował silnik 6.3 V8 konstrukcji Chevroleta. Po-
czątkowo wytwarzał 325 KM, co pozwalało temu dużemu GT na osiągnięcie 
100 km/h w doskonałym czasie ok. 6.5 sekundy. Od 1971 roku 6.3-litrowy 
silnik ustąpił miejsca jednostce 7.2l, która - w zależności od wariantu - mogła 
mieć od 330 do 385 KM.

Napęd był przekazywany na tylną oś za pomocą trzystopniowej skrzyni 
automatycznej, zestawionej z mechanizmem różnicowym o ograniczonym 
poślizgu. Opcjonalnie klienci mogli wybrać czterobiegową skrzynię ręczną, 
ale jej produkcję zarzucono w 1969 r. przy okazji wprowadzenia modelu po 
modernizacji, znanego jako Mark II. 

Kolejne zmiany miały miejsce w 1971 r (Mark III). Oprócz większego silnika, 
Interceptor otrzymał kolejne unowocześnienia zewnętrzne (np. inny kształt 
przedniego grilla) i odświeżenie wyglądu kokpitu i foteli.

MODEL HISTORY
Jensen was a British brand founded by brothers Alan and Richard Jensen in 
1934. The most famous and also the last car made by their company was the 
car in question – called the Interceptor.
It debuted in 1966 as a replacement to the Jensen CV8, which wasn’t espe-
cially popular among customers because of its controversially styled front. 

This time a company called Carrozzeria Touring was responsible for new 
model’s design. Its previous customers included i.a. Ferrari, Alfa Romeo and 
Lamborghini. Body panels were initially made by an Italian company Vignale, 
later the car was hand built from the ground up in Jensen’s works in West 
Bromwich.

Under the bonnet of the Interceptor there was a 6.3-litre V8 engine made 
by Chevrolet. Initially it developed 325 BHP, which was enough to accelerate 
the car from standstill to a 100 km/h in 6.5 seconds. For such a large GT car, 
this was a remarkable result. From 1971 the 6.3-litre engine was replaced for 
a 7.2-litre unit, which – depending on the version – developed either 330 or 
385 BHP.

Power was transferred to the rear wheels via a three-speed automatic gear-
box through a limited speed differential. Customers could opt for a four-speed 
manual gearbox as an optional extra, but the demand was so low it was 
dropped in 1969, together with the launch of a refreshed version also known 
as Mark II.

Another facelift was performed in 1971 (Mark III). Apart from a bigger engine, 
the Interceptor received a number of external updates (newly shaped grille 
for example) as well as refreshed cabin and seats.





Produkcja modelu Interceptor zakończyła się w 1976 roku. Mimo wielu przy-
chylnych recenzji, podkreślających doskonałe osiągi i wygodę auta, nie spo-
tkało się ono ze zbyt dużym zainteresowaniem klientów, na co wpływ miała  
z pewnością wysoka cena i kryzys paliwowy lat 70.
Wyprodukowano 2389 egzemplarzy, z czego 1046 z kierownicą po lewej 
stronie (auto trafiało także do USA) i 512 sztuk, w tym 420 LHD sztuk wersji 
kabrio. Najrzadszą odmianą jest wersja coupe (60 sztuk).

Obecnie w Wielkiej Brytanii działa firma, która na bazie Interceptorów two-
rzy pojazd z silnikiem 6.2 z Chevroleta Corvette, zaś oryginalne Jenseny są 
bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany na Zimowej Aukcji Jensen Interceptor Mk III o numerze nad-
wozia 140/8352 został wyprodukowany w marcu 1973 roku w specyfikacji 

Production of the Interceptor ended in 1976. Despite receiving numerous 
rave reviews it from the media, emphasising its monumental performance and 
sumptuous comfort, it wasn’t very popular among customers. Its steep price 
and  the 1970s oil crisis didn’t help either.
Overall a total of 6408 examples were made, 1046 of which were left-hand 
drive (the car was also sold in the United States) and 267 were convertibles. 
The rarest version is the coupe - just 60 examples were made.
Nowadays a company from Great Britain rebuilds original Interceptors using 
modern components, with a 6.2 litre sourced from a Chevrolet Corvette. 
Original Jensens are highly sought after by collectors.

CAR HISTORY
The Jensen Interceptor Mk III with a chassis number 140/8352 was made in 
March 1973 as a vehicle destined for the American market. It left the factory 
with an exterior painted in a colour called “Oatmeal” (a bright shade of beige) 



amerykańskiej. Opuścił on fabrykę w zestawieniu kolorystycznym lakier Oat-
meal, czyli “owsianka”, jasny odcień beżu, wnętrze “Mocha”, czyli brązowy 
kawowy. Ciekawostką jest, że lista opcji nie posiada żadnej pozycji – nawet 
autoradia. Odrestaurowany w USA prawdopodobnie ponad dziesięć lat 
temu, zyskał nowy, złoty kolor karoserii oraz beżową skórę wewnątrz. Został 
sprowadzony w czerwcu 2016 roku z Colorado do Polski i jest po opłatach. 

Dzisiaj wnętrze prezentuje się nienagannie, jednak karoseria wymaga nowego 
lakieru, i prac blacharskich. Od strony mechanicznej, silnik został w całości od-
budowany w Stanach Zjednoczonych i oprócz regulacji gaźnika nie wymaga 
on wkładu finansowego. Atencji natomiast wymagają klocki hamulca ręcznego 
oraz przekładnia kierownicza. Jest to bardzo interesujący egzemplarz Inter-
ceptora serii trzeciej, samochodu legendy, który staje się coraz bardziej po-
żądany przez kolekcjonerów, i który przy minimalnym wkładzie finansowym 
może sprawić nowemu właścicielowi dużo przyjemności z jazdy, tym bardziej 
z silnikiem 440ci o mocy 280 koni mechanicznych. 

and a “Mocha” interior (resembling brown coffee). Interestingly, the option list 
is completely bare – it doesn’t even have a radio. It was restored in the USA 
probably more than ten years ago, when its exterior was repainted gold and 
interior wrapped in beige leather. It was imported to Poland in June 2016 
from Colorado. All the import charges have already been borne.

As of today the interior is in a good condition, but the bodywork requires 
new paint and several repairs. Mechanically, the engine was completely rebuilt 
in the USA and – apart from adjusting the carburetor – needs no financial 
outlay. However, handbrake pads and steering gear need looking at. This is a 
very interesting example of the Series III Interceptor, a true legend of a car 
which becomes increasingly sought after by collectors and a one that – after a 
few repairs – will bring its new owner a lot of driving pleasure. Especially with 
its 440ci, 280 BHP engine.
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BMW 2000 Neue Klasse 1968 
Nr. nadwozia: 1344847

Protoplasta dzisiejszego wizerunku BMW 
Samochód zachowany w oryginalnym stanie 
Prosta i bezawaryjna konstrukcja  
Zarejstrowany, ubezpieczony i gotowy do jazdy 

cena wywoławcza: 22 000 zł (estymacja: 30 000 – 40 000)

Chassis number: 1344847 

Progenitor of modern BMWs
Preserved in original condition
Uncomplicated and reliable design
Registered, insured and ready to drive

Starting price: 22 000 PLN (Estimated value: 30 000 – 40 000)

silnik: 2.0l, R4  

moc: 100 koni mechanicznych

inne dane: napęd na tył

Engine: 2.0l, I4

Power: 100 horsepower

Other data: rear-wheel drive

HISTORIA MODELU
Powojenny kryzys lat 50. w Europie nie był dobrym czasem dla BMW. Marka 
miała w swojej ofercie albo duże, drogie i luksusowe modele – które nie 
przynosiły oczekiwanego zysku - albo mikrosamochody napędzane silnikami 
z motocykli, które z kolei odchodziły już do lamusa. 
By zapobiec problemom finansowym firmy (nad jej przejęciem zastanawiał 
się nawet Daimler Benz), rozpoczęto prace nad nowym samochodem klasy 
średniej, który w dalszym ciągu byłby komfortowy i elegancki, ale jednocze-
śnie przystępny cenowo. Efektem była seria aut znanych jako „Neue Klasse” 
– „nowa klasa”, dzięki której BMW wyszło z kłopotów i ugruntowało swoją 
pozycję i wizerunek na rynku.

Pierwszym przedstawicielem nowej linii był model 1500, czyli czterodrzwio-
wy sedan, który zadebiutował w 1961 roku podczas targów we Frankfurcie 
i wszedł do produkcji rok później. Nazwa była jednocześnie oznaczeniem 
pojemności czterocylindrowego silnika –  do tej pory BMW montowało  
w sedanach jednostki co najmniej o pół litra większe. Nowy model zachwycał 
wyjątkowo nowoczesną sylwetką, stworzoną przez Wilhelma Hofmeistera. 
To tutaj po raz pierwszy pojawiło się charakterystyczne podcięcie linii tylnej 
bocznej szyby na słupku C, zwane Hofmeister-Knick. Stało się ono znakiem 
rozpoznawczym stylistyki BMW i stosuje się je do dziś. 
Silnik 1500 typu M10 osiągał moc 80 KM i pozwalał autu rozpędzać się do 
100 km/h w około 15 sekund, co jak na ówczesne czasy było świetnym wy-
nikiem. 
Auto wyróżniało się również bardzo nowatorską konstrukcją zawieszenia,  
z kolumnami McPhersona z przodu oraz wahaczami skośnymi z tyłu, co za-
pewniało doskonałe właściwości jezdne.

Od roku 1963 klienci mogli wybrać również model 1800, z odpowiednio 
większą jednostką, występującą z kilkoma wariantami mocy. W 1964 zaś silnik 
1500 został powiększony do pojemności 1.6 litra.
Rok 1965 przyniósł debiut wersji coupe z nadwoziem zaprojektowanym 
przez firmę Karmann. Samochody były napędzane przez silniki dwulitrowe, 
o mocy odpowiednio 100 i 120 koni mechanicznych (2000C i 2000CS). Rok 
później do gamy dwulitrowych „Neue Klasse” dołączył sedan nazwany po 
prostu „BMW 2000”. 
BMW 2000 powstało jako wzbogacona i wzmocniona odmiana modelu 1800. 
Odróżniało się nie tylko lepiej wyposażonym wnętrzem, ale i nowym przo-
dem (w Europie z reflektorami prostokątnymi, podczas gdy w USA stosowa-
no okrągłe) oraz zmienionymi tylnymi lampami.

MODEL HISTORY
The post-World War II crisis in Europe was not a great period for BMW. 
The brand offered either large, expensive luxury barges – which weren’t 
as profitable as expected – or microcars powered by motorbike engines, 
which were already dated at the time and were slowly becoming a thing 
of the past. In order to prevent financial trouble of the company (even 
Daimler Benz pondered its takeover), the Germans set to work on a new 
middle-class model, which would still be comfortable and elegant, but also 
affordable at the same time. The result was the “Neue Klasse” – “New Class” 
series, thanks to which BMW recovered financially and established its mar-
ket position and image.

The first car from the new model line was the 1500 - a four-door saloon, 
which debuted on the 1961 Frankfurt Motor Show and was put into produc-
tion a year later. Its name was also a designation of the displacement of its 
four-cylinder engine. Until then, BMW had only been fitting their saloon cars 
with engines that were at least 500 cc bigger. The new car’s appeal lied mostly 
in its exceptionally modern styling, created by Wilhelm Hofmeister. This is the 
first car featuring a distinctive low forward bend at the C-pillar, known as the 
Hofmeister kink (also referred to as the Hofmeister-Knick). It became a defin-
ing characteristic of BMW’s styling and is still being used today.
The 1500 cc engine codenamed M10 developed 80 BHP, which was good 
for a 0-100 km/h acceleration time of 15 seconds, which was a remarkable 
result at the time.
The car was also distinguished by its highly innovative suspension design, 
with McPherson struts up front and semi-trailing wishbones at the rear, 
which provided excellent handling.
From 1963 customer could also choose an 1800 model, with larger engine 
and several power levels to choose from. In 1964 the 1500 engine was 
enlarged to 1.6 litres.
Year 1965 marked the introduction of a coupe version, featuring a Karmann-
designed bodywork. Cars were powered by two-litre engines developing 
100 and 120 BHP respectively (2000C and 2000CS). A year later the lineup 
of two-litre “Neue Klasse” models was joined by a saloon simply called the 
“BMW 2000”.

The BMW 2000 was an enhanced and more powerful version of the 1800. 
It was distinguished by a better equipped interior, new front (with rectangu-
lar headlamps in Europe and round ones in the USA) and restyled taillights. 
Initially the only available engine was a 100 BHP two-litre, but in 1966 the 





Początkowo jedynym dostępnym silnikiem była 100-konna dwulitrówka, ale 
w 1966 roku gamę uzupełniła odmiana 2000TI o mocy 120 KM. Finalnym roz-
winięciem była 130-konna wersja 2000TII z wtryskiem paliwa Kugelfischer. 
Oferowano także wersję 2000TI-Lux, z tablicą przyrządów wykończoną 
drewnem i opcjonalnymi skórzanymi siedzeniami. Do modelu 2000 można 
było zamówić także trzybiegową skrzynię automatyczną.

Między 1966 a 1972 r. wyprodukowano 143 464 egzemplarzy modelu 2000 w 
wersji sedan. Za jego następcę uznaje się model E12, czyli protoplastę serii 5.

BMW Neue Klasse było powszechnie chwalone za styl, osiągi, ekonomię, 
komfort oraz prowadzenie. Odniosło, tak bardzo oczekiwany, sukces han-
dlowy i pozwoliło BMW wyjść na prostą. Model ceniono w sporcie (odnosił 
m.in. zwycięstwa w 24 godzinnym wyścigu w Spa), zaś rozwiązania techno-
logiczne zastosowane tutaj po raz pierwszy, można było spotkać w innych 
pojazdach BMW jeszcze wiele lat później. 
Mówi się, że to właśnie Neue Klasse ukształtowało charakter marki i nadało 
kierunek jej rozwojowi, a jego spuścizna wpływa na produkty bawarskiego 
giganta do dziś. 

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany na aukcji egzemplarz BMW 2000 Neue Klasse został wy-
produkowany w roku 1968. Auto pochodzi ze Szwecji, zostało zakupione 
i przywiezione do Polski we wrześniu 2016. Samochód był w ostatnich 
latach używany bardzo sporadycznie. Galanteria auta jest kompletna  
i w wyjątkowo dobrym stanie. Elementy chromowane pozbawione 
są oznak korozji. Jeszcze w Szwecji powłoka lakiernicza została odświe-
żona, a podwozie zakonserwowane. Charakterystyczna kremowo-szara 
farba BMW-bristol bardzo ładnie kontrastuje z elegancką granatową ta-
picerką i wykończeniem deski rozdzielczej w satynowym drewnie. Ducha 
epoki w doskonały sposób oddają wszystkie oryginalne cechy i detale, jak 
statyczne pasy bezpieczeństwa, brak zagłówków czy podwójny wieniec 
kierownicy.  

engine line-up was joined by 120 BHP a 2000 TI version.
Final iteration was the 130 BHP 2000 TII version with Kugelfischer fuel injec-
tion. A 2000 TI-Lux version was also offered, with wooden dashboard and 
optional leather seats. The 2000 could also be specified with a three-speed 
automatic gearbox.

Between 1966 and 1972, a total of 143 464 examples of the 2000 saloon 
were manufactured. The E12, the ancestor of the 5 Series, is regarded as its 
successor.

The BMW Neue Klasse was universally praised by its style, performance, 
efficiency, comfort and handling. It was a much anticipated sales success 
and helped BMW recover financially. It was also successful in motorsport 
(having won the 24-hour endurance race at Spa several times). Numer-
ous features were introduced in this car for the first time and were also 
used in many other BMW vehicles that came along subsequently. It is often 
said that the Neue Klasse defined brand’s character and set path for its 
development, whereas its heritage is still present in today’s products of the 
Bavarian giant.

 CAR HISTORY
The BMW 2000 Neue Klasse offered on the auction rolled off the produc-
tion line in 1968. The car was originally purchased in Sweden. In 2016 it 
was bought used and shipped to Poland. In recent years the car was only 
used sporadically. All the decorative features are complete and have been 
preserved in an exceptionally good condition. Chromed elements do not 
show any signs of corrosion. Paintwork was refreshed as the car was still in 
Sweden, the car’s underbody was also protected against rust. Its distinctive 
cream grey BMW „Bristol” exterior colour contrasts with the elegant navy 
blue upholstery on the inside and dashboard finished with satin wooden 
trim. Original features and details such as static seatbelts, lack of headrests 
and a steering wheel with two rings are throwbacks that perfectly capture 
the spirit of the 1960s.



Sercem tego samochodu i jednocześnie jego ogromnym atutem, jest le-
gendarna czterocylindrowa jednostka M10 o pojemności dwóch litrów i 
mocy 100 koni mechanicznych. Blok tego silnika był wykorzystywany do 
budowy układów napędowych w bolidach Formuły 1. Jest znany przede 
wszystkim ze swojej bezawaryjności i długowieczności. W ostatnim czasie 
została wymieniona pompa sprzęgła, wysprzęglik, przewody wysokiego 
napięcia oraz przeprowadzona profesjonalna regulacja gaźnika.

Auto bez najmniejszego problemu przeszło badanie techniczne w kraju, 
jest zarejestrowane, ubezpieczone, gotowe do jazdy i nie wymaga żadnego 
wkładu finansowego.   

The heart of this vehicle and one of its major assets is its legendary four-
cylinder engine codenamed M10, with two litres of displacement and a 
power output of 100 BHP. Its block was even used for making Formula 1 
engines. It is renowned for its reliability and longevity. Recently the clutch 
pump and master cylinder together with high voltage wiring have been 
replaced. The carburettor has been professionally adjusted as well.

The car passed the technical inspection in Poland (MOT equivalent) with 
flying colours. It is registered, insured, ready to drive and does not require 
any financial outlay from its new owner.
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Fiat 126P 1978 
Nr. nadwozia: FSM126A17401052 

Fiat w bardzo poszukiwanym kolorze Turchese Farfalla
Z szacowanym przebiegiem 23 000km od nowości 
Zmodyfikowany zgodnie z kanonami lat 70

cena wywoławcza: 11 000 zł (estymacja: 25 000 – 30 000)

Chassis number: FSM126A17401052 

Fiat in a very sought for color Turchese Farfalla
With a mere 23 000km estimated since new
Modified according to the 1970‘s fashion

Starting price 11 000 PLN (Estimated value: 25 000 – 30 000)

silnik: 0.7l, R2

moc: 34 konie mechaniczne

inne dane: Napęd na tylne koła, skrzynia biegów czterobiegowa,  
manualna

Engine: 0.7l, I2  

Power: 34 horsepower

Other data: Rear-wheel drive, four-speed manual gearbox.

HISTORIA MODELU
Fiat 126p popularnie zwany Maluchem jest prawdopodobnie najlepiej rozpo-
znawalnym samochodem w Polsce. Wychowały się na nim całe pokolenia kie-
rowców i bez cienia przesady można stwierdzić, że ten model zmotoryzował 
nasz kraj. Jego historia na polskich drogach rozpoczęła się w 1971 roku od 
podpisania umowy licencyjnej między włoskim Fiatem a rządem PRL. Fiat 126 
był następcą legendarnej 500tki. 

W listopadzie 1972 roku miała miejsce oficjalna prezentacja samochodu na 
Placu Defilad w Warszawie. Model był wtedy produkowany we włoskiej fa-
bryce w Cassino. Produkcja w Bielsku Białej ruszyła latem 1973 r, początkowo 
auta montowano z części dostarczanych z Włoch. W 1975 r. zaczęto produk-
cje także w zakładzie w Tychach. Fiat 126, teraz już z literą „p” na końcu, 
początkowo był napędzany przez jednostkę o pojemności 594 centymetrów 
sześciennych i mocy 23 KM (model 600).
Na przełomie 1977 i 1978 roku pojemność zwiększono do 652 ccm (nazwa 
handlowa: 650), a moc wzrosła do 24 KM. Ulepszono także hamulce, układ 
chłodzenia, wyciszono silnik, zaś miejsce prądnicy zajął alternator. 
 
Mimo że produkcja modelu 126 ustała we Włoszech już w 1980 r., w Polsce 
samochód był produkowany aż do roku 2000. Auto, ze względu na niską cenę 
i dużą dostępność części, było popularne także w rodzimym motorsporcie, 
funkcjonował nawet puchar Fiata 126p w rallycrossie.

Przez lata Fiat 126p był najtańszym autem na polskim rynku. Wtopił się na 
stałe w krajobraz naszych dróg, był obecny w sztuce i popkulturze. Najpierw 
pożądany, później wyszydzany i kupowany głównie z konieczności, od pewnego 
czasu wraca do łask jako pełnoprawny klasyk i pomnik historii minionej epoki.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany na Aukcji Zimowej Fiat 126p opuścił Fabrykę Samochodów 
Małolitrażowych w 1978 roku mechanicznie jako wersja 600, ale już po 
modyfikacjach stylistycznych wprowadzonych w wersji 650. Został on 
zamówiony w bardzo urodziwym i poszukiwanym kolorze Turchese Farfalla, 
kod fabryczny koloru 463. Wnętrze zachowano w standardowym czarnym 
odcieniu. 

MODEL HISTORY
Fiat 126p, affectively called “Maluch” by the Poles is likely the most rec-
ognized car in Poland. Generations of drivers learned how to drive on 
it, and it is a fact this car motorized the country. Its history star ted on 
Polish roads in 1971 when the country‘s communist government signed 
a licensing agreement with the Italian marque. The 126 was replacing the 
legendary 500. 

In November 1972 its oficial presentation was made in Warsaw. Back then, 
the car was still manufactured in the Cassino plant in Italy. Manufacturing 
in the Polish city of Bielsko-Biala star ted in Summer 1973, at the beginning 
cars were assembled from parts imported from Italy. In 1975 manufactur-
ing star ted also in the Tychy, not far from the main site. The 126, now with 
a “p” for “Polski” at the end of its name was first equipped with a 594 
cubic centimetres engine of 23 horsepower – the 600 version. In 1977-78 
the displacement was risen to 652 cc, outputting 24 horsepower. The new 
car had better brakes, cooling system, quieter engine, and it was equipped 
with an alternator. 

In Italy, the production of the 126 was stopped in 1980, but in Poland the car 
was manufactured until the year 2000. Given its low price and easy access to 
parts, it was a very popular model in Polish motorsport, for example, there 
was a dedicated 126p Cup in rallycross. 
For many years the Polski Fiat 126p was the cheapest vehicle on the Polish 
market. It blended forever in the motorized landscape, it is still present in 
art and was an important element of Polish popculture, First desired, then 
laughed at and chosen because of the need of having a car, it is living now a 
comeback as a sought for classic car and a monument of motorized Poland. 
 
MODEL HISTORY
Presented at the Winter Auction Polski Fiat 126p left the FSM factory in 
1978, equipped with the 600 engine, but already with the body and com-
for t modifications of the 650 version. It was ordered in the very pleasant 
and sought for color Turchese Farfalla, factory color code 463. Its interior 
was kept in the standard black tint. 





Its first registration was only made in 1997, which might suggest that it 
could have been never driven for 20 years, since its delivery to the first 
owner. Today the odometer reads 23 000 kilometres, and the condition of 
the little Fiat and its first registration date could confirm the kilometrage is 
authentic. In terms of body, its current paint condition is really good – only 
the roof, the bonnet and a stripe on the driver‘s door have a second layer 
of paint. 

What makes the Fiat 126p from the Winter Auction truly exceptionnal is not 
it‘s condition, but the range of modifications carried on this car. The engine 
was rebuild from ground up and modified for a competition use by one of 
the best 126p specialists in Poland, Jacek Chojnacki. Now the car horsepower 
was increased from 23 to 34 horsepower, and its displacement reached 652 
cubic centimetres instead of 594. This modification can‘t be seen from the 
exterior of the engine, only the double exhaust suggest the car is far from a 
standard 126p. This “Maluch” as also equipped with lowering springs, and Ital-
ian manufactured shocks, of stiffer specification, plus a new braking system. All 
these mods are documented by bills of the amount of 16 000 zlotys. Inside, 
copies of the 1970‘s Fusina sport seats were installed, the same goes for an 
original Safari radio couple to a pair of spheric speakers. 

The new owner of this 126p does not only but a legend of Polish automo-
tive industry, on top in a very interesting color, but also a sports car, built to 
a specification made in the 1970s of the 20th century. 

Pierwsza rejestracja 126p miała miejsce dopiero w 1997 roku co sugeruje, 
między innymi, iż mógł on stać nieużywany przez 20 lat od momentu jego 
odbioru przez pierwszego właściciela. Obecnie przebieg auta to 23 000 
kilometrów, a stan zachowania Fiacika oraz późna data rejestracji wskazywałyby 
na jego autentyczność. Pod względem karoserii obecny stan lakieru jest bardzo 
dobry – dach, przednia klapa oraz pasek drzwi zyskały drugą powłokę, resztę 
zachowano w pierwszej powłoce lakierniczej. 

Co czyni prezentowanego na Aukcji Zimowej Fiata 126p wyjątkowym, to nie 
jego stan, ale zakres przeprowadzonych modyfikacji. Silnik został odbudowany 
od podstaw i przerobiony pod kątem sportu przez jednego z najlepszych 
specjalistów od 126p, Jacka Chojnackiego. Obecnie Fiacik legitymuje się mocą 
34 zamiast 23 koni mechanicznych, a pojemność silnika została powiększona  
z 594 do 652 centymetrów sześciennych. Modyfikacja ta jest niewidoczna gołym 
okiem, jedynie dwururowy tłumik sugeruje inny stan rzeczy niż specyfikacja 
seryjna. Maluch został też wyposażony w obniżone resory i sprężyny, włoskie 
amortyzatory o większej twardości, oraz w nowy układ hamulcowy. Modyfikacje 
mechaniczne są udokumentowane fakturami za 16 000 złotych. We wnętrzu 
zaistalowano kopie sportowych foteli Fusina z lat 70., radio Safari oraz dwa 
głośniki sferyczne, także z epoki. 

Nowy właściciel Fiata 126p z Aukcji Zimowej nie tylko kupuje legendę polskiej 
motoryzacji w wyjątkowym kolorze, ale także samochód sportowy, zbudowany 
zgodnie z kanonami sportu motorowego lat 70. dwudziestego wieku. 
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MG B 1966 
Numer nadwozia: GHN 3L 68114 

Egzemplarz z pierwszych lat produkcji
Po kompleksowej odbudowie mechanicznej 
W bardzo atrakcyjnym czerwonym kolorze

cena wywoławcza: 65 000 zł (estymacja: 85 000 – 105 000)

Chassis number: GHN 3L 68114 

 A car from the first years of production
 After a thorough mechanical restoration
 Featuring a very attractive red paintwork  

Starting price: 65 000 PLN (Estimated value: 85 000 – 105 000)

HISTORIA MODELU
MG MGB jest modelem, który kontynuował zapoczątkowaną przez MG 
Midget linię relatywnie niedrogich, lekkich aut sportowych.

Wszedł do sprzedaży w 1962 roku i wyróżniał się nowatorską jak na 
swoje czasy, samonośną konstrukcją (w odróżnieniu od modeli kon-
kurencyjnych, wciąż opartych na ramie). Posiadał także – jako jeden z 
pierwszych samochodów na rynku – kontrolowane strefy zgniotu, ma-
jące uchronić kierowcę podczas uderzenia w nieodkształacalną barierę 
nawet przy prędkości 48 km/h.

Początkowo do sprzedaży weszła jedynie wersja ze zdejmowanym da-
chem, trzy lata później gamę uzupełniła także wersja hatchback coupe, 
nazwana MGB GT. W późniejszym czasie dołączyła do nich także sześcio-
cylindrowa odmiana MGC i ośmiocylindrowa MGB GT V8.
Pierwsza ze wspomnianych odmian była dwuosobowa (niewielkie tylne 
siedzenie występowało przez krótki czas jako bardzo rzadko zamawiana 
opcja), zaś druga mogła pomieścić cztery osoby w układzie 2+2. Wersja 
MGC była oferowana zarówno jako coupe, jak i jako roadster, zaś GT 
V8 – jedynie jako coupe.

Oferta silników otwierana była na rynku brytyjskim przez czterocylin-
drowy motor o pojemności 1.8 litra i mocy 95 KM. Na rynku amery-
kańskim, gdzie pojazd również był sprzedawany (z zewnątrz różnił się 
np. zderzakami dostosowanymi do tamtejszych norm bezpieczeństwa), 
na skutek przepisów dotyczących ochrony środowiska moc w pewnym 
momencie spadła do zaledwie 70 KM.

Odmiana MGC była napędzana silnikiem R6 o pojemności 2,9 litra i mocy 
145 KM, zaś ukoronowaniem gamy był model MGB GT V8 produkowany 
w latach 1973-1976. Pracowała w nim widlasta, ośmiocylindrowa jed-
nostka wytwarzająca 180 KM z trzech i pół litra pojemności.

Produkcja modelu zakończyła się w 1980 roku, łącznie wyprodukowano 
niemal 524 000 egzemplarzy wszystkich wersji.
Model w mocno zmodyfikowanej wersji powrócił na rynek w latach 

MODEL HISTORY
MG MGB continues MG’s line of relatively inexpensive, lightweight sports 
cars, started by the MG Midget in 1961.
It went on sale in 1962 and was distinguished by a monocoque structure. At 
a time when all the competitors were still using body-on-frame structure, 
this was a huge innovation. It was also one of the first cars on the market to 
utilize crumple zones, which were designed to protect the driver during a 
head-on crash into a non-deformable barrier at speeds up to 48 kilometres 
an hour.

Initially, the only version on sale was one with a removable roof. Three years 
later, the line-up was joined by a hatchback coupé version, called MGB GT. 
Later on, two more varieties were introduced: a six-cylinder MGC and an 
eight-cylinder MGB GT V8. 

First of the aforementioned varieties was a two-seater (for a brief moment, 
a small back seat was available as an optional extra, but was very rarely 
chosen by customers), while the second had just enough room to fit four 
people inside (2+2 layout). The MGC version was available in either coupé 
or roadster guise, whereas the GT V8 was sold exclusively with a fixed roof.
At the bottom of the engine line-up in Britain there was a four-cylinder, 
1.8-litre engine developing 95 BHP. The car was also sold on the American 
market, where its engine had to be tuned down to just 70 BHP at some 
point, as a result of making it compliant with US environmental laws. The 
US-version was also distinguished by different bumpers (also referred to 
as “five-mile bumpers”), which also had to be changed due to American 
safety regulations.

The MGC version was powered by a 2.9-litre straight six-cylinder engine, 
developing 145 BHP. Top of the range model was the MGB GT V8, manu-
factured between 1973 and 1976. It was powered by a V8 engine displacing 
3.5-litres, which was good for 180 BHP.

MG MGB was manufactured till 1980. Overall, 524 000 examples were 
produced in different versions.
However, that was not the end of MGB’s story. Between 1993 and 1995, 

silnik: 1.8l, R4

 moc: 95 konie mechaniczne

inne dane: Skrzynia biegów manualna, czterobiegowa. Napęd na tylne koła.

Engine: 1.8l, I4

Power: 95  horsepower

Other Data: Manual, four-speed gearbox. Rear-wheel drive.





1993-1995 jako MG RV8 o mocy 190 KM, osiągający 100 km/h w czasie 
poniżej 6 sekund. Większość z 2000 wyprodukowanych egzemplarzy tra-
fiła do Japonii.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany na aukcji Ardor Auctions MG B jest samochodem z 1966 
roku, a więc z samego początku produkcji. Są to obecnie najbardziej po-
szukiwane rocznikowo modele pod względem kolekcjonerskim. Jest to 
egzemplarz przewidziany pierwotnie na rynek amerykański. Sprowadzo-
ny kilka lat temu do Europy zachodniej, został on odrestaurowany bla-
charsko i lakierniczo w Belgii przed sprzedażą do Polski. 

U nas w kraju zakończono pełną renowację MG. Pełne, czerwone tylne 
lampy z amerykańskiego modelu zostały zastąpione europejskimi. Począ-

it was put back on sale in a heavily modernized version, called MG RV8. It 
had a 190 BHP engine and was able to accelerate from standstill to 100 
kilometres an hour in under 6 seconds. 2000 examples were made. Most of 
them were sold in Japan.

CAR HISTORY
The MG B presented on the auction organised by Ardor Auctions was made 
in 1966 – at the very beginning of its production. These model years are the 
most sought after by collectors at the moment. It’s a car originally destined 
for the American market. It was shipped a couple of years ago to Western 
Europe, its body- and paintwork were restored in Belgium before it was sold 
and imported to Poland.

Full restoration of the MG was finished here in Poland. Full, red taillights from 



tek produkcji oznacza także brak bocznych świateł obrysowych. W kraju 
zdecydowano się zachować renowację lakierniczą z Belgii, za to silnik 
został rozebrany do ostatniej śrubki, złożony ponownie i uszczelniony 
jednocześnie. Zbiornik paliwa został zregenerowany. Zawieszenie MG 
zostało częściowo zregenerowane a częściowo odrestaurowane od zera. 
Co do wnętrza - deska rozdzielcza została odświeżona, boczki wymie-
nione, lecz fotele, w znakomitym stanie, zostały zachowane. Obecnie MG 
B prezentuje się fantastycznie w klasycznym dla samochodu sportowego, 
ale nietypowym dla angielskiego roadstera, zestawieniu kolorystycznym 
czerwona karoseria z czarnym wnętrzem z czerwonymi przeszyciami. 
Jest to prawdopodobnie najlepsza opcja na krajowym rynku aby nabyć 
gotowe do jazdy, zarejestrowane w Polsce, MG B, które zostało odbudo-
wane mechanicznie z niesamowitą starannością

the American version were replaced with ones from a European model. As 
the car was made during the first years of production, there are no side-
marker lamps. The paintwork, restored in Belgium, was left untouched, but 
the engine on the other hand was completely disassembled, reassembled 
and resealed in the process. Fuel tank was also refurbished. MG’s suspension 
was partly regenerated and partly rebuilt from the ground up. As to the 
interior – the dashboard was refreshed, door panels were replaced, but the 
seats, preserved in immaculate condition, remained unchanged. Right now 
the MG B looks fantastic in a classic sports car combination of red exterior 
and black interior with red stitching, which is unusual for a British roadster. 
This is possibly the best opportunity to purchase a ready-to-drive MG B 
registered in Poland after a thorough mechanical restoration performed 
with incredible attention to detail on the domestic market.
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Mercedes Benz 300 d “Adenauer” 1959 
Numer nadwozia:189010A 8501134 
Numer Silnika: 189981 8500303 

Legendarna niemiecka limuzyna
W pełni odrestaurowany w oryginalnej specyfikacji 
Z wyjątkową, Polską historią 
Jeden z 607 wyprodukowanych egzemplarzy w 1959 roku 

cena wywoławcza: 260 000 zł (estymacja: 320 000 – 380 000)

Chassis number:
WP0ZZZ96ZMS480606 / WP0AA2962MS480606 

A legendary German limousine
Fully restored according to its original specification
With a unique, Polish history
One of just 607 examples made in 1959 

Starting price: 260 000 PLN (Estimated value: 320 000 – 380 000)

HISTORIA MODELU
Gdy w roku 1951 Mercedes zaprezentował model 300 podczas Targów 
Motoryzacyjnych we Frankfurcie, nie było na rynku drugiego tak dopraco-
wanego, nowoczesnego i luksusowego samochodu. Od końca wojny minęło 
zaledwie sześć lat, zaś jeszcze trzy lata wcześniej Niemcy były okupowane 
przez Aliantów. Mercedes zdecydował się jednak na zbudowanie auta biją-
cego konkurencje na głowę stylem i technologią.

Model 300, oznaczony wewnętrznym kodem W186, znany jest szerzej jako 
„Adenauer” - od nazwiska kanclerza Niemiec, rządzącego w latach 1949-
1963, który jeździł tym Mercedesem od samego początku jego produkcji.

Auto miało być z założenia najlepsze na świecie. Postawiono duży nacisk na 
dopracowanie właściwości jezdnych. Mimo dużych wymiarów (niemal pięć 
metrów długości), W186 miał dawać radość z prowadzenia. Wrażenie robiły 
także osiągi. Z prędkością maksymalną na poziomie 160 km/h był to naj-
szybszy seryjnie produkowany w Niemczech samochód w tamtych latach.
Pozwalał na to rzędowy, trzylitrowy, sześciocylindrowy silnik o mocy po-
czątkowo 115 KM. W celu uzyskania niezawodności w różnych warunkach 
klimatycznych, zastosowano zaawansowany układ chłodzenia, termostat 
przy chłodnicy oleju, czy aluminiową głowicę.
Czterobiegowa skrzynia biegów była w pełni zsynchronizowana (później 
do oferty dodano także przekładnie automatyczną), zadbano również o 
zachowanie komfortu podróżowania nawet przy pełnym obciążeniu auta, 
montując system podnoszenia tylnej osi.

We wnętrzu było rekordowo cicho, dzięki wykorzystaniu wielu różnorod-
nych materiałów wygłuszających. Nowatorski był także system ogrzewania  
z systemem wielu niezależnych nawiewów. 

MODEL HISTORY
When Mercedes launched the 300 during the 1951 Frankfurt Motor Show, 
no other car on the market was as refined, modern or luxurious. The war had 
ended a mere six years earlier and just three years earlier Germany had still 
been under occupation of the Allied powers. Despite this, Mercedes had set 
about building a car that would annihilate its competitors with its style and 
technology.

The 300 Model, codenamed W186 is known to a broader audience as the 
„Adenauer” after the name of Konrad Adenauer, Chancellor of Germany who 
ruled the country from 1949 and 1963 and was driven in this car from the 
beginning of its production.

The aim of the engineers was to build the best car in the world. A lot of em-
phasis was put on handling refinement. Despite its large size (nearly 5 meters 
in length), the W186 was supposed to be enjoyable to drive. Its performance 
was also impressive. With a top speed of a 160 km/h it was the fastest car 
made in Germany at the time.
Such performance was made possible by a three-litre straight six-cylinder en-
gine, initially developing 115 BHP. In order to keep it reliable in various climate 
conditions, it was fitted with a sophisticated cooling system, an oil cooler 
equipped with a thermostat and a cylinder head made of aluminium.
The four-speed manual gearbox was all-synchromesh (later on an automatic 
gearbox was also offered). The car provided decent comfort even when fully 
loaded, thanks to load-levelling suspension at the rear axle.

The car was incredibly quiet on the inside thanks to use of various insulat-
ing materials. The heating system with several independent blowers was also 
highly innovative.

silnik: 3.0l, R6

 moc: 160 koni mechanicznych

inne dane: Mechaniczny wtrysk Boscha, niezależne zawieszenie 

Engine:  3.0l, I6 

Power: 160  horsepower

Other Data: Mechanical Bosch fuel injection, independent suspension





Nadwozie zostało oparte na ramie nośnej, co bez wątpienia miało wpływ 
na trwałość konstrukcji. Bardzo chwalono także ilość miejsca w środku  
i zachowanie się auta na nierównościach.

Mercedes 300 był produkowany także w wersjach dwudrzwiowych i kabrio. 
Powstały cztery warianty modelu, z których każda kolejna była stopniowo 
unowocześniana: 300a produkowany w latach 1951-54, 300b (1954-55, sil-
nik wzmocniony do 125 KM, dodane wspomaganie hamulców), 300c (1955-
57, nowe niezależne zawieszenie osi tylnej, dostępna w opcji automatyczna 
skrzynia). Ostatnią, najnowocześniejszą wersją było 300d, produkowane  
w latach 1957-62. Otrzymała ona zwiększony rozstaw osi, seryjny „auto-
mat”, dodano wtrysk paliwa, zaś dodatkowo można było dobrać m.in. wspo-
maganie kierownicy i klimatyzację. Moc silnika wynosiła aż 160 KM.

Zanim model został zastąpiony przez Mercedesa W112, wyprodukowano 
12 190 egzemplarzy „Adenauera”. Wśród jego nabywców, prócz niemiec-
kiego kanclerza, znalazły się także takie osobistości jak szach Iranu Reza 
Pahlavi, król Grecji Paweł I, czy etiopski cesarz Haile Selasie. Model 300 
upodobały sobie także liczne gwiazdy show biznesu, np. Ella Fitzgerald czy 
Gary Cooper. 

Obecnie model jest ceniony za trwałość i komfort, który nawet dziś robi 
wielkie wrażenie na każdym, kto ma okazję przejechać się tym Mercedesem

.HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany przez Ardor Auctions Mercedes Benz 300d “Adenauer” jest 
prawdopodobnie najbardziej wyjątkowym pojazdem z okresu PRL jaki po-
jawił się nad Wisłą. Jest on namacalnym dowodem, że w krajach nie posiada-
jących rodzimych producentów luksusowych samochodów, niezależnie od 
opcji politycznej, czy typu władzy, do reprezentacyjnych celów zawsze uży-
wano aut ze Stuttgartu. Szefów partii komunistycznych azjatyckich państw, 

The bodywork was mounted atop of a frame chassis, which without a doubt 
had a positive effect on the durability of the structure. The car was also praised 
for its generous interior space and decent comfort on rough surfaces.

The Mercedes 300 was also manufactured in a two-door and convertible 
version. Four versions of the car were developed, each one of which was 
gradually modernised: 300a made between 1951 and 1954, 300b (1954-55, 
engine upgraded to 125 BHP, added brake assistance), 300c (1955-57, new 
independent rear suspension, automatic gearbox available as an optional ex-
tra). The last and most modern version was the 300d, made between 1957 
and 1962. It had a longer wheelbase, automatic gearbox fitted as standard 
and fuel injection. On top of that, power steering and air conditioning could 
be specified as optional extras. The engine developed a substantial 160 BHP.

Before the car was replaced by the Mercedes W112, 12 190 examples of the 
„Adenauer” were built. Apart from the Chancellor of Germany, the list of its 
famous owners included i.a. the Shah of Iran Reza Pahlavi, King of Greece Paul 
I and Emperor of Ethiopia Haile Selassie. The 300 model was also popular 
among the stars of show-business such as for instance Ella Fitzgerald or Gary 
Cooper. 

Nowadays, this Mercedes is appreciated for its durability and comfort, which 
even today impresses every person who has a chance to drive it

.CAR HISTORY
Mercedes Benz 300 d “Adenauer” presented by Ardor Auctions is probably 
the most unique car that could be seen on Polish roads during the years of 
Polish People’s Republic. It’s a tangible evidence that in countries where there 
are no luxury car makers, cars with three-pointed star made in Stuttgart are 
always used for official purposes, regardless of the prevailing political system. 
Secretaries of communist parties in Asia, African dictators, Chancellor of 



Germany and First Secretary of the ruling communist Party in Poland in the 
1950s and 60s have at least one thing in common – every single one of them 
was driven in a luxury limousine made by Mercedes-Benz.

In the second half of the 1950s Polish state decided to purchase 10 examples 
of the biggest limousine made by the Stuttgart-based manufacturer, that is 
the Mercedes-Benz 300d, also referred to as the Adenauer. As a result of 
this, according to administrative documents of the official state cars in the 
state fleet, Polish Ministry of Internal Affairs had four limousines, also known 
as “carriages”, at their disposal, whereas two of them served in the Central 
Committee of the Polish United Workers' Party (KC PZPR). On top of that, 
two four-door Adenauers with an retractable roof were also ordered to 
serve at various parades and official events. Polish state-owned Adenauers 
were used for twelve years in state structures as means of transport for the 
most important party officials, including Cyrankiewicz and Gomułka, during 
their official journeys around Poland as well as official events. They were often 
accompanied by smaller W111 saloons or Soviet ZIMs. Adenauers were also 
used as a means of transport for foreign country leaders who visited Poland. 
Eventually limousines were retired in 1971 and 1972 and sold on government 
tenders. However, as maintenance of their sophisticated fuel-injected engines 
was very demanding, they were problematic for their new owners – just like 
any other “western” car in a country where availability of spare parts and 
trained car mechanics was virtually non-existent. 

The Mercedes 300d, chassis number 189010A 8501134 presented on 
the Winter Auction was one of several Adenauers ordered by the Polish 
government in 1959. The order itself was very unusual. Standard equipment of 
the “d” version included power steering and automatic gearbox, but Adenauers 
sold to Poland did not have those features, probably for two reasons: one of 
them was practicality. Drivers of the Government Protection Bureau (BOR) 
were trained on Soviet-made cars, which usually were equipped with manual 

afrykańskich dyktatorów, kanclerza Niemiec i Pierwszego Sekretarza Partii 
w Polsce w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku łączył jeden fakt – każ-
dy z nich jeździł reprezentacyjną limuzyną Mercedesa. 

W drugiej połowie lat 50-tych zapadła nad Wisłą decyzja o zamówieniu 
do 10 sztuk największej limuzyny ówczas produkowanej przez Stuttgart, 
czyli Mercedesa 300d zwanego popularnie Adenauerem. Tym faktem  
w 1960 roku, biorąc pod uwagę dokumenty ewidencyjne pojazdów re-
prezentacyjnych we flocie państwowej polskie MSW dysponowało czte-
rema limuzynami, nazwanymi “kareta” a KC PZPR dwoma. Dodatkowo,  
w 1959 roku zamówiono dwie sztuki 4-drzwiowych Adenauerów  
z otwartym dachem do różnego typu parad i oficjalnych wydarzeń. Pol-
skie, rządowe Adenauery odbyły 12-letnią służbę w strukturach państwa, 
wożąc najważniejszych partyjnych oficjeli w tym Cyrankiewicza i Go-
mułkę w podróże służbowe po Polsce, jak i podczas oficjalnych wyda-
rzeń, często towarzyszyły im mniejsze modele typu W111 sedan, czy ra-
dzieckie ZIM-y. Adenauery też służyły do transportu zagranicznych głów 
państw odwiedzających Polskę. Ostatecznie limuzyny trafiły na zasłużoną 
emeryturę w 1971 i 1972 roku, trafiając na przetargi rządowe. Jednak 
wyposażone w skomplikowane silniki na wtrysku i bardzo wymagające  
w serwisowaniu, stały się one problemem dla nowych nabywców, jak każde 
“zachodnie” auto w kraju, w którym ciężko było o jakąkolwiek dostępność 
do części i wyszkolonych rąk mechaników. 

Prezentowany na Zimowej Aukcji Mercedes 300d o numerze nadwozia 
189010A 8501134 był jedną ze sztuk zamówionych przez Polski rząd w 
1959 roku. Zamówienie to było bardzo specyficzne, bowiem standardem 
w wersji “d” było wspomaganie oraz automatyczna skrzynia biegów. Polskie 
Adenauery nimi nie dysponowały prawdopodobnie z dwóch powodów – 
pierwszy praktyczny, dla szkolenia kierowców BOR łatwiej było mieć po-
dobnie wyposażone auta produkcji radzieckiej, jak i niemieckiej, a limuzyny 

CAR HISTORY
The Alfa Romeo Giulia 







zza wschodniej granicy były wyposażone w skrzynie ręczne oraz nie miały 
wspomagania. Drugi powód był prawdopodobnie techniczny – manualna 
przekładnia była łatwiejsza w serwisowaniu, a brak wspomagania oznaczał 
jeden potencjalny problem mniej dla mechaników. 

Egzemplarz prezentowany na aukcji nie posiada dokumentacji pomiędzy 
przetargiem w 1971 lub 1972 roku i 1978 rokiem – wraz z samochodem 
został nam przekazany dokument z Urzędu Rejonowego w Pułtusku po-
twierdzający sprzedaż Mercedesa w 1978 roku i jego rejestrację w Pułtusku 
pod numerami TP 7376. W 1981 roku, już zarejestrowany na tablice 050 
4294 i w rękach nowego właściciela z Przasnysza, Mercedes zostaje wyłą-
czony z eksploatacji, prawdopodobnie z powodu awarii silnika, potwierdza 
to kopia dowodu rejestracyjnego serii G 0145428. Adenauer ponownie 
zmienia właściciela w 1990 roku, tym razem jest zamieniony na 750 bonów 
PKO. Ponownie sprzedany w 1992 roku, tym razem w Warszawie do umo-
wy sprzedaży zostaje dodany dokument rzeczoznawcy PZM gdzie zostaje 
stwierdzone, że silnik znajdował się luzem, bez osprzętu oraz, że nadwozie 
zostało także częściowo rozmontowane. Kolejny właściciel posiadał Ade-
nauera do 2012 roku. W obecnych rękach samochód został kompleksowo 
odrestaurowany, karoseria otrzymała nowy lakier w fabrycznym kolorze 
40-Schwarz, wnętrze zostało w całości odnowione, chromy także, komplet-
ny układ jezdny, silnik, który znajdował się wciąż poza autem w momencie 
zakupu, także został odbudowany od podstaw. Mercedes został także wy-
posażony w nowoczesne udogodnienia takie jak radio oraz system świateł 
awaryjnych. Wszystko zostało zamontowane w sposób aby była możliwość 
bezproblemowego rozebrania i wymontowania. Obecnie Adenauer nie jest 
wpisany do ewidencji zabytków. Do samochodu jest dołączony list od Mer-
cedes-Benz Polska potwierdzający polskie pochodzenie samochodu. 

Jest to wyjątkowa i unikatowa okazja aby nabyć jedną z nielicznych limuzyn 
rządowych o tak bogatej historii. Egzemplarz prezentowany na Aukcji Zi-
mowej to jedyne ocalałe i odrestaurowane nadwozie zamknięte ze wszyst-
kich polskich 300d.

gearboxes and had no power-assisted steering. Another reason was a technical 
one: manual gearbox was easier to maintain, whereas lack of power steering 
meant there was one potential issue less for the mechanics.

The car offered on auction does not come have a record documenting 
the period between the moment of sale in either 1971 or 1972 and 1978. 
Together with the car we were given a document issued by a regional 
office of the Polish city of Pułtusk, which confirms that it was sold in 
1978 and registered in Pułtusk with a number plate TP 7376. In 1981 it 
was already registered with a number plate 050 4294 and was sold to a 
new owner from Przasnysz. It went off the road due to an engine failure, 
which is confirmed by a copy of its registration certificate no. G 0145428. 
The Adenauer was sold again in 1990. This time it was exchanged for 750 
vouchers issued by a Polish bank PKO. Sold again in 1992, this time in 
Warsaw, its sales agreement is complemented by a document signed by 
an expert from the Polish Automobile and Motorcycle Association (PZM), 
saying that at the moment of sale the engine was not physically in the car, 
had no fittings and the body was also partially disassembled. Its next owner 
owned the Adenauer until 2012. In the hands of its current owner, the 
car was thoroughly rebuilt, its bodywork was repainted using its factory 
paint codenamed 40-schwarz, whereas its interior and chromed parts were 
completely restored. Complete chassis and engine, which was not in the car 
when it was bought, were also rebuilt from the ground up. The Mercedes 
was also fitted with modern convenience-enhancing features such as radio 
or hazard lights. Everything has been fitted in such a way so that it can 
be easily removed. At the moment, the Adenauer is not registered as an 
antique. The car comes with an original letter from the Polish branch of 
Mercedes-Benz confirming its Polish provenance.

This is a unique and one-of-a-kind opportunity to purchase one of the 
very rare official state limousines with a remarkably colorful history. The car 
presented on the Winter Auction is the only existing and restored example 
of all hardtop 300ds originally sold in Poland.





HISTORIA MODELU
BMW serii 02 były autami o usportowionym charakterze, bazującymi na 
słynnym sedanie nazywanym Neue Klasse, który uratował markę po kry-
zysie z lat 50. i ugruntował pozycję bawarskiego producenta w segmencie 
aut premium.
Sam sedan wszedł na rynek w 1962 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrze-
bowanie rynku na komfortową limuzynę napędzaną silnikami nieco mniejszy-
mi, niż dotychczas stosowane. Pod maskę nowego modelu trafiły jednostki  
o pojemności od półtora do dwóch litrów - takich aut BMW nie produko-
wało od wielu lat, co odbiło się na kondycji finansowej firmy.
Sedan o bardzo ładnej, proporcjonalnej linii (dzieło Wilhelma Hofmeistera), 
mimo dość klasycznej konstrukcji, zaskakiwał nowatorskimi rozwiązaniami, 
takimi jak np. niezależne tylne zawieszenie.
W początkowej fazie produkcji (1962-1964) silnik miał pojemność 1500 
centymetrów sześciennych i 80 KM, później pojemność i moc rosły: przez 
1600 ccm i 83 KM, kilka wariacji na temat silnika 1800 (90-130 KM), aż po 
jednostki dwulitrowe.
Na podstawie sedana Neue Klasse w 1966 roku powstało mniejsze auto 
oznaczone jako seria 02. Był to model lżejszy i tańszy, o bardziej sportowym 
charakterze. Dwudrzwiowe nadwozie było krótsze o 23 centymetry, zaś do 
jego zaprojektowania Wilhelm Hofmeister oddelegował Georga Bertrama  
i Manfreda Rennena.
Debiut miał miejsce na salonie w Genewie w marcu 1966 roku. Wtedy to 
pokazany został model 1600-2, nazwany tak od pojemności silnika i liczby 
drzwi. Nazewnictwo uproszczono przy okazji liftingu w 1971 roku, od tam-
tej pory mówimy o BMW 1602. 
Pod maską pracował silnik 1.6 litra o mocy 85 KM, przekazywanej tradycyj-
nie na tylną oś za pomocą czterobiegowej przekładni ręcznej. Bardziej spor-
towa wersja 1600ti (w sprzedaży od 1967 r.) miała 110 KM, za sprawą zasto-
sowania wyższego stopnia spreżania i dwóch dwugardzielowych gaźników. 
Już podstawowa odmiana zapewniała bardzo dobre jak na tamte czasy osiągi,  
z przyspieszeniem od zera do 100 km/h poniżej 13 sekund.
Na bazie modelu produkowano także wersje kabrio (stworzoną przez firmę 

MODEL HISTORY
The BMW 02 Series were distinctively sporty cars based on the legendary 
New Class (Neue Klasse) sedans, which saved the brand after the crisis 
in the 1950’s and established the Bavarian manufacturer’s position in the 
premium car segment.
The saloon model was launched in 1962 as a response to market demand 
for a comfortable four-door saloon car powered by smaller engines than 
the company had made before. Under its bonnet there were various power 
plants displacing from 1,5 to 2 litres.
This four-door saloon had a very pretty and well-proportioned silhouette 
(designed by Wilhelm Hofmeister). It astonished everyone with its innova-
tive features, such as for instance independent rear suspension. 
A smaller derivative of the New Class (Neue Klasse) saloon named 02 
Series was launched in 1966. It was lighter, cheaper and had a more sporty 
character. 
It was unveiled at the Geneva Motor Show in March 1966. At this point 
the car was named 1600-2 after its engine displacement and door count. 
Under its bonnet there was 1,6-litre engine developing 85 BHP, which was 
traditionally channelled to the rear wheels via a four-speed manual gearbox. 
An experimental 1602 Elektro version is also worth mentioning. It was pow-
ered by an electric engine and was created to serve as a support vehicle for 
long distance runs during the Munich Olympics in 1972. Only two examples 
were made.
Overall, between 1966 and 1977, a total of 861 940 examples of 02 series 
BMW were delivered to customers. The car was praised for its combination 
of outstanding handling and ample performance with good economy and 
sensible price.

CAR HISTORY
Offered by Ardor Auctions BMW 1602 from 1975 is a car of Italian origin and 
spent most of his life in Rome. Its owner used it on an everyday basis for its 
daily commute. Given the traffic characteristics of this city, the exterior plastic 
boards do have various dings and small dents due to the typical parking wars 

silnik: 1.6l, R4

moc: 85 koni mechanicznych

inne dane: Napęd na tylne koła, czterobiegowa przekładnia ręczna

Engine: 1.6l, I4 

Power: 85  horsepower

Other Data: Rear-wheel drive, four-speed manual gearbox
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BMW 1602 Neue Klasse 1975 
Numer nadwozia: 3965891

Jeden z najciekawszych modeli serii Neue Klasse,  
w atrakcyjnej kolorystyce
Samochód w pełni sprawny mechanicznie, po przeglądzie
Kompletna, bardzo dobra baza do odbudowy

cena wywoławcza:19 000 zł (estymacja: 27 000 - 34 000)

Chassis number: 3965891

One of the most interesting models from the neue classe range,  
in a great color
Mechanically sound and ready to hit the road
A fantastic basis for comprehensive restoration

Starting price: 19 000 PLN (Estimated value: 27 000 - 34 000)





Baur) i rzadką Touring. Pod koniec produkcji dołączyła także odmiana bazo-
wa z silnikiem 1500 ccm, można było wybrać również silnik 1800 ccm, zaś 
bardziej wymagający klienci mogli zdecydować się na odmianę dwulitrową 
w kilku wariantach mocy (BMW 2002). Model był także wykorzystywany  
w motorsporcie.
Ogółem, między 1966 a 1977 rokiem do klientów trafiło 861 940 sztuk 
BMW serii 02. Auto było chwalone za doskonałe właściwości jezdne i do-
bre osiągi, przy zachowaniu rozsądnej ceny i ekonomii. Zdobyło szczególną 
popularność w USA, gdzie topowe wersje mogły na prostej rywalizować  

in one of the most congested European capitals. This car is mechanically sound 
and running, ready to hit the road and appears to be a great commute alterna-
tive compared to more modern vehicles, and is definitely suitable for a daily 
use as is. The interior has a very nice a good loking patina and defnititely takes 
its driver back to the glorious 1970s. On the exterior, the body is sharp but 
bears signs of use. It can also be considered as a great basis for comprehensive 
restoration, or for someone‘s first classic car. 



z tamtejszymi pony carami, jednocześnie dystansując je w kategorii hamul-
ców i prowadzenia. Model 02 miał wielki wpływ na to, jak obecnie postrze-
gana jest marka BMW i jaką cieszy się pozycją na światowym rynku.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowane przez Ardor Auctions BMW 1602 z 1975 roku to samochód, 
który swoje lata młodości spędził w Rzymie. Właściciel użytkował pojazd 
na co dzień w celu lokalnej komunikacji. Mając na uwadze charakterystykę 
eksploatacji w tym włoskim mieście, warto zaznaczyć, iż zewnętrzne listwy 

noszą charakterystyczne ślady walki o miejsce parkingowe w tej jednej  
z najbardziej zatłoczonych, europejskich stolic. Prezentowany egzemplarz 
jest w pełni sprawny mechanicznie i bez problemu odnajdzie się w zatło-
czonym mieście jako stylowa alternatywa dla współczesnych pojazdów. 
Wnętrze jest kompletne, powite gustowną patyną, przenosi użytkowni-
ka w klimat lat 70-tych nie przytłaczając swoją nieskomplikowaną formą.  
Z zewnątrz pojazd nosi ślady eksploatacji oraz upływu czasu. Jest idealną 
bazą do odbudowy i może stać się zarówno ciekawym uzupełnieniem ko-
lekcji jak i gustownym, pierwszym pojazdem klasycznym w garażu.
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Mercedes-Benz 250 SE 1966 
Numer nadwozia: 10801410022714 

Po kompleksowej renowacji
W idealnym zestawieniu kolorystycznym 
Pożądana, Europejska wersja 
Gotowy do jazdy

cena wywoławcza: 55 000 zł (estymacja: 85 000 – 105 000)

Chassis number: 10801410022714 

After a quality restoration
In an ideal colour combination
Sought for, European version
Ready to take the road

Starting price: 55 000 PLN (Estimated value: 85 000 – 105 000)

HISTORIA MODELU
Gdy w roku 1965 Mercedesy W108 i W109 zastąpiły modele W111/W112, 
zwane „skrzydlakami”, w designie niemieckiej marki nastąpiła mała rewo-
lucja. Projektant nowego modelu klasy wyższej, Paul Bracq, zerwał z cha-
rakterystycznymi „skrzydłami” na tylnej klapie, obecnymi w poprzedniku. 
Powiększono szyby, dach stał się płaski, a całe auto - nie tylko optycznie - 
było niższe i szersze. Mimo że „skrzydlak” pozostał w produkcji aż do 1968 
roku, od momentu debiutu nowego modelu zaczął być pozycjonowany 
niżej, zaś to W108/W109 zyskały miano najnowocześniejszego Mercedesa 
tamtych czasów.
Pod maską nowych modeli pracowały silniki 6- i 8-cylindrowe. Podstawo-
wym w wersji W108 był ten oznaczony jako 250S. Wszedł na rynek w lipcu 
1965 r., miał 2.5-litra pojemności i 130 KM. 
Seryjnie montowana była czterobiegowa skrzynia ręczna, ale można było 
zastąpić ją czterobiegowym „automatem”.
Zanim W108 i W109 zostały w 1972 roku (w 1973 r. w USA) zastąpione 
przez model W116 (pierwszy noszący oficjalnie miano klasy S), wyprodu-
kowano 383,361 sztuk tych aut. W108 wyjechało z fabryki zdecydowanie 
więcej, bo aż 364,699.

Auto stało się dużym sukcesem i zbierało zewsząd przychylne recenzje. Do-
cenili je biznesmeni, politycy i gwiazdy show businessu. Po latach podkreśla 
się ponadczasowy charakter i wyjątkową trwałość tego modelu.

MODEL HISTORY
When Mercedes-Benz replaced the W111 and W112, nicknamed fintails, with 
W108 and W109 models, Mercedes’s design department went through a bit of 
a revolution. Paul Bracq, designer responsible for the look of the new executive 
model, got rid of distinctive fintails on the boot lid, for which its predecessor 
gained recognition. The new car had larger glass sections, flat roof and became 
generally lower and wider, both optically and physically. Despite the fact that the 
aforementioned fintail remained in production until 1968, from the moment of 
its successor’s debut it was regarded as a lower class model. W108 and W109 
became the most innovative cars made by Mercedes-Benz at the time.
Under the bonnet of new models there were six- and eight-cylinder engines. 
Basic engine in the W108 was designated 250S. It went on sale in July 1965, had 
2.5 litres of displacement and developed 130 BHP.
A four-speed manual gearbox was fitted as standard, but it could also by speci-
fied with a four-speed automatic.
Before W108 and W109 were replaced by the W116 (the first Mercedes-Benz 
to be officially called “S Class”) in 1972 (1973 in the United States), a total 
of 383,361 examples were made. With a total production volume of 364,699 
examples, the W108 was much more common.
The car became a huge success and received rave reviews from all over the 
world. It was universally recognised by businessmen, politicians and top show-
business celebrities. Nowadays, many years after its debut, it is also praised for 
its timeless character and exceptional durability.

silnik: 2.5l, R6

moc: 150 koni mechanicznych

inne dane: Napęd na tylne koła, skrzynia biegów manualna, czterobiegowa/
czterobiegowa, automatyczna 

Engine: 2.5l, I6

Power: 150 horsepower

Other data: Rear-wheel drive, four-speed manual gearbox/four-speed 
automatic gearbox





HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany na Aukcji Zimowej Mercedes 250SE typu W108 opuścił 
fabrykę w 1966 roku i został przeznaczony na rynek Szwajcarski. Sprowadzony  
w stanie do renowacji został on częściowo odrestaurowany między 2003 
i 2006 rokiem. Otrzymał wtedy nowe wnętrze na bazie oryginalnych 
materiałów Mercedesa, częściową renowację chromów, nowy lakier oraz 
nowe błotniki. Zarejestrowany jako zabytek, został wpisany do ewidencji. 
W 2010 roku, po zmianie właściciela, został on ponownie odrestaurowany, 
tym razem mechanicznie oraz blacharsko-lakierniczo. Zamontowano także 
nowe uszczelki i odnowiono deskę rozdzielczą. 6 lat po renowacji lakier 
prezentuje się w nienagannym stanie, a zestawienie kolorystyczne czarnego 
koloru numer 40 z niebieskim wnętrzem daje temu egzemplarzowi 
wyjątkową prezencję. Wszystkie drzwi oraz klapa bagażnika zamykają się 
idealnie, a silnik jest gotowy do dalekich tras. 
Jest to samochód o prawdziwie wyjątkowym wyglądzie po bardzo dobrze 
zrealizowanej renowacji, w Europejskiej wersji wyposażeniowej, z bardzo 
pożądanymi jednolitymi lampami zarezerwowanymi dla 250SE. 

CAR HISTORY
Offered for sale at the Winter Auction Mercedes 250SE of the W108 model 
range left the factory in 1966 and was made for the Swiss market. Imported 
to Poland for restoration it was partially rebuild between 2003 and 2006. 
Its interior was then reuplholstered with original Mercedes-Benz materials, its 
chromed elements were also partially restored anf repolish, new front fenders 
were fitted also from original Mercedes spares, and finally it has received a 
new coat of black paint. It was then registered as an antique vehicle in Poland. 
In 2010, its new owner decided to perfect the restoration and the car was 
entirely rebuilt in terms of bodywork and painting. New seals from Mercedes-
Benz original parts were fitted all around the body and the dashboard was 
refreshed. Six years after the restoration the paint is still glossy and has no 
defects and the combination of DB 40 color with its blue navy interior gives 
this very car an unimitable presence and class. All the doors open and close 
flawlessly and the engine is ready for long trips. 
It is a car of an exceptionnal presentation after a well executed body restora-
tion, in European specification with the single-frame headlights reserved for 
the 250SE. 
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Volvo P1800S 1964  
Numer nadwozia: 8987

samochód po bardzo dobrej renowacji
po serwisie skrzyni biegów
Z pierwszego pełnego roku produkcji w Szwecji 

cena wywoławcza: 90 000 zł (estymacja: 160 000 – 180 000)

Chassis number: 8987

One of the most interesting models from the neue classe range,  
in a great color
Mechanically sound and ready to hit the road
A fantastic basis for comprehensive restoration

Starting price: 90 000 PLN (Estimated value: 160 000 – 180 000)

HISTORIA MODELU
Prototyp nowego pojazdu był gotowy już w 1957 roku. Za wdrożenie pro-
jektu odpowiadał Helmer Petterson (wcześniej odpowiedzialny za model 
PV444), zaś nowoczesne i bardzo udane nadwozie zaprojektował jego syn, 
Pelle Petterson, wówczas działający dla studia Pietra Fruy z Turynu (przez 
wiele lat mówiono potem o rdzennie włoskim rodowodzie designu P1800). 
Podpisano umowę z fabryką brytyjskiego Jensena. Karoseria miała powsta-
wać w manufakturze w Szkocji, skąd trafiała do angielskiego West Brom-
wich, gdzie wszystko łączono w całość. 
Oficjalna prezentacja odbyła się podczas brukselskiego salonu w roku 1960, 
a kilka miesięcy później z taśm zjechały pierwsze egzemplarze Volvo P1800.
Pod maską modelu pracował początkowo rzędowy, 4-cylindrowy silnik o 
oznaczeniu kodowym B18. Jego pojemność wynosiła 1778 cm3, zaś moc 
to okrągłe 100 KM. Napęd trafiał na tylną oś za pośrednictwem 4 stopnio-
wej manualnej skrzyni (z nadbiegiem). 
Egzemplarze pierwszej serii można poznać po dużym „V” na wlocie po-
wietrza oraz podwójnym wydechu pośrodku.
Seria druga, znana jako 1800S, trafiała na rynek od 1963 roku. Litera „S” 
oznacza Szwecję, ponieważ właśnie tam, do zakładów w Gothenburgu 
przeniesiono produkcję. 
Silnik początkowo wzmocniono uzyskując moc 115 KM. Ostatecznie jed-
nostkę 1.8 wymieniono na silnik 2-litrowy, produkujący 118 KM.
Rok 1968 przyniósł zmiany we wnętrzu, dodano m.in. trójramienną kie-
rownicę i deskę rozdzielczą z drewnianymi wstawkami. W 1970 zaprezen-
towano odmianę 1800E, z wtryskiem Bosch D-Jetronic. Uzyskano w niej 
130 KM przy zachowaniu dotychczasowego zużycia paliwa. Od tego roku 
hamulce tarczowe były obecne na wszystkich kołach samochodu.
Ostatnia seria (od 1972 r.), model 1800ES, występował jedynie jako dwu-
drzwiowe kombi, shooting brake. Moc nieco spadła, do 125 KM, zaś klienci 
mogli zdecydować się także na trzybiegową skrzynię automatyczną.
Produkcja P1800 ustała w 1973 roku. Powstało 47 492 sztuk, z czego 
jedynie 8077 egzemplarzy modelu ES. 
Auto zasłynęło z występów w serialu „Święty”, gdzie było prowadzone 
przez bohatera, w którego wcielał się Roger Moore. 
Chociaż P1800 nigdy nie było typowym samochodem sportowym, do-
ceniono je jako komfortowe Gran Turismo. To właśnie do tego modelu 

MODEL HISTORY
Already in 1957 the prototype of the new vehicle was ready. The person re-
sponsible for execution of this project was Helmer Petterson (earlier credited 
with the PV444 model), whereas its modern and timeless body was designed 
by his son, Pelle Petterson, who worked for the design studio of Pietro Frua 
at the time (Italian heritage of P1800’s design was often talked about over 
the years).
A deal with a British company called Jensen was sealed. The body was sup-
posed to be manufactured in a workshop based in Scotland, from there it 
would be transported to the English city of West Bromwich, where final as-
sembly would take place.
The car was officially presented to the public for the first time at the Brussels 
Motor Show in January 1960. First examples of the Volvo P1800 rolled off the 
production line a couple of months later.
At the beginning, the car was powered by an inline four-cylinder engine code-
named B18. It displaced 1778 cc and developed round 100 BHP of peak 
power, which was channelled to the rear wheels via a four-speed manual 
gearbox (equipped with overdrive).
Series one cars are distinguished by a large “V” shape on the air intake and a 
twin exhaust mounted centrally.
Series two, known as the 1800S, went on sale in 1963. Letter “S” stands for 
Sweden, because that’s where the production was moved – to Volvo’s own 
plant in Gothenburg.
The engine’s power output was initially increased to 115 BHP. Eventually the 
1.8-litre unit was dropped and replaced by a 2-litre one, generating 118 BHP.
In 1968, the interior was refreshed  by adding i.a. a three-spoke steering wheel 
and dashboard with wooden inlays. In 1970 a 1800E version was launched, 
boasting a Bosch D-Jetronic fuel injection. It developed 130 BHP while keep-
ing the fuel consumption on the same level as before. From then on, the car 
was also fitted with brake discs on all four wheels. Last series (built from 
1972), dubbed 1800ES, was only available as a two-door shooting brake es-
tate. Power dropped a little to 125 BHP, while customers could also specify 
their cars with a three-speed automatic gearbox.
Production of the P1800 was ceased in 1973. Overall 47 492 examples were 
made, of which just 8077 were the ES models.
The car became popular when it was featured as the car driven by the main 

silnik: 1.8l, R4

moc: 115 koni mechanicznych

inne dane: Napęd na tylne koła, czterobiegowa przekładnia ręczna

Engine:1.8l, I4

Power: 115  horsepower

Other Data: Rear-wheel drive, four-speed manual gearbox





należy rekord Guinessa w kategorii największego udokumentowanego 
przebiegu samochodu. Amerykanin, Ivy Gordon, przejechał swoim P1800S 
od 1966 roku ponad trzy miliony mil. 

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowane na Aukcji Zimowej Volvo P1800S jest niewątpliwie egzem-
plarzem wartym zainteresowania. Samochód opuścił fabrykę w Szwecji w 
1964 roku – był to pierwszy pełen rok produkcji szwedzkiej po tym jak 
przeniesiono ją z zakładów Jensena w Anglii w 1963 do rodzimego kraju 
marki. Inaczej niż w przypadku większości wczesnych P1800 na rynku, 
samochód ten nie był przeznaczony na rynek amerykański, lecz na rynek 
europejski. Co więcej, posiada on rzadką opcję otwieranego dachu. 

character played by Roger Moore in the television series “The Saint”.
Although the P1800 was never a typical sports car, it was highly appreciated as 
a comfortable Gran Turismo car. This car also owns the Guinness world record 
for highest certified mileage of any car. An American called Irv Gordon has 
done more than three million miles in his P1800s since 1966.

CAR HISTORY
Offered at the Winter Auction Volvo P1800S is surely a very interesting vehicle. 
It was made in Sweden in 1964 – it was the first full year of Swedish manu-
facturing after the production was moved from the British Jensen facilities to 
the brand‘s homeland in 1963. Differently from most early P1800s on today‘s 
market, the car offered here was not made for the American market but for 



Zarejestrowany w Holandii po raz pierwszy w 1969 roku, został on sprowa-
dzony do Polski w 2013 roku. Dwa lata temu, Volvo zostało poddane kom-
pleksowej renowacji. Pełna dokumentacja prac blacharskich oraz lakierni-
czych jest w naszej dyspozycji. Samochód zyskał ten sam czerwony lakier,  
w którym został sprowadzony w 2013 roku, zestawiony z klasycznym, czar-
nym wnętrzem, które także zostało poddane kompletnej renowacji. Od-
nowiono chromy, wiązkę elektryczną, układ jezdny. Silnik nie był otwierany  
i jest w stanie oryginalnym; wymaga dodatku ołowiowego. Samochód obec-
nie jest gotowy do jazdy i w bardzo dobrym stanie technicznym. Jest to jedna  
z najciekawszych wersji Volvo P1800S jaką można znaleźć na rynku, a mo-
del P1800 jest obecnie bardzo poszukiwany, co czyni go bardzo dobrą 
inwestycją. 

the European one. Moreover it was equipped with the rare sunroof option. 
Registered first in Holland in 1969, it was imported to Poland in 2013. Two 
years ago it was fully restored. A fully picture-documented history of body-
work and paint restoration is available. The Volvo was painted in red, in the 
very same colour it was imported in 2013. The paint is matching with a classic 
and beautiful black interior, which was also fully restored. Chromes were re-
furbrished and restored, as for the wiring, and elements related to the driving-
train. The engine was not opened and does not accept unleaded fuel. The car 
is ready to be driven, registered in Poland and in a overall great condition. It 
is one of the most interesting P1800S versions one can find on the market, 
and the model itself is very sought for among collectors this year, which also 
makes it a great investment. 
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Mercedes 190C typ W110 1964 
Nr. nadwozia: 1101010087574 

Samochód zachowany w stanie oryginalnym 
W bardzo dobrym stanie technicznym 
Z pierwszej serii modelowej

cena wywoławcza: 40 000 zł (estymacja: 60 000 – 70 000)

Chassis number: 1101010087574 

A car preserved in its original condition
In a very good mechanical shape
From the first model series

Starting price 40 000 PLN, (Estimated value: 60 000 – 70 000)

silnik: 1.9l, R4

moc: 90 koni mechanicznych

inne dane: napęd na tył, cztery drzwi

Engine: 1.9l, I4  

Power: 90 horsepower

Other data: rear-wheel drive, four door. 

HISTORIA MODELU
Mercedes W110, produkowany w latach 1961-1968, był ogromnym sukce-
sem firmy z gwiazdą, a jednocześnie zbudował legendę serii modelowej E-
-klasy. W110 charakteryzował się linią tylnej klapy zakończoną skrzydłami, 
po niemiecku “heckflosse” a po angielsku “fintail” i był następcą popularnego 
modelu typu Ponton, o kształtach  bardziej stonowanych. 
Samonośna konstrukcja karoserii była, po raz pierwszy w historii Mercedesa, 
testowana pod kątem bezpieczeństwa biernego przed rozpoczęciem seryjnej 
produkcji. Był to także pierwszy model stworzony z bezpiecznymi strefami 
zgniotu jako jeden z kluczowych elementów determinujących bryłę karoserii. 
W110 dzielił bazę budowy nadwozia ze swoimi większymi braćmi, sedanami 
W111 i W112, czyli tym, czym ówczas była S-klasa. 
Produkcję pierwszej serii W110 rozpoczęto w kwietniu 1961 roku, z dwoma 
wariantami silnikowymi. Pierwszym z nich był znany z Pontona i z roadstera 
190SL czterocylindrowy, benzynowy silnik M121, a drugim dizlowski OM621. 
Głównym atutem W110 była jego bardzo wysoka jakość wykonania i ogól-
na trwałość budowy. Ten protoplasta E-klasy był bardzo często wybierany  
w wersji benzynowej przez aspirującą klasę średnią Niemiec Zachodnich, 
oraz przez przedstawicieli handlowych, zaś jego wersja wysokoprężna stwo-
rzyła tak naprawdę legendę trwałości i niezawodności marki Mercedes-Benz. 
Był to bardzo popularny wybór wśród taksówkarzy, gdzie wysłużone W110 
niekiedy osiągały bez większych problemów przebiegi powyżej pół miliona 
kilometrów. Z resztą, silnik diesla okazał się też być hitem sprzedażowym. 
Wyprodukowano prawie 100 000 więcej egzemplarzy z tym silnikiem niż 
wersji benzynowej w przypadku W110 pierwszej serii. 
Zmodyfikowaną, drugą serię zaprezentowano w 1965 roku. Charakteryzo-
wała się ona większymi i mocniejszymi silnikami, ale dla wielu fanów marki 
straciła ona dużo ciekawych elementów designerskich, jak kierunkowskazy 
wysoko osadzone na przednich błotnikach czy też chromowaną obudowę 
skrzydeł na tylnych błotnikach. Wyprodukowano 130 554 benzynowych 
190C, a obecnie te auta stają się coraz bardziej poszukiwane, tym bardziej 
jeżeli zachowane są one w oryginale. 

MODEL HISTORY
The Mercedes W110, manufactured between 1961 and 1968 was a great 
success of the starred brand, and at the same time it also was the first 
model to build the legend of the Class E range. The W110 was charac-
terized by its boot line design, ending with two outstanding fins – the 
so called fintail, “heckflosse” in German, and was the replacement of the 
popular Ponton series, of a more conventional design. 
Its unibody design was, for the first time in Mercedes-Benz history, tested 
for passive safety development before the star t of the production. It was 
also the first model made with crumple zones as a main element of body 
design. The W110 share its body basis with its bigger brothers, the W111 
and W112 sedans, the Class S of that time. 
Manufacturing of the first series of W110 star ted in April 1961 with two 
engine versions. The first one, was the well known Ponton and 190SL pet-
rol M121 engine, and the second was a diesel OM621 unit. 
The main advantage of the W110 was its very high build quality and its 
overall solidity. This Class E ancestor was often chosen in its petrol ver-
sion by the aspiring West German middle class and by salesmen. Its die-
sel version contributed to build the legend of mechanical robustnes of 
Mercedes-Benz. Its was a very popular choice among cab drivers, where 
taxis often clocked over half a million kilometers without a problem. The 
diesel engine was also a best-seller. Almost 100 000 first series W110 
were manufactured with the diesel specification.
The second series was introduced in 1965, it was known for its bigger 
and more powerful engines, but for many Mercedes amateurs its had lost 
many interesting design elements in the modernization process, like for 
example side indicators gone from the front fenders, or the removal of 
chrome trim from the fintail. A total of 130 554 petrol 190C W110s were 
manufactured and nowadays these cars become more and more sought 
for, especially if kept in original condition. 





HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany na Aukcji Zimowej Mercedes-Benz 190c opuścił fabrykę 
w czerwcu 1964 roku i trafił na rynek szwedzki. Zamówiony w bardzo 
popularnym w latach 60. szaro-błękitnym kolorze, z dopasowanym szarym 
wnętrzem, ten 190c posiada zestawienie kolorystyczne koło którego nikt nie 
przejdzie obojętnie. 
Największą wartością tego egzemplarza jest jego bardzo wysoki stopień 
oryginalności. Pomimo 52 lat, nie był on nigdy kompletnie remontowany, ani 
też rozbierany, a do początku lat 2010 był on używany przez poprzedniego 
właściciela prawie na co dzień.

Karoseria posiada do linii drzwi drugi lakier, a słupki szyb oraz dach 190c 
są wyjątkowo zachowane w oryginalnym malowaniu. Pod kątem napraw 
blacharskich, w samochodzie poprawiany był dół tylnych nadkoli, a reszta 
Mercedesa została zachowana w specfikacji fabrycznej. Wnętrze jest  
w stanie dobrym, kompletnym aczkolwiek nie perfekcyjnym – kilka elementów 
plastikowych, czy sama deska rozdzielcza wymagałyby częściowej renowacji 
lub kilku poprawek. Silnik, choć nie posiadający estetycznej prezentacji, 
działa bez zarzutu, a sam Mercedes jest używany w sezonie co weekend na 
niedzielne przejażdżki. 

Ten Mercedes-Benz W110 to dobra propozycja dla kogoś ceniącego sobie 
oryginalność zachowania, lub też poszukującego przystępnego Mercedesa  
z lat 1960, do niewielkich poprawek. 

CAR HISTORY
Presented at the Winter Auction, Mercedes Benz 190C left the factory in 
June 1964 and was destined for the Swedish market. Ordered in the very 
popular in the 1960‘s grey-blue color, with a matching grey interior, this 
190C has a color combination that certainly is a head-turner. 
The main added value of this car is its preserved original condition. Despite 
52 years since manufacturing, this car was never completely restored, nor 
disassembled, and until the beginning of this decade it was used by its previ-
ous owner practically on a daily basis. 

Its body has a second paint coat until the window lines, and the pillars and 
the roof of this 190C are exceptionally preserved in the original paint. In 
terms of bodywork the lower part of the rear fenders was repaired and 
resealed with body filler, but the rest of the car was preserved in original 
condition. All chromes on this car need a restoration or repair. Its interior is 
in a good shape, it is complete but not perfect. A couple of plastic elements, 
or the dashboard itself need a partial restoration or some corrections. The 
engine, despite not being very presentable aesthetically speaking, works 
well, and the car itself is used in Summer for dominical drives.

This Mercedes-Benz W110 might be a good choice for someone looking 
for original condition, or for someone looking for an affordable Mercedes 
from the 1960‘s, with simple repairs. 
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Porsche 911 Turbo 3.3 1991 
Numer nadwozia: 
WP0ZZZ96ZMS480606 / WP0AA2962MS480606 

Samochód z wyjątkową historią
Odbudowany mechanicznie i po renowacji blacharskiej
Z bardzo niskim przebiegiem.

cena wywoławcza: 350 000 zł (estymacja: 440 000 – 480 000)

Chassis number:
WP0ZZZ96ZMS480606 / WP0AA2962MS480606 

A car with a unique history
Mechanics rebuilt, body restored
Very low mileage. 

Starting price: 350 000 PLN (Estimated value: 440 000 – 480 000)

HISTORIA MODELU
Mimo że kształt sylwetki Porsche 911 przez lata niewiele się zmieniał, debiu-
tująca w 1989 roku generacja oznaczona kodem 964 miała w porównaniu 
ze swym poprzednikiem aż 85% całkowicie nowych części. Nawet stylizacja, 
ze swoimi zintegrowanymi zderzakami, była znacznie nowocześniejsza, niż  
w odmianach wcześniejszych. Mnóstwo nowości wprowadzono także od 
strony technicznej. Model 964 był pierwszym dostępnym także z prze-
kładnią Tiptronic i z napędem na cztery koła.

W przypadku wersji Turbo, po debiucie w marcu 1990 roku, pod maskę 
trafił sześciocyliondrowy bokser o pojemności 3.3 litra, który był mocno 
zmodyfikowaną wersją tego obecnego w poprzedniku, modelu 930 - ale  
w 964 poprawiono dynamikę i zmniejszono turbo lag. Moc wynosiła 320 KM, 
 a przekazywana była na koła za pomocą pięciobiegowej przekładni manualnej.  
W roku 1992 do klientów trafiła wzmocniona, 381 konna wersja Turbo 
S. Była bardziej surowa w swym charakterze, miała mniej elementów wy-
posażenia wpływających na komfort, a także obniżono tu i utwardzono 
zawieszenie.
Rok 1993 przyniósł duże zmiany. Nowy silnik w wersji Turbo miał teraz 
pojemność 3.6 litra i moc 360 KM. Takie auta produkowano jedynie w 
roku modelowym 1993/1994 i z wynikiem zaledwie 1500 sztuk, które 
opuściły fabrykę, jest to jedna z najrzadszych odmian 911. Dla porówna-
nia, wyprodukowano 3660 egzemplarzy z jednostką 3.3 litra co i tak jest 
bardzo małą liczbą. Wytworzenie jednego 911 Turbo zajmowało fabryce 
osiem dni.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowane przez Ardor Auctions Porsche 911 Turbo 3.3 litra z 1991 
roku jest samochodem o wyjątkowej historii, tak samo ciekawej, jak 
pierwsze lata ekonomii wolnorynkowej były dla Polski. Opuścił on fabrykę 
27 maja 1991 roku, w ciekawym, srebrnym kolorze karoserii w odmianie 
Silver Rose. Pierwsza ciekawostka związana z tym egzemplarzem, to jego 
dwa numery nadwozia, inaczej nazywane numerami VIN. Samochód był  
w rękach jednej rodziny z Krakowa od 1992 do 2014 roku, jednak wstęp-
nie był on sprowadzony do kraju w wersji amerykańskiej po czym został 
zmodyfikowany na wersję europejską wraz z odpowiednim europejskim 

MODEL HISTORY
The basic shape of Porsche 911’s body remained nearly unchanged throughout 
the years. However, the generation codenamed 964, which debuted in 1989, 
shared only 15 per cent of the parts with its predecessor. Even the styling, 
with integrated bumpers, was definitely more modern than that of the previous 
model. On top of that, numerous technical innovations were introduced with 
generation. The 964 was the first 911 available with a Tiptronic transmission and 
four-wheel drive.

In case of the Turbo version, revealed in 1990, power was sourced from a six-
cylinder horizontally opposed engine displacing 3,3 litres. In fact, it was a heavily 
modified version of the engine from its predecessor, the 930, with improved 
performance and reduced turbo lag. Power was rated at 320 BHP and was 
transferred to the wheels by a five-speed manual transmission. In 1992 a more 
powerful, 381 BHP Turbo S version hit the market. It was distinguished by having 
a much more raw character, less creature comforts, as well as lower and harder 
suspension. Year 1993 marked significant changes. The new engine of the Turbo 
had increased displacement and power to 3,6 litres and 360 BHP respectively. 
These models were only produced during the model year 1993/1994. With just 
1500 examples ever to have left the factory, this is one of the rarest versions of 
the 911. By comparison, 3660 examples of the 3,3 litre version were produced, 
which is still a remarkably low number. It took the factory 8 days to produce a 
single 911 Turbo. But the rarest version of all is the Turbo S: only 86 examples of 
this 3,3 litre-based car were made, whereas the last 90 examples of the Turbo 
3.6 were modified (to 385 BHP) and sold under a 3.6S moniker. This version 
could also be specified with a “slant nose”, i.e. flattened front fascia with pop up 
headlamps. The 964 Turbo was deemed the best driving Porsche since the 959. 
The Turbo 3.6 was featured in a comparison test against the Ferrari Testarossa 
and the Toyota Supra in the August 1993 issue of “Road and Track” magazine. 
The car was praised for its aggressive character, a strong tendency to oversteer 
and remarkable willingness to gather speed. 

CAR HISTORY
This 1991 3,3-litre Porsche 911 Turbo presented by Ardor Auctions is a car with 
a unique history, which is as interesting as the first years of free market economy 
in Poland. It left the factory on May 27th in 1991, featuring an unusual Silver 

silnik: 3.3l, B6

 moc: 320 koni mechanicznych

inne dane: Napęd na tył, silnik chłodzony powietrzem 

Engine:  3.3l, flat - six 

Power: 320 horsepower

Other Data: rear-wheel drive, air-cooled engine 





numerem nadwozia WP0ZZZ96ZMS480606. Pierwsza rejestracja z tym 
numerem VIN to 29 października 1997, ówczas Porsche otrzymało numer 
rejestracyjny KVT 0911. Będąc częścią kolekcji czterech Porsche, egzem-
plarz ten był tylko sporadycznie używany do jesieni 2006 roku, gdzie pod-
czas deszczu uległ on stłuczce – uszkodzony został lewy błotnik, a auto 
odholowane na strzeżony parking. Przebieg ówczas wynosił 27 500 mil. 
Z powodu zawiłości rodzinnych, właścicielka pojazdu postanowiła pozo-
stawić Porsche przez osiem lat na strzeżonym parkingu, na który zostało 
ono odholowane. Mimo wielu prób nabycia uszkodzonego Turbo przez 
osoby odwiedzające parking, dopiero w 2014 roku opisywany egzemplarz 
zmienił właściela, który sprawił, że Turbo wróciło na polskie drogi. 

Kompleksowe czyszczenie auta po wieloletnim postoju okazało, że 
uszkodzenia były mniejsze niż zakładano. Renowacja blacharsko-lakier-
nicza została powierzona zakładowi Borsiak z Konstantynowa Łódzkie-
go, silnik został rozebrany i odbudowany przez TB Auto Sport Service, 
 a kompleksowe prace zawieszeniowe przeprowadzono w serwisie Ro-
stex. Nakładem wielkiego wysiłku udało się oczyścić z ośmiu lat zastoju 
i tym samym zachować oryginalne wnętrze Porsche, które obecnie pre-
zentuje się znakomicie. Egzemplarz ten dysponuje kierownicą typu te-
chart oraz gałką skrzyni biegów z karbonowymi dokładkami. Zachowany 
został również zmodyfikowany system głośników audio, podpiętych do 
radia z epoki, jest to system który działa bez zarzutu. Porsche obecnie 
posiada oryginalny przebieg 29 000 mil. Dwa elementy techniczne pozo-

Rose body paint. The first intriguing fact related to this particular car are its chassis 
numbers, also known as VIN numbers. The car was owned by a single Cracow-
based family from 1992 to 2014. Initially however, it was shipped to Poland as an 
American specification vehicle. Later on it was converted to European spec and 
was given a new, European chassis number WP0ZZZ96ZMS480606.

The car was registered for the first time with this VIN number on October 29th 
in 1997 with a registration plate KVT 0911. Being a part of a collection comprising 
four Porsches, this example was used sporadically till autumn 2006, when it had 
a minor accident. As a result of it, left wing of the car was damaged and it was 
towed away to a guarded car park. At the time, its mileage was 27 500 miles. Due 
to some family feuds, the owner of the car decided to leave it for 8 years in the 
aforementioned car park. Despite many offers made by visitors of the car park 
to buy the damaged Turbo, the car had not been sold until 2014. Its new owner 
brought the car back to the Polish roads. 

Thorough cleaning of the car after it had been sitting for many years revealed that 
the damage was smaller than expected. Body and paint restoration was entrusted 
to Borsiak workshop based in Konstantynów Łódzki, the engine was dismantled 
and rebuild by TB Auto Sport Service, whereas complex suspension job was car-
ried out by Rostex garage. Thanks to great efforts the dirt accrued during 8 years 
of sitting has been cleaned, therefore the interior has been preserved in its original 
state and looks marvellous at the moment. This particular example has been fit-
ted with a Techart steering wheel and a gear lever with carbon add-ons. Modi-



stają do korekty, pierwszy to zestaw poduszek powietrznych, a drugi to 
układ klimatyzacji. 

Porsche 911 Turbo oferowane na Zimowej Aukcji jest fantastycznym spo-
sobem rozpoczęcia przygody z klasycznym, turbodoładowanym Porsche, 
o niskim przebiegu i po pełnej odbudowie, a dodatkowym atutem jest 
jego bardzo ciekawa historia. 

fied audio speaker system connected to a stereo from the period has also been 
preserved and works perfectly fine. The car has done 29 000 miles so far. There 
are two areas which need inspection, that is airbags and air conditioning system.
 
The Porsche 911 Turbo offered on the winter auction is a fantastic way to start an 
adventure with classic, turbocharged Porsches, that particular example being fully 
restored and with low mileage. Its unusual history is an additional benefit.
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Fiat 500 1972 
Nr. nadwozia: 2999951 

Wersja z końca produkcji
W atrakcyjnym zestawieniu kolorystycznym
Po kompletnej renowacji

cena wywoławcza: 35 000 zł (estymacja: 45 000 – 55 000)

Chassis number: 2999951 

End of production version
In a very attractive color combination
After an older comprehensive restoration 

Starting price: 35 000 PLN (Estimated value: 45 000 – 55 000)

HISTORIA MODELU
Fiat 500 nie tylko zmotoryzował powojenną Italię. Stał się również 
symbolem włoskiego stylu życia, designu i jednym z bardziej lubianych 
samochodów wszechczasów.
Historia tego legendarnego samochodu rozpoczęła się od debiutu w 1957 
roku. Odbudowujące się po wojnie Włochy potrzebowały niedrogiego, 
prostego samochodu, dostępnego dla przeciętnego robotnika. Taką rolę  
w ówczesnej gamie pełnił model Topolino, ale pamiętał on czasy 
przedwojenne, a więc domagał się następcy. 
Fiat, po modelu 600, zdecydował się na wprowadzenie do gamy auta 
jeszcze mniejszego, z myślą o niższych kosztach zakupu, obsługi i większej 
przydatności na wąskich ulicach włoskich miast. 500-tka miała zaledwie 2,97 
metra długości.
Karoserię zaprojektował Dante Giacosa, zaś założenia konstrukcyjne 
to maksymalna prostota i 2-cylindrowy silnik chłodzony powietrzem, 
umieszczony z tyłu. Również napęd był przekazywany na tylną oś, nie 
zastosowano tu natomiast silnika dwusuwowego, chętnie stosowanego w 
podobnych autach konkurencyjnych marek.
Pierwsza wersja 500-tki wytwarzała 13,5 KM, zaś silnik miał pojemność 497 
cm3. W standardzie występował rolldach, zaś drzwi otwierały się w stronę 
przeciwną do kierunku jazdy.
Mocniejsza wersja Sport miała silnik rozwiercony do 499 cm3. Ta pojemność 
stała się standardem w roku 1960, a moc wzrosła do 17 KM. Późniejsze 
wersje, począwszy od produkowanego od 1965 roku 500F, miały już drzwi 
otwierane w tradycyjnym kierunku.
Stopniowo unowocześniano także wnętrze auta i dodawano coraz więcej 
elementów wyposażenia poprawiających komfort.
Produkcje zakończono w 1975 roku, zaś przez ostatnie trzy lata Fiat 500 
występował na rynku równolegle ze swym następcą, modelem 126.
Obecnie jest on poszukiwanym klasykiem – zwłaszcza od czasu debiutu 

silnik: 0.5l, R2 

 moc: 17 koni mechanicznych

inne dane: dwudrzwiowy, napęd na tył, silnik montowany za tylną osią

Engine:  0.5l, I2

Power: 17 horsepower

Other Data: two-door body, rear-wheel drive, engine mounted behind the rear axle

MODEL HISTORY
The original Fiat 500 is the car that motorized post-World War II Italy, but there’s 
much more to it than that. It also became the icon of the Italian design and life-
style and one of the most loved cars of all time. History of this legendary vehicle 
started with its reveal in 1957. The car was eagerly awaited. At the time, Italy 
was recovering from the war and needed an inexpensive, simple car available 
for an average worker. Fiat’s range had already included a Topolino back then, 
which could serve this purpose, but its pre-war design meant it definitely needed 
a successor. The 600 model, visually similar to the 500, was on sale from 1955. 
Despite this, Fiat decided to introduce an even smaller car, with lower purchase 
price and running costs as well as improved usability on narrow streets of Ital-
ian towns. The 500 was just 2,97 metres long. Its body was designed by Dante 
Giacosa, whereas its basic design characteristics included maximum simplicity and 
a two-cylinder, air-cooled engine. It was mounted in the back and sent its power 
to the rear wheels. Many of Fiat’s rivals used two-stroke engines back then, but 
the Italians begged to differ. The engine of the first generation 500 had a 479 
cc developing 13.5 BHP. It had a rolling roof fitted as standard and doors that 
opened backwards. A more powerful Sport version had an engine bored out to 
499 cc. An engine of such displacement became standard in 1960, with power 
increased to 17 BHP. Later models, starting with 500F, launched in 1965, had con-
ventional, forward-opening doors. Over time, the interior of the car was gradually 
refreshed and many comfort-enhancing optional extras were introduced. Sports 
versions modified by companies such as Abarth or Giannini were also available. 
The 500 was also available as an estate (called Giardiniera) or in a rare, door-
less Jolly Ghia version, sporting a canopy roof. The car was also offered in New 
Zealand and USA. An Austrian company Steyr-Puch sold their own variety of the 
500, powered by a horizontally-opposed engine sourced from a motorbike. Pro-
duction of the 500 ended in 1975. For the last 3 years of production the 500 was 
sold alongside its successor, the 126 (as a 500R version, equipped with, inter alia, 
synchromesh gearbox). Nowadays it has become a desirable classic car, especially 





nowej wersji Fiata 500 w 2008 roku, bazowanej na Fiacie Panda, silnie 
nawiązującej stylistycznie do klasycznego poprzednika.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany przez Dom Aukcyjny Ardor Auctions Fiat 500 opuścił fabrykę 
w 1972 roku. Został on odrestaurowany przez obecnego właściciela 8 
lat temu. Pieczołowita renowacja objęła cały pojazd, a w jej zakresie była 
karoseria, wnętrze, układ jezdny oraz inne mniejsze elementy. 
Od zakończenia tego procesu Fiat 500 jest używany bardzo często 
przez właścicieli do weekendowych, nawet bardzo dalekich przejażdżek.  
W konsekwencji, jest to auto, które nie jest perfekcyjne, ale bardzo dobrze 
zachowane w stanie pozwalającym na codzienną jazdę w sezonie. Podczas 
renowacji wiele paneli karoserii zostało wymienionych na nowe, między 
innymi cały przód auta. Sam samochód został pomalowany na piękny 
czerwony kolor z palety Fiata. Karoseria nosi kilka śladów użytkowania  
w rożnych miejscach, jednak lakier prezentuje się bardzo dobrze.  

Wnętrze zostało obszyte skórą bardzo dobrego gatunku, przyjemniejszą 
w dotyku, niż oryginalny skaj. Jej waniliowy kolor wspaniale kontrastuje  
z czerwienią karoserii. Silnik został odbudowany od podstaw, i obecnie 
działa idealnie. 

Fiat 500 jest zarejestrowany w Polsce i jest idealnym przykładem kultowego, 
małego samochodu weekendowego. 

since Fiat has introduced the new 500 in 2008, which was based on a Fiat Panda 
and bore strong resemblance to its classic predecessor in its styling.

CAR HISTORY
This particular Fiat 500 offered by the classic car auction house Ardor Auctions 
left the factory in 1972. It was restored by its current owner 8 years ago. A 
meticulous and thorough restoration was performed on all areas of the car, 
including bodywork, interior, chassis and various minor parts. 
Owners of the car have used it very frequently for long-distance weekend drives 
ever since the aforementioned process was completed. As a result of this, the car 
is not immaculate, but well preserved in a condition that makes it totally usable 
for daily driving during the season. During restoration numerous body panels 
were replaced with brand new ones, including but not limited to the whole front 
of the car. The vehicle itself was repainted in gorgeous red colour featured in the 
factory Fiat colour palette. The bodywork has a few signs of wear and tear in 
various places, but the paintwork is in very good shape nevertheless. 

The interior has been newly upholstered using very high quality leather, which 
is more pleasant to the touch than the original leatherette. Its vanilla colour is 
a fantastic contrast to red colour of the bodywork. The engine has been rebuilt 
from the ground up and runs perfectly now. 

The Fiat 500 is registered in Poland and is a perfect example of a cult small 
weekend car.
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Range Rover Classic 3.9 1991  
Nr. nadwozia: SALLHAMM4HA607150 

Legendarny model z końca produkcji
Zachowany w wyjątkowym stanie jak na jego użytkowanie 
Po odbudowie układu jezdnego i dużym serwisie 

cena wywoławcza: 40 000 zł (estymacja: 60 000 – 70 000)

Chassis number: SALLHAMM4HA607150

Legendary car from the end of the production
Preserved in a great condition
After a comprehensive mechanical rebuild

Starting price: 40 000 PLN (Estimated value: 60 000 – 70 000)

HISTORIA MODELU
Mimo że Range Rover jest uznawany za pierwszą prawdziwie luksusową 
terenówkę i protoplastę obecnych luksusowych SUV-ów, na początku 
produkcji zdecydowanie bliżej było mu do pojazdu roboczego, z ubogim 
wyposażeniem i prostym wnętrzem.

Prace nad wzbogaceniem gamy Land Rovera trwały już od połowy lat 
60-tych. Prototyp nowego modelu został nazwany VELAR, czyli Vee Eight 
Land Rover. Pod jego maską pracowała jednostka V8, którą brytyjska 
firma odkupiła od amerykańskiego Buicka. Design Range Rovera został 
zatwierdzony w roku 1969, zaś rok później model był już w sprzedaży. 
Założenia konstrukcyjne były proste: zdolności terenowe nie mniejsze, 
niż we wcześniejszych Land Roverach, przy jednoczesnym wyższym 
poziomie komfortu dla pięciu osób w kabinie. Szkielet nadwozia został 
zaprojektowany przez zespół inżynierów, natomiast panele nadwoziowe i 
zewnętrzne elementy wykończenia zaprojektował designer David Bache.

Początkowo oferowano jedynie wariant trzydrzwiowy, od 1981 roku klienci 
mogli zdecydować się na odmianę 5-drzwiową.
Pod maską początkowo pracował jedynie benzynowy silnik V8. Jego moc 
wynosiła 134 KM przy pojemności 3.5-litra. Od 1986 roku wtrysk paliwa 
zastąpił stosowany wcześniej gaźnik, co wpłynęło pozytywnie na osiągi i 
zużycie paliwa. W roku 1990 pojemność jednostki wzrosła do 3.9-litra (i 
182 koni mocy), zaś dwa lata później aż do 4.2 litra przy okrągłych 200 KM. 

Bardzo znaczące w historii modelu były lata 1984 i 1985. To właśnie wtedy 
samochód zyskał luksusowy charakter, z którego stał się znany. Najpierw 
zaczęto oferować tapicerkę skórzaną i opcjonalną skrzynię automatyczną, 
następnie zaś zmieniono tablicę rozdzielczą na bardziej elegancką.W roku 
1986 samochód przeszedł restyling, zmieniono m.in. grill przedni. Produkcja 
pierwszej generacji modelu zakończyła się w 1996 roku. Wprawdzie 
wówczas od dwóch lat na rynku był już następca, Range Rover P38A, ale 
starszy model nadal był oferowany pod nazwą Range Rover Classic.

silnik: 3.9l, V8

moc: 182 konie mechanicze

inne dane: stały napęd na cztery koła, automatyczna skrzynia biegów.
 

Engine:  3.9l, V8

Power: 182 horsepower

Other Data: permanent four wheel drive, automatic gearbox

MODEL HISTORY
Despite the fact that the Range Rover is regarded as the first truly luxurious 
off-road vehicle and an ancestor to contemporary luxury SUVs, initially it had 
much more in common with commercial vehicles, with its modest equipment 
and crude interior.

Land Rover had been working on expanding its range since the mid-1960s. 
Prototype of the new model was codenamed VELAR, which stood for “Vee 
Eight Land Rover”. It was powered by a V8 engine purchased from an American 
company Buick. Range Rover’s design was greenlighted in 1969, the car itself 
went on sale a year later. Basic design principles were simple: it was supposed 
to be as capable off-road as early Land Rovers, but at the same time provide 
greater overall comfort for five people on board. 
While the steel frame was designed by the engineering team, David Bache 
provided a design for the outer panels and bits of the exterior trim.
Initially only a three-door version was offered. Customers could opt for a five-
door version from 1981.

At the beginning the car was offered exclusively with a petrol-powered V8 
engine. It developed 134 BHP and displaced 3,5 litres. From 1986 carburettor 
was replaced with fuel injection, which helped boost performance and reduce 
fuel consumption. In 1990 the engine was bored out to 3,9 litres (which resulted 
in a power hike to 182 BHP), two years later its displacement was increased to 
4,2 litres. Power output rose to a neat 200 BHP.

Years 1984 and 1985 were significant for the car’s history. At that point the 
car gained its luxurious character, for which it became renowned. First of all, 
the car became available with leather upholstery and automatic gearbox as 
optional extras, then its dashboard was replaced with a more elegant one. In 
1986 the car was redesigned and had its front grille altered. Production of the 
first generation ceased in 1996. Although its successor, Range Rover P38A, went 
on sale two years earlier, the older model was built and sold alongside it under 
the name Range Rover Classic.





HISTORIA EGZEMPLARZA
Range Rover z Aukcji Zimowej o numerze seryjnym SALLHAMM4HA607150 
trafił do Polski z rynku hiszpańskiego, gdzie został sprzedany jako nowy. 
Wyposażony w praktycznie każdą z możliwych opcji z epoki dostępnych 
w katalogu w wersji Vogue LE, samochód ten przez wiele lat był w rękach 
jednego właściciela w hiszpanii który to użytkował na co dzień, należycie o 
niego dbając. 
Będąc w ciepłych klimatach miasta Leon, Range Rover jest wolny od 
rdzy, jednak posiada on kilka małych defektów na karoserii o które 
mogłyby zostać poprawione przez kolejnego właściciela a chodzi tu i 
kilka zarysowań, wgniotek od drzwi, śladów po kamyczkach na masce, 
oraz zewnętrzne utlenienie lakieru pasa klapy bagażnika. Po przyjeździe 
do Polski samochód został poddany bardzo dużemu serwisowi, z dwoma 
rachunkami na praktycznie 20 000 złotych. Został ówczas między innymi 
naprawiony układ kierowniczy ze wspomaganiem, poprawione zawieszenie, 
zamontowane koła z wersji z 1995 roku, przerobiony wydech na lepiej 
brzmiący, uszczelniony silnik, oraz została wyremontowana skrzynia 
redukcyjna. Silnik chodzi obecnie bez zarzutu. 
Wnętrze oraz większość elementów plastikowych w pojeździe prezentuje 
się bardzo dobrze i nosi minimalne ślady zużycia lub nie nosi ich wcale. 

Range Rover Vogue LE proponowany na Aukcji Zimowej jest z pewnością 
ciekawą propozycją dla kogoś poszukującego dobrze zachowanego Range 
Rovera Classic, w którym został wykonany staranny serwis aby móc się nim 
cieszyć przez następne kilka sezonów. 

CAR HISTORY
The Range Rover chassis number  SALLHAMM4HA607150 offered for the 
Winter Auction came to Poland from the Spanish market where it was sold 
brand new. Equipped with almost every option then available in the catalogue 
in the Vogue LE specification, this car was for many years in the hands of one 
Spanish owner who used it everyday with great care and attention to have it 
always ready and reliable.

Being in hot climate of the city of Leon, this Range Rover is rust free, but presents 
a few esthetical defects that might require attention. They account for a couple 
of dings and stone chips on the front, and an oxidation on the bootlid. After its 
import to Poland, this Range Rover was subject to an extensive service with 
two bills amounting together for almost 20 000 zlotys. The steering was repaired 
completely, included its power assistance, the suspension was re-worked, wheels 
from the 1995 model were mounted, the exhaust was modified to give the car 
a more rough note, and the engine was resealed, and the short gearbox was 
rebuild in full. The engine works flawlessly.
The interior and most plastic elements in the car looks very good and bears 
no to minimal wear. 

The Range Rover Vogue LE from the Winter Auction is definitely a good 
proposition for someone looking for a well preserved Range Rover Classic 
which was comprehensively serviced with due attention, in order to be able to 
enjoy it the upcoming seasons. 
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Peugeot 304 Cabrio 1971  
Nr. nadwozia:  304B013171001 

Niespotykane, bardzo atrakcyjne nadwozie z lat 70’tych
W pełni sprawny mechanicznie, po przeglądzie
Dodatkowy twardy dach (hardtop), bardzo poszukiwany przez 
kolekcjonerów
Bardzo dobra baza do odbudowy

cena wywoławcza: 13 000 zł (estymacja: 18 000 – 25 000)

Chassis number:  304B013171001 

Rare and very attractive 70’s design
Good mechanical condition, after recent inspection
Equipped with a highly sought after hardtop
Very good base for a rebuild 

Starting price: 13 000 PLN (Estimated value: 18 000 – 25 000)

HISTORIA MODELU
W żadnej ze swoich wersji nadwoziowych Peugeot 304 nie jest 
obecnie ani kultowym ani często spotykanym samochodem. Jednak 
model cabrio może okazać się wdzięcznym i oryginalnym wyborem  
w trakcie poszukiwań francuskiego klasyka. Premiera tego niewielkiego, 
kompaktowego samochodu miała miejsce w roku 1969 podczas targów 
w Paryżu. Początkowo do sprzedaży trafiła czterodrzwiowa wersja sedan. 
Za bazę do budowy auta posłużył mniejszy model 204. Obecny na rynku 
od 1965 roku, był chwalony przede wszystkim za przyjemne właściwości 
jezdne oraz dobrą ekonomię. Karoserię zaprojektowała Pininfarina,  
z charakterystycznym pasem przednim, nawiązującym do frontu większego 
Peugeota 504, który zadebiutował rok wcześniej. Przy okazji wprowadzenia 
tej serii powrócono po niemal trzydziestu latach do stosowania cyfry 3 na 
początku oznaczeń Peugeota.
Konstrukcja samochodu była bardzo innowacyjna. Zastosowano przedni napęd, 
hamulce tarczowe z przodu, w pełni niezależne zawieszenie i czterobiegową 
skrzynię manualną umieszczoną tuż za silnikiem, smarowaną tym samym 
olejem. W odróżnieniu od modelu 204 skrzynia znajdowała się w podłodze a 
nie przy kolumnie kierownicy. 
Peugeot 304 był napędzany silnikiem benzynowym o pojemności 1.3 
litra i mocy 65 KM. Od 1972 roku oferowano także wzmocnioną wersję  
z dwugardzielowym gaźnikiem, która produkowała 10 koni mechanicznych 
więcej. Od 1976 r. pod maską 304 można było znaleźć także półtoralitrowy 
silnik Diesla.
Oprócz wersji sedan, od 1970 r. oferowano również kombi (bardzo 
popularne w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie), niewielkie coupe 
oraz najciekawszą odmianę cabrio. W atac 1976-1980 produkowano również 
wersję dostawczą.
Odmiana cabrio była napędzana jedynie przez silnik benzynowy (65 KM 
między 1970 a 1973 r, 75 KM w latach 1972-1975). Zastąpiła kabrioleta 

silnik: 1.3l, R4  

moc: 65 koni mechanicznych

inne dane: Napęd na przednie koła, skrzynia manualna czterobiegowa

Engine: 1.3l, I4

Power: 65 horsepower

Other Data: Front-wheel drive, four-speed manual gearbox

MODEL HISTORY
Nowadays none of the versions of the Peugeot 304 is especially collectible or 
common. However, the convertible might be a rewarding and original choice 
when looking for a French classic car. This small, compact car was unveiled during 
the 1969 Paris Motor Show. Initially it went on sale exclusively in a four-door 
guise. Its foundation was sourced from the smaller 204 model. It had been on 
sale since 1965 and was praised most of all for its pleasant handling and good 
fuel economy. Its body was designed by Pininfarina and featured a distinct front 
fascia inspired by the larger Peugeot 504, which debuted a year earlier. With 
the introduction of this series Peugeot also went back to designations starting 
with a “3”.
The car featured several innovative solutions. It was front wheel drive, had disc 
brakes up front, fully independent suspension and a four-speed manual gearbox 
mounted right behind the engine. The two were lubricated by the same oil. 
Unlike the 204, the gear lever was mounted on the floor rather than on the 
steering column.
The Peugeot 304 was powered by a 1.3-litre engine developing 65 BHP. From 
1972 it was offered in a more powerful version with a twin-barrel carburettor, 
which produced 10 BHP more. From 1976 the 304 could also be specified with 
a 1.5-litre diesel engine.
Apart from the saloon, an estate version was also offered from 1970 (hugely 
popular in northern Africa and in the Middle East), together with a small coupe 
and convertible versions, the latter being the most interesting one. The car was 
also sold in a cargo specification between 1976 and 1980.
The convertible was powered exclusively by a petrol engine (developing 65 
BHP between 1970 and 1973 and 75 BHP between 1972 and 1975). It served 
as a replacement to the 204-based convertible. Inside there’s room for the 
driver and one passenger. Nowadays it is the only version of the Peugeot 304 
that could potentially be a collectible item. Despite the fact that the convertible 
is the rarest body style (18 647 out of a total production volume of 1 178 423 





opartego na modelu 204. W środku oferuje miejsce dla kierowcy i jednego 
pasażera. Obecnie to jedyna wersja Peugeota 304, która przejawia potencjał 
kolekcjonerski. Mimo że cabrio wyprodukowano najmniej (18 647 sztuk na 
tle 1 178 423 egzemplarzy w ogóle), to ta odmiana jest obecnie najczęściej 
spotykana na różnego rodzaju zlotach.

Następca, model 305, zadebiutował w 1978 roku. Nie był oferowany jako 
kabriolet, zaś produkcję 304 kontynuowano jeszcze do roku 1980.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany przez Ardor Auctions Peugeot 304 Cabrio z 1971 roku to 
samochód, który został sprowadzony przez obecnego właściciela z Holandii. 
Tam spędził swoje ostatnie lata i w oryginalnej formie trafił do Polski. W Polsce 
został poddany czynnościom serwisowym, dzięki którym jest w pełni sprawny 
mechanicznie, co potwierdzone zostało pozytywnym wynikiem przeglądu. 
Wyposażenie pojazdu obejmuje oryginalny hardtop, który jest zarówno 
bardzo praktycznym dodatkiem, rozszerzającym możliwości całorocznego 
poruszania się pojazdem, przekształcając małego roadstera w gustowne 
coupe, jak i bardzo poszukiwanym przez kolekcjonerów dodatkiem. Wnętrze 
pojazdu jest kompletne, powite patyną, widocznie nadszarpnięte piętnem 
czasu. Blacharsko i lakierniczo Peugeot wymaga napraw i stanowi bardzo 
dobrą bazę do odbudowy. 

examples were convertibles), it is the most common version on various car 
meets and events.
Its successor named 305 was launched in 1978. It was never sold as a convert-
ible. The 304’s production continued until 1980.

CAR HISTORY
The Peugeot 304 Cabrio presented by Ardor Auctions was imported by its 
current owner from Netherlands, where it had spent its recent years. When 
it was shipped to Poland it was preserved in its original condition. After that 
numerous maintenance tasks were performed. As a result of that, the car is in 
perfect mechanical condition, which it proved by passing a technical inspection 
without any problems. The car comes with an original hardtop, which is a very 
practical bit of equipment. It enhances this car's usability and allows its owner 
to drive it regardless of the season, transforming a small roadster into a stylish 
coupe when needed. This part is also a highly sought after by collectors. The 
interior is complete and it has a distinct patina to it, which shows its age. The 
car's body and paintwork need to be repaired, but the Peugeot is a perfect base 
for a rebuild.





PRZEWODNIK DLA KLIENTA

DEFINICJE

PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza 

Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem Obiektu jest kwotą, od której 

rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się 

na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna 

Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część końcowej ceny 

Obiektu i reprezentuje 15% kwoty wylicytowanej. Opłata aukcyjna obowiązuje również 

w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach 

aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług 

VAT. Na zakupione Obiekty wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne 

życzenie klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.                 

W przypadku Pojazdów zarejestrowanych w innych krajach niż Polska Nabywcę obciąża 

ewentualny obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego.

3. Estymacja

Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością Obiektu i ma charakter wska-

zówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji od-

nośnie estymacji rekomendujemy kontakt z naszymi doradcami. Estymacje nie uwzględ-

niają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Estymacje w walutach innych, niż polski złoty 

Transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże estymacje w katalogu 

aukcyjnym mogą być podawane w euro lub dolarach amerykańskich. Kurs walut w dniu 

aukcji może się różnić od tego w dniu druku katalogu, informacja ta ma więc charakter 

orientacyjny.

5. Cena minimalna 

Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać Obiekt bez dodatkowej zgody sprze-

dającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne Obiekty mogą, jednak nie 

muszą posiadać ceny minimalnej. Jeżeli w drodze licytacji cena minimalna nie zostanie 

osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zo-

staje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

6. Transakcja warunkowa 

Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny minimalnej. 

Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia Obiektu po ce-

nie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie 

gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji 

klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny minimalnej lub zaakceptu-

jemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje 

nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie dziesięciu dni roboczych liczonych od 

dnia aukcji, Obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie 

prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie minimalnej na Obiekty wy-

licytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta 

informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował Obiekt warunkowo. W takim 

przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny minimalnej i wte-

dy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia Obiektu. W przeciwnym wypadku 

transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a Obiekt może zostać sprzedany 

innemu oferentowi.

Udział klienta w aukcji regulują: 1.WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, 2.PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z dwuczęściowym regulaminem, 

który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Domem Aukcyjnym Ardor Auctions, a kupującym w ramach aukcji. Ardor Auctions pełni funkcję pośrednika 

handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi Obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Ardor Auctions odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostęp-

ne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

AUKCJA - Aukcja Pojazdów nakierowana na doprowadzenie do zawarcia jak 
największej liczby Umów Sprzedaży Pojazdów za możliwie najwyższe ceny, 
nie niższe od Cen Minimalnych określonych przez Ardor Auctions;

AUKCJONER - Osoba wyznaczona przez Organizatora Aukcji do prowa-
dzenia Aukcji i licytacji Pojazdów;

CENA MINIMALNA - Cena określona przez Właściciela Pojazdu, której 
osiągnięcie w toku licytacji jest warunkiem wyłonienia Nabywcy Pojazdu oraz 
zawarcia Umowy Sprzedaży; znana przed Aukcją wyłącznie Organizatorowi 
Aukcji oraz Aukcjonerowi;

CENA WYWOŁAWCZA - Cena od której Aukcjoner rozpoczyna licytację 
Pojazdu, dostępna w katalogu aukcyjnym

CENA SZACUNKOWA - Widełkowo określona w Katalogu Aukcyjnym 
wartość Pojazdu, będąca orientacyjnym wskaźnikiem potencjalnej Ceny Wy-
woławczej oraz Ceny Nabycia Pojazdu;

DOKUMENTACJA - Dokumentacja dotycząca stanu prawnego i technicz-
nego Pojazdu, w posiadaniu której znajduje się Organizator Aukcji, m.in. do-

wód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, dokumenty związane z historią 
Pojazdu;

KATALOG AUKCYJNY - Broszura informacyjna zawierająca m.in. opis 
wszystkich Pojazdów licytowanych na Aukcji;

ORGANIZATOR AUKCJI - Spółka Ardor Auctions spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, KRS 0000532509, 
NIP 5213683528, Regon 360183852, oraz osoby umocowane do podejmo-
wania czynności w jej imieniu na podstawie uzyskanych pełnomocnictw;

POJAZD - Przedmiot pojedynczej licytacji prowadzonej w trakcie Aukcji, 
szczegółowo opisany w Katalogu Aukcyjnym; zwany dalej również Obiektem

POSTĄPIENIE - Kwota, o którą Uczestnicy zwiększają ofertę za licytowany 
Pojazd;

PROWIZJA - Opłata należna Organizatorowi Aukcji, stanowiąca 15 % od naj-
wyższej oferty złożonej przez Nabywcę, stanowiąca składnik Ceny Nabycia;

REGULAMIN - Niniejszy Regulamin Aukcji.





7. Obiekty katalogowe 

Zapewniamy rzetelną wycenę oraz opis katalogowy dokonany z największą staran-

nością powierzonego nam do sprzedaży Obiektu. Wykonywane są one w najlepszej 

wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz 

współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w 

procesie opracowywania, dokumentacji historii właścicielskiej, renowacji, i historii  po-

jazdu przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypad-

kach pewne fakty odnoszące się do historii właścicielskiej pojazdu, mogą być celowo 

nieujawnione.

8. Stan pojazdu

Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania pojazdu. Brak takiej in-

formacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Stan 

prawny i techniczny Pojazdów wskazany w Katalogu Aukcyjnym został ustalony w 

oparciu o Dokumentację przedstawioną przez Właścicieli oraz na podstawie oględzin 

Pojazdów przeprowadzonych przez ekspertów domu aukcyjnego. Wskazane jest za-

tem, aby zainteresowani zakupem konkretnego pojazdu dokonali jego dokładnych oglę-

dzin na wystawie przedaukcyjnej. Na wyraźną prośbę klienta możemy rekomendować 

eksperta, który pomoże w tychże oględzinach. 

9. Wystawa Obiektów aukcyjnych

Wystawy przedaukcyjne są dostępne dla oglądających, którzy nabyli katalog aukcyjny. 

W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie 

odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych 

pojazdach.

10. Obostrzenia prawne

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.) – na wywóz środków transportu, które 

mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł niezbędne jest uzyskanie 

pozwolenia właściwego organu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz. U. z 1997r 

Nr5, poz.24, z późn. zm.) - muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków 

sprzedawanych na Aukcji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowa-

dzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 

lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U 

z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Organizator Aukcji jest zobowiązany do 

zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 

15 tysięcy euro. 

11. Prenumerata katalogów

W sprawie prenumeraty katalogów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 395 

61 26 lub drogą mailową na adres: kontakt@ardorauctions.pl. Katalogi dostępne są 

również na naszej stronie internetowej www.ardorauctions.pl. 

AUKCJA

Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji tele-

fonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji 

Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje Obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje 

licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji 

Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. Jest to równo-

znaczne z zawarciem umowy sprzedaży między domem aukcyjnym a licytującym, który 

zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner 

rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego Obiektu. Zastrzegamy 

sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez 

uczestników aukcji Obiektów. W takiej sytuacji numery Obiektów są przed aukcją zgła-

szane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 

łączenia Obiektów oraz do ich wycofania Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI 

SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy 

do zapoznania się z dwuczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie 

stosunku prawnego pomiędzy Domem Aukcyjnym Ardor Auctions, a kupującym w 

ramach aukcji. Ardor Auctions pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy ko-

mitentami wstawiającymi Obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez 

Ardor Auctions odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej 

lub poprzez obwieszczenie aukcjonera. z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte 

w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę 

przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku 

polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą 

być równolegle prowadzone w językach angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny 

być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz z informacją, których Obiektów 

dotyczą. Licytacja każdego pojazdu jest poprzedzona wcześniejszą prezentacją. 

2. Licytacja osobista 

W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę 

z numerem. W celu ich weryfikacji możemy poprosić o dokument potwierdzający toż-

samość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe 

klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Ardor Auc-

tions i spółek powiązanych, które mogą przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 

w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy posiadają nieure-

gulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach, możemy odmówić 

udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie lizaka aukcyjnego. W przypadku jego zgubienia 

prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu au-

kcji należy zwrócić tabliczkę z numerem w punkcie rejestracji, a w przypadku zakupu 

należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji

3. Licytacja telefoniczna 

Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji 

przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zaintereso-

wani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny 

przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń do-

starczonych później. Formularz zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach katalogu, 

w siedzibie naszego domu aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz 

należy przesłać faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 

prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych. Nasz 

pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych Obiektów. 

Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licyta-

cji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez 

klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty 

(bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. Za-

strzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których 

mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta 

Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie 

zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać 

wypełniony formularz najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje 

ten sam formularz co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty 

nie powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone 

w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części 

przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień zosta-

nie ona obniżona. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany 

Obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena minimalna. Jeśli limit 

jest niższy niż cena minimalna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-

padku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność 

zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

PO AUKCJI

1. Płatność 

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane Obiekty w terminie 

4 dni roboczych od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi nalicze-





niem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Akceptujemy płatność w 

gotówce, kartami płatniczymi (MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na kon-

to: mBank 43 1140 1977 0000 3056 1400 1005, W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, 

datę aukcji, nazwę oraz numer Obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty 

Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcze-

śniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub fun-

tach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie 

powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po 

dziennym kursie kupna waluty MBank.

3. Odstąpienie od umowy

W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą po 

bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.

4. Reklamacje 

Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. 

W przypadku gdy nabywcą Pojazdu jest konsument Ardor Auctions nie odpowiada 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli zostanie ona stwierdzona po upływie roku 

od dnia wydania rzeczy nabywcy. Wobec osób nie będących konsumentami Ardor 

Auctions nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 

zakupionych Obiektów.

5. Odbiór zakupionego Obiektu 

Przy odbiorze zakupionych Obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzają-

cego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisem-

ne upoważnienie. Może to nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania 

wszystkich zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione Obiekty na 

aukcji powinny być odebrane w ciągu 5 dni od aukcji. Jeżeli ta data zostanie przekroczo-

na, doliczane są koszta magazynowania o wartości 300 złotych dziennie. 

6. Transport 

Transport pojazdów pozostaje w gestii nabywcy. Dom Aukcyjny Ardor Auctions może 

wskazać firmy, które pomogą w realizacji transportu pojazdu, jednak nie bierze odpo-

wiedzialności za jakość ani wykonanie tejże usługi. 

7. Pozwolenie na eksport 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.) – na wywóz środków transportu, które 

mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł niezbędne jest uzyskanie 

pozwolenia właściwego organu.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ przedstawione poniżej określają prawa i obo-

wiązki licytujących i kupujących z jednej strony oraz Domu Aukcyjnego Ardor Auctions 

i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji powinni dokładnie prze-

czytać WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ zanim przystąpią do licytacji.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

1. WPROWADZENIE
Każdy pojazd zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na 
warunkach określonych: a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, b) w innych 
informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego, szczególności w 
PRZEWODNIKU DLA KLIENTA, c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych 
materiałach udostępnionych przez Ardor Auctions na aukcji. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do wiadomo-
ści przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy 
osobistą, czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia 
licytacji telefonicznej lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniej-
szych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami.

2. Ardor Auctions JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Ardor Auctions występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na 
rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia Obiektem, chyba że inaczej za-
strzeżono w katalogu, jego zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed 
aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) Ardor Auctions może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych 
osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zareje-
strować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu 
rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać lizak z numerem 
licytacyjnym. 2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Ardor Auctions może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nie-
obecni licytujący powinni wypełnić formularz „zlecenie licytacji”, który można znaleźć w 
katalogu, na stronie internetowej Ardor Auctions lub otrzymać w siedzibie Ardor Auc-
tions. Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać opłaty 
aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych. Aukcjoner nie 
akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Ar-
dor Auctions może zrealizować zlecenie. Ardor Auctions dołoży starań, aby klient zakupił 
wybrany Obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena minimalna. 
Jeśli limit podany przez licytującego jest niższy niż cena minimalna, a stanowi jednocze-
śnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch 
lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie 
zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację da-

nych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone 
osobiście do siedziby Ardor Auctions przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. 3) Od osób zainteresowanych 
licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej poprzez wypeł-
nienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej 
Ardor Auctions lub w siedzibie Ardor Auctions. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być 
przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do siedziby Ardor Auctions 
przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania foto-
kopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później 
zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, złożenie 
zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. 
Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połącze-
nia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje 
w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą. 4) Podczas licytacji, 
zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika Ardor Auctions, licy-
tujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, co opisane 
jest dokładniej w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji zo-
stało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Ardor Auctions, że oferent jest pełnomocnikiem 
zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej przez Ardor Auctions. 5) Usługa licytacji 
na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. Ardor Auctions zobowiązuje się 
dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności 
za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Ardor Auctions

4. PRZEBIEG AUKCJI
1) O ile nie zastrzeżono inaczej poprzez symbol, każdy Obiekt oferowany jest z zastrzeże-
niem ceny minimalnej, która jest poufną najniższą ceną sprzedaży uzgodnioną między Ar-
dor Auctions i komitentem. 2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać któ-
rykolwiek Obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio 
po uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W 
powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne 
i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprze-
daży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny. 3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje 
o wysokości kolejnych postąpień. W celu osiągnięcia ceny minimalnej Obiektu aukcjoner 
i pracownicy Ardor Auctions mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu komitenta 
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bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następujących po 
sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych 
oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany. 4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powin-
na być dokonana płatność, chyba, że Obiekt w katalogu jest wyceniony w innej walucie: 
euro lub dolarach amerykańskich. Licytacja jest wtedy przeprowadzana w walucie wyceny 
katalogowej. W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w katalogu au-
kcyjnym mogą być podawane także w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich, 
odzwierciedlając w przybliżeniu cenę przy obecnym kursie waluty. Stosownie do tego 
estymacje podawane w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich mają charakter 
wyłącznie orientacyjny. 5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną 
przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza 
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Ardor Auctions a kupu-
jącym. Ryzyko i odpowiedzialność za Obiekt przechodzący na własność kupującego opisa-
ne zostały w paragrafie 6 poniżej. 6) Każda poaukcyjna sprzedaż Obiektów oferowanych 
na aukcji podlega również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wyni-
kające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny 
Obiektu i  reprezentuje 10% kwoty wylicytowanej. 2) Do kwoty wylicytowanej mogą zo-
stać doliczone inne podatki i opłaty, jeśli w katalogu zaznaczone to zostało odpowiednimi 
oznaczeniami . 3) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 5 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych 
pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich złotych gotówką, kartą lub przelewem 
bankowym: a) Ardor Auctions akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA 
b) Ardor Auctions akceptuje płatność przelewem bankowym na konto mBank 43 1140 
1977 0000 3056 1400 1005, W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji, nazwę 
oraz numer Obiektu. 4) Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na kupującego, 
dopóki Ardor Auctions  nie otrzyma pełnej ceny nabycia za Obiekt, w tym opłaty aukcyj-
nej. Ardor Auctions  nie jest zobowiązana do przekazania Obiektu kupującemu do chwili 
przeniesienia własności Obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie Obiektu kupu-
jącemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na kupującego 
ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych pojazdów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny naby-
cia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Ardor Auctions  i spółek powiązanych. Jak 
tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien skontaktować się z domem aukcyj-
nym, aby umówić się na odbiór pojazdu. 2) Kupujący powinien odebrać zakupiony Obiekt 
w terminie 5 dni od daty aukcji. Po tym terminie Ardor Auctions transportuje wszystkie 
wylicytowane pojazdy do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie koszta-
mi transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora ma-
gazynu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem 
regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 5 dni od daty aukcji na kupującego przechodzi 
ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z takim 
Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Ardor Auctions  odpowiada względem ku-
pującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia Obiektu. 3) Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel 
powinien skontaktować się z Ardor Auctions telefonicznie przed planowanym odbiorem 
pojazdu. 4) Ardor Auctions będzie wymagało okazania dowodu osobistego przed przeka-
zaniem Obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posia-
dać pisemne upoważnienie od nabywcy

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej 
ceny nabycia za Obiekt w terminie 5 dni od daty aukcji, Ardor Auctions może zastoso-
wać jeden lub kilka z poniższych środków prawnych: a) przechować Obiekt w magazynie 
Ardor Auctions m lub w innym miejscu na ryzyko i koszt klienta; b) odstąpić od sprze-
daży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód; c) odrzucić 
zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia 
kaucji; d) naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności 
płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia; e) odsprzedać Obiekt na aukcji lub prywat-
nie z estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez Ardor Auctions. Jeśli Obiekt na drugiej 
aukcji sprzeda się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował Obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosz-
tami przeprowadzenia dodatkowej aukcji; f) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko 
kupującemu w celu odzyskania zaległości; g) potrącić należności nabywcy względem Ardor 
Auctions z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji; h) podjąć 
wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przepro-
wadzeniem aukcji Ardor Auctions może wymagać od klientów podania danych osobo-
wych lub w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia 
tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób 
trzecich. Ardor Auctions może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez 
klienta w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Ardor Auctions oraz spółki powiązane. Zgadzając 
się na WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Ardor Auctions i spółki powiązane mogą wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane 
lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt telefoniczny 
lub mailowy
.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1) Ardor Auctions wyłącza wszelkie gwarancje w najszerszym zakresie dopuszczonym 
prawem. 2) Całkowita odpowiedzialność Ardor Auctions będzie ograniczona wyłącznie 
do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego. 3) Ardor Auctions nie jest odpowiedzialna 
za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi od-
powiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub 
popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą pojazdu. 4) Ardor Auctions nie 
bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabyciaj, nie-
zależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, 
przypadkowa czy następcza. Ardor Auctions nie jest zobowiązane do zapłaty odsetek od 
ceny zakupu. 5) Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Ardor Auctions wobec kupującego, wy-
nikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy 
umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z Obiektem, sporzą-
dzonych przez lub dla Ardor Auctions, włączając zawartość tego katalogu, stanowią wła-
sność Ardor Auctions. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby 
bez uprzedniej zgody pisemnej Ardor Auctions.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzu-
pełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, wyczerpują całość praw i obowiąz-
ków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży Obiektu. 2) Wszelkie zawiadomienia 
powinny być kierowane na piśmie na adres Ardor Auctions. Powiadomienia kierowane 
do klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Ardor Auctions. 3) 
Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ okazałoby się 
nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą 
nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnie-
nia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień WA-
RUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJ-
NEJ, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami pod-
legają prawu polskiemu. Dom Aukcyjny Ardor Auctions w szczególności zwraca uwagę na 
przepisy: 1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) – wywóz określonych Obiektów poza granice kraju 
wymaga zgody odpowiednich władz, 2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną, 
3) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finan-
sowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U.z 2000r. Nr 116, poz. 1216 z 
późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców 
dokonujących transakcji w kwocie powy- żej 15 000 euro.

13. STAN TECHNICZNY
Wszelkie informacje na temat stanu technicznego pojazdu mają charakter tylko informa-
cyjny. Mimo dbałości o jakość i rzetelny opis pojazdów w katalogu Ardor Auctions nie od-
powiada za ocenę stanu technicznego pojazdu. Pojazd jest sprzedawany bez jakichkolwiek 
gwarancji wydawanych przez Ardor Auctions. 
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Jeśli posiadasz obraz
lub inny przedmiot
kolekcjonerski,
skontaktuj się z nami...

osobiście, przynosząc 
obiekt do Działu Przyjeć...

3
e-mailem, wysyłając 
zdjęcie (do 2 MB)
i opis na adres:
wyceny@desa.pl...

lub wysyłając zdjęcia  
i opisy tradycyjnym listem.

Obiekty przyjmowane
są w depozyt na dokument 
Pokwitowania Tymczasowego.

Poczekaj na odpowiedź.  
Komisja wstępnie oceni 
obiekty na podstawie 
otrzymanych zdjeć 
w terminie 14 dni.

7
Nasz pracownik przedstawi 
 Ci ocenę komisji...

skontaktuje się z Tobą
i poprosi o dostarczenie 
obiektu, który uznamy 
za interesujący.

Poprosimy o dostarczenie
obiektu osobiście lub
pomożemy zorganizować
transport.

Będąc w posiadaniu 
obiektu, zweryfikujemy 
wycenę i uzgodnimy 
warunki sprzedaży.

11
Następnie zaprosimy 
do podpisania umowy komisowej 
w naszym biurze, lub wyślemy 
dokument do podpisu pocztą 
bądź jego skan drogą e-mailową.

Sprzedawanie obrazów za pośrednictwem DESY Unicum jest proste. 
Wstepną wycenę otrzymasz bezpłatnie, nawet nie wychodząc z domu.

Nie wszystkie obiekty mogą być włączone do oferty aukcyjnej, niektóre 
przeznaczamy do sprzedaży w naszych galeriach. Obiekty galeryjne  
prezentowane są również na naszej stronie internetowej www.desa.pl.
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JAK SPRZEDAĆ OBIEKT NA AUKCJI  
W DESA UNICUM?



Biuro przyjęć obiektów DESA Unicum

ul. Marszałkowska 34-50,  00-554  Warszawa, tel. + 48 22 584 95 30
e-mail: wyceny@desa.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 11-19, sobota 11-16

Wyceny biżuterii odbywają się  

w biurze przyjęć obiektów DESA Unicum

e-mail: bizuteria@desa.pl
Wyceny: środa 15-19, czwartek 11-15

HARMONOGRAM 
AUKCJI 2017 DESA UNICUM 

AUKCJA GRAFIKI I PLAKATU 

26.01 termin przyjmowania obiektów do 10.12.2016

AUKCJA SZTUKI DAWNEJ 

Prace na papierze – 16.03 termin przyjmowania obiektów do 31.01.2017
23.03 termin przyjmowania obiektów do 9.02.2017

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

9.03 termin przyjmowania obiektów do 26.01.2017
Prace na papierze – 30.03 termin przyjmowania obiektów do 15.02.2017

ARTOUTLET
część współczesna – 2.02 termin przyjmowania obiektów do 14.12.2016

część dawna – 23.02 termin przyjmowania obiektów do 9.01.2017

AUKCJA NOWEJ SZTUKI

2.03 termin przyjmowania obiektów do 19.01.2017

AUKCJA MŁODEJ SZTUKI

24.01 termin przyjmowania obiektów do 10.12.2016
28.02 termin przyjmowania obiektów do 14.01.2017
28.03 termin przyjmowania obiektów do 14.02.2017



Zlecenie licytacji z limitem lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału w aukcji, 
które nie skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami dla Nabywcy.

  Zlecenie licytacji z limitem      Zlecenie telefoniczne

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby Domu Aukcyjnego  
nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

ZLECENIE LICYTACJI

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ I WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Domu 
Aukcyjnego DESA Unicum opublikowane w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie 
z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia 
wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 
10 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe 
i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia 
lub podania nieprawdziwych danych Ardor Auctions nie ponosi 
odpowiedzialności,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia,  zgodnie 
z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez 
Ardor Auctions oraz podmioty powiązane z Ardor Auctions  
w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
5)  wyrażam zgodę    nie wyrażam  zgody  na przetwa- 
rzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 
oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez Ardor Auctions, 
a  także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, 
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, 
przez Ardor Auctions oraz podmioty powiązane z Ardor Auctions  
w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
6) zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych 
osobowych jest Ardor Auctions. oraz  że  przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,
7) zostałem poinformowany, że dane osobowe podane 
w  niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, 
z  wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji 
określonych w przepisach ustaw.

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych 
osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii lub skanu 
takiego dokumentu).

 

Imię i nazwisko    

Dowód osobisty (seria i numer)          NIP (dla firm) 

Adres: ulica         nr domu         nr mieszkania

Miasto                           Kod pocztowy

Adres e-mail 

Telefon / faks 

                                   

Skąd dowiedzieli się Państwo o Ardor Auctions?

z prasy      z mailingu   z reklamy internetowej      z reklamy zewnętrznej      z radia

od rodziny/znajomych    z imiennego zaproszenia    inną drogą

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota 

(bez opłaty aukcyjnej)  
lub licytacja telefoniczna

Należność za zakupiony obiekt 

  Wpłacę na konto bankowe: mBank

        43 1140 1977 0000 3056 1400 1005 

  Wpłacę w kasie firmy (pn.-pt. w godz. 11–19)

Faktura
Proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach: 

  telefonicznie                      faksem

  listownie                            e-mailem 

  Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Data i podpis klienta składającego zlecenie Data i podpis pracownika Ardor Auctions

Ardor Auctions Sp. z o.o. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel.22 395 61 26, email: kontakt@ardorauctions.pl,
www.ardorauctions.pl, NIP 521 368 35 28 REGON 360183852 KRS 0000532509

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. 
Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Nabywcę               
do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu     
za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń 
bez górnego limitu. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej 
samej wysokości Dom Aukcyjny będzie reprezentował Klienta, 
którego zlecenie zostało złożone najwcześniej. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku 
wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości:        

 Tak                Nie

Zlecenie telefoniczne 
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie 
numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy Domu 
Aukcyjnego połączą się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi 
odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w wyniku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem. 

Numer telefonu do licytacji   

tel. 22 395 61 26
e-mail:  kontakt@ardorauctions.pl

Samochody Klasyczne i Motocykle Aukcja Zimowa 445SAM001 17 grudnia 2016



Aukcja Młodej Sztuki
21 grudnia (środa) 2016 r., godz. 19
Wystawa obiektów: 13 – 21 grudnia 2016 r.

Salon Wystawowy Marchand

Warssawa Tiles /Adam Ankiewicz, Mewa 003, ceramika betonowa

Dom Aukcyjny DESA Unicum
ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
tel. 22 584 95 34, www.desa.pl



ardorauctions.pl




