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Data:
16 września - 12:00-21:00 - wystawa i oględziny pojazdów
17 września - 12:00-17:00 - wystawa i oględziny pojazdów
17 września - 17:00 - początek licytacji
Miejsce: galeria stadionu PGE Narodowy
Wejście do galerii znajduje się od strony bramy nr 1 (al. Zieleniecka).
Nocleg: na czas aukcji zapraszamy do skorzystania z usług hotelu Warsaw Marriott Hotel,
partnera naszej aukcji.
Dojazd: osoby, które dokonają pełnej rejestracji przed aukcją tj. dokonają wpłaty vadium-depozytu na
konto, będą mogły skorzystać z darmowych przejazdów z naszym partnerem - przewoźnikiem iTaxi.
Katalog aukcyjny: pełny katalog aukcyjny ze wszystkimi obiektami, ich zdjęciami i opisami będzie
dostępny w wersji cyfrowej 10 września na naszej stronie internetowej. Wersja papierowa będzie formą
biletu wstępu na wydarzenie. Będzie można ją nabyć w naszej recepcji podczas trwania wystawy i aukcji
w cenie 100 zł i będzie uprawniała do wstępu na teren galerii.
Przystąpienie do licytacji: przystąpienie do licytacji będzie możliwe po wpłaceniu przez Państwa
vadium-depozytu w wysokości 4000 zł. Jest to kwota, która zostanie zwrócona po zakończeniu licytacji.
Przewidzieliśmy dwie opcje wpłaty vadium:
1) wpłata na konto przed rozpoczęciem wydarzenia:
Ardor Auctions sp. z o.o
Warszawa, ul. Rzymowskiego 53
Nr rachunku mBank: 70114019770000305614001004
2) zablokowanie środków na Państwa karcie kredytowej na czas trwania wydarzenia w recepcji naszej
aukcji.
Licytacja: licytacja rozpocznie się ok. godziny 17:00 17 września. Przewidzieliśmy dla Państwa trzy
opcje wzięcia udziału w aukcji:
1) licytacja na żywo - w celu przystąpienia do licytacji prosimy o przybycie 17 września ok. godziny
17:00 i zarejestrowanie się w recepcji aukcji w galerii stadionu PGE Narodowy,
2) licytacja telefoniczna - jeżeli nie będą Państwo mogli uczestniczyć w naszym wydarzeniu, zachęcamy
do skorzystania z opcji licytacji telefonicznej. Będzie ona możliwa po wcześniejszej rejestracji
(najpóźniej 24h przed rozpoczęciem) oraz po wcześniejszym wpłaceniu vadium. W tym celu
prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem 22 395 61 26,
3) licytacja absentee-bid - jeżeli nie będą mogli Państwo uczetniczyć w naszym wydarzeniu,
udostępniamy możliwość zadeklarowania kwoty, na konkretny obiekt z naszego katalogu. W tym
celu prosimy o wcześniejszą rejestrację przez naszą infolinię pod numerem 22 395 61 26 oraz
wpłacenie vadium.
Nasze wydarzenie jest podzielone na dwie części:
- 16 września w godzinach 12-21 oraz 17 września w godzinach 12-17 będą mieli Państwo możliwość
dokonania oględzin pojazdów przed licytacją.
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania na temat uczestnictwa w wydarzeniu, prosimy o kontakt z naszą
infolinią (22 395 61 26) lub zapytania mailowe na adres kontakt@ardorauctions.pl.
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Date:
16th September – 12 noon – 9 pm – cars preview exhibition
17th September – 12 noon 5 pm - cars preview exhibition
17th September – 5 pm – beginning of the auction
Place: PGE Narodowy stadium (National Stadium), Gallery
Enterance to the gallery leads through gate no.1 (al.Zieleniecka).
Where-to-stay: during our auction we invite you to stay at the Warsaw Marriott Hotel, our partner.
Access: clients who decided to pay a deposit before auction will be transfered free of charge, by our
partner - iTaxi.
Auction catalog: pfull auction catalog, with all objects, descriptions and photos, will be available in
PDF version via our webiste starting from 10th of September. Buying a regular version during our
event will be treated as an enterance pass to stadium’s gallery. Our catalog will be available to buy at the
desk of our event, it will be priced at PLN 100.
Registering for an auction: registering for an auction will be available after paying a deposit. Amount
of deposit is PLN 4000. This vadium will be returned after auction. There are two options available:
1) bank transfer before an event:
Ardor Auctions sp. z o.o
Warszawa, ul. Rzymowskiego 53
Nr rachunku mBank: 70114019770000305614001004
2) freezing the funds on your credit card during our event. It will be available by our registration desk at
the galery
Auction: the auction begins at 5 pm on September 17th. There will be three options of taking part in
auction:
1) on-site – in order to access our auction, you will need to register your data before our auction starts,
by the registration desk,
2) phone-call – if you cannot come, you will be able to register for a phone-call auction. This option
is available after previous registration (no later than 24h before auction starts) and is equivalent to
bank transfer deposit. 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 with deposit via our helpline (+48 395 61 26). It’s equivalent of choosing one
of the objects from catalogue and declaring amount which you are able to pay for it.
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
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REGULAMIN
Na gruncie niniejszego Regulaminu znaczenie poniższych pojęć jest następujące:
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 Właścicieli Pojazdów;

Aukcjoner

Osoba wyznaczona przez Organizatora Aukcji do prowadzenia 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 Nabycia

Najwyższa cena zaproponowana w toku licytacji Pojazdu przez Nabywcę, powiększona o Prowizję;

Cena Szacunkowa

Widełkowo określona w Katalogu Aukcyjnym wartość Pojazdu, będąca orientacyjnym wskaźnikiem potencjalnej Ceny
Wywoławczej oraz Ceny Nabycia Pojazdu;

Cena Wywoławcza

Cena, od której rozpoczyna się licytacja Pojazdu; określona przez Organizatora Aukcji;

Dokumentacja

Dokumentacja dotycząca stanu prawnego i technicznego Pojazdu, w posiadaniu której znajduje się Organizator Aukcji,
m.in. dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, dokumenty związane z historią Pojazdu;

Katalog Aukcyjny

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

Nabywca

Uczestnik, który wygrał licytacje Pojazdu, zobowiązany do zawarcia z Właścicielem Umowy Sprzedaży;

Organizator Aukcji

Spółka Ardor Auctions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53,
KRS 0000532509, NIP 5213683528, Regon 360183852, oraz osoby umocowane do podejmowania czynności w jej imieniu na
podstawie uzyskanych pełnomocnictw;

Pojazd

Przedmiot pojedynczej licytacji prowadzonej w trakcie Aukcji, szczegółowo opisany w Katalogu Aukcyjnym;

Postąpienie

Kwota, o którą Uczestnicy zwiększają ofertę za licytowany Pojazd, określana stosowanie do postanowień Artykułu 8 ust. 5
Regulaminu;

Prowizja

Opłata należna Organizatorowi Aukcji, stanowiąca 10 % od najwyższej oferty złożonej przez Nabywcę, stanowiąca składnik
Ceny Nabycia;

Regulamin

Niniejszy Regulamin Aukcji;

Uczestnik

Podmiot zarejestrowany przez Organizatora Aukcji, uprawniony do udziału w Aukcji;

Umowa Sprzedaży

Umowa sprzedaży Pojazdu zawierana przez Nabywcę i Właściciela Pojazdu zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu.

Wadium

Kwota 4.000 złotych, której wpłata jest warunkiem zarejestrowania podmiotu jako Uczestnika Aukcji;

Właściciel

Właściciel Pojazdu, który zgłosił Pojazd do licytacji na Aukcji;

Wydarzenie Aukcyjne

Impreza organizowana przez Organizatora Aukcji na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniach 16 i 17 września 2015r.,
w ramach której odbędzie się wystawa Pojazdów oraz ich Aukcja.

1. Postanowienia Ogólne

2. Stan Pojazdów

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Aukcji oraz warunki sprze-

1. Organizator Aukcji dołożył wszelkich starań by prezentowane w Katalogu

daży Pojazdów licytowanych na Aukcji.
2. Organizator Aukcji może zmieniać treść Regulaminu informując o tym
Uczestników przed rozpoczęciem Aukcji.
3. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Organizatora Aukcji, Właścicieli
Pojazdów, a od momentu akceptacji jego treści również dla Uczestników Aukcji oraz potencjalnego Nabywcy.

były zgodne ze stanem faktycznym.
2. 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 rzeczoznawcę.
3. W dniach 16 i 17 września 2015r. w godzinach otwarcia wystawy Pojazdów or-

4. Wszelkie ceny, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w tym Cena Sza-

ganizowanej w ramach Wydarzenia Aukcyjnego (tj. na Stadionie Narodowym

cunkowa, Cena Wywoławcza, Cena Minimalna oraz Cena Nabycia są cenami

w Warszawie w godzinach od 12 do 21 16 września 2015 oraz od 12 do 17 wrze-

brutto, przez co należy rozumieć, że w przypadku obowiązku rozliczenia przez

śnia 2015) możliwe będą osobiste oględziny Pojazdów.

Właścicieli podatku od towarów i usług (VAT) cena zawiera kwotę tego podatku. W przypadku Pojazdów zarejestrowanych w innych krajach niż Polska
Nabywcę obciąża ewentualny obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego.
5. Organizator Aukcji pobiera Prowizję w kwocie 10% od najwyższej wylicytowanej przez Nabywcę ceny.
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Aukcyjnym informacje dotyczące stanu prawnego oraz technicznego Pojazdu

4. Przed Aukcją Uczestnicy Aukcji powinni zapoznać się z Dokumentacją Pojazdów udostępnioną przez Organizatora Aukcji w biurze aukcyjnym.
5. Cena Szacunkowa Pojazdu wskazana w Katalogu Aukcyjnym ma charakter
informacyjny, a Cena Nabycia - w zależności od wyniku Aukcji - może od niej
znacząco odbiegać.

6. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez

6. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne

niezgodne z prawem, nieuczciwe, nierzetelne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami

(w tym wady ukryte) Pojazdów, a podmiotami odpowiedzialnymi w tym zakre-

działania Uczestników, Nabywców lub Właścicieli Pojazdów.

sie są wyłącznie Właściciele Pojazdów.

3. Aukcja

menty identyfikacyjne wraz potwierdzeniem umocowania do dokonywa-

1. Aukcja przeprowadzona zostanie na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie

nia czynności w imieniu tych podmiotów;

w dniu 17 września 2015r. i rozpocznie się o godzinie 18.
2. Przedmiotem Aukcji są Pojazdy szczegółowo opisane w Katalogu Aukcyjnym.
3. Celem Aukcji jest wyłonienie Nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę za Pojazd.
4. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo wycofania każdego Pojazdu z Aukcji
bez podawania przyczyny.
5. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień Przebieg Aukcji będzie w całości protokołowany.

3.b. wpłacić Wadium w gotówce, przedłożyć dowód wpłaty Wadium w formie
przelewu lub dokonać zabezpieczenia zapłaty kwoty Wadium, o którym
mowa w Artykule 5 ust. 2c);
3.c. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść
poprzez podpisanie oświadczenia rejestracyjnego, którego wzór stanowi
Załącznik 3 do Regulaminu.
4. Osoba rejestrująca odmówi rejestracji w przypadku:
4.a. powzięcia wątpliwości, co do tożsamości podmiotu bądź umocowania do

ARTYKUŁ 5. Warunki Uczestnictwa w Aukcji
1. W Aukcji mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, po speł-

dokonywania czynności w jego imieniu;
4.b. ustalenia, że kwota Wadium nie znajduje się na koncie Organizatora Aukcji;
4.c. odmowy złożenia oświadczenia wskazanego w ust. 3 lit. c);
5. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik Aukcji otrzyma lizak aukcyjny z nume-

nieniu następujących warunków:

rem identyfikacyjnym, który upoważnia go do udziału w licytacjach wszyst-

1.a. wpłaty kwoty Wadium albo zabezpieczenia zapłaty kwoty Wadium po-

kich Pojazdów.

przez autoryzację Organizatora Aukcji do zablokowania środków na kracie kredytowej przyszłego Uczestnika;
1.b. skutecznej rejestracji w biurze Aukcji;
2. Wadium w kwocie 4.000 złotych powinno, stosownie do wyboru przyszłego
Uczestnika, zostać:
2.a. wpłacone przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Organizatora Aukcji: 70114019770000305614001004; w takim przypadku kwota

6. W przypadku utraty lizaka Aukcyjnego Aukcjoner jest uprawniony do odmowy dopuszczenia Uczestnika do licytacji Pojazdów, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Organizatora Aukcji.
7. Po zakończonej Aukcji Uczestnik zobowiązany jest zwrócić lizak aukcyjny
w biurze aukcyjnym.
8. Organizator Aukcji zapewnia ochronę danych osobowych pozyskanych
w toku rejestracji Uczestników Aukcji.

Wadium powinna znaleźć się na koncie Organizatora Aukcji najpóźniej
ARTYKUŁ 7. Szczególne sposoby udziału w Aukcji

w dniu 17 września 2015r. do godziny 17 ;
2.b. wpłacone gotówką w biurze aukcyjnym w dniu 16 lub 17 września 2015r.

1. W celu ułatwienia udziału w Aukcji Organizator Aukcji przewiduje możliwość

2.c. zabezpieczone przez Uczestnika poprzez autoryzację Organizatora

udziału telefonicznego w Aukcji oraz udziału przez pełnomocnika lub poprzez

Aukcji do zablokowania środków na kracie kredytowej Uczestnika z wykorzystaniem terminalu płatniczego Organizatora Aukcji;
3. W przypadku, gdy Uczestnik(Nabywca) wygra co najmniej jedną licytację:
3.a. wpłacone Wadium zostanie zwrócone po zawarciu przez Nabywcę Umów
Sprzedaży, z zastrzeżeniem lit. c);

złożenie zlecenia aukcyjnego.
2. Pełnomocnictwo do udziału w Aukcji powinno zostać udzielone na piśmie
według wzoru, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3. Pełnomocnik powinien okazać Organizatorowi Aukcji dokument pełnomocnictwa oraz przekazać jego kopię najpóźniej przy rejestracji na Aukcję.

3.b. zablokowane środki na kracie kredytowej zostaną odblokowane w ciągu 3

4. Udział telefoniczny będzie polegał na zgłaszaniu w toku licytacji przez osobę

dni od podpisania przez Nabywcę Umów Sprzedaży, , z zastrzeżeniem lit. c);

wyznaczoną przez Organizatora Aukcji Postąpień, które zostaną przez nią

3.c. jeżeli Nabywca odmówi podpisania chociażby jednej Umowy Sprzedaży:
3.c.i. Wadium zostanie zaliczone, a

uzgodnione telefonicznie z Uczestnikiem.
5. Rejestracja udziału telefonicznego będzie możliwa, jeżeli do dnia 16 września

3.c.ii. zablokowane środki z karty kredytowej zostaną pobrane przez Organi-

2015r. do godziny 18.00 przyszły Uczestnik dostarczy Organizatorowi Aukcji

zatora Aukcji i zaliczone, na poczet roszczeń przysługujących Organi-

wypełniony formularz zgłoszenia telefonicznego, zawierający pełnomocnic-

zatorowi Aukcji od Nabywcy na podstawie niniejszego Regulaminu.

two dla Organizatora Aukcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniej-

4. Kwoty Wadium lub pobrane środki z kart kredytowych będą zaliczane na poczet
roszczeń Organizatora Aukcji według kolejności swobodnie określonej przez
Organizatora Aukcji.
5. W przypadku, gdy Uczestnik nie wygra żadnej z licytacji wpłacone Wadium
zostanie mu zwrócone, a zablokowane środki odblokowane w ciągu 3 dni od
zakończenia Aukcji.

szego Regulaminu wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty Wadium.
6. Udział telefoniczny będzie w całości nagrywany przez Organizatora Aukcji, na
co Uczestnik wyrazi zgodę poprzez podpisanie formularza zgłoszenia telefonicznego.
7. Rejestracja udziału w Aukcji poprzez złożenie zlecenia Aukcyjnego wymaga doręczenia Organizatorowi Aukcji, do dnia 16 września 2015r. do godziny 18.00, wypełnionego formularza zlecenia, zawierającego pełnomocnictwo dla Organizatora

ARTYKUŁ 6. Rejestracja na Aukcję
1. Z zastrzeżeniem Artykułu 7 rejestracja na Aukcję odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Artykule 6.
2. Rejestracja na Aukcje możliwa jest w trakcie Wydarzenia Aukcyjnego, jednak nie
później niż do 30 min przed rozpoczęciem Aukcji.
3. Podmiot chcący wziąć udział w Aukcji jest zobowiązany w toku rejestracji:

Aukcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu wraz
z potwierdzeniem dokonania wpłaty Wadium.
8. Zlecenie Aukcyjne będzie wykonywane przez osobę wyznaczoną przez Organizatora Aukcji w taki sposób, aby Uczestnik zlecający nabył Pojazd za możliwie najniższą cenę, z uwzględnieniem Postąpień innych Uczestników.
9. W ramach wyjątku, po weryfikacji przyszłego Uczestnika, Organizator Au-

3.a. przedłożyć dokumenty stwierdzające tożsamość - osoby fizyczne; w przy-

kcji może zarejestrować Uczestnika w przypadku otrzymania pełnomocnic-

padku reprezentowania pozostałych podmiotów również aktualne doku-

twa, o którym mowa w ust. 2 lub formularzy, o których mowa w ust. 5 oraz
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ust. 7 w postaci dokumentów elektronicznych, po przekazaniu przez Uczestnika

ARTYKUŁ 9. Sprzedaż Pojazdu

skanów dwóch dokumentów potwierdzających jego tożsamość. W takim przypad-

1. Właściciel oraz Nabywca zobowiązani są zawrzeć Umowę Sprzedaży Pojazdu

ku pełnomocnictwo lub formularze opisane powyżej, w postaci papierowej, powinny zostać doręczone Organizatorowi Aukcji w ciągu 3 dni od zakończenia Aukcji.

w dniu zakończenia Aukcji.
2. Właściciel, przed rozpoczęciem Aukcji, udzieli Organizatorowi Aukcji nie-

10. W przypadku wygrania licytacji przez Uczestnika, który brał w niej udział na

odwołanego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu Umowy Sprzedaży

podstawie zlecenia aukcyjnego lub w formie telefonicznej Umowę Sprzedaży

i wydania Nabywcy Pojazdu, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniej-

podpisze w jego imieniu Organizator Aukcji na podstawie pełnomocnictwa

szego Regulaminu, chyba że Właściciel będzie działać osobiście lub przez

udzielonego w odpowiednim formularzu.

swojego pełnomocnika.

11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Artykułem 7 odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Artykułu 6.

3. Warunkiem przeniesienia własności i wydania Pojazdu Nabywcy, określonym
w Umowie Sprzedaży(zastrzeżenie własności) jest zapłata przez Nabywcę
Ceny Nabycia.

ARTYKUŁ 8. Przebieg Aukcji

4. Wadium zostanie zwrócone Nabywcy w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy

1. Przebiegiem Aukcji oraz poszczególnymi licytacjami Pojazdów kieruje
Aukcjoner.

Sprzedaży.
5. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty całej Ceny Nabycia w ciągu 3 dni od

2. Aukcjoner w szczególności akceptuje postąpienia, rozstrzyga wszelkie spory,

dnia podpisania Umowy Sprzedaży.

wskazuje Nabywcę Pojazdu, wyznaczenia kolejności licytacji Pojazdów, decy-

6. Po zakończeniu Aukcji Nabywca otrzyma instrukcję określającą sposób zapła-

duje o wycofaniu Pojazdu z Aukcji, a ponadto jest uprawniony do podejmo-

ty Ceny Nabycia, sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do

wania wszelkich innych czynności, które według jego uznania są niezbędne do

niniejszego Regulaminu, zgodnie z którą Nabywca może być zobowiązany do:

prawidłowego przeprowadzenia Aukcji.

6.a. dokonania przelewu Ceny Nabycia bezpośrednio na podany poniżej ra-

3. Licytacja Pojazdu polega na przebijaniu przez Uczestników kolejnych ofert
zgłaszanych w toku licytacji poprzez zgłaszanie Postąpień, aż do wyłonienia
Nabywcy Pojazdu, który zaoferuje najwyższą cenę za Pojazd.
4. Licytacja każdego Pojazdu rozpoczyna się od prezentacji Pojazdu oraz ogłoszenia przez Aukcjonera Ceny Wywoławczej.

chunek bankowy Organizatora Aukcji: 43114019770000305614001005,
albo
6.b. złożenia Ceny Nabycia do depozytu notarialnego u notariusza Pawła Kita
prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ul. Polnej 24 lok. 8 w Warszawie(00-630), przez co należy rozumieć, że Nabywca przeleje powyższą

5. Wysokość postąpień uzależniona jest od Ceny Wywoławczej (na początku

kwotę na wskazany w instrukcji rachunek depozytowy notariusza. Szcze-

licytacji) oraz od ceny za Pojazd na bieżąco ustalanej na podstawie kolejnych

gółowe warunki przyjęcia pieniędzy oraz ich wypłaty przez notariusza

Postąpień (w toku licytacji) i kształtuje się w następujący sposób:

określi odrębna umowa notariusza z Organizatorem Aukcji oraz umowa
Organizatora Aukcji z Właścicielem. Koszt złożenia powyższej kwoty do

Cena Wywoławcza /
cena za Pojazd (zł)

Wysokość postąpienia (zł)

10.000 – 20.000

1.000

7. W zależności od treści dyspozycji, o której mowa w ust. 6, za moment zapłaty

20.000 – 50.000

2.000

Ceny Nabycia uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora

50.000 – 200.000

5.000

Aukcji albo notariusza.

200.000 – 500.000

10.000

> 500.000

20.000
lub według uznania Aukcjonera

6. Każdy Pojazd ma określoną przez Właściciela Cenę Minimalną, która jest znana wyłącznie Organizatorowi Aukcji oraz Aukcjonerowi.
7. Warunkiem wyłonienia Nabywcy Pojazdu jest wylicytowanie przez Uczestników
Ceny Nabycia odpowiadającej, co najmniej Cenie Minimalnej.

depozytu notarialnego poniesie Organizator.

8. Do zapłaty wszelkich podatków, ceł i opłat o podobnym charakterze związanych ze sprzedażą Pojazdu zobowiązany jest Nabywca.
9. Z chwilą podpisania Umowy Sprzedaży na Nabywcę przechodzą wszelkie
korzyści i ciężary związane z Pojazdem, jak również odpowiedzialność za
stan Pojazdu oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
Pojazdu.
10. Nabywca zobowiązany jest do odbioru Pojazdu w dniu zapłaty całej Ceny

8. Licytacją wygrywa Uczestnik, który w toku licytacji złoży najwyższą ofertę,

Nabycia. Pojazd zostanie wydany przez Organizatora Aukcji lub bezpośrednio

a jego oferta została trzykrotnie powtórzona przez Aukcjonera i przybita ude-

przez Właściciela wraz z kluczami i Dokumentacją, co zostanie potwierdzone

rzeniem młotka. Od tej chwili Uczestnik jest uważany za Nabywcę w rozumie-

popisanym przez wydającego i Nabywcę protokołem przekazania.

niu niniejszego Regulaminu.
9. Przybicie nie oznacza zawarcia Umowy Sprzedaży, co następuje na warunkach
określonych w Artykule 9.

11. Po zakończeniu Aukcji do dnia 18 września 2015r. Pojazd będzie przechowywany w miejscu przeprowadzenia Aukcji, po czym zostanie przekazany Właścicielowi. Dokładne miejsce przechowania Pojazdu przez Właściciela zosta-

10. W przypadku nieosiągnięcia w toku licytacji Ceny Minimalnej oraz braku

nie określone w Umowie Sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do odbioru

kolejnych postąpień Aukcjoner zakończy licytację danego Pojazdu, o czym

Pojazdu z miejsca, w którym będzie przechowywany w dniu zapłaty Ceny

poinformuje Uczestników.

Nabycia.

11. Oferta złożona w toku licytacji jest wiążąca dla Uczestnika, który ją zgłosił, aż
do momentu złożenia kolejnego postąpienia przez innego Uczestnika.
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ARTYKUŁ 10. Rozliczenie z Właścicielem

12. W przypadku, gdy oferta złożona w toku licytacji Pojazdu nie osiągnie Ceny

1. W przypadku dokonania przez Nabywcę zapłaty Ceny Nabycia z wykorzysta-

Minimalnej, ale zbliży się do poziomu satysfakcjonującego Właściciela,

niem rachunku bankowego Organizatora Aukcji, Organizator Aukcji przeleje

Uczestnik, który złożył taką ofertę może zostać zaproszony do negocjacji od-

Cenę Nabycia, pomniejszoną o Prowizję oraz o przysługujące mu wynagro-

bywających się po zakończeniu Aukcji.

dzenie wynikające z odrębnej umowy o świadczenie usług aukcyjnych(zawar-

ARTYKUŁ 12. Obostrzenia prawne

tej z Właścicielem), na wskazany przez Właściciela Pojazdu rachunek bankowy w terminie 3 dni od otrzymania Ceny Nabycia.

1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków

2. W przypadku dokonania przez Nabywcę zapłaty Ceny Nabycia z wykorzy-

i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.) – na wywóz

staniem depozytu notarialnego Cena Nabycia pomniejszona o Prowizję oraz

środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż

przysługujące Organizatorowi Aukcji wynagrodzenie wynikające z odrębnej

32 000 zł niezbędne jest uzyskanie pozwolenia właściwego organu.

umowy o świadczenie usług aukcyjnych(zawartej z Właścicielem), zostanie

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach

przelana przez notariusza na wskazany przez Właściciela rachunek bankowy..

(Dz. U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) - muzea rejestrowane mają prawo

3. Szczegółowe warunki przyjęcia pieniędzy oraz ich wypłaty przez notariusza
określi odrębna umowa notariusza z Organizatorem Aukcji oraz umowa Organizatora Aukcji z Właścicielem.

pierwokupu zabytków sprzedawanych na Aukcji.
3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących

4. Wynagrodzenie oraz Prowizja Organizatora Aukcji obliczone stosowanie do

z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowa-

postanowień umowy o świadczenie usług aukcyjnych oraz niniejszego Regu-

niu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Organizator

laminu są kwotami brutto, przez co należy rozumieć, że zawierają podatek od

Aukcji jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonu-

towarów i usług (VAT).

jących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

5. Jeżeli Organizatorowi Aukcji i Właścicielowi Pojazdu będą przysługiwały
jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Nabywcy związane z przeprowadzoną

ARTYKUŁ 13 Postanowienia końcowe

Aukcją lub sprzedażą Pojazdu środki finansowe Nabywcy, w których posia-

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich

daniu będzie Organizator Aukcji zostaną zaliczona w pierwszej kolejności na

Pojazdów wskazanych w Katalogu Aukcyjnym, z wyjątkiem obiektów z dopi-

poczet Prowizji oraz przysługującego Organizatorowi Aukcji wynagrodzenia

skiem “Specjalne warunki nabycia pojazdu”. W celu zapoznania się z warunka-

wynikającego z odrębnej umowy o świadczenie usług aukcyjnych(zawartej

mi sprzedaży samochodów objętych wyłączeniem, Uczestnik powinien zgło-

z Właścicielem).

sić się do biura aukcyjnego przed rozpoczęciem Aukcji. Jeżeli Uczestnik nie
wykona obowiązku opisanego w zdaniu poprzednim i przystąpi do licytacji

ARTYKUŁ 11. Postanowienia sankcyjne

samochodów objętych wyłączeniem, nie może w stosunku do Organizatora

1. Jeżeli Właściciel lub Nabywca będą uchylać się od podpisania Umowy Sprze-

Aukcji oraz do Właścicieli powoływać się na brak wiedzy w zakresie odmien-

daży(dalej „Uchylający”) w terminie wskazanym w Artykule 9 ust. 1 Orga-

nych warunków sprzedaży tych samochodów.

nizator Aukcji jest uprawniony do żądania zapłaty przez Uchylającego kary

2. W związku z faktem, iż Organizator Aukcji prowadzi na bieżąco uaktualniany

umownej w kwocie równej Prowizji, która przysługiwałaby Organizatorowi

katalog pojazdów kolekcjonerskich, Nabywca zobowiązany jest do informo-

Aukcji gdyby Umowa Sprzedaży została zawarta. Ponadto w przypadku, gdy

wania Organizatora Aukcji o każdym przypadku utraty Pojazdu lub jego zby-

Uchylającym będzie Nabywca Organizator jest uprawniony do zachowania
Wadium.
2. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży okaże się nieważna, bezskuteczna lub
zostanie uznana za niezawartą w skutek działania lub zaniechania:
2.a. Właściciela - Organizator Aukcji jest uprawniony do zatrzymania wypła-

cia na rzecz jakiejkolwiek podmiotu trzeciego
3. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszego Regulaminu są dostępne na stronie internetowej Aukcji pod adresem: www.ardorauctions.pl oraz
będą udostępnione w formie papierowej w trakcie Wydarzenia Aukcyjnego
w biurze aukcyjnym.

conej Prowizji lub jeżeli Prowizja nie została mu wypłacona, do żądania

4. Wszelka korespondencja w formie papierowej powinna być kierowana do

zapłaty przez Właściciela kary umownej w kwocie równej Prowizji, która

Organizatora Aukcji na adres: Ardor Auctions Sp.z o.o. ul.Rzymowskiego 53,

przysługiwałaby Organizatorowi Aukcji gdyby Umowa Sprzedaży była

02-697 Warszawa, natomiast w formie elektronicznej na adres poczty elektro-

zawarta, ważna i w pełni skuteczna;
2.b. Nabywcy – Organizator Aukcji jest uprawniony do żądania zapłaty przez
Właściciela kary umownej w kwocie równej Prowizji, która przysługiwałaby Organizatorowi Aukcji gdyby Umowa Sprzedaży była zawarta, ważna i w pełni skuteczna.

nicznej: kontakt@ardorauctions.pl .
5. Pojęcia zdefiniowane w Artykule 1 mają znaczenie w nim określone niezalenie
od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy też liczbie mnogiej.
6. Tytuły użyte w Regulaminie mają wyłącznie ułatwić jego lekturę i nie wpływają na zakres zastosowania poszczególnych postanowień.

3. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi Aukcji kwoty 100 zło-

7. Wszelkie spory związane z zawarciem wykonaniem, niewykonaniem lub nie-

tych za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Pojazdu, która stanowi dzienny

należytym wykonaniem Regulaminu oraz umów zawieranych na jego podsta-

koszt przechowania Pojazdu. Postanowienia ust. 3 mają odpowiednie zasto-

wie, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji.

sowanie do poniesionych przez Organizatora Aukcji kosztów przechowania
Pojazdu.

8. Wszelkie prawa z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej, w tym prawa autorskie do materiałów udostępnionych przez Orga-

4. Postanowienia ust. 1 – 4 nie pozbawiają Organizatora Aukcji oraz żadnego

nizatora Aukcji, w szczególności opisów, fotografii, modeli, przysługują wy-

z Właścicieli, Uczestników lub Nabywców dochodzenia roszczeń im przy-

łącznie Organizatorem Aukcji. Korzystanie z takich materiałów, a w szczegól-

sługujących na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw

ności ich utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne

w stosunku do podmiotów, które naruszyły postanowienia niniejszego Regu-

rozpowszechnianie, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów,

laminu.

łączenie z innymi utworami oraz wprowadzenie do sieci komputerowej jest
dopuszczalne wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Organizatora Aukcji.
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SAE 30 & SAE 50: stosuje się zarówno do silników jak i
skrzyń biegów zbudowanych w latach 1900 - 1950
20W50: spełnia standardy konstrukcji z lat 1950 – 1970
korzystając jednocześnie z zaawansowanej technologii
produktów MOTUL
2100 15W50: to uaktualniony odpowiednik linii 2100
z 1966 roku, stworzony do silników zbudowanych po
1970 roku.
300V Motorsport Line: do zastosowania w
samochodach wyścigowych lub konstrukcjach z
wymienionymi silnikami.
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Photo credits : © Crubilé Sport & Automobile Club de l’Ouest

Linia MOTUL classic do pojazdów zabytkowych

SÉBASTIEN CRUBILÉ

po ostatnim wyścigu legendarnego Porsche 917LH, jego historia była
wciąż żywa, ale silnik już niestety nie. Należący do Automobile Club
de l’Ouest samochód spoczywał w muzeum najsłynniejszego wyścigu
świata - 24 Hours of Le Mans. Sébastien Crubilé został wybrany, aby
tchnąć nowe życie w silnik i przywrócić go do stanu używalności. Dla
francuskiej fundacji dziedzictwa, której dumnym partnerem jest MOTUL,
od początku jasne było, że praca będzie wymagała czegoś więcej, niż
tylko rozłożenia silnika na części pierwsze. Sébastien bardzo mądrze
wykorzystał parterstwo z MOTUL, używając odpowiednich produktów
do usunięcia zapieczonych części i do usunięcia z nich rdzy. Trzy długie
tygodnie później, Porsche zaryczało ponownie.
Podczas gdy niektóre legendy żyją dzięki pasji fanów, MOTUL
podtrzymuje je dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu.

Crubilé Sport’s Manager and racing driver

40 LAT PÓŹNIEJ

BMW 318i E30 Kabriolet 1990
nr kat.

001

Historia Modelu
Produkowana w latach 1982-1993.
Łącznie wyprodukowano 2 339 520
egzemplarzy. Historia serii „3” sięga 1975 r.
Zaprezentowany wówczas model E21 miał
kontynuować tradycję wyznaczoną przez
BMW 2002. E30 była dostępna
w 4 wersjach nadwozia: 2- i 4-drzwowym
sedanie, 5-drzwiowym kombi i 2-drzwiowym
kabriolecie. Istniała również specjalna wersja
„Baur”, ze zdejmowanym dachem. Miały
napęd na tył oraz na 4 koła (wersja 325iX)
i 3- oraz 4-stopniowy automat i 4- i 5-biegowa
manualna skrzynia biegów. Design nadwozia
„trójki” okazał się ponadczasowy. „Podcięta”
przednia maska i cztery okrągłe reflektory
nadają autu charakterystyczny wygląd, który
wciąż broni się mimo upływających lat.
Często podkreśla się sportową sylwetkę, która
była podyktowana ówczesną zbliżającą się
premierą Mercedesa 190 „Baby Benz”.

dla osoby poszukującej klasycznego
nadwozia cabrio przełomu lat 80-tych
i 90-tych. Auto po kompletnej odbudowie
blacharsko-lakierniczej prezentuje się
bardzo atrakcyjnie. Obecny właściciel zadbał
również o nowy materiałowy dach, co bez
wątpienia jest bardzo ważne w przypadku
nadwozia cabrio. Mechanicznie BMW
utrzymane jest w stanie bardzo dobrym, po
wymianie części i płynów eksploatacyjnych.
Wnętrze pojazdu nosi śladu użytkowania,
spowite patyną w pełni oddaje klimat
klasycznego BMW. Prezentowane E30 318i
Cabrio to jedna z lepszych okazji na wejście
w posiadanie klasycznego auta bez dachu
w rozsądnym budżecie.

• Po kompletnej odbudowie
blacharsko-lakierniczej
• W bardzo atrakcyjnym zestawieniu
kolorystycznym

Numer nadwozia:
WBABA51020EJ29004

Szacowana wartość
20 000-30 000 złotych

Historia Egzemplarza
BMW E30 318i Cabrio oferowane przez
Dom Aukcyjny Ardor to ciekawa propozycja

The E30 3-series was manufactured
between 1982 and 1993. Throughout
its lifecycle, 2 339 520 examples were
made. History of BMW’s 3 Series dates
back to the 1970’s. The first generation,
codenamed E21, was launched in 1975
and was meant to be a worthy successor
to the legendary 2002. Its successor,
E30, was available in four body styles:
2- and 4-door saloon, 5-door estate and
a 2-door convertible. There was also
a special edition cabriolet built by Baur.
The car could be specified with either
2- or 4-wheel drive (in 325iX guise)
in conjunction with a 3- or 4-speed
automatic or a 4- or 5-speed manual
gearbox. The design of the E30 stood
the test of time. Its characteristic bonnet
and trademark four round headlamps
contribute to its distinctive looks,
which still remains modern despite its
age. Its silhouette is definitely sporty.
The designer’s aim was to make it look

different to the upcoming main contender,
the Mercedes 190, nicknamed “Baby
Benz”.

• After a complete body renovation
and paint refresh
• Offered in a very attractive color

BMW E30 318i Cabrio offered by the
vintage and classic car auction company
Ardor Auctions is an interesting proposition
for those who look for a classic convertible
from the late 80’s and early 90’s. The car’s
body and paint have been fully restored,
making it look incredibly attractive. Current
owner fitted it with a new folding roof, too,
which is incredibly important in a vintage
soft top vehicle. Mechanically, the BMW is
maintained in a very good condition.
It had all its liquids and consumables
replaced recently. The interior has some
signs of use and a distinct patina to it, which
perfectly fits the aura of a classic BMW.
Presented 318i E30 is one of the best and
most affordable ways to enter into the
ownership of a vintage convertible car.

combination

Estimated value:
20 000-30 000 PLN
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Polski Fiat 125p 1975
nr kat.

002

• Egzemplarz z pierwszych lat produkcji
• Przez czterdzieści lat w jednych rękach

Numer nadwozia:
115C4372337

Szacowana wartość
10 000-15 000  zł

• Vehicle from the first years of 125p
production
• Same ownership for forty years

Estimated value:
10 000-15 000 PLN
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Historia Modelu
Samochód produkowany przez FSO na
podstawie licencji Fiata w latach 1967-1991.
Po wygaśnięciu licencji w 1983 roku nazwa
została zmieniona na FSO 125p. Samochód
został wprowadzony jako następca
Warszawy 223/224.
Napęd stanowiły benzynowe silniki
R4 o pojemności 1.3 i 1.5. Istniały
też serie z silnikami wysokoprężnymi
i benzynowymi DOHC. Fiat był dostępny
w trzech wersjach nadwoziowych:
4-drzwiowy sedan, kombi i pick-up.
W roku 1978 wprowadzono następcę,

Model history
Model History
The car was manufactured from 1967 to
1991 under Fiat’s licence by Passenger
Automobile Factory in Warsaw, commonly
known as FSO. After the licence expired in
1983, its name was changed to FSO 125p.
The car was billed as a successor to the
Warszawa 223/224. It was propelled by
1,3 and 1,5-litre petrol-powered straight
four cylinder engines, some were also fitted
with diesel-powered engines and petrolpowered with double overhead camshaft.
Fiat 125p was available in three body
styles: 4-door saloon, estate and a pickup.
Its successor, the Polonez, was launched in
1978. Overall 1 445 699 examples of the
125p were made, of which 874 966 were
exported.

Poloneza. Oba modele były produkowane
jednocześnie aż do 1991 roku. Łącznie
powstało 1 445 699 egzemplarzy z czego
874 966 trafiło na eksport.
Historia Egzemplarza
Fiat 125p oferowany przez Dom Aukcyjny
Ardor to bez wątpienia auto z ciekawą
historią właścicielską. Auto od lat w rękach
pierwszego właściciela, który momentu
zakupu, czyli od 1975 roku prowadził pełną
dokumentację związaną z czynnościami
serwisowymi, których dokonał. Karoseria
pojazdu była na bieżąco odświeżana przez
pierwszego właściciela technologiami
znanymi z poprzedniego systemu, stąd
widoczne poprawki i mankamenty, które
nadają wyjątkowego klimatu. Wnętrze
pojazdu również nosi ślady używania
i napraw rodem z PRL’u. Oryginalna
jednostka 1.3 została zastąpiona silnikiem
1.5, jednak jest dołączana przy sprzedaży.
Fiat jest ciągłej eksploatacji, ma ważny
przegląd techniczny. Auto zarejestrowane
jest na “czarne tablice” co dodatkowo
dodaje mu nietuzinkowego klimatu.

Vehicle History
Fiat 125p offered by the vintage and classic
car auction company Ardor Auctions is
without doubt a car with an interesting
ownership history. It’s been in the hands of
a single owner since it was first purchased
in 1975. Its owner kept a record of all
maintenance tasks that he performed. To
eliminate visual imperfections, like dents
and scratches, the body was refreshed using
methods from the period. That, combined
with patina on the inside gives the car a
distinct aura and reminds one of the days of
Polish People’s Republic. The original
1.3 litre was replaced with a 1.5 litre unit,
but it is included in the sale. The Fiat is still
being driven and has a valid Polish MOT.
It is also distinguished by black number
plates, which are no longer in use in Poland
and show that the car has been in the hands
of just one owner since new.

Cadillac Deville 1996
nr kat.

003

Historia Modelu
Cadillac Deville prezentowany na aukcji
na Stadionie Narodowym jest siódmą
generacją serii Deville produkowaną
w latach 1994-1999.
Ten model jest oparty na platformie
K-Body, którą dzielił z Cadillacem Seville.
Pod maską wyposażony jest 32-zaworowy
silnik V8 Northstar o mocy 270 KM
przenoszonej na przednią oś za pomocą
4-stopniowego automatu. W 1997 model
przeszedł facelifting obejmujący nowy
grill i przednie światła, a także wnętrze.
Produkcja zakończyła się w lipcu 1999.

Model History
This Cadillac Deville presented at the
National Stadium Auction is the 7th
generation of of this model range. It was
manufactured between 1994 and 1999.
This model is based on the K-body
platform which was shared with the
Cadillac Seville. Under the bonnet one
would find the 32-valve eight cylinder
Northstar engine with 270 horsepower,
sent to the front wheels with the help of a
4-speed geabox. In 1997 this model went
through a modernization with a new front
grill and new headlamps. Interior was
redesigned, too. General Motors ended its
production in July 1999.

Historia Egzemplarza
Cadillac Deville oferowany przez Ardor
Auctions jest samochodem prezentującym
się nienagannym stanie. Sprowadzony
z Japonii w 2014 roku, jest to rocznik
1996, przez wielu uznawany za najlepszy
dla tego modelu. Auto jest bardzo bogato
wyposażone, między innymi w moduł
komfortu pasażerów siedzących na
tylnej kanapie. Jedynym odstępstwem
od oryginału są boczne kierunkowskazy
potrzebne do homologacji na rynku
Japońskim.

Cadillac is very well optionned, notably
it has the passenger comfort module
for rear passengers. On the outside, the
only difference with American imported
vehicles is the presence of orange side
blinkers next to the wheel arches,
compulsory for Japanese homologation
processes.

• Pięknie prezentujący się egzemplarz
• Zachowany w nienagannym stanie
blacharsko-lakierniczym

Numer nadwozia:
1G6KF5290TU251665

Szacowana wartość
28 000-40 000 złotych

Estimated value:
28 000-40 000 PLN

Vehicle History
The car offered by Ardor Auctions
presents itself in fantastic shape. Imported
from Japan in 2014. it was sold as a 1996
model year, which is considered by many
as the best for this model range. This
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Porsche 912 Targa 1969
nr kat.

004

• Bardzo ciekawy project-car
• Kompletny wraz z silnikiem

Numer nadwozia:
129010700

Szacowana wartość
95 000-135 000 zł

• a very sound looking project car
• complete vehicle with its matching
number engine

Estimated value:
95 000-135 000 PLN

Historia Modelu
Pod maską znajduje się 4-cylindrowy
silnik o pojemności 1582cm3 i mocy
90 koni mechanicznych przekazywanych
na tylne koła za pomocą 4-lub 5-stopniowej
skrzyni biegów. Produkowany był
w latach 1965-1969, powstało ponad
32 000 egzemplarzy.
Model 912 powstał, aby wypełnić lukę
między odchodzącym 356, a świeżo
zaprezentowanym 6-cylindrowym
modelem 911, którego cena była wyższa,
a osiągi były znacznie lepsze, niż 912.
Do wyboru były dwie wersje nadwoziowe:
coupé oraz targa. Silnik został zaczerpnięty
z modelu 356, ale design nawiązywał do
911 z jej ergonomią, sylwetką i znakomitą
aerodynamiką, co dla klientów których na
ten model nie było stać, stanowiło dużą
zaletę.

Model history
Under the bonnet of the 912 one would
find a four cylinder engine of 1582cc, and
an output of 90 horsepower sent to the
rear wheels via a 4 or 5-speed gearbox.
It was manufactured between 1965-1969
and 32 000 cars left the factory, all bodies
combined. The 912 model range was
introduced to fill the gap between the

Historia Egzemplarza
Prezentowane na stadionie PGE Narodowy
Porsche 912 Targa jest bardzo ciekawym
project-carem dla osoby poszukującej
kompletnego samochodu, w dobrym
stanie blacharskim, do kompletnej
renowacji. Oryginalnie auto ze Stanów
Zjednoczonych, jest ono już od wielu
lat w Polsce. Atutem tego 912 jest fakt,
iż samochód ten dysponuje silnikiem
matching numbers do karoserii, na tę
chwilę wymontowanym spod klapy.
Wnętrze nadaje się do kompletnej
renowacji, bowiem na desce rozdzielczej
został doklejony panel drewniany
dosyć kontrowersyjnej jakości. Jest to
jedno z ostatnich 100 sztuk 912 Targa
kiedykolwiek wyprodukowanych.

leaving 356 and the newly presented 911
with 6 cylinder engine, which performance
and price were higher than the 912.
Two body variants were available – coupe
and targa. Despite its four cylinder engine,
the car looked like a 911, which was a great
deal for Porsche clients looking for entry
level cars.
Vehicle History
Presented at the national stadium auction
Porsche 912 Targa is a very interesting
project car for someone looking for a
complete vehicle, with a good body in need
of restauration. The car was sold first to the
United States, however it has been already
some years it was exported to Poland. One
of the main advantages of this car is its
matching numbers engine, for this moment
taken out from the car. The interior is in
need of complete restauration, also because
one of the previous owners applied a
wooden panel on the dashboard which was
of quite controversial quality.
Another interesting fact – it is one of the
100 last 912 Targa ever manufactured.
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Triumph TR6 1974
nr kat.

005

Historia Modelu
Ten brytyjski dwumiejscowy samochód
sportowy był produkowany w latach
1969-1976. Do napędzania służył
sześciocylindrowy, rzędowy silnik
o pojemności 2498cm3 i mocy 106 KM
z napędem na tył i 4-biegową ręczną
skrzynią zmiany biegów. Historia tego
samochodu rozpoczyna się 19 września
1968 roku, gdy Triumph pokazał
pierwszy prototyp TR6. W porównaniu
z poprzednikiem, linie karoserii zostały
wygładzone, a większe koła sprawiały
wrażenie obniżenia pojazdu. Wersja
produkcyjna swoją premierę miała
w styczniu 1969 roku. Na początku silnik
miał moc 152 KM (wersja europejska
na wtrysku) i 104 KM (wersja US
na gaźniku), lecz w 1973 roku w Europie
zmniejszono moc do 125 KM, aby
auto było bardziej przewidywalne
i przyjemniejsze w prowadzeniu.
Od 1969 do 1976 wyprodukowano łącznie
94 619 egzemplarzy TR6.

Historia Egzemplarza
TR6 oferowany przez Dom Aukcyjny
Ardor został nabyty i sprowadzony przez
obecnego właściciela z USA w 2010 r.
W pełni odrestaurowany w Polsce,
od strony blacharsko-lakierniczej jak
i mechanicznej, ten roadster zachwyca
swoją ponadczasową sylwetką. Właściciel
wprowadził szereg modyfikacji
obejmujących zarówno aspekty wizualne,
jak i techniczne, które zostały wdrożone na
etapie renowacji. Zmodyfikowany poprzez
zastosowanie utwardzonych zaworów
silnik, jest w pełni przystosowany do
paliwa bezołowiowego. Wnętrze zostało
odrestaurowane na wzór oryginalnego
przy użyciu najwyższej jakości materiałów.
Specjalnie zamówiony w Wielkiej Brytanii
dach oraz komplet nowych uszczelek są
bardzo cennym dodatkami sprawiającymi,
że ten egzemplarz stał się klasykiem,
którego można używać na co dzień.

Model history
This British two seater sportscar was
manufactured between 1969 and 1976.
Under the bonned one could find a straight
six engine of 2496cc of displacement,
and of 106 horsepower in its American
specification. Power was sent ot the rear
wheels via a 4-speed gearbox.
Triumph introduced the TR6 as a
prototype on the 19th of September 1968,
as a TR5 replacement. Body was designed
by Karmann and its production version
was premiered in January 1969. At the
beginning the engine had 152 horsepower,
and much less 104 horsepowe in the US
specification models. In 1973 the power
of European versions was reduced to
125 horsepower in order to make the car
more previsible. From 1969 until 1976
Triumph Manufactured 94 619 TR6es.

owner from the United States in 2010.
Fully restored in Poland both in terms of
bodywork and paint as well as in terms
of mechanical components. Its honest
restoration was carried by its owner. In
terms of mechanics, a stiffer valvetrain was
added and the engine was converted to
modern SP 95 petrol specfication. A new
soft top was specially brought from the
United Kingdom, andthe car‘s interior war
refurbrished.

• Bardzo dobrze prezentujący się
egzemplarz
• Po dogłębnej renowacji
• Przystosowany do jazdy na co dzień

Numer nadwozia:
CF16765U

Szacowana wartość
60 000 - 75 000 złotych

• A great looking car
• After a comprehensive rebuilt
• Can be used as a daily driver

Estimated value:
60 000 - 75 000 PLN

Vehicle history
This TR6 offered by Ardor Auctions
was bought and brought by its current
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Renault Alpine GTA Turbo V6 1987
nr kat.

006

• Samochód rzadki
– tylko 4151 egzemplarzy

Historia Modelu
Wyposażony w sześciocylindrowy widlasty silnik o pojemności 2458 centymetrów
sześciennych i mocy 200 koni mechanicznych.

• Po renowacji karoserii
• Po świeżym serwisie mechanicznym

Numer nadwozia:
VFAD5D10500035314

Szacowana wartość
60 000 – 75 000 złotych

• A rare car – only 4151 built

Alpine GTA to produkowany w latach 1985-1990 następca legendarnego modelu A310.
Jest to pierwsze produkcyjne auto z Dieppe zaprojektowane od podstaw po przejęciu
Alpine przez Renault. W ciągu 6 lat powstało 4151 szt. wersji V6 Turbo [typ D501] i do
1990 r. złożono łącznie 2791 szt. Renault Alpine GTA. Obecnie najbardziej pożądana jest
późniejsza limitowana werjsa LeMans [D502] której 325 szt. wyprodukowano w 1990 r.
W 1991 GTA została zastąpiona nowym modelem, Alpine A610.
Historia Egzemplarza
Prezentowany przez Ardor Auctions egzemplarz to z pewnością jeden z lepiej zachowanych
V6 GTA Turbo w Europie. Auto jest po kompletnej renowacji lakierniczej oraz wymianie
uszczelek. Wnętrze jest w stanie bardzo dobrym. Po przyjeździe do kraju wykonano naprawę
tapicerki fotela kierowcy, dywaników oraz listwy sterowania wentylacją w desce rozdzielczej.
Zregenerowany został alternator, wymienione sprzęgło oraz uszczelniacze w skrzyni
biegów i silniku. Wśród zmienionych elementów znalazły się: sportowy układ wydechowy
wykonany przez firmę Eltec, układ dolotowy wyposażony w zawór blow off oraz mechanizm
różnicowy Quaife. Oryginalny układ wydechowy jest także w wyposażeniu samochodu.
Do Alpine GTA dałączona jest dokumentacja potwierdzająca przeprowadzone naprawy,
brak jest natomiast książki serwisowej. Szacowany przebieg to ponad 200 tys. km.

Model history
Equipped with a V6 engine of 2458 cc displacement and 200 hp.

• After body renovation
• After a recent mechanical service

Estimated value:
approx. 60-75 000 PLN

Alpine GTA (produced 1985-1990) was the successor to the legendary A310 model. It’s the
first production car from Dieppe designed from scratch after Alpine had been taken over
by Renault. During 6 production years 4151 cars V6 Turbo were built (typ D501), and till
1990 altogether 2791 Renault Alpine GTA. Currently most wanted and highest rated is the
later, limited version LeMans (D502), of which 325 were produced in 1990.
In 1991 the GTA was replaced by a new model, Alpine A610.
History of the car
The specimen presented by Ardor Auctions is surely one of the best kept V6 GTA Turbos
in Europe. The car’s paint has been totally renewed, the body sealings were replaced too.
The interior is in very good condition. After bringing the car to Poland, upholstery of the
driver’s seat was repaired as well as the floor rugs and of the ventilation steering panel on
the console. The alternator has been regenerated, clutch replaced, as well as sealing of the
gearbox and engine. Among parts replaced there are: a sporty exhaust system by Eltec,
intake system with integrated blow-off valve and a Quaife differential. The original exhaust
system is among the car’s equipment.
With the Alpine GTA there is a documentation confirming the conducted repairs, however
there’s no service checkbook. The estimated kilometrage is approx. 200 000 km.
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Ferrari 308 GTSi 1982
nr kat.

007

• Kompletny, project car w dobrym
stanie
• W poszukiwanej kompletacji:
czerwony z beżowym wnętrzem
• Tylko 1743 egzemplarzy.

Numer nadwozia:
ZFFAAUZA2C0040465

Szacowana wartość

Historia Modelu
Model ten był produkowany w latach 1980-1983. Powstało 1743 egzemplarzy.
Był napędzany silnikiem V8 o pojemności 2,927cc i mocy 205 KM i mocy przenoszonej na
tył.
W 1975 roku został zaprezentowany nowy model 308 o oznaczeniu GTB. Pierwsze modele
wyjechały z fabryki w 1976. Początkowe 712 egzemplarzy miało nadwozie z laminatu.
W połowie 1977 zrezygnowano z lżejszego nadwozia, jednocześnie wprowadzając wersję
ze zdejmowaną środkową częścią dachu, oznaczoną jako 308 GTS. Miało to stanowić
konkurencję dla Porsche 911 Targa. W 1980 pokazano również wersje GTBi i GTSi,
gdzie litera „i” oznaczała wtrysk paliwa („fuel injection”). Dwugardzielowe gaźniki
Webera zastąpiono wtryskiem Bosch K-Jetronic. Wersja ta osiągała moc 205 KM. Łącznie
wyprodukowano 12539 egzemplarzy, co w ówczesnych czasach stanowiło niezwykły wynik,
ponieważ dotychczas Ferrari produkowało swoje modele ograniczając ilość do kilkuset.

140 000 – 150 000 złotych

Historia Egzemplarza
Ferrari 308 GTSi oferowane przez Dom Aukcyjny Ardor to auto w stanie „project-car”.
Ferrari z zewnątrz pokryte jest pokaźną warstwą patyny, lecz jak na auto do renowacji
zachowane jest w wyjątkowo dobrym stanie. We wnętrzu brakuje m.in. maskownicy deski
rozdzielczej od strony pasażera oraz kilku przycisków. Materiały zachowane są w stanie dość
dobrym, wymagają jednak sporej ilości uwagi oraz gruntownego czyszczenia. Mechanicznie
auto niestety nie startuje. Przypuszczalnie problem zlokalizowany jest w osprzęcie silnika
tj. układzie wtryskowym lub zapłonowym, lecz wymaga to głębszej weryfikacji. Aktualnie
jest to jedna z lepszych okazji na wejście w posiadanie jednej z legend motoryzacji,
bezpośredniej konkurencji Porsche 911 Targa w zdecydowanie bardziej atrakcyjnej cenie.

• A complete project car in a good shape
• In a classic and sought for
completation: rosso over beige
• Only 1743 GTSi models left the factory

Estimated value:
140 000 – 150 000 PLN

Model history
The Ferrari 308 GTSi was manufactured only between 1980 and 1983. 1743 cars left the
factory.
In 1975 a new model range, bearing the name 308 GTB was introduced by Maranello. First
cars left the factory in 1976, the first 712 vehicles produced had a plexi body. In 1977 on top
of replacing the plexi body by more traditional solutions a targa top version was introduced,
and was called 308 GTS. In 1980 Ferrari introduced fuel injection to its engines and the line
changed names to GTBi and GTSi. Carburetors were replaced by a Bosch K-Jetronic injection.
The total 308 production was 12 539 cars, which was an achievement for the manufacturer
from Maranello, specialized so far in shorter model series.
Vehicle history
This Ferrari 308GTSi offered at the National Stadium Auction is a project-car originally
imported from the United States. Body is covered in a very attractive patina, but given its
restoration project status, it presents itself in an outstandingly good shape. Inside a few bits
of the dashboard are missing – switches and the panel in front of the passenger. Seats and
upholstery are in a very good shape, and are in need of detailing. The Ferrari does not start
however it appears the problem is likely located around the injectors or the starter itself. This
offer is a fantastic opportunity to become an owner of a complete project car in a good shape
at a very attractive price.
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Mercedes 220A Cabrio 1955
nr kat.

008

• Bardzo rzadki model, tylko 1278
wyprodukowanych egzemplarzy
• Kompletny, do odświeżenia lub
renowacji

Numer nadwozia:
1870125500096

Szacowana wartość
380 000-480 000 złotych

Historia Modelu
Auta serii W187, do których należy opisywany egzemplarz, nazywane były „małymi
Adenauerami”, ze względu na podobieństwo do większego, flagowego modelu marki,
zwyczajowo nazywanego od nazwiska niemieckiego kanclerza. Produkcja niezwykle dobrze
prezentującego się modelu 220A Kabriolet ruszyła w 1951 roku i trwała przez cztery lata.
Litera „A” w nazwie oznacza, iż jest to lżejszy i mniejszy, dwudrzwiowy, dwumiejscowy
kabriolet: w odróżnieniu od wersji „B”, która oferowała czworo drzwi i miejsce dla czterech
osób. Pod maską pracuje sześciocylindrowy, rzędowy silnik benzynowy o pojemności
2195 cm3 i mocy 80 KM. Wyprodukowano 1278 egzemplarzy kabrioletu „A”. Bezpośrednim
następcą modelu był Mercedes W220s Kabriolet, który wszedł do produkcji w 1956 roku.
Historia Egzemplarza
Mercedes 220A Cabrio z 1955 roku oferowany przez Dom aukcyjny Ardor to jedno
z najpiękniejszych nadwozi klasycznych Mercedesów lat 50-tych. Prezentowany
egzemplarz to samochód odrestaurowany prawdopodobnie kilkanaście lat temu. Karoseria
pomimo widocznych mankamentów, jest kompletna i stanowi dobrą bazę do renowacji.
Mechanicznie auto porusza się o własnych siłach, lecz wymaga przeglądu wszystkich
podzespołów. Wnętrze pojazdu jest kompletne, spowite patyną stanowi doskonałe
uzupełnienie całości. W ostatnim czasie został wymieniony olej oraz założony nowy
akumulator. Samochód jest dobrą propozycją dla doświadczonego kolekcjonera, który
z pewnością doceni kompletność auta i stan wyjściowy egzemplarza.
Mercedes zarejestrowany jest jako zabytkowy.

• A rare model, only 1278 car
manufactured
• A complete vehicle ready for
refurbishment or restoration

Estimated value:
380 000-480 000 PLN

Model history
Cars from the W187 model series, to which we can account the car shown below, were
called „small Adenauers”, because of the resemblance to the bigger flagship model. The
production of the very presantable 220A model convertible started in 1951, and lasted for
four years. The letter „A” in its name means it is the lighter and smaller two-door and twoseater convertible range and thus it differs from series B, which offered four seats and four
doors. Under the bonnet one would find an inline-six engine of 2195cm3, of 80 horsepower.
All in all only 1278 cars left the factory. It’s immediate replacement was the 220s convertible,
manufactured from 1956.
Vehicle History
220A convertible from 1955 offered on auction by Ardor is a vehicle likely to have been
restored about ten to twelve years ago. The body, despite apparent flaws, is complete and
is a good base for renovation. In terms of mechanics the car runs and drives, but needs a
full engine overhaul. The interior is complete with good looking patina. During the last few
months the 220A cabrio had an oil service and got a new battery. This is a good basis for an
experienced collector, who will appreciate the overall complete condition of this vechicle.
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Ford Mustang Kabriolet 1970
nr kat.

009

Historia Modelu
Pierwsze projekty Forda Mustanga
powstały w 1961 roku, a w październiku
1962 podjęto decyzję o produkcji tego
samochodu – dano mu nazwę Mustang,
a pierwsze egzemplarze zaczęły zjeżdżać
z taśm 9 marca 1964 roku. Po raz pierwszy
u Forda, aby jak najlepiej dopasować się do
klienta, stworzono bardzo bogatą paletę
barw i kolorów nadwozia, wnętrza, jak
i wyposażenia. 16 kwietnia 1964 roku, dzień
przed oficjalnym początkiem sprzedaży,
wyemitowano w głownych amerykańskich
kanałach telewizyjnych reklamę Forda
Mustanga. Do końca tamtego roku
sprzedano 263 434 Mustangów. Sukces
sprzedażowy sprawił. że legenda tego
modelu żyje do dziś. Już w 1967 Ford
postanowił wydłużyć Mustanga oraz
zwiększyć jego masę 1,3 tony. W wersjach
od 1970 roku powrócono do pojedynczych
przednich lamp, a światła postojowe
przeniesiono w okolice błotników.

Historia Egzemplarza
Ford Mustang kabriolet z 1970 r. oferowany
przez Dom Aukcyjny Ardor to w pewnym
sensie opus magnum klasycznego designu
tego pony-cara. Mustang po renowacji
przeprowadzonej kilka lat temu, używany
był sporadycznie i nie nosi śladów
eksploatacji. Dobra renowacja blacharska
to bez wątpienia jeden z największych
atutów tego egzemplarza. Wnętrze
pojazdu wykonane zostało z równie
wysoką starannością, przy zachowaniu
najwyższej jakości materiałów, na przykład
twarde tworzywa zastąpiono obszyciami
skórzanymi, co stanowi świetne dopełnienie
całości. Obecny właściciel odbudował
również skrzynię biegów i silnik. Mustang
po wykonaniu bieżącego serwisu
i regulacji elementów mechanicznych
będzie z pewnością ciekawym kompanem
weekendowych przejażdżek.

Model history
First projects of the Ford Mustang were
born in 1961 and as soon as in October
1962 decision was taken to produce this
car. The first cars left the production line
on 9th March, 1964. For the first time with
Ford, to keep up with customers’ wishes,
a very rich palette of colors for the body
and interior, as well as equipment offer
were prepared. On 16th April, 1964, the
day before of sales start, a commercial of
the Mustang was played on all the main
American TV channels. The success
surpassed all expectations. - By the end
of the year the number of Mustangs sold
totaled 263,434.
Already in 1967 Ford decided to make the
Mustang longer and heavier. From 1970 on,
single headlamps returned and the position
lights were moved towards fenders.

magnum of this pony-car’s classical design.
Careful body restoration is beyond any
doubt one of the greatest assets of this
specimen. The interior has been renewed
with same thoroughness with the use of
best quality materials – e.g. hard plastic
has been replaced with leather finish,
which is a perfect complement to the
whole. The current owner has also restored
the transmission and the engine. After a
servicing and mechanical regulation of the
engine, the car will be a great companion of
weekend evasions of its new owner.

• Ostatni rok produkcji Mustanga
w klasycznej karoserii
• Po pełnej renowacji

Numer nadwozia:
0F03F104237

Szacowana wartość
100 000 - 120 000 złotych

• The last production year of Mustang in
the first, classic body
• Fully renovated

Estimated value:
100 000-200 000  PLN

History of the car
Ford Mustang Convertible `1970 offered
by the Ardor Auctions is in a way the opus
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BMW 525i E34 1991
nr kat.

010

• Samochód polskiego pochodzenia
• Kupiony nowy w 1991 roku
• Tylko 55 000 kilometrów przebiegu,
od pierwszego właściciela

Numer nadwozia:
WBAHD51070BG36132

Szacowana wartość
31 000 – 37 000 złotych

• Polish provenance
• Purchased in 1991
• Just 55 000 km on the clock,
single owner

Estimated value:
31 000 – 37 000  PLN
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Historia Modelu
Wyposażony w sześciocylindrowy
24-zaworowy rzędowy benzynowy silnik
M50 o pojemności 2494 centymetrów
sześciennych i mocy 192 KM.
Nowa „piątka” została zaprezentowana
w 1987 roku, a do salonów trafiła w 1988.
Jest to trzecia generacja BMW serii 5 –
następca BMW E28. Seria 5 generacji E34
stała się prawdziwą ikoną motoryzacji.
Jej linia nadwozia trwale wpisała się
w popkulturę i dla wielu reprezentuje
to, czym pownien być na zawsze design
bawarskiej marki. Pierwszą modernizację
auto przeszło w maju 1990, kiedy
zmieniono jednostki 12-zaworowe M20
na 24-zaworowe M50. Było to 150-konne
520i oraz 192-konne 525i. Oprócz tego
E34 występowało w karoserii kombi, czyli
„Touring”, a od 1988 w sprzedaży była
także sportowa wersja M5. Produkcję
zakończono w 1995 roku.

Historia Egzemplarza
BMW 525i oferowane na wrześniowej
aukcji jest pojazdem wyjątkowym.
Rzadkością jest obecnie znaleźć BMW
zamówione w Polsce na początku lat 90.
dwudziestego wieku, które pozostałoby
w jednych rękach przez prawie 25 lat,
i którego faktyczny przebieg byłby mniejszy
niż sto tysięcy kilometrów. BMW było
regularnie serwisowane w ASO i dysponuje
swoją książką serwisową oraz wieloma
fakturami. Przebieg samochodu to obecnie
tylko 55 000 kilometrów. Właściciel
zapewnia, iż BMW rokrocznie było
używane. Jedyne malowane elementy na
samochodzie to lewy przedni błotnik oraz
drzwi kierowcy, które niestety zahaczyły
o bramę na posesji właściciela. Samochód
jest całkowicie oryginalny i dysponuje
ciekawymi opcjami. Ten egzemplarz 525i
jest niewątpliwie bardzo interesującą
propozycją dla kogoś , kto ceni sobie
polskie pochodzenie auta.

Model history
The car in question is propelled by a
24-Valve, 2492 cc, straight six cylinder
engine (codenamed M50), churning out
192 BHP.
The new 5 Series (E34) was first unveiled in
1987 and went on sale in 1988. It is a third
generation of BMW’s mid-size saloon and a
successor to the E28.
The E34 has become a true icon for
motoring of its period. Its typical BMW
body shape is part of the popular culture
from that era. In the eyes of many, it is the
definitive BMW in terms of design. The car
received some subtle changes for the first
time in 1990, while the 12-Valve M20 unit
was replaced by a more modern, 24-valve
M50. The new engine could be found in the
520i and 525i models, where it developed
150 and 192 horsepower respectively. E34
was also sold as an estate (called Touring
in BMW speak) and as a non-compromise
performance version called the M5. The
E34 went out of production in 1995.

Vehicle history
This BMW 525i offered on auction in
September is a truly unique vehicle. It is
extremely difficult to find a BMW ordered
in Poland in the early 90’s in the hands of
a single owner, with less than a 100 000
verifiable kilometers on the clock. The car
was regularly serviced at a BMW dealership.
The owner of this car has its service book
and many invoices to prove its record. The
mileage as of today is just 55 000 km. Unlike
many cars with such low mileage, which are
kept in isolation and not driven at all, this
car was used on a regular basis (according
to the owner). Body and paint are in very
good shape. Two body parts were repainted,
namely front left wing and the driver’s
door, which was scratched while owner was
driving through the gate trying to enter his
backyard. This example of the BMW 525i is
definitely a very interesting proposition for
enthusiasts who value Polish provenance of
the car.
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Jaguar E-Type V12 Coupe 1973
nr kat.

011

• Egzemplarz po renowacji blacharsko
lakierniczej w Stanach Zjednoczonych
• Oryginalne zestawienie kolorystyczne
Pale Primrose Yellow i Moss Green
• Niski przebieg

Numer nadwozia:
UD1S75101BW

Szacowana wartość
130,000 - 160,000 złotych

• After body and paint renovation in the
US
• Original coloring Pale Primrose Yellow
and Moss Green
• Low kilometrage

Estimated value:
130,000-160,000 PLN

Historia Modelu
Jaguar E-Type został zaprezentowany w marcu 1961 i był produkowany aż do 1975 roku.
Wszystkie egzemplarze E-Type były standardowo wyposażone w niezależne przednie
zawieszenie z drążkiem skrętnym i hamulcami tarczowymi zarówno na przód, jak i na tył,
co było w tamtych czasach niespotykane. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów,
w 1966 przedstawiono wersję 2+2 Coupe, która od bazowej wersji różniła dodatkową parą
siedzeń, automatyczną skrzynią (w opcji) oraz lekko wydłużoną sylwetką. Ostatnią serię,
czyli serię 3. wyposażono w nowy 5.3l silnik V12 o mocy 272 KM. Seria 3 była już tylko
dostępna w wersji Covertible i 2+2. Powiększony rozstaw osi dał więcej miejsca w środku.
Cechami, po których można rozpoznać serię 3 są duży krzyżowy grill, szersze opony, z tyłu
oraz układ wydechowy wyposażony w cztery końcówki.
Historia Egzemplarza
Prezentowany Jaguar E-Type 3. serii to jedna z ciekawszych propozycji w kategorii auta
klasycznego na co dzień. Oryginalne zestawienie kolorystyczne nadwozia i wnętrza
– primrose yellow oraz zielone skóry w odcieniu moss green, podkreślają walory estetyczne
tego ponadczasowego coupe. Samochód oryginalnie w amerykańskiej specyfikacji.
Egzemplarz po pełnej odbudowie blacharsko-lakierniczej zrealizowanej jeszcze w USA,
szacowanej na 2008 r. Wnętrze pojazdu zachowane jest w stanie oryginalnym, spowite
patyną. E-type po wykonaniu bieżącego serwisu, stanie się z pewnością wiernym kompanem
na lata. Jaguar został przygotowany do rejestracji w kraju i posiada wszystkie stosowne
dokumenty i opłaty.

Model history
Jaguar E-Types were manufactured from 1961 until 1975.
All E-Type Jaguars were as standard equipped with independent front suspension with
torsion bars and disc brakes both in the front and in the rear, which was very uncommon
then and if available, only as option. To meet customers’ wishes, in 1966 a 2+2 Coupe
version was presented, which differed from the basic version with the additional couple
of seats, automatic transmission (optional) and a slightly elongated silhouette.
The last – third – series was equipped with a 5.3 l V12 engine of 272 hp. Series 3 was already
available as a Convertible and 2+2. Longer wheelbase meant more space inside. The 3 series
can be recognized by a big, cross-grill, wider rear tyres and a four-end exhaust.
History of the car
The Jaguar E-Type presented by Ardor Auctions is a 3 series car, one of more interesting
offers in the category of classic cars for everyday use. The original coloring – Pale Primrose
Yellow body and Moss Green leather upholstery – stresses the esthetics of this timeless
coupe. Originally in American specs, this specimen underwent a complete body and paint
restoration executed still in the US in 2008 The car’s interior is has its original patina. After
a servicing this E-Type will surely become a true companion for years. This Jaguar is fully
prepared for registration, has all the appropriate documents and taxes & duties paid.
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AWZ P70 Zwickau 1958
nr kat.

012

• Poprzednik Trabanta
• Odnaleziony po latach,
prawdziwy garage-find
• Zachowany kompletny,
w oryginale, z niskim przebiegiem

Numer nadwozia:
99298

Szacowana wartość
31 000 – 40 000  złotych

Historia Modelu
Wyposażony w dwucylindrowy silnik
dwusuwowy, chłodzony cieczą o pojemności
skokowej 690 cm3 i mocy 22 KM.
AWZ P70 produkowano bardzo krótko
– od 1955 do 1959 i jest to pierwszy
produkowany w NRD samochód
z nadwoziem z tworzyw sztucznych,
czyli tzw. duroplastu. Jest to bezpośredni
poprzednik Trabanta. P70 miał być
produktem tymczasowym. Na dziś dzień
pozostało ich bardzo niewiele, a powodem
tego jest niecodzienna, oryginalna
konstrukcja łącząca archaiczny, drewniany
szkielet z poszyciem z duroplastu. Stelaż
karoserii P70 wykonano z drewna
bukowego, a podłogę ze sklejki. Całość
osadzono na stalowej, skrzynkowej ramie.
W przypadku braku należytego garażowania
i konserwowania, wilgoć powodowała
łamanie się drewna, na którym była oparta
konstrukcja P70.
Ta nietypowa konstrukcja poskutkowała
tym, że oryginalnie zachowane modele P70,

• Predecessor of the AWZ P50 Trabant
• Found after being hidden away for
many years, a true garage-find
• Well preserved in original condition, no

Model history
The car has a two-cylinder, two-stroke
water-cooled 690 cc engine developing
22 BHP.

missing parts, low mileage

Estimated value:
31 000 – 40 000 PLN
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AWZ P70 was manufactured only for four
years, from 1955 till 1959. It’s the first car
made in the German Democratic Republic
with plastic bodywork, specifically a
composite called Duroplast. The P70 is a
direct predecessor of the Trabant.
P70 was designed to be a disposable
product. Only few of them have survived to
this day. The reason for that is its unusual
structure, combining wooden frame
with body made of the aforementioned
Duroplast. Body frame was made from
beech wood, while the floor was made
from plywood.Unique structure of the
P70, known in Poland under nickname of
“Petka”, was its biggest curse and the reason
why only a handful of original examples
remain in existence today.

popularnie zwanej „Petki” można policzyć
na palcach jednej ręki.
Historia Egzemplarza
Prezentowany egzemplarz to
najprawdopodobniej jeden z ostatnich
AWZ P70 zachowanych w stanie
oryginalnym. Aktualny właściciel odnalazł
samochód w jednym z pomieszczeń
zakładu kamieniarskiego w Kielcach, gdzie
skrzętnie ukryty i zabezpieczony, stał
bardzo długi czas. Wpłynęło to na jego
bardzo niski przebieg, który wynosi jedynie
18 000 kilometrów. Obecny właściciel
przeprowadził szereg prac naprawczych
i konserwacyjnych, m.in. wymianę
uszczelki pod głowicą, regulację układu
hamulcowego oraz niezbędne wymiany
płynów. We wnętrzu pojawiła się nowa
deska rozdzielcza, a dodatkowy wentylator
chłodnicy z pewnością w znacznym stopniu
wpływa na komfort użytkowania auta na
co dzień. Mała dostępność całkowicie
oryginalnych P70 na rynku, wpływa
znacząco na ich wartość kolekcjonerską.

Vehicle history
The car seen here is one of the last original
AWZ P70’s. Current owner of the car has
found it in a stone masonry company in
the city of Kielce, where it sat hidden away
and preserved from external environmental
factors for many years. That explains its
extraordinarily low mileage of just
18 000 kilometres. Current owner of the
car has had a number of maintenance and
preservation tasks done. Those include
replacement of the head gasket and vital
fluids, as well as adjustment of the braking
system. Inside, the new dashboard has
been fitted. Under the bonnet, the engine
received an auxiliary radiator, which
improves usability in everyday driving.
Small amount of original P70’s on the
market heavily influences collector value of
this model.

Dodge Brothers Victory Six 1928
nr kat.

013

Historia Modelu
Ten 4-drzwiowy sedan był produkowany
w latach 1928-1929 przez firmę Dodge
Bros., która dzisiaj funkcjonuje pod
nazwą Dodge. Model Victory Six został
zaprezentowany w 1928 roku, w 10.
rocznicę zakończenia I Wojny Światowej.
Był wyposażony w 6-cylindrowy silnik
o mocy 68 koni mechanicznych i 3-biegową
manualną skrzynię. Ponadto, wyposażony
był w hydrauliczne hamulce, co wówczas
dla samochodów z tej półki cenowej było
niespotykane. Podczas gdy konkurencja
budowała samochody z metalowych
kompozytów i drewna, model Victory Six
był w całości wyprodukowany z metalu.
Produkcję zakończono rok później
z wynikiem około 30 000 egzemplarzy.

elementy użyte do odbudowy tego
samochodu, prócz uszczelek karoserii, są
epokowymi reprodukcjami, lub częściami
oryginalnymi. Silnik pracuje bez zarzutu,
a wnętrze prezentuje się nienagannie
z zachowaniem dbałości o dobór tych
samych materiałów, co w latach 20-tych.
Obecnie samochód jest polakierowany
w kolorze fioletowym w specyfikacji
z epoki, oryginalnie ten egzemplarz był
prawdopodobnie czarny.

• Samochód po kompletnej renowacji
• Podzespoły w bardzo dobrym stanie
• Wiele nowych części
Numer nadwozia:
28723D492
Szacowana wartość
170 000-220 000 złotych

Historia Egzemplarza
Prezentowany na aukcji PGE Narodowy
Dodge Brothers Six jest samochodem po
bardzo starannej renowacji. Wszystkie

Model history
This four-door saloon car was manufactured between 1928 and 1929 by the Dodge Bros.
Company, known today as Dogde. The model Victory Six was introduced in 1928 for the
10th anniversary of the end of WWI. The car had a six-cylinder engine of 68 horsepower
and 3-speed gearbox. On top, it was equiped with hydraulic brakes, which was a rarity
for this price range. When the competition was building cars on metal composites and
wood, Victory Six was a full metal body. Production ended a year later, with 30 000 cars
produced.

• A vechicle after complete restoration
• Mechanical components in great
condtition
• Rebuilt on new parts

Estimated value:
170 000-220 000 PLN

Vechicle History
Presented at the National Stadium auction,
this Dodge Brothers model is a car very
meticoulsly restored. All elements used in
its reconstruction, except body seals, are
reproductions of 1920s materials or original
parts. The engine is sound and the interior
presents itself immaculately, given the fact
it is based on 1920s material reproductions.
The car is painted now in a shade of violet,
whereas this car was likely black, back in
the day.
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Alfa Romeo Spider 1978
nr kat.

014

• Poszukiwana wersja z przykrytymi
reflektorami
• Po kompleksowej renowacji
blacharskiej i lakierniczej
• W klasycznym zestawieniu
kolorystycznym
Numer nadwozia:
AR2467668
Szacowana wartość
70 000-90 000 złotych

• A sought for covered headlamps
version
• After a full body and paint restoration
• In a very classic red over black classic
color combination

Estimated value:
70 000-90 000 PLN

30

Historia Modelu
Produkowany w latach 1966-1993
zaprojektowany przez Pininfarinę.
Egzemplarz drugiej serii. W 1970
wprowadzono pierwsze zmiany w Alfie
Spider produkowanej od lat 60-tych,
rezygnując z zaokrąglonego tyłu na rzecz
ściętej tylnej pokrywy bagażnika, tym
samym uzyskując powiększoną przestrzeń
bagażową. Lekkim korektom został poddany
przedni grill, klamki i wnętrze.
Seria druga w liczbach to wersja
1300 - 4 557 wyprodukowanych sztuk.
1600 Junior – 4,848 szt. oraz w przypadku

Super Veloce - na rynek amerykański
i europejski wyprodukowano 38 379 szt.
2000 SV i 4 027 1750 SV.

Model history
Manufactured between 1966 and 1993,
designed by Pininfarina.
A car from the second series – in 1970 first
modifications were introduced to this iconic
Alfa Romeo convertible manufactures since
the 1960s, notably the rounded boot shape
was dropped and replaced by a coda tronca
style, which increased boot capacity. Front
grill, door handles and interior were also

tweaked. In terms of numbers, the
1300 version – 4557 cars made, 1600 Junior
– 4848, and super veloce 38379 for the
2000SV and 1750 for the 1750SV.

Historia Egzemplarza
Prezentowany na aukcji egzemplarz Alfy
Romeo Spider o numerze seryjnym
AR2467668 jest klasycznym przykładem
odrestaurowanego włoskiego roadstera
z lat 70. Samochód ten został poddany
kompleksowej renowacji blacharskiej
i lakierniczej kilka lat temu. Głęboki,
czerwony kolor komponuje się idealnie
z klasycznymi liniami tego auta, tym bardziej
iż jest to wersja z kloszami na reflektorach,
bardzo poszukiwana. Wnętrze także zostało
poddane renowacji, pojawiła się nowa
tapicerka i nowe obicia siedzeń, a reszta
elementów została poddana zabiegom
detailingowym. Silnik jest także po serwisie
– obecnie może działać na benzynę 95 bez
dodatków. To wszystko sprawia, że Alfa jest
bardzo interesującym, atrakcyjnym cenowo,
klasykiem.

Vehicle History
The car offered at the National Stadium
auction is a classic example of well restored
Italian spider. This car underwent a full
body and paint restoration a few years ago.
The deep red matches well the Pininfarina
designed lines and arches of the car, on
top of the top level restoration, this vehicle
is the very sought for covered headlights
version. Interior was also overhauled, new
seat and panel upholstery was done and
every other panel was cleaned or replaced.
Engine was overhauled as well, now it can
run on traditional 95 gas. All these elements
make this small Italian roadster very
attractive.

Range Rover Classic County 1995
nr kat.

015

Historia Modelu
Model produkowany w latach 1970-1996.
Początkowo Range Rover nie był
traktowany jako luksusowy pojazd
terenowy. Mimo innego progu cenowego,
niż inne Land Rovery, było to wciąż
auto z ubogim wnętrzem, winylowymi
siedzeniami i plastikową deską rozdzielczą.
Dopiero od lat 80. zaczęto postrzegać
ten samochód jako pierwszą luksusową
terenówkę. Były produkowane w wersjach
5- i 3-drzwiowych. Istniała też przedłużana
wersja LWB (Long Wheelbase). Na
początku wychodził w benzynowym
8-cylindrowym silniku o mocy 130 koni
mechanicznych. Następnie doszły pozostałe
3 wersje benzynowe w tym 4.2-litrowa
odmiana i cztery wersje diesla. Pod koniec
produkcji nazwa została przemianowana na
Range Rover Classic.
Historia Egzemplarza
Range Rover Classic County z 1995
roku oferowany przez Dom Aukcyjny

Model history
At the beginning of its history the Range
Rover was not consider as a luxury all
wheel drive vehicle. Despite a higher
price range than other Land Rover model
range, the Range was still a car with a
rough interior, plastic dashboard and vynil
seats. It was only from the 1980s that this
flagship vehicle started to be considered
as a luxury four wheel drive. These cars
were manufactured in both 3 and 5 door
versions. A long wheel base was also
available. At the start of its production the
Range Rover was equipped with a 3.5 liter
v8 engine, then three other petrol engines
were introduced, also a new set of diesel
engines were avaliable. At the end of its
production, the name was changed to
Range Rover Classic.

Ardor to z pewnością auto wyjątkowe ze
względu sam koniec produkcji auta oraz
na kompletną odbudowę przeprowadzoną
w Polsce. Właściciel zdecydował się na
rozebranie pojazdu i ponowne złożenia
na nowo z wymianą części wszystkich
elementów na oryginalne. Karoseria została
odświeżona z zachowaniem fabrycznej
specyfikacji. Wnętrze otrzymało nową
tapicerkę w postaci skór, podsufitki
oraz odświeżonej deski rozdzielczej.
Mechanicznie samochód jest w stanie
perfekcyjnym i można śmiało pokusić
się o stwierdzenie, iż jest to jedyny taki
egzemplarz w Polsce. Dla miłośnika
klasycznej sylwetki Range Rover’a jest
to wyjątkowa okazja na nabycie pojazdu
niemalże nowego i przeniesienie się
w czasie, w którym kanciaste kształty były
wizytówką aut terenowych. Samochód
zarejestrowany jest w Polsce białych
tablicach, posiada aktualne badanie
techniczne oraz ubezpieczenie.

an end of the series vehicle and given
its complete restoration. Current owner
decided to disassemble the vehicle and to
rebuild it form scratch on original parts.
Interior was reupholstered with new
leather, and new dashboard. The car is
as new throughout and it is probably the
best Range Rover in Poland. For a Land
Rover amateur it is a fantastic occasion
to bid on a vehicle restored completely.
The car is registered in Poland with a fresh
inspection.

• Bardzo rzadki egzemplarz z końca
produkcji
• W bardzo atrakcyjnej wersji
kolorystycznej
• Po pełnej renowacji – samochód nowy.
Numer nadwozia:
0295SALHV124XSA660790
Szacowana wartość
200,000 – 350,000 złotych

• A very rare example from the last year
of production
• In a very attratcive color combination
• After a complete restoration
– a brand new vehicle

Estimated value:
200,000 – 350,000 PLN

Vehicle History
Range Rover Classic County from 1995
offered by Ardor Auctions is quite an
exceptionnal vehice given the fact it is
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Porsche 911 4S (996) 2003
nr kat.

016

• Samochoód z niskim przebiegiem
• Wyposażony w tylną lotkę – aero

Numer nadwozia:
WPOZZZ99235604951

Szacowana wartość
90 000-120 000 złotych

Historia Modelu
Czwarta generacja modelu 911 produkowana w latach 1998-2006. Jest następcą generacji
993. W porównaniu z poprzednikiem została zaprezentowana nowa platforma, a także
system chłodzenia powietrzem, który został zastąpiony przez chłodzony cieczą. Otrzymał
bardziej opływowe kształty i główny element rozpoznawczy, czyli przednie światła zespolone
z kierunkowskazami. Podstawowe modele Carrera i Carrera4 otrzymały sześciocylindrowy
silnik w układzie boxer, umieszczony z tyłu o pojemności 3400cm3 i mocy 300 KM oraz
w wersjach S o pojemności 3600cm3 i mocy 320KM. Wersja Turbo (AWD) osiągała moc
420 KM w wersji Turbo i 450 KM (Turbo S). Do wyboru były również dwie wersje modele
wyczynowe: GT3 (3.6 381KM) i GT2 (462 KM). Oba modele wyposażone były wyłącznie
w 6-biegowe skrzynie manualne.
Historia Egzemplarza
Prezentowana na aukcji Carrera 4S jest egzemplarzem oryginalnie z rynku japońskiego.
Ten samochód jest polakierowany w ciekawym, jak i rzadkim białym kolorze o nazwie
Carrera white. Oferowanym tylko tylko podczas dwóch końcowych lat produkcji
2002 i 2003. Samochód także jest wyposażony w spoiler zintegrowany z pokrywą silnika
jest to oryginalny element katalogu opcji tzw. Aeorkit. Wnętrze prezentuje się bardzo
dobrze. Poszycia i materiały ozdobne tj. nakładki w kolorze aluminium są w perfekcyjnym
stanie. Samochód od początku jego eksploatacji był serwisowany w Porsche, mechanika jest
w stanie dobrym, a moc przenoszona jest na 4 koła poprzez skrzynię tiptronic. Ta Carrera
4S nie jest zarejesterowana w UE, jednak wszystkie opłaty wspólnotowe , czyli cło oraz VAT
zostały uiszczone.

• Low mileage vehicle
• Equiped with the aeropack

Estimated value:
90 000-120 000 PLN

Model history
The Fourth generation of the 911 was manufactured between 1998-2006 . It replaced the
993 model range. Compared to it’s predecessor Porsche introduced a new platform and the
cooling by air was replaced by a water cooled engine. The body was more aerodynamic and
new front lamps integrated also side markers. Base models Carrera and Carrera 4 received
a boxer engine of 3400 CC and 300 horse power, whereas the S versions had a 3600 CC
engine of 320 horse power. Two turbo versions were available with respectively 420
and 450 horse power. Two performance versions were also present in the catalogue
- the GT3 and the GT3 RS. Both cars had only six speed gears boxes
Vehicle History:
Presented at the National Stadium Auction , this Carrera 4s is a vehicle originally for the
japanese market. This car has a very interesting and rare color – Carrera White. It was
available only for 2002 & 2003. The car has also a rare spoiler integrated in the butlid
– It’s an original part from the Porsche accesorise catalog, so cold – aerokit. The interior is in
good condition. The upholstery and aluminium elements are in perfect shape. The car since
the begginng was serviced at Porsche. Engine is in the good condition and this particular
car is equiped with a tiptronic gear box. This Carrera 4s was not registered in the European
Union, but all customs duties have been paid.
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Ferrari 412i 1986
nr kat.

017

• Egzemplarz zachowany w oryginale
• W bardzo poszukiwanej wersji z ręczną
skrzynią biegów

Numer nadwozia:
65563

Historia Modelu
Jeden z modeli serii 400/412 produkowanych w latach 1976-1989. Pośród wersji
znajdowały się coupé i kabriolety. Czteromiejscowy model był produkowany w latach
1985-1989. Wyprodukowano łącznie 576 egzemplarzy modelu 412. Pod maską montowany
był 12-cylindrowy silnik o pojemności 4943cm3 i mocy 340 koni mechanicznych
przenoszonych na tylne koła. Do wyboru była 3-stopniowa skrzynia automatyczna oraz
5-stopniowa manualna. Model 412 zastąpił 400i i zapoczątkował nowe podejście do
stylistyki Ferrari poprzez podwyższoną linię bagażnika, a także głębszy przedni spoiler,
co miało na celu poprawienie aerodynamiki. Był też pierwszym modelem Ferrari, który
oferował ABS w standardzie.

Szacowana wartość
250 000-290 000 złotych

• An original, unmolested car
• In the very sought for manual gearbox
version

Estimated value:
250 000-290 000 PLN

Historia Egzemplarza
Ferrari 412i oferowane na aukcji Stadion Narodowy jest wyjątkowym samochodem. To
czteromiejscowe coupé zostało wyprodukowane w 1986 roku. Samochód ten prezentuje się
nienagannie, jego kolor grigio wciąż posiada swój oryginalny połysk, a felgi zostały niedawno
odrestaurowane. Wnętrze tego Ferrari także prezentuje się nienagannie. Patyna skóry
dodaję mu niesamowitego uroku. Najważniejszym elementem jest w tym samochodzie
jego napęd. Otóż to Ferrari 412i dysponuje manualną skrzynią biegów. Jest to obecnie
bardzo poszukiwany zestawienie w przypadku tego czteromiejscowego coupé z Maranello.
Samochód posiada historię serwisową, co więcej, silnik tego samochodu został niedawno
w całości odbudowany. Jest to niewątpliwie auto dla osób szukających
2-drzwiowego Grand Tourera którym możnaby bezproblemowo wyjechać w podróż
np. po Europie.

Model history
The 400 body style at Ferrari was manufactured between 1976 and 1989. The 412 model,
which is the direct evolution of the 400 model is are rare vehicle. Only 576 cars left the
factory in Maranello. This four seater is animated by a V12 engine of 5 litres and 340 hp
delivered to the rear wheels. Buyers had to choose between a three speed automatic gearbox
and the five speed manual one. The important thing to notice is that the 412 was the first
Ferrari to offer ABS system as the standard. To many enthusiasts the Pininfarina design is a
perfect example of what a four seater coupe should look like. It’s limited production makes
the 412 a very interesting car to invest in.
Vehicle History
The Ferrari 412i offered at the National Stadium auction is an exceptional vehicle. This
four seater coupe was manufactured in 1986. The car looks really outstanding, and is grigio
color still shows its original shine. Its wheels have been refurbished recently. The Interior
of this Ferrari also looks outstanding. The patinted leather ads a lot of charm to it. But the
most important element is the transmission. This specimen is equipped with a rare manual
gearbox. It is a very sought for version on the market right now. The car of course has some
service history, but the important information to notice is that this Ferrari is fresh from
Engine rebuilt. It is definitely a car for someone looking for a two door Grand Tourer to do
long trips, for example around Europe.
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Zastava 1100p Mediteran 1980
nr kat.

018

• Pełna historia pojazdu
• Rzadka, Produkowana w Polsce
Wersja

Numer nadwozia:
2128AC164501372

Szacowana wartość
25 000 – 35 000 złotych

• Car with documented History
• Rare version, assembled in Poland

Estimated value:
25 000 – 35 000 PLN

Historia Modelu
Mały samochód osobowy produkowany
w latach 1975-1983 w polskiej fabryce
FSO w Warszawie. Jego pierwowzorem jest
model Zastava 1100 wytwarzany w latach
1971-2003 w Serbii. Samochód powstawał
jako rozwinięcie licencyjnego modelu
Fiata 128. Od jego wzorca różni się tylną
częścią nadwozia. Fiat 128 był budowany
zarówno w wersji sedan, jak i kombi. Od
1973r. Zastavy były montowane z części
sprowadzanych z Jugosławii, w żerańskiej
FSO. Te egzemplarze można było
rozpozna po literce „P” w nazwie (Zastava
1100p), co oznaczało że samochód został
wyprodukowany w Polsce. Standardowo
Zastavy miały silnik o pojemności
1116 cm3 rozwijający moc 55 KM
i 4-biegową skrzynię manualną.
Wyprodukowano łącznie
58 541 egzemplarzy.

Historia Egzemplarza
Zastava Mediteran oferowana przez Dom
Aukcyjny Ardor to bez wątpienia auto
wyjątkowe, zarówno ze względu na swój
bardzo dobry, oryginalny stan zachowania,
jak i w pełni udokumentowaną historię.
Zakupiony w 1980 roku w warszawskim
Polmozbycie, ostatnie 35 lat spędził
u pasjonatów polskiej motoryzacji,
którzy pieczołowicie dokumentowali
każdą naprawę. Karoseria pojazdu została
odświeżona przez obecnego właściciela
i prezentuje się bardzo dobrze. Wnętrze
pojazdu, po kosmetycznych poprawkach,
jest w niemal perfekcyjnym stanie.
Mechanicznie Zastava jest w pełni sprawna
i przygotowana do bezproblemowej
eksploatacji. Auto zarejestrowane jest jako
zabytkowe.

Model history
Zastava 1100p was a small passenger car
manufactured between 1975 and 1983
in the Polish factory of FSO in Warsaw.
Its archetype is the original Zastava
1100 made between 1971 and 2003 in
Yugoslavia then Serbia. It was built under
license on the Fiat 128 basis, and its main
differences are located in the design of the
rear of the vehicle. From 1973 Zastavas

were assembled frim parts brought from
Yugoslavia to FSO Zeran. They were
recognizable because of their P letter on
the backlid – Zastava 1100p – which meant
car was made in Poland. As a standard
one could find under the bonnet a 1116cc
engine of 55 horsepower coupled to a
4-speed manual transmission. 58541 cars
left the factory.
Model History
Zastava Mediteran offered at the National
Stadium Auction is an exceptionnal vehicle,
firstly because of its unmolested shape and
secondly because of its fully documented
history. This car was bought in 1980 in one
of Polmozbyt offices and since then spent
35 years in the hands of Polish motoring
enthousiasts. Body and interior were
refreshed and overhauled by the owner, and
are in a perfect state, and ready to go. This
Zastava is registered on historic plates.
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THE BEST VIEW IN WARSAW
Najlepszy widok w Warszawie

zdjęcie: katarzyna kalisz

discOVer WarsaW startinG YOUr
JOUrneY at tHe MarriOtt HOteL.

Odkryj Warszawę rozpoczynając swoją
podróż od pobytu w Hotelu Marriott.

sitUated in tHe Heart OF tHe
BUsiness and sHOPPinG district,
tHe HOteL OFFers
523 neWLY renOVated rOOMs,
21 sPaciOUs MeetinG rOOMs
and 5 cOnteMPOrarY Bars
and restaUrants, incLUdinG
PanOraMa Bar & LOUnGe
- tHe HiGHest HOteL Bar
in POLand.

Położony w sercu biznesowo-handlowej
dzielnicy oferuje
523 nowo wyremontowane pokoje,
21 przestronnych sal konferencyjnych
oraz 5 nowoczesnych barów i restauracji,
w tym Panorama Bar & Lounge
- najwyżej położony bar hotelowy
w Polsce.

WarsaW MarriOtt HOteL
aL. JerOzOLiMskie 65/79
00-697 WarsaW, POLand
WarsaWMarriOtt.cOM
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Chevrolet Deluxe Sedan 1952
nr kat.

019

• Odnaleziony po wielu latach
w warszawskim garażu

Dom Aukcyjny Ardor Auctions z dumą prezentuje Chevroleta zamówionego w 1952 roku
przez polski rząd. Samochód ten został odnaleziony po prawie 30 latach postoju w garażu na
ulicy Mokotowskiej, w centrum Warszawy.

• Oryginalne zamówienie rządowe z PRL 
• Pomnik historii wczesnej Polski
Ludowej

Numer nadwozia:
???????

Szacowana wartość

Historia Modelu
Chevrolet Deluxe był produkowany w latach 1949 – 1952. Do napędu służyła jednostka
R6 o pojemności 3,5l i mocy 90 KM, a napęd był przenoszony przez 3-biegową ręczną
lub 2-biegową skrzynię automatyczną. W 1949 Chevrolet postanowił odświeżyć całą
gamę swoich samochodów rezygnując z przedwojennych wzorców na rzecz nowego,
modernistycznego na ówczesne czasy, designu. Podstawowymi założeniami przy jego
opracowywaniu była zaokrąglona, nowoczesna sylwetka, elegancka smukła linia, która
ciągnęła się od przednich błotników, aż po przetłoczenia za tylnymi drzwiami. Drugą istotną
zmianą była dwuczęściowa przednia szyba.

40 000 – 55 000 złotych

Historia Egzemplarza
Chevrolet Deluxe sedan z 1952 roku prezentowany przez Ardor Auctions jest autem
z europejskiej montowni General Motors znajdującej się w Antwerpii. Jest to prawdziwy
Garage-find. Przez prawie 30 lat stał on w jednym z warszawskich garaży, przy
ul. Mokotowskiej. Był to pojazd służący w najwyższych kręgach władzy PRL – najpierw
w strukturach BOR-u, a później w KC PZPR. Na liczniku widnieje przebieg ponad
33 tys. km, należy przypuszczać, że chodzi tu o 233 tys. km. Obecnie Chevrolet jest
zakonserwowany w stanie dobrym, jednak niezgodnym z jego pierwotną konfiguracją.
Stracił on bowiem swój szary kolor na rzecz beżowego, który znalazł się również na
zderzakach. Silnik dysponuje gaźnikiem od samochodu FSO Warszawa, oryginalny gaźnik
jest dołączony do samochodu. To do nowego właściciela będzie należał wybór pełnego
remontu mechanicznego, blacharskiego i powrotu do pierwotnego stanu, lub zachowanie
Chevroleta w obecnym stanie, świadczącym o jego historii.

• Discovered after many years in a
garage in Warsaw
• Comes with an original order placed by
the government of the Polish People’s
Republic
• Historic relic of the early Communist
Poland

Estimated value:
40 000 – 55 000 PLN
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Model history
Chevrolet Deluxe was made between 1949 and 1952. It used a 3,5-liter straight six engine
producing 90 BHP, sent to the back wheels via a 3-speed manual or a 2-speed automatic
gearbox.In 1949 Chevrolet began a complete overhaul of its entire model range.
Pre-war styling was gone and replaced by a more modern design. Its characteristic cues were
a rounded body shape, together with a sleek line running over the car, from front bumpers
all the way to creases behind the rear door, tracing the car’s silhouette. Another important
change was introducing of a two-piece windscreen.
Vehicle history
This 1952 Chevrolet Deluxe saloon was assembled in GM’s plant in Antwerp, Belgium.
Right at the heart of Poland’s capital at Mokotowska Street was found a very well preserved
Chevrolet from the 50’s. The owner of this particular car also had its detailed history at his
disposal, which is of extreme importance in this case. At first it was used by the Government
Protection Bureau, later on by the Central Committee of the Polish United Workers’ Party.
The clock says the car has done 33 000 kilometers, but the real mileage is probably closer to
233 000 kilometers. As of today, the car is well preserved, but it didn’t remain fully original.
It was repainted beige (originally it was painted grey). New paint was also put on the bumpers.
Original carburettor was swapped for one lifted off a FSO Warszawa, but the original part comes
together with the car. New owner will therefore be able to freely choose whether to fully restore
the car to its original state, or leave it as it is now, thus preserving the history that goes with it.
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Opel GT 1973
nr kat.

020

• Bardzo interesujące zestawienie
kolorystyczne
• Posiada świeży lakier

Numer nadwozia:
w dokumentacji / In documentation

Szacowana wartość
35 000-45 000 złotych

• Presented in a very interesting color
combo
• Paint recently refurbrished

Estimated value:
35 000-45 000 PLN
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Historia Modelu
To niewielkie, sportowe auto ze względu
na swój wygląd nazywane było „małą
Corvettą”. Opel GT wszedł na rynek
w 1968 roku, zaś pierwsze sto jego
egzemplarzy wyprodukowano ręcznie.
Pod maską mógł pracować silnik
o pojemności 1.1 litra generujący
67 KM lub mocniejszy, o pojemności
1.9 litra i mocy 101 KM (moc na rynek
amerykański ograniczana do 83 KM).
Napęd przekazywany był na tylne koła
za pośrednictwem manualnej skrzyni
o czterech przełożeniach, lub – opcjonalnie,
w wersji 1.9 – trzybiegowej przekładni
automatycznej. Obecnie najbardziej
poszukiwane na rynku są egzemplarze
z pierwszej, wytwarzanej ręcznie, serii,
a także te z silnikiem 1.1.

Historia Egzemplarza
Opel GT 1900 oferowany przez Dom
Aukcyjny Ardor to auto, które zachwyca
swą wyjątkową, klasyczną sylwetką. Opel
został sprowadzony do Polski kilka lat
temu z USA, gdzie został odświeżony
lakierniczo. Aktualnie wymaga drobnych
poprawek. Wnętrze pojazdu, mimo kilku
mankamentów, zachowane jest w stanie
bardzo dobrym i odpowiada ogólnemu
wizerunkowi auta. Opel jest w ciągłej
eksploatacji i posiada aktualny przegląd
techniczny. Obecny właściciel zregenerował
gaźnik i zadbał o świeże filtry i płyny
eksploatacyjne. Opel GT sprawdzi się
zarówno jako trzecie, czy czwarte auto
w kolekcji, jak również jako samochód
do jazdy na co dzień dla początkującego
entuzjasty klasyków. Samochód
zarejestrowany jest na “białe tablice”.

Model history
This little sports car was often named a
“baby Corvette” due to its looks, which
resembled the famous American sports
car. Opel GT was launched in 1968, with
first 100 examples being handmade. Under
the bonnet there was a 1,1-litre engine
developing 67 BHP, or a more powerful,
101 BHP 1,9-litre unit. The power was sent

to the rear wheels via a 4-speed manual
gearbox or a 3-speed automatic. Right now,
most desirable cars are those from the first,
handmade production batch, as well as
those equipped with a 1,1-litre engine.
Vehicle History
Opel GT offered by Ardor Auctions is
a car which enraptures with its unique,
classic silhouette. The car was shipped
over to Poland from the United States,
where its body was repainted. Currently
it requires some minor tweaks. Despite a
few shortcomings, the interior of the car
is very well preserved and matches the
overall appearance of the car. This Opel is
still being driven today and it has a valid
Polish MOT. Its current owner has had the
carburettor refurbished, as well as filters and
vital fluids changed. This Opel GT could
be used as a 3rd or 4th car in the collection,
as well as a daily driver for a fresh classic
car enthusiast. The car is not registered as a
historic vehicle.

Mercedes 500SL 1991
nr kat.

021

Historia Modelu
Produkowany w latach 1990-2002.
Pod maską miał 8-cylindrowy silnik
o pojemności 4983cm3 i mocy 322 koni
mechanicznych, który był połączony
z 4- lub 5-stopniową automatyczną skrzynią
biegów. W porównaniu z poprzednikiem,
auto zostało wyposażone w m.in
wielowahaczowe niezależne przednie
zawieszenie i hamulce tarczowe. Zadbano
także w kwestii bezpieczeństwa. Każdy
klient miał do wyboru wersję z rozsuwanym
lub zdejmowanym aluminiowym dachem.
Pierwsze egzemplarze wychodziły
z 6-cylindrowym silnikiem o pojemności
3.0 i mocy 190 koni mechanicznych
(300SL). Chwilę potem, dołączyła wersja
500SL i 600SL z silnikiem V12. Łącznie
wyprodukowano 213 089 egzemplarzy.

Historia Egzemplarza
Mercedes 500 SL R129 oferowany przez
Dom Aukcyjny Ardor to egzemplarz
w poszukiwanym zestawieniu
kolorystycznym, potocznie zwanym
„bornit”. Z zewnątrz auto prezentuje się
bardzo atrakcyjnie za sprawą nowej powłoki
lakierniczej, nałożonej zgodnie z wymogami
technologicznymi Mercedes-Benz.
Mechanicznie 500SL jest utrzymany
w stanie bardzo dobrym, a obecny
właściciel zadbał o wymianę niezbędnych
części eksploatacyjnych. Tapicerka skórzana
została poddana renowacji, a wnętrze po
kompletnym detailingu prezentuje się
wyjątkowo okazale. Do auta dostępna
jest pełna dokumentacja łącznie z książką
serwisową i protokołami przeglądów. Bez
wątpienia jest to ciekawa propozycja dla
osoby poszukującej luksusowego roadstera
z początku lat 90-tych.

Model History
It was built between 1990-2002. Under
the bonnet, there was a 4983 cc V8
engine, developing 322 BHP, which sent
its power to the back wheels via a 4- or
5-speed automatic gearbox. Compared to
its predecessor, the car was equipped with
an independent multilink suspension up
front and disc brakes all round. The SL
excelled when it came to safety, too. Each
SL was sold with an electrically operated
textile roof cover and with a detachable
hardtop. First SL’s left the factory with a
6-cylinder, 190 BHP engine in the 300 SL
guise. They were soon joined by the more
powerful 500 SL and 600 SL versions with
V8 and V12 engines respectively. Overall,
213 089 examples were made.

Mercedes-Benz technical requirements.
Mechanically, the 500 SL is in very good
condition. Its current owner had all
consumables replaced on time. Leather
upholstery has been refurbished, while the
whole interior looks stunning after many
hours of detailing work. The car comes
with a full technical record, together with
service book and reports from mechanical
inspections. This is without doubt an
interesting proposition for those after a
luxury roadster from the beginning of the
1990’s.

• W bardzo nietypowym lakierze bornit.
• Po renowacji tapicerki.

Numer seryjny:
WDB1290661F040572

Szacowana wartość
45 000-55 000 złotych

• In a very rare bronit color
• After upholstery refurbishment

Estimated value:
45 000-55 000 PLN

Vehicle History
Mercedes 500 SL R129 offered by the
vintage and classic car auction company
Ardor Auctions comes with a highly
desirable colour combination, known
as the bornite. On the outside, the car
looks very attractive thanks to its new
paint, applied in accordance with strict
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Mercedes 220A (W120) 1957
nr kat.

022

• Sprowadzony ze Szwecji, z książką
serwisową
• Po renowacji

Numer nadwozia:
1800107500643

Szacowana wartość
60 000-75 000 złotych

• Imported from Sweden, with its service
book
• Honestly restored

Estimated value:
60 000-75 000 PLN

Historia Modelu
Produkowany w latach 1954-1959. Pod
maską pracował rzędowy 6-cylindrowy
silnik o pojemności 2195cm3 i mocy
84 koni mechanicznych z 4-stopniową
manualną skrzynią biegów i napędem
na tył. Seria W180 była jedną z odmian
modeli Mercedesa, zwaną „Pontonami”.
Jej wewnętrzne oznaczenia to 220A i 220S
dostępnym w wersji Saloon, Cabrio
i Coupé.
220A był powiększoną i bardziej luksusową
wersją Mercedesa 180 (W120). Został
zaprezentowany w 1954 roku i do kwietnia
1956 roku wyprodukowano 25 937
egzemplarzy. Jego następcą był model
220S, w którym poprawiono silnik,
a przedni 3-częściowy zderzak zastąpiono
jednoczęściowym. Produkcja trwała
do lipca 1956 i wyprodukowano
58708 egzemplarzy.

Historia Egzemplarza
Mercedes W120 220S z 1957 roku
oferowany przez Dom aukcyjny Ardor
to jedno z najbardziej rozpoznawalnych
klasycznych nadwozi Mercedesów.
Prezentowany egzemplarz to samochód
sprowadzony ze Szwecji w 2014 roku,
który po przeprowadzonych pracach
renowacyjnych obejmujących m.in
lakierowanie nadwozia i zabezpieczenie
podwozia powrócił na drogi. Tapicerka
pojazdu została wyczyszczona, a drewno
po renowacji prezentuje się dobrze.
Mechanicznie Mercedes otrzymał sporo
nowych części m.in nowe amortyzatory
tylnego zawieszenia, poduszki silnika czy
membrany pompy paliwa. W sierpniu 2015
został wykonany serwis olejowy.
Do Mercedesa dostępna jest oryginalna
książka serwisowa.

Model history
It was manufactured between 1954 and
1959. Under the bonnet one could find
an inline 6-cylinder engine with 2195cm3
of displacement and 84 hp. Power was
delivered to the rear wheels by 4-speed
manual gearbox. W180 series were a model
range, called the „Pontons”. Its internal
codename were 220A and 220S available

as a Saloon, Cabrio and Coupé. 220A
was larger, more luxurious version of 180
(W120). It was premiered in 1954, and
until April 1956 there were 25 937 of them
made. Its successor, model 220S, had an
enhanced engine and solid front bumper
(3-piece in 220A). The production lasted
until July 1956, and there were 58 708 of
them made.
Vehicle History
The Mercedes W120 220S offered by Ardor
Auctions is one of the most iconic, classic
designs of Mercedes. This particular car
was imported from Sweden in 2014. It was
honestly restored , which included painting
the whole body and underbody protection.
Upholstery was cleaned, reconditioned
wooden elements are in a very good shape.
Mercedes has got a lot of new parts: rear
shocks, engine rubber mounts and fuel
pump membranes. No longer than
2 months ago, there was also an oil service
made. This car comes with complete service
book.
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GAZ 69M 1968
nr kat.

023

Historia Modelu
Radziecki samochód terenowy
produkowany w latach 1952-1972
(do 1955 w zakładach GAZ) do 1972
w zakładach UAZ (produkowany pod
nazwą UAZ-69).
Pod maską znajdował benzynowy,
czterosuwowy silnik o pojemności
2140cm3 i mocy 55 koni mechanicznych
przekazywanych na 4 koła za pomocą
3-stopniowej manualnej skrzyni biegów.
GAZ 69M był podstawowym lekkim
samochodem terenowym w wojskach
i służbach bloku państw komunistycznych.
Produkowany w dwóch wersjach
nadwoziowych: 2-drzwiowej
(GAZ 69, GAZ69M) i 4-drzwiowej
(GAZ-69A, Gaz 69AM) tzw. „komandorka”.

Historia Egzemplarza
GAZ model 69M oferowany przez Dom
Aukcyjny Ardor to auto w stanie w pełni
oryginalnym. Bez wątpienia jest to
ciekawa propozycja dla osoby gustującej
w klasycznych konstrukcjach wojskowych.
Potwierdzeniem niespotykanego
stanu pojazdu jest oryginalny lakier, co
w przypadku tego pojazdu jest czymś
wyjątkowym. Kompletne wyposażenie
wnętrza w stanie bardzo dobrym potęguje
wrażenie obcowania z nietuzinkowym
pojazdem. Mechanicznie GAZ jest w pełni
sprawny, a obecny właściciel zregenerował
pompę hamulcową, zadbał o odpowiednią
regulację gaźnika i wymianę płynów
eksploatacyjnych. Aktualnie jest to jedna
z ostatnich okazji do wejścia w posiadanie
jednej z legendarnych konstrukcji
wojskowych w oryginalnym, fabrycznym
stanie. GAZ jest zarejestrowany w Polsce.

Model History
A Soviet off-road car built between 1952
and 1972. Till 1955 it was made in the
Gorky Automobile Plant, from then till
1972 in the Ulyanovsk Automobile Plant
under a different name: UAZ-69. Under
the bonnet there was a petrol-powered
four-stroke 2140 cc engine developing
55 BHP. The power was sent to all four
wheels via a 3-speed manual gearbox.
GAZ 69M was a basic, lightweight
off-road vehicle used by the armies and
services of the states of the Eastern Bloc.
It was manufactured in two body styles:
2- (GAZ 69, GAZ69M) and 4-door
(GAZ-69A, GAZ 69AM) nicknamed
„komandorka”.

very good shape, with no parts of trim
missing, which makes it an even rarer
treat. Mechanically, the GAZ is in very
good condition. Its current owner had the
brake fluid pump refurbished, as well as
carburettor adjustment and change of the
vital fluids done. Currently, this is one of
the last chances to own one of a legendary
military vehicle in original condition. This
particular GAZ is registered in Poland.

• Zachowany w wyjątkowym stanie
z niskim przebiegiem
• Z kompletnym wyposażeniem

Numer seryjny:
392969

Szacowana wartość
40 000-50 000 złotych

• Preserved in exceptional shape with
low mileage
• With its complete equipment

Estimated value:
40 000-50 000 PLN

Vehicle History
GAZ 69M offered by the vintage and
classic car auction company Ardor
Auctions is fully original. Without doubt
this is an interesting proposition for
enthusiasts of classic military vehicles.
Original paint is extremely rare on this
model. It’s a proof of this car’s exceptional
condition. The interior is in overall
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Mazda 1300 1975
nr kat.

024

Historia Modelu
Produkowany w latach 1967- 1977. Jedna
z odmian modelu Familia, eksportowana
do Europy pod nazwą Mazda 1300.
2-drzwiowy sedan z 4-cylindrowym
silnikiem o pojemności 1272cm3 i mocy
75 KM przenoszonej na tylną oś za
pomocą 4-stopniowej manualnej skrzyni
biegów. Był oferowany łącznie 6 wersjach
nadwoziowych: 2-i 4-drzwiowym sedanie,
2-drzwiowym coupé, 2-drzwiowym coupé
utility i 3-5-drzwiowej wersji van (station
wagon).

roku ze Szwecji, gdzie została odświeżona
lakierniczo. Obecny właściciel zadbał
o efektowne polakierowanie dachu na biały
kolor. Wnętrze pojazdu zachowane jest
w stanie bardzo dobrym. Pojazd jest w pełni
sprawny, a aktualny właściciel założył nowe
opony i felgi. Mazda nie jest zarejestrowana
w Polsce. Aktualnie posiada szwedzkie
tablice rejestracyjne oraz niezbędne
dokumenty do rejestracji w Polsce.

• Rzadki samochód
• W bardzo dobrym stanie technicznym
Numer seryjny:
FA3TS143869
Szacowana wartość
20 000-30 000 złotych

Historia Egzemplarza
Mazda 1300 Coupe z 1975 roku oferowana
przez Dom Aukcyjny Ardor jest jednym
z najrzadszych modeli Mazdy z kierownicą
po lewej stronie. Powstało zaledwie
18 egzemplarzy i jest to bez wątpienia
ciekawe auto dla kolekcjonera. Mazda
została sprowadzona do Polski w 2014

Model History
Manufactured between 1967 and 1977.
It was one of the versions of the Familia
model range exported to Europe under
the name Mazda 1300. It was a two door
saloon car with a four cylinder engine of
1.3 L and 75 hp sent to the rear wheels
with the help of a 4 speed manual gearbox.
There were six body versions - two and
four door saloon, two door coupe, two
door coupe utility and a van version,
which was called Station Wagon.

a white-coloured roof for this vehicle. The
interior is in very good condition and the
vehicle itself is fully functional. The car
has new tyres and new wheels. The Mazda
1300 is not registered in Poland however
has all the documents necessary to do so.

• Rare car
• In a very good mechanical condition

Estimated value:
20 000-30 000 PLN

This Mazda 1300 coupe from 1975
offered on aucton is one of the rarest
Mazda models made in left hand drive.
It is believed only 18 were manufactured,
and this means it can be a very interesting
car for a car collector.
This Mazda was imported to Poland in
2014 from Sweden, it was refurbished in
terms of paint. The current owner wanted

45

Ford Galaxie Sunliner 1960
nr kat.

025

• Od nowości w Polsce
• Po kompletnej renowacji
• Występował w Serialu „Stawiam na
Tolka Banana”

Numer nadwozia:
0F55V126603

Szacowana wartość
60 000-70 000 złotych

• Since new in Poland
• After a complete restoration
• Was in a famous Polish TV series in the
1960-70s.
Estimated value:
60 000-70 000 PLN
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Historia Modelu
Pod maską miał 8-cylindrowy silnik o mocy
300 koni mechanicznych przenoszonych
na tylną oś za pomocą 3-stopniowej
automatycznej skrzyni biegów. Był to
samochód klasy średniej produkowany
w latach 1959-1974. Był dostępny jako:
dwudrzwiowe coupé z hardtopem (wersja
„Starliner”), 2-drzwiowy kabriolet
(Sunliner) oraz 2- i 4- drzwiowy sedan
(Town Victoria). Przez cały okres produkcji
przechodziły liczne zmiany. Od 1961
samochód został odchudzony i skrócony,
zmianom został poddany przód, gdzie

powrócono do okrągłych lamp. Łącznie
wyprodukowano 187 506 egzemplarzy.

Model history
It was equiped with an 8-cylinder,
300 horsepower engine. The power was
delivered to the rear wheels by 3-speed
automatic gearbox. Car was a middle
rangemodel produced from 1959 until 1974
with different body types. It was available
as a two-door convertible (Sunliner) and
2- and 4-door sedan. During its production

the model was changed several times. From
1961 the car was lighter and shorter. There
were 187 506 Galaxies made.

Historia Egzemplarza
Samochód oferowany przez Ardor Auctions
jest wyjątkowy. Został pieczołowicie
odrestaurowany według jego oryginalnej
specyfikacji. Ten egzemplarz Forda Galaxie
został zamówiony jako nowy w Stanach
Zjednoczonych przez pastora wysłanego na
misję do Polski, dokładnie w tym samym
zestawieniu kolorystycznym w jakim
prezentuje się dzisiaj. Od nowości ten
pojazd jeździł po Polskich drogach, oraz
był także gwiazdą małego ekranu, grając
w jednym z odcinków serialu „Stawiam
na Tolka Banana”. Tak jak w przypadku
większości samochodów zagranicznych,
które znalazły się w Polsce w czasach PRLu,
ten Galaxie Sunliner także odzwierciedla
epokę braku dostępności części. W tym
przypadku oryginalne kierunkowskazy
zostały zastąpione kierunkowskazami
z Polskiego Fiata 125p. Jest to bardzo
ciekawa oferta dla osób poszukujących aut
z czasów PRL.

Vehicle History
Car offered by Ardor Auctions is
exceptional. It was carefully restored
according to its factory spectification. This
actual Ford Galaxie was ordered in United
States by a pastor who was sent for a mission
to Poland. The car was delivered in the same
colors as it is now. From its delivery it was
driven on polish roads. This specific car was
also used in a single episode of „Stawiam
na Tolka Banana” TV series. Like most of
foreign cars, that were imported to Poland
before 1989, this Galaxie Sunliner is a good
witness of years, when foreign car parts were
scarce. On this vehicle for example, indicator
lamps were replaced with a Polish Fiat 125p
set. It is a very interesting offer for people
looking for pre-1989 cars.

Fiat 1200 Cabriolet by Pininfarina 1960
nr kat.

026

Został zaprezentowany jako następca
modelu Spyder. Pod maską miał oprócz
silnika 1200 wprowadzono 4-cylindrowy
benzynowy silnik OSCA o pojemności
1,491cm3 i mocy 80 koni mechanicznych.
Ten sportowy roadster Fiata produkowany
w latach 1959 – 1966 został skonstruowany
na podstawie projektu Pininfariny.
Delikatne linie nadawały elegancji tej
sportowej sylwetce upodobniając ją do
Ferrari 250 PF Cabriolet, tym samym
zyskując na atrakcyjności.
Egzemplarz Fiata 1200 oferowanego
na aukcji PGE Narodowy w 2015 jest
pojazdem oryginalnie przewidzianym na
rynek amerykański. Został on sprowadzony
we wrześniu 2004 i odrestaurowany w Polsce.
Podczas jego renowacji obecny właściciel
zadecydował się na szereg modyfikacji, które
sprawiają, że ten mały włoski kabriolet stał
się prawdziwym autem Gran Turismo, a nie
tylko zwyczajną bulwarówką. Silnik został
zamieniony na dwulitrowy, zbudowany na
pecyfikacji O S C A, skrzynia biegów także
została zmieniona na bardziej wydajną.

This car was introduced as the Fiat spyder
replacement. Under the bonnet in plus of
the 1200 engine, Fiat introduced a four
cylinder OSCA engine off 1.5 litre and
80 hp. This roadster was manufactured
between 1959 and 1966 and was built based
on a Pininfarina design. Its delicate lines
were adding elegance to its sports design
and made it look a bit like a Ferrari 250 P F
convertible which made it look even more
attractive.

Oba elementy pochodzą z 1977 r. Ten Fiat
posiada także alternator zamiast dynama
i hamulce tarczowe ze wspomaganiem.
Wnętrze także uległo zmianom: oryginalne
fotele zostały zastąpione siedzeniami Recaro
wzorowanymi na lata 70. Radio zostało
zamienione na nowoczesne podzespoły
w oryginalnej obudowie Motorola przez
firmę Agenta Audio. Od strony zawieszenia
nastąpiły także modyfikacje które sprawiają,
że ten Fiat prowadzi się pewnie. Jest on
wyposażony w zawieszenie Bilstein oraz
w felgi Cromodora Italia, które dodają
autu sportowego wyglądu. Dach w tym
samochodzie jest prawie nowy i nie nosi
śladów użytkowania.

changed. Both elements are from 1977.
In the interior Recaro seats replaced the
original ones and the radio was changed
for modern underpinnings. It was modified
by Agenta studio. From the chassis side
Bilstein was used and also CROMODORA
wheels. The soft top is in perfect shape.

• W pełni odremontowany
• Z wieloma ulepszeniami w porównaniu
do serii

Numer seryjny:
118G020066

Szacowana wartość
190 000-250 000 złotych

• A fully restored example
• With many improvements from the
series model
Estimated value:
190 000-250 000 PLN

This particular Fiat 1200 offered at the
National Stadium auction is vehicle
originally sold to the United States.
Imported in 2004 and restored in Poland.
During its renovation, the current owner
decided to go for a set of modifications
which changed the car from being a simple
and placid convertible car into a real Gran
Turismo. The original engine was replaced
with a 2L one. The gearbox was also
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Cadillac 62 Series Sedan 1947
nr kat.

027

• Pożądana wersja sedan 62 Series
• Po kompletnej renowacji
• Rzadko spotykany w Europie model

Numer nadwozia:
8449232

Szacowana wartość
95 000 – 110 000 złotych

• Desirable 4-door, 62 Series spec
• Undergone full restoration
• Rarity in Europe

Estimated value:
95 000 – 110 000 PLN
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Historia Modelu
Wyposażony w 8 cylindrowy benzynowy silnik o pojemności 5678cm3 i mocy 150 KM.
Cadillac Series 62 był produkowany w latach
1940 – 1964. Pierwsza generacja serii 62 była
bliźniaczo bliska innym sedanom producenta
z Detroit. Jego konstrukcję oparto na płycie
podłogowej GM C-Body, którą dzielił razem
z Buickiem 50 i 70, a także z Oldsmobile 90.
Rozwiązania techniczne i stylistyczne dzielił
z tańszymi modelami, ale tym co go wyróżniało było bogatsze wyposażenie i wnętrze.
Series 62 był dostępny w 4 wersjach nadwoziowych: 2 i 4-drzwiowej z rozkładanym
dachem i 2-drzwiowym coupé.
Do napędu służyła jednostka V8 5,7l, a moc
była przenoszona na tylną oś poprzez
3-biegową manualną, bądź 4-biegową automatyczną skrzynię biegów.
II generacja, trafiła na rynek w 1942 i była
produkowana do 1947. W 1946 zadebiutował 4-drzwiowy sedan. Był to pierwszy
samochód w tej wersji nadwoziowej,
z zamkniętym dachem, jaki został wypro-

dukowany przez Cadillaca po II Wojnie
Światowej.

Model history
The car is propelled by an 8-cylinder, 5678 cc
petrol-powered engine developing 150 BHP.
Cadillac Series 62 was manufactured from
1940 till 1964.
The first generation of the Series 62 was
based on the GM’s C-Body platform, shared
with Buick 50, Buick 70 and Oldsmobile
90. It shared a lot of the tech and styling
features with the lesser models, but it was
distinguished by more generous equipment
and a more sumptuous interior. Series 62
was available in 4 body styles: 2- and 4- door
convertible, as well as a 2-door coupé and a
4-door saloon later on.
Under the bonnet, there was a 5,7-litre
V8 sending power to the rear wheels via
a 3-speed manual or a 4-speed automatic
gearbox.
Second generation of the Series 62 went on
sale in 1942 and was manufactured till 1947.
A 4-door saloon was introduced in 1946. It
was the first car of this type (4-door hardtop)
produced by Cadillac after World War II.

Vehicle history

Historia Egzemplarza
Cadillac 62 Fleetwood z 1947 roku, oferowany przez dom aukcyjny Ardor Auctions,
z pewnością zwróci uwagę kolekcjonerów.
Mimo swoich lat, Cadillac prowadzi się nienagannie, a praca poszczególnych podzespołów
nie budzi zastrzeżeń. Prezentowany egzemplarz przeszedł kompletną, solidną renowację
nadwozia oraz wnętrza w pierwszym dziesięcioleciu lat 2000 w USA. Renowacji zostały
poddane najprawdopodobniej również wybrane elementy mechaniczne pojazdu. W marcu
i maju 2015 roku, właściciel przeprowadził
szereg czynności serwisowych obejmujących
m.in. zabezpieczenie podwozia, wymianę
kedry pomiędzy błotnikami, wymianę układu
zapłonowego, naprawę rozrusznika, włącznika
świateł, uszczelnienie wydechu i baku.
Nota – wiek pojazdu oraz jego wpisanie do
ewidencji zabytków kwalifikują go wyłącznie
do sprzedaży na terenie Polski.

1947 Cadillac 62 Fleetwood offered by
the vintage and classic car auction house
Ardor Auctions will definitely catch eyes
of collectors. Despite its age, the Cadillac
still drives perfectly well. All the particular
features and systems are fully functional.
During the 2000’s, the car in question has
undergone a thorough body and interior
restoration in the U.S. Chosen mechanical
components have also been restored. In
March and May 2015 the owner has had
several maintenance tasks done. These
included protection of the underbody against
rust, replacement of the fender gasket and
ignition system, repairing of the starter motor
and light switch, as well as sealing of the
exhaust and fuel tank. The owner provides
records of all maintenance tasks.
Please note, that the age of the car and its
formal vintage car status make it eligible for
sale only within Polish borders.

Mercedes 280SL R107 1978
nr kat.

028

Historia Modelu
280SL był produkowany w latach
1974-1985. Napędzany był benzynowym
silnikiem R6 o pojemności 2743cm3, mocy
185 koni mechanicznych z napędem na
tył oraz 4-biegową automatyczną skrzynią.
Model SL okazał się wielkim sukcesem
rynkowym. Doceniano jego wysoki
poziom wykonania i wyposażenia. Gama
silnikowa składała się z 6- i 8-cylindrowych
wersji. W roku 1973, w wyniku kryzysu
paliwowego postanowiono zmniejszyć
pojemność silników, rezygnując z V8 na
rzecz R6 i rok później zaprezentowano
model 280 SL i SLC. Był to silnik M110
stosowany w modelach W114/115 i W116.
Po 18 latach, w 1989 roku, zakończono
produkcję modelu R107

ponadczasową sylwetką. R107 przed
sprowadzeniem do Polski w latach
dwutysięcznych, przeszedł gruntowne
odświeżenie lakieru wraz ze zmianą
koloru, wykonaną w Niemczech. Wnętrze
pojazdu, mimo kilku niedziałających
przełączników, zachowane jest w stanie
bardzo dobrym i odpowiada ogólnemu
wizerunkowi auta. Zarówno silnik,
jak i skrzynia biegów pracują bardzo
równo i w codziennej eksploatacji
nie powinny stwarzać problemów.
Samochód zarejestrowany jest jako
zabytek.

• Egzemplarz w bardzo dobrym stanie
mechanicznym
• Do drobnych poprawek blacharsko
lakierniczych
• Z nowym miękkim dachem
i zachowanym hardtopem

Numer nadwozia:
WDB10704212008820
Szacowana wartość
30,000 - 45,000 złotych

Historia Egzemplarza
Prezentowany egzemplarz to wersja
przeznaczona na rynek niemiecki.
Obecny właściciel sprowadził auto
kilkanaście lat temu i jeszcze do niedawna
poruszał się nim w weekendy. Mercedes
prezentuje się bardzo dostojnie, pokryty
pokaźną warstwą patyny, zachwyca swą

Model history
The 280SL iteration of R107 roadsters was
manufactured between 1974 and 1985.
It was equipped with a straight six engine
of 2743cc of displacement and
185 horsepower sent to the rear wheels via
a 4-speed automatic gearbox. It had a great
commercial success, and was awarded for its
outstanding quality and level of equipment.
The R107 range was available with 6 and
8-cylinder engines.
In 1973, in answer to the oil crisis,
Mercedes got rid of the V8 as the entry level
engine and replaced it with a six cylinder, in
both SL and SLC – coupe – bodies.
It was the well known M110 used in the
W114-115 and W116 model ranges. The
R107 model range was manufactured for
18 years.

Vehicle history
This Mercedes 280SL offered at the
National Stadium Auction is a European
Specification R107. Its current owner
imported it from Germany a few years ago
and until recently it was used regularly
for weekend drives. In terms of body, this
vehicle has a very nice patina and a couple
rust spots. Originally silver, before being
imported to Poland, this 280SL benefited
from a professional respray at one of
Mercedes dealers. Interior is in a good
shape, so are the mechanical components.
This 280SL is currently registered as a
historic vehicle in Poland.

• A mechanically sound vehicle
• Needs small paint and body
refurbrishment
• With a brand new soft top and well
preserved hard top

Estimated value:
30,000 - 45,000 PLN
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Jaguar XJ6 Sovereign 3.2 X300 1997
nr kat.

029

• Samochód od nowości w Polsce
• Do poprawek blacharskich
i lakierniczych

Numer nadwozia:
SAJJFALG4BJ759023

Szacowana wartość
8000-14 000 złotych

• Sold brand new in Poland
• Needs minor body and paint works

Estimated value:
8000-14 000 PLN
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Historia Modelu
Sześciocylindrowa odmiana flagowego
modelu Jaguara, produkowana w latach
1994-1997. Wyglądem nawiązuje do
dawnych aut marki. Jest pierwszym
modelem tej firmy zaprojektowanym po
fuzji z Ford Motor Company. Oferowana
ze standardowym i wydłużonym o 125 mm
rozstawem osi (odmiana LWB). Silnik miał,
w zależności od roku produkcji, pojemność
3.2 litra i moc 211 KM lub 4 litrów i moc
241 KM. Egzemplarze XJ6 ze Stanów
Zjednoczonych sprzedawano jedynie

z mocniejszą jednostką. Samochód ten
mógł mieć 5-biegową skrzynię manualną,
jednak większość egzemplarzy wyjeżdżała
z salonów wyposażona w 4-biegowy
„automat” dostarczany przez firmę ZF.
Z tyłu XJ zamontowano typowe dla Jaguara,
niezależne tylne zawieszenie.

Model history
It was the flagship model for Jaguar,
manufactured between 1994 and 1997.
By its shape and design it does share
a lot of ressemblance to the 1970s models.
It was the first car manufactured after the
British company was acquired by Ford.
It was offered also in the long wheelbase.

The engine was either at 3.2 L or 4.0 L
in line six. Buyers could choose either a
five speed manual gearbox or a four speed
automatic gearbox from ZF.

Historia Egzemplarza
Jaguar XJ6 3.2 prezentowany na aukcji
Ardor Auctions jest bardzo ciekawą
propozycją samochodu o polskim
rodowodzie, do drobnych poprawek
blacharskich i lakierniczych. Serwisowany
przez specjalistę Jaguara z Warszawy,
mimo wysokiego przebiegu, XJ6 jest
mechanicznie w bardzo dobrym stanie,
a ze strony blacharsko lakierniczej
samochód wymaga dopracowania.
Wnętrze, jak na przebieg prezentuje się
dobrze, skóra na obręczy kierownicy jak na
fotelach jest bardzo ładnie spatynowana,
lecz nie wytarta. Jaguar ten na pewno
jeszcze będzie cieszył długo nowego
właściciela

Vehicle History
This particular XJ6 shown at the National
Stadium Auction i san interesting
proposition of a car with Polish history
with minor bodywork to take care of. It
has been serviced by a Jaguar specialist in
Warsaw and despite its high mileage it is in
excellent shape in terms of mechanics but
the bodywork needs some attention. The
interior, given the age of the vehicle looks
good - the leather on the steering wheel
and on the seeas has a very nice patina and
is without tears. This Jaguar will likely be a
great car for the next owner.

ś w i at s z t u k i d o pa s o wa n y d o i n dy w i d u a l n yc h p o t r z e b

Naszym celem jest przedstawienie najdoskonalszej i zweryfikowanej, pod względem
merytorycznym i jakościowym, oferty. Stawiamy nacisk na jakość a nie ilość. Cały nasz
zespół pracuje nad dotarciem do najwybitniejszych okazów na rynku sztuki.

www.kucharskiolszewski.com
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Porsche 911 930 Turbo 1980
nr kat.

030

• Auto po renowacji lakierniczej
i odbudowie silnika
• Wyposażone w poszukiwane opcje
• Samochód z ciekawą historią

Numer nadwozia:
93A0070577

Szacowana wartość
300 000-320 000 złotych

Historia Modelu
Pierwsze przymiarki do turbodoładowenej wersji Porsche 911 pojawiły się już w 1972,
a w 1975 roku Porsche przedstawiło ostateczną wersję pierwszej turbodoładowanej odmiany
modelu 911, czyli 930, wg. numeru modelowego. Projekt powstawał pod wodzą Ernsta
Fuhrmana, twórcy modelu 917/30 Can-Am. Wprowadzona na początku produkcji wersja
3.0 litra została zastąpiona nowym silnikem w 1978 roku.
Porsche wtedy pokazało odświeżoną wersję z większym 3.3-litrowym tubodoładowynym
silnikiem o mocy 330 KM, chłodzonym intercoolerem. Większy silnik rozwiązał
problem „turbodziury”, a poprzedni spoiler, poprzez wymiary intercoolera, musiał zostać
zmodyfikowany i otrzymał nazwę tea tray. Powiększone zostały też hamulce, rozmiarami
odpowiadająco tym które montowano w 917. W 1989 roku, ostatnim roku produkcji,
powstały egzemplarze z 5-biegową manualną skrzynią G50. Silnik, który napędzał model
930, znalazł się również w jego następcy czyli 964 Turbo.
Historia Egzemplarza
Porsche 911 930 Turbo to oryginalna wersja europejska, która po imporcie do USA, została
ponownie eksportowana do Europy. Z uwagi na ten fakt, auto posiada licznik wyskalowany
w milach oraz lampy obrysowe. 911-stka została poddana profesjonalnej renowacji w kraju.
Poziom odrestaurowania karoserii jest na bardzo wysokim poziomie. Podobnie jest
z wnętrzem pojazdu, które zachowane jest w stanie niemalże perfekcyjnym. Profesjonalnie
odbudowana jednostka napędowa pracuje bez zastrzeżeń i zachwyca swoją dynamiką,
co w przypadku poliftingowego modelu 3.3 z intercoolerem oznacza niezapomniane
wrażenia z każdego, przejechanego kilometra. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia
dostępności cenowej 930, oraz fakt, iż szczególnie wersje Turbo zaczynają w szybkim tempie
zyskiwać na wartości. Prezentowany egzemplarz to z pewnością świetna okazja zarówno
dla doświadczonych kolekcjonerów, jak i osób myślących o inwestycji w auto klasyczne.
Samochód zarejestrowany jest w Polsce jako auto zabytkowe.

• Car after a paint renovation and engine
rebuild
• Equipped with sought for options

Model history
Porsche was working on a turbocharged 911 since 1972, and already in 1975 it introduced
its first production version – type 930. This project was leaded by Ernst Fuhman, the creator
of Porsche 917/30 Can-Am. The 3.0 engine was replaced by a new one in 1978.

• Car with an interesting history

Estimated value:
300 000-320 000 PLN

Porsche then introduced a bigger 3.3 liter turbocharged engine, which output was
330 horsepower, and equipped with an intercooler. This new engine solved much
of the original turbo lag problem and its intercooler changed the shape of the spoiler,
called since tea tray. The new model received also bigger brakes, of the same size as those of
917 model. In 1989, the last year of production Porsche created a 5-speed G50 gearbox for
this model. The 3.3 litre engine was continued in the 964 Turbo.
History of the car
The 930 Turbo offered at the National Stadium Auction was originally an Italian car, which
became a grey import to the United States, then was re-exported back to Europe. Given its
American provenance, it was equipped with a speedometer scaled in miles and side markers.
Once in Poland, the Porsche was professionally restored. The body received a fresh paint
and engine was rebuilt on new parts. This timeless classic 911 is still a very affordable car,
especially compared to its younger brothers, 964 and 993 Turbos. The 930 offered by Ardor
Auctions is certainly a good investment. Car is registered in Poland as a historic vehicle.
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Ford Capri 1600 GT 1973
nr kat.

031

• Po kompletnej renowacji
• W ciekawym zestawieniu
kolorystycznym

Numer nadwozia:
ECJJCGCELN472665

Szacowana wartość
35 000–45 000 złotych

• After a complete restoration
• Presented in an interesting color
combination

Estimated value:
35 000–45 000 PLN

54

Historia Modelu
Model opracowany przez europejski
oddział Forda jako reakcja na sukces
Mustanga za Oceanem. Miał być niedrogi,
względnie szybki i przede wszystkim miał
bardzo dobrze wyglądać. Zaprezentowany
na brukselskim salonie samochodowym
w styczniu 1969, wszedł do sprzedaży
jeszcze w tym samym miesiącu.
Wiele części mechanicznych Capri
dzieliło z popularnym modelem Cortina,

The Capri was designed by the European
division of Ford Motor Company as a
response to the huge success of the Mustang
in the United States. It was supposed to be an
inexpensive, relatively quick and, crucially,
extremely good looking sports car. It was
unveiled at the European Motor Show
Brussels in January 1969 and went on sale in
the very same month. It shared many of its
mechanical components with the run-ofthe-mill Cortina, which helped keep the cost
of production and thus retail prices down.
In its first year on sale Ford sold quarter of a
million Capris. Two main markets were the
United Kingdom and Germany. Models sold
in Germany were very different to the ones
sold in the UK, mostly in terms of brakes and
suspension components. Capri was powered
by a front mounted, longitudinal 1600 cc

co pozwoliło na ograniczenie kosztów
produkcji i uzyskanie atrakcyjnej ceny.
Sprzedaż już po roku przekroczyła ćwierć
miliona egzemplarzy. Wersje Capri na dwa
główne rynki, Wielką Brytanię i Niemcy,
dość silnie różniły się między sobą, między
innymi hamulcami, czy zawieszeniem.
Umieszczony z przodu rzędowy silnik 1600
generował 64 KM, a napęd przekazywany
był na tylne koła.
Historia Egzemplarza
Prezentowany Ford Capri 1600 GT
z 1973 roku to ciekawa propozycja
dla osób poszukujących klasycznej
sylwetki auta GT lat 70-tych. Auto jest
po kompletnej renowacji, która objęła
zarówno nadwozie, wnętrze jak i elementy
mechaniczne pojazdu. Obecny właściciel
wymienił również komplet uszczelek oraz
zadbał o profesjonalne zabezpieczenie
podwozia i profili zamkniętych nadwozia.
Po odrestaurowaniu pojazd znajduje się
w ciągłej eksploatacji i bez najmniejszych
problemów pokonuje kolejne kilimetry.
Samochód zarejestrowany z aktualnym
przeglądem i ubezpieczeniem.

engine, which produced 64 BHP. The power
was sent to the back wheels.
1973 Ford Capri 1600 GT presented here
is an attractive proposition for those who
look for a classic GT car from the 1970’s. All
the vital mechanical components have been
fully restored, as well as the bodywork and
interior. Current owner has had a set of seals
replaced. The car’s underbody and closed
sections have also been protected against
rust. After completion of the restoration
process the car is being regularly driven and
keeps wrapping up kilometers without any
issues. It is registered and it has a valid Polish
MOT and insurance.

Chevrolet Impala SS 1996
nr kat.

032

Historia Modelu
Spokojny sedan na ramie jakim był
Chevrolet Caprice stawał się zupełnie
innym samochodem w wersji nazwanej
Impala SS. Ta amerykańska M-piątka pod
maską miała 8-cylindrowy silnik LT1
o pojemności 5727cm3 i mocy 260 koni
mechanicznych przenoszonych na tył
za pomocą 4-stopniowej automatycznej
skrzyni biegów. Impala SS była
najbardziej usportowioną wersją modelu
Impala i jest obecnie bardzo poszukiwana.
Model na którym stworzono wersję
SS bazował na policyjnej specyfikacji
modelu Caprice, do której dołączono
silnik LT1 wraz z nowym pakietem
nadwozia (spoilery, progi, oznaczenia
i grill). Model Impala SS był dostępny
tylko w 3 kolorach: czarnym, Dark
Cherry Metallic i Dark Grey Green.
Łącznie sprzedano 21 434 egzemplarzy.

do Polski. Lakier oraz elementy
blacharskie prezentują się dobrze, co
więcej dokumenty okazują, że auto
przez ostatnie kilka lat przed importem
do kraju dużo jeździło i było regularnie
serwisowane, nie ma więc czasowego
zastania. Wnętrze auta jest spatynowane
i posiada kilka ubytków, jednak jest
kompletne i wygląda dobrze.

• Najbardziej poszukiwana wersja
Impala/Caprice
• Po serwisie mechanicznym

Numer nadwozia:
1G1BL52P3TR123890
Szacowana wartość
35 000-55 000 złotych

Historia Egzemplarza
Impala SS którą będzie można nabyć
na aukcji Stadion Narodowy to bardzo
zdrowy egzemplarz o ciekawym
pochodzeniu, albowiem został on
sprzedany do Japonii, po czym trafił

Model history
Chevrolet Caprice in its normal guise
is a calm, timid, body-on-frame saloon
car. However, the Impala SS version is a
completely different animal. Under the
bonnet of this American M5-rivalling car
there was an 8-cylinder, 5727 cc engine
codenamed LT1. It developed 260 BHP,
which was transferred to the rear wheels
via a 4-speed automatic gearbox. Impala
SS was the sportiest version in the Impala
range, which makes it highly desirable. The
founding for the SS version was a Caprice
in police specification. GM’s engineers
added LT1 engine to it, together with a new
body kit, which included new spoilers, sills,
badges and grille. Impala SS was available
only in 3 paint colours: black, Dark Cherry
Metallic and Dark Grey Green.
Overall 21 434 examples were sold.

Vehicle history
Impala SS offered at the National Stadium
Auction is a very sound example with an
interesting provenance. It was originally
sold to Japan and was shipped to Poland
after a couple of years. The paint and
body are in good condition. What’s more,
the documents suggest that the car has
regularly been driven and serviced for
the recent couple of years, which means
it didn’t sit stationary. Interior of the car
does have some patina to it and a couple of
shortcomings, but it is complete and looks
fine.

• The most desirable version of the
Impala/Caprice model
• After thorough mechanical inspection

Estimated value:
35 000-55 000 PLN
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Rolls Royce Silver Spirit Mark I 1984
nr kat.

033

• W dobrym stanie
• Po renowacji wnętrza

Numer nadwozia:
SCAZS0003FCH12246

Szacowana wartość
40 000-55 000 złotych

• In good condition
• After interior renovation

Estimated value:
40 000-55 000 PLN

Historia Modelu
Zaprezentowany w 1980 roku następca
modelu Silver Shadow II miał bardzo
ciężkie zadanie powtórzyć sukces handlowy
pierwszego Rolls-Royce o karoserii
samonośnej. Bliźniaczą produkcją jest
duży Bentley, który występował pod
wieloma nazwami, Eight, Mulsanne, Turbo
R. Produkowany w latach 1980-1989.
wraz z wkraczaniem w lata 90 nastąpiła
jego modernizacja. Pod maską miał
8-cylindrowy silnik o pojemności 6750cm3
z 3-stopniowym automatem. Z ciekawostek,
był to pierwszy model z chowaną
„Flying Lady”, oraz dysponował on także
poziomującym się tylnym zawieszeniem.

Historia Egzemplarza
Prezentowany na aukcji Stadion
narodowy Rolls-Royce Silver Spirit został
wyprodukowany w 1984 r. Jego obecny
właściciel nabył go 6 lat temu i przeprowadził
w nim szereg prac obejmujących renowację
nadwozia oraz zawieszenia. Na zewnątrz
lakier po obu stronach samochodu - na
drzwiach oraz błotnikach został odświeżony.
Obecnie Tylko elementy nietknięte podczas
renowacji, takie jak maska, czy też klapa
bagażnika wymagają atencji. Dach pojazdu
przykryty wynilem nadaje się do częściowej
renowacji. Wewnątrz Rolls-Royce prezentuje
się nienagannie bowiem jego wnętrze
zostało odświeżone, a nawet odrestaurowane
w przypadku elementów drewnianych. Inne
elementy takie jak chromy wewnątrz, czy
też okładzina podłogi zostały także poddane
renowacji lub regeneracji. Od strony układu
jezdnego tylne zawieszenie hydrauliczne
zostało odbudowane i na aucie założono
nowe tarcze hamulcowe. Mimo kierownicy
po prawej stronie samochód ten wydaje
się być bardzo ciekawą propozycją dla
kogoś poszukującego brytyjskiej limuzyny
z lat osiemdziesiątych, która byłoby już po
częściowej renowacji.

Model History
Introduced in 1980, the new Silver Spirit
had the hard task to replace with at least
the same success the first Rolls-Royce with
monocoque body. Its sister construction is
the grand Bentley, which had many model
variations like: Eight Mulsanne or Turbo
R. It was manufactured between 1918 and
1989, and with the beginning of the 90s it
was modernised. Under the bonnet one
would find an eight cylinder engine
of 6.75 L offdisplacement. It was the first
Rolls-Royce with a hiding system for the
flying lady, and it also had a self levelling
rear suspension for the first time.

in 1984. Its current owner bought it
six years ago and conducted a series
offrestoration works on the body and on
the chassis. Outside on both sides of the
car a fresh paint was applied. As of today,
only the elements that were not repainted
need some attention: like hood or the
bonnet. The roof of the car is vynil covered
and also needs some attention. Inside the
Rolls-Royce looks outstanding because it’s
interior had an overhaul and elements like
wood panels were restored. The hydraulic
system of the rear suspension was also
rebuilt and new breaks were fitted to the car.
Despite being right hand drive this car can
be an interesting proposition for someone
looking for a British limousine after a partial
restoration.

Vehicle History
Presented at the national stadium auction
Rolls-Royce Silver spirit was manufactured
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Aston Martin DB7 1997
nr kat.

034

Historia Modelu
DB7 zadebiutował na Targach
motoryzacyjnych w Genewie w marcu 1993
i rok później trafił do produkcji. Pod maską
znalazł się rzędowy silnik 6-cylindrowy
o pojemności 3228cm3 i mocy 355 koni
mechanicznych. Był dostępny z 5-biegową
skrzynią manualną i 4-biegowym
automatem. Główny projektant modelu
DB7 Ian Callum opracowując bryłę
korzystał z platformy Jaguara XJS,
wprowadzając jednocześnie kilka zmian,
co spowodowało również niższe koszta
produkcji. W 1996 zaprezentowano wersję
ze składanym dachem, a trzy lata później
podstawowa wersja została zastąpiona
przez znacznie bardziej agresywną odmianę
V12 Vantage. Model DB7 pozwolił marce
wejść na nowy poziom, otworzył ją na
nową klientelę, ratując przed bankructwem
i wytyczył kierunek designu, który był
z sukcesem kontyuowany w modelu DB9.

specjalistyczny warsztat samochodów
brytyjskich został on wyposażony
w przedni zderzak od późniejszej wersji
V12 Vantage, oraz felgi z modelu Vantage
type V8 z 2006 roku, pod które stworzono
odpowiednie dystanse. Auto jest także
wyposażone w przelotowy wydech co
dodaje niewątpliwie charakteru jego
sześciocylindrowej jednostce. Karoseria
prezentuje się dobrze z kilkoma małymi
defektami, wnętrze jest zachowane
w bardzo dobrym stanie. Jest to bardzo
ciekawa propozycja oryginalnego GT
z końca lat 90.

• Wyposażony w stylistyczny pakiet
modelu Vantage
• W bardzo ciekawym zestawieniu
kolorystycznym

Numer nadwozia:
SCFAA2123VK101656

Szacowana wartość
130 000-150 000 złotych

Historia Egzemplarza
Prezentowany przez Ardor Auctions
egzemplarz jest pojazdem przeznaczonym
pierwotnie na rynek amerykański.
Po sprowadzeniu do Polski przez

Model history
The Aston Martin DB7 was introduced at
the Geneva Motorshow in March 1993. Its
production started one year later. Under the
bonnet one would find a straight six engine,
of 3228cc equipped with a supercharger,
which gave the DB7 a power reserve of 355
horsepower. It was coupled to a 5 speed
manual or a 4 speed automatic geabox.
The designer, Ian Callum used the Jaguar
XJS platform to build the new small Aston,
which allowed to keep the development
costss low. In 1996, the convertible top
version was introduced, and three years
later the straight six was replaced by a new
iteration, V12 Vantage series. The DB7
model range allowed the brand to open
itself to a wider range of customers and
introduced new design cues, that saw their
continuity in the DB9 model range design.

Vehicle History
The DB7 presented at the National Stadium
Auction was sold new in the United States,
in North American specification. After
being imported to Poland by a British car
specialist garage, it was fit with the V12
Vantage front bumper and wheels from the
Vantage V8 2006 type, to which a correct
set of spacers was manufactured. The car
has also an open exhaust system, which
certainly adds some character to the straight
six engine. The body is in good shape with
a minor dents and defects, and the interior
remains in excellent order. It is a very sound
and interesting catalogue offer in the range
of 1990‘s GT cars.

• Fit with V12 Vantage body kit
• In a very interesting color combination

Estimated value:
130 000-150 000 PLN
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Citroen SM 1974
nr kat.

035

• Odświeżona karoseria i Mechanika
• Całkowicie odnowione wnętrze

Numer nadwozia:
00SD1473

Szacowana wartość
65 000–85 000 złotych

Historia Modelu
Samochód napędzany sześciocylindrowym, 3-litrowym silnikiem, generującym moc
182 KM. Napęd przekazywany był na przednie koła. Citroen SM został zaprezentowany
na Salonie Genewskim w 1970 roku. Przy jego powstawaniu, Citroen współpracował
z Maserati, które wówczas było własnością francuskiej marki. To właśnie od tego producenta
pochodzą m.in. silniki montowane w tych autach. SM wyróżnia się wyprzedzającą swe czasy,
charakterystyczną linią, która pozwoliła na uzyskanie wyjątkowo niskiego współczynnika
oporu powietrza Cx = 0,339. Dodatkowo model ten oferuje niezwykłe połączenie pewnego
prowadzenia z wysokim komfortem, za sprawą zastosowania typowego dla Citroena,
hydropneumatycznego zawieszenia. Produkcję SM zakończono w 1975 roku, na co wpływ
miał trwający wówczas kryzys paliwowy.
Historia Egzemplarza
Citroen SM oferowany przez Dom Aukcyjny Ardor to auto, które zachwyca swą wyjątkową,
futurystyczną sylwetką. Citroen w oryginalnej wersji US, został sprowadzony do Polski
kilka lat temu z Kanady w stanie project-car. Obecny właściciel przeprowadził szereg
prac renowacyjnych. Karoseria została odświeżona i prezentuje się atrakcyjnie. Wnętrze
pojazdu przeszło kompletną odbudowę, fotele, kanapa i podsufitka zostały pokryte nowym
materiałem. Citroen jest sprawny mechanicznie, po rewizji podzespołów mechanicznych,
elektrycznych oraz ukladu hydropneumatycznego. Obecny właściciel zadbał również
o wymianę filtrów i płynów eksploatacyjnych. Citroen SM znajdzie entuzjastów wśród
osób zafascynowanych futurystycznym designem lat 70-tych. Samochód posiada komplet
dokumentów do rejestracji w kraju.

• Refurbrished body and mechanics
• Fully restored interior

Estimated value:
65 000–85 000 PLN

The car was propelled by a 3-litre, six-cylinder engine developing 182 BHP, which sent its
power to the front wheels. The SM was unveiled at the Geneva motor show in 1970. Citroen
developed this car together with Maserati, which was then owned by the French company.
Among other things, Maserati supplied engines for the SM. Styling of the Citroen SM was
way ahead of its time. Its distinctive body shape helped it achieve an exceptionally low drag
coefficient of Cx=0,339. On top of that, the car offers an unusual combination of sure-footed
handling and incredible ride comfort, which is of course owed to the trademark Citroen
hydro-pneumatic suspension. SM went out of production in 1975. Its death was partially
caused by the oil crisis, which began at the end of 1973.
Citroen SM offered by the vintage and classic car auction company Ardor Auctions is a car
which catches the eye with its extraordinary, futuristic body shape. Sold originally in Canada
as a US-spec version, it was shipped over to Poland a couple of years ago as a project car.
Its current owner has had several restoration tasks done. The body has been refreshed and
now looks really attractive. The interior of the car has been thoroughly refurbished, while
the front and rear seats together with roof lining have been given brand new upholstery.
The Citroen is mechanically sound. Its core mechanical and electrical components have
been revised, including the key elements of the hydro-pneumatic system. Current owner
has also had filters and essential fluids changed. Citroen SM is an attractive proposition for
those who are fascinated with the futuristic 1970’s design. This particular example has all the
documents necessary to register it in the Poland.
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Jaguar Mark X 1963
nr kat.

036

• Auto wyjątkowe, z Polską historią od
nowości
• Zarejestrowany na urząd rady
ministrów

Numer nadwozia:
352551

Historia Modelu
Produkowany w latach 1961-1970
W ówczesnych latach był to największy model, jaki Jaguar miał w ofercie.
Pierwsze egzemplarze były napędzane 6-cylindrowym benzynowym silnikiem o pojemności
3781cm3 z modelu XK150S o mocy 265 koni mechanicznych przenoszonych na tylną oś
przez 4-stopniową ręczną skrzynią biegów.
W 1964 Jaguar zaprezentował nowy 6-cylindrowy 4.2. litrowy silnik o pojemności 4235cm3
i mocy 265 koni. Głównym rynkiem dla tego modelu były Stany Zjednoczone.
W 1966 zmieniono nazwę na Jaguar 420G i kontynuowano jego produkcję do 1970.
Łącznie wyprodukowano 13 382 egzemplarzy.

Szacowana wartość
65 000-85 000 złotych

Historia Egzemplarza
Jaguar Mark X oferowany przez Dom Aukcyjny Ardor to przede wszystkim auto ściśle
związane z historią Polski. Będąc w posiadaniu Urzędu Rady Ministrów, służył między
innymi ówczesnemu premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi do przemieszczania się po
Polsce w latach 60-tych. Auto odrestaurowane w latach 80-tych według ówczesnych
standardów. Na uwagę zasługuje niewątpliwie spatynowane wnętrze pojazdu zachowane
w kompletnym, oryginalnym stanie. Mechanicznie Jaguar przemieszcza się o własnych
siłach, lecz z uwagi na problem z pierwszym biegiem, należałoby dokonać rewizji skrzyni
biegów. W Jaguarze w ostatnim czasie zostało wymienione sprzęgło. Zawieszenie również
wymaga gruntownego przeglądu. Z uwagi na niespotykaną historię, jest to niewątpliwie
ciekawa propozycja dla osoby kolekcjonującej pojazdy związane bezpośrednio z historią
Polski.

Manufactured between 1961-1970
• A unique car, in Poland since new
• Registered with the Cabinet Office of
Communist Poland

Estimated value:
65 000-85 000 PLN

In its day and age it was the biggest Jaguar on sale. First examples were powered by
a 6-cylinder, 3781 cc petrol engine developing 265 BHP, which was borrowed from the
XK150S model. The power was channelled to the rear wheels via a 4-speed manual gearbox.
In 1964, Jaguar unveiled a new, 4,2-litre straight-six engine, churning out 265 BHP. The
larger motor was aimed squarely at the US market. In 1966 the car’s name was changed to
420G. It remained in production till 1970. Overall, 13 382 examples were manufactured.
Jaguar Mark X offered by the vintage and classic car auction company Ardor Auctions carries
a large chunk of Poland’s history with it. It was owned by the Cabinet Office and was used to
chauffer the then-Prime Minister of Poland Józef Cyrankiewicz around the country. The car
was restored in the 1980’s in accordance with standards from the period. Its interior is a real
eye-catcher. It remained complete, original and it has a distinct patina to it. Mechanically, the
car moves under its own power, but due to an issue with the 1st gear, the gearbox should be
looked into. Suspension should also be thoroughly revised. The current owner has had the
clutch replaced recently. The remarkable past of the car makes it an incredibly interesting
proposition for collectors with a penchant for cars related to Polish history.
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Ford Mustang Sportsroof 302 1970
nr kat.

037

• W poszukiwanej karoserii sportsroof
• Po pełnej renowacji w Stanach
Zjednoczonych
• Wyposażony w akcesoria optyczne
modelu Boss

Numer nadwozia:
0R02M167411

Szacowana wartość
130 000-150 000 złotych

• Classic sportsroof body variant
• After a complete restoration in the
United States
• Equipped with Boss 302 bodykit
accessories

Estimated value:
130 000-150 000 PLN
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Historia modelu
Pierwsze projekty Forda Mustanga
powstały w 1961 roku, a w październiku
1962 podjęto decyzję o produkcji tego
samochodu – dano mu nazwę Mustang,
a pierwsze egzemplarze zaczęły zjeżdżać
z taśm 9 marca 1964 roku. Po raz pierwszy
u Forda, aby jak najlepiej dopasować
się do klienta, stworzono bardzo bogatą
paletę barw i kolorów nadwozia, wnętrza,
jak i wyposażenia. 16 kwietnia 1964
roku, dzień przed oficjalnym początkiem
sprzedaży, wyemitowano w głownych
amerykańskich kanałach telewizyjnych
reklamę Forda Mustanga. Do końca
tamtego roku sprzedano 263,434
Mustangów. Sukces sprzedażowy sprawił.
że legenda tego modelu żyje do dziś.
Już w 1967 Ford postanowił wydłużyć
Mustanga oraz zwiększyć jego masę
1,3 tony.
W wersjach od 1970 roku powrócono do
pojedynczych przednich lamp, a światła
postojowe przeniesiono w okolice
błotników.

Historia Egzemplarza
Prezentowany na aukcji Stadion Narodowy
Mustang Sportsroof z 1970 roku został
sprowadzony do Polski ze Stanów
Zjednoczonych prawie 5 lat temu. Przed
sprowadzeniem został on poddany
kompleksowej renowacji, silnikowej jak
i blacharsko-lakierniczej. Jakość tych prac
odzwierciedla się w stanie generalnym
pojazdu kilka lat po renowacji – jak na
amerykańskiego Muscle-cara samochód
prezentuje się nienagannie. W Polsce
Mustang został wyposażony w bardzo
atrakcyjny pakiet aerodynamiczny znany
z wersji sportowych Boss i Mach, czyli
przedni i tylny spoiler, tylna roleta na
szybie, oraz zestaw naklejek. Silnik 302
pracuje bez zarzutu, a czarne wnętrze także
nie okazuje śladów użytkowania. Jest to
idealna propozycja dla osób poszukujących
samochodu już odrestaurowanego,
w ciekawej kompletacji wyposażeniowej.

Model History
First projects of the Ford Mustang were born
in 1961 and as soon as in October 1962
decision was taken to produce this car. The
first cars left the production line on
9th March, 1964. For the first time with
Ford, to keep up with customers’ wishes,
a very rich palette of colors for the body
and interior, as well as equipment offer
were prepared. On 16th April, 1964, the
day before of sales start, a commercial of
the Mustang was played on all the main
American TV channels. The success
surpassed all expectations. - By the end of the
year the number of Mustangs sold totaled
263,434.
Already in 1967 Ford decided to make the
Mustang longer and heavier. From 1970 on,
single headlamps returned and the position
lights were moved towards fenders.

Vehicle History
This 1970 Ford Mustang Sportsroof to be
auctioned at the National Stadium Auction
was imported from the United States to
Poland almost five years ago. Before touching
the European soil it was subject to a complex
renovation, in terms of bodywork, and
the engine was also rebuilt. The quality of
this work reflects itself in the condition
the car is a few years after its renovation.
For an american Muscle car it does look
outstanding. While in Poland, this car was
equipped with a very attractive aero package
known from the Boss and Mach versions.
The 302 engine is very sound and the interior
does not bear any signs of use. This car is
of great interest for individuals looking
for a restored muscle car in an interesting
completation.

Triumph TR6 1971
nr kat.

038

Historia Modelu
Ten brytyjski dwumiejscowy samochód
sportowy był produkowany w latach
1969-1976. Do napędzania służył
sześciocylindrowy, rzędowy silnik
o pojemności 2498cc i mocy 106 KM
z napędem na tył i 4-biegową ręczną
skrzynią zmiany biegów.
Historia tego samochodu rozpoczyna się
19 września 1968 roku, gdy Triumph
pokazał pierwszy prototyp następcy
modelu TR5, czyli TR6. Karoseria
została zaprojektowana przez Karmanna.
Wersja produkcyjna swoją premierę
miała w styczniu 1969 roku. Na początku
silnik miał moc 152 KM i 104 KM
w wersji amerykańskiej, lecz w 1973 roku
w Europie zmniejszono moc do 125 KM,
aby auto było bardziej przewidywalne
i przyjemniejsze w prowadzeniu.
Od stycznia 1969 do lipca 1976
wyprodukowano łącznie 94 619
egzemplarzy TR6.

Model history
This British two seater sportscar was
manufactured between 1969 and 1976.
Under the bonned one could find a straight
six engine of 2496cc of displacement,
and of 106 horsepower in its American
specification. Power was sent ot the rear
wheels via a 4-speed gearbox.
Triumph introduced the TR6 as a
prototype on the 19th of September 1968,
as a TR5 replacement. Body was designed
by Karmann and its production version
was premiered in January 1969. At the
beginning the engine had 152 horsepower,
and much less 104 horsepowe in the US
specification models. In 1973 the power
of European versions was reduced to 125
horsepower in order to make the car more
previsible. From 1969 until 1976 Triumph
Manufactured 94 619 TR6es.

Historia Egzemplarza
Triumph TR6 o numerze seryjnym
CC6725L oferowany przez Dom Aukcyjny
Ardor to jedna z ciekawszych propozycji
w kategorii klasyczny roadster do
80 tys. zł. Prezentowany Triumph został
sprowadzony przez obecnego właściciela
z USA, gdzie po pełnej odbudowie
przez doświadczonego kolekcjonera
brytyjskiej motoryzacji, trafił ponownie
na drogi. Odbudowany z pieczołowitą
starannością silnik został wzmocniony
zgodnie ze sztuką i przygotowany do
długiej i bezproblemowej eksploatacji.
Nadwozie zachowane jest w stanie
bardzo dobrym, niemniej jednak przyszły
właściciel powinien zwrócić uwagę na
odpowiednią konserwację i poprawienie
kilku mankamentów. Pozostałości po
drobnej kolizji, w której uszkodzeniu uległ
przedni prawy błotnik, widoczne są od
strony komory silnika. Wnętrze zachowane
jest w bardzo dobrym stanie.

Vehicle History
This Triumph TR6 vin number CC6725L
to be auctioned at the National Stadium is
a very attractive offer for someone looking
for a classic British roadster under the
80 000 zloty mark. It was imported from
the United States by its current owner,
where the car was rebuilt by a British cars
enthousiast, and was brought again on the
streets. The engine was also rebuilt and
reinforced to ensure long term reliabliity.
The body is in good shape, however the
future owner could take care of climate
adequate rust prevention and bad bits
correction. This TR6 was involved in a
traffic incident, and inside the engine bay
some elements still recall this bad situation
and should be taken care of. The interior is
in excellent shape.

• Egzemplarz w bardzo poszukiwanym
kolorze kawy z mlekiem
• Po odbudowie silnika

Numer nadwozia:
CC6725L

Szacowana wartość
60 000 - 75 000 złotych

• Vehicle in a very sought white coffee
color
• After an engine rebuild

Estimated value:
60 000 - 75 000 PLN
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Maserati Indy America 4700 GT 1972
nr kat.

039

• Samochód w oryginalnym stanie
• Jeden z 1104 wyprodukowanych sztuk

Numer nadwozia:
AM116471564

Szacowana wartość
200 000-240 000 złotych

• In original condition
• One of 1104 cars manufactured

Estimated value:
200 000-240 000 PLN

Historia modelu
Włoski samochód sportowy produkowany
przez Maserati w latach 1969-1975.
Po raz pierwszy został zaprezentowany
w Salonie Motoryzacyjnym w Turynie
w 1968 roku. Miał być następcą modelu
Mexico i Quattroporte. Choć wizualnie
może nawiązywać do dwumiejscowego
Ghibli, to nie łączy tych dwóch modeli
nic poza chowanymi przednimi lampami,
wysoko zakończoną linią dachu i płynnymi
konturami. Pierwsze egzemplarze miały
pod maską silnik V8 o pojemności 4.2 l,
mocy 260 koni mechanicznych i 5-biegową
manualną skrzynię. Dostępny też był
3-biegowy automat. Rok później do gamy

silników dołączyła 4.7-litrowa
jednostka produkująca 290 KM.
Pod koniec produkcji w 1972 roku
bazowym silnikiem było 4.9l i mocy
320 koni mechanicznych. Wyprodukowano
łącznie 1 104 egzemplarze.

Model History
The Indy America is an Italian Sports car
manufactured by Maserati between 1969 and
1975. It was introduced at the Torino Motor
show in 1968. It was supposed to fill in gap
between Mexico and Quattroporte models.
Even if by its looks it reminds the Ghibli
they are very different cars in indeed. First
models had a V8 engine of 4.2 L and 260 hp
and a five speed gearbox, a 4.7 L Engine was
introduced a year later. It had 290 hp. At the
end of the production, in 1972, a new 4.9
later Engine was available. All in all 1104 cars
were manufactured.

manufactured in 1972. The car was first
delivered brand-new to the French importer
of the brand and spend some of its life in the
south of France. From that time it changed
hands a couple of times. At the beginning
of the 21st-century, it was in Great Britain.
Since that it had service history. It has been
10 years the car is in the same hands, and it
has been a few years it is in Poland. Its body
is in good shape and in original condition. It
was subject to small body and paint repairs.
The interior of this car is complete with little
patina and has a very good presence. In terms
of mechanics the car is sound and works well
and that doesn’t require a lot of investment to
make it perfect. The car has the Polish Biala
Karta.

Vehicle History
Presented at the National Stadium
auction, this Maserati Indy America was
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Historia Egzemplarza
Prezentowane na aukcji Stadion
narodowy Maserati Indy America
zostało wyprodukowane w 1972 r. Ten
samochód został dostarczony jaką nowy
do francuskiego importera marki i spędził
cześć swojego życia na południu Francji.
Od tego czasu samochód przechodził przez
kilka rąk, a od początku lat 2000 znajdował
się w Anglii. Od tego też czasu samochód
posiada historię serwisową. Obecnie
samochód jest w rękach tego samego
właściciela od 10 lat, od kilku lat znajduje
się w Polsce. Jego karoseria jest w dobrym
oryginalnym stanie i była poddawana
drobnym naprawom blacharskolakierniczym. Wnętrze tego auta jest
kompletne, spatynowane, i bardzo ładnie
się prezentuje. Mechanicznie samochód
funkcjonuje bez zarzutu I nie wymaga
dużych interwencji, aby doprowadzić go do
perfekcyjnego stanu. Samochód posiada
białą kartę oraz opinię rzeczoznawcy.

Mercedes 280SE W108 1971
nr kat.

040

Historia Modelu
Pod maską miał rzędową 6-cylindrowy
benzynowy silnik o pojemności 2778cm3
i mocy 160 koni mechanicznych,
przenoszonych na tył za pomocą manualnej
lub automatyczniej skrzyni biegów.
Produkowany w latach 1965-1972
zastąpił model serii W111. Występowały
w dwóch specyfikacjach: 250 z 250S i SE
(z wtryskiem paliwa), a także 280 z S i SE
(w skład której wchodziła wersja
z 3.5- i 4.5-litrowym silnikiem).

lakierniczej i wtórnie malowany
w listopadzie 2014, inaczej wszystkie
elementy są zachowane w oryginale.
Wnętrze jest w całości bez ingerencji
i napraw, tak samo zachowane są elementy
mechaniczne jak i elementy podwozia.
Stan tych wszystkich elementów
zachwyca, podobnie jest z większością
chromów. Samochód posiada dokumenty
zabytkowe, oryginalnie został
sprowadzony z Austrii.

• Zachowany w fantastycznym stanie
mechanicznym
• Po renowacji lakierniczej
• Wiele elementów w nienagannym
stanie od nowości.
Numer nadwozia:
10801812083110
Szacowana wartość
70 000-90 000 złotych

Nowa sylwetka, zaprojektowana przez
Paula Bracqa zrywała z designem
poprzedników: zrezygnowano z tylnych
kantów nadwozia, a dach został
spłaszczony. Modele imponowały bogatą
opcją wyposażenia. Wyprodukowano
91 051 egzemplarzy.
Historia Egzemplarza
Ten wyprodukowany w 1971 roku
Mercedes 280SE jest w wyjątkowym
stanie. Został on poddany renowacji

Model history
The 280SE versions of the W108 model
series were equipped with a straight-six
petrol engine sent to the rear wheels
with a choice of manual and automatic
gearboxes. The W108 series was
manufactured between 1965 and 1972
and replace the W111 saloon series.
Several versions were available 250, as
250S and 250SE and 280 S and SE, the
latter being also offered with V8 engines
of 3.5 and 4.5 liters of displacement.
Its new body, designed by Paul Bracq
was getting rid of the heckflosse body.
A total of 91051 W108 series were
manufactured.

condition. The interior is complete and
was never restored or refurbished same
goes for the engine as well as for the car‘s
underbody. The condition of all those
elements is breathtaking, same goes for
most of its chromed elements. Car has
antique papers, and was imported from
Austria.

• Kept in a fantastic mechanical
condition
• Recently painted anew
• Many elements preserved in
irreprochable condition since new
Estimated value:
70 000-90 000 PLN

Vehicle History
This Mercedes 280SE manufactured in
1971 is in outstanding condition. Its paint
was redone in November 2014, differently
from other elements kept in original
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Bmw M5 E39 1999
nr kat.

041

• Jeden z ostatnich egzemplarzy pre-LCI
• Po renowacji lakierniczej
• Zachowany w fantastycznym stanie

Numer nadwozia:
WBSDE91030GJ17268

Szacowana wartość
55 000 - 65 000 złotych

• One of the last pre-facelifted cars to
leave the factory
• Recently restored and refurbrished paint
• Preserved in an outstanding shape

Estimated value:
55 000 - 65 000 PLN
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Historia Modelu
Samochód produkowany był w latach
1998-2003. Był napędzany 8-cylindrowym
silnikiem BMW S62 o pojemności
4998cm3, mocy 400 koni mechanicznych
przenoszonych na tylną oś. Był dostępny
tylko w wersji sedan z 6-biegową
manualną skrzynią Getrag. W 1998 roku
na Targach Motoryzacyjnych w Genewie
zaprezentowano M5 serii E39. Impulsem
do prac nad M5 E39 była prezentacja
Mercedesa E50 i E55 oraz Jaguara XJR V8.
W odróżnieniu od poprzedników nie było
produkowane ręcznie, a silnik R6 został
zastąpiony silnikiem V8 z podwójnym
systemem Vanos. Od wersji cywilnej
M5-ka zewnątrz różniła się bardziej
agresywnym nadwoziem, powiększonym
przednim grillem z chromowanymi
dodatkami, obniżonym tylnym zderzakiem
z dołączonym dyfuzorem i 2 końcówkami
tłumika po obu stronach. Była oferowana
w dwóch wersjach wyposażeniowych:
Sport i Exclusive. Łącznie wyprodukowano
20 482 sztuk M5 E39.

Historia Egzemplarza
Prezentowany egzemplarz to jeden
z ostatnich przedliftowych M5 E39, które
opuściły fabrykę w Dingolfing. Auto
trafiło do Polski z Francji, gdzie miało
odświeżony lakier. Został on dobrany
zgodnie ze specyfikacją palety BMW i po
serii zabiegów detailerskich, charakteryzuje
się niezwykłą głębią, nadając świeżości temu
już ponad 15-letniemu nadwoziu. Wnętrze
utrzymane w nienagannym stanie. Wartym
odnotowania jest fakt, iż oferowane M5
ma zaledwie 140 000 km oryginalnego
przebiegu, a stan mechaniczny jest bliski
perfekcyjnemu. Jednakże standardowy
problem silników S62B50 związany
z Vanosami, nie ominął rownież tego
egzemplarza i z pewnością warto się
temu przyjrzeć w najbliższym czasie.
M5 wyposażone zostało w końcowy wydech
firmy Supersprint, co w wysublimowany
sposób podkreśla piękny dźwięk silnika.
Samochód zarejestrowany jest w Polsce.

Model history
The M5 type E39 was manufactured
between 1998 and 2003. Under the bonned
one would find a V8 BMW M engine code
S62 of 4998cc of displacement churring
400 horsepower sent to the rear wheels.
It was only available in a saloon shape
with a 6-gear manual Getrag gearbox.
The E39 iteration of M5 was introduced
at the Geneva Motorshow in 1998.
Its development was triggered by the
introduction of Mercedes E50 and E55
model ranges, and development of the new
V8 supercharged engine offeredl later on
the Jaguar XJR saloon. For the first time,
this generation was not hand assembled and
the inline six of the E34 series was replaced
by a double -vanos system V8 engine. On
the outside, the M5 had four exhaust tips
and a specific body kit as well as a bigger
front grill. Two versions of equipment were
available – Sport and Exclusive. 20482 cars
were manufactured.

Vehicle History
The M5 E39 to be sold at the National
Stadium Auction is one of the last pre
facelifted cars to leave the Dingolfing
factory. The car arrived to Poland from
France, where it had its paint refurbrished.
Following this, a very meticulous detailing
work was carried on by Polish specialists,
to give the M5 an almost new appearance.
On top of being great outside, the interior is
preserved in an outstanding shape.
On the engine side, car has only covered
140 000 kilometers so far, and has multiple
service records. For now only the vanos
system will require servicing soon, which is
a standard process for any S62B50 engine.
The car has a Supersprint exhaust system
which adds more sonority to the engine.
This M5 is registered in Poland

BMW M3 E30 1988
nr kat.

042

Historia Modelu
Pierwsza seria 3 od BMW, która powstała
od podstaw w BMW Motorsport była
M3 E30. Produkowana była w dwóch
wersjach nadwozia coupe oraz kabriolet
i charakteryzowały ją nowa, poszerzona
karoseria względem zwyczajnej E30.
Produkowana w latach 1986-1992, seria M3
wyposażona była w 4-cylindrowy silnik S14
o pojemności 2302cm3 lub 2498cm3 i o mocy
195 lub 215 koni mechanicznych z napędem
na tył i 5-stopniową manualną skrzynią
biegów. Proudukowano również limitowane
serie w celach homologacyjnych lub jako
ukoronowanie zwycięstw w mistrzostwach
DTM m.in. M3 Evolution i M3 Evolution
II. Pierwsza wersja tej odmiany została
przedstawiona publiczności w lipcu 1985
jako 2-drzwiowy sedan i 3 lata później
zaprezentowano wersję kabrio. W czerwcu
1991 zakończono produkcję. Obecnie
jest to jeden z najbardziej legendarnych
samochodów lat 80.

nie wygląda na bardzo zaznaczony przez czas
egzemplarz jego obecny właściciel starał się
go doprowadzić do stanu dobrego. Oprócz
kilku ubytków na karoserii bmw prezentuje
się bardzo dobrze. Od strony mechanicznej
właściciel zadbał o jego serwisowanie. Silnik
który napędza ten egzemplarz to wersja
2.3l pojemności. Przyszły właściciel tego
samochodu może zająć się spatynowanym
i w niektórych miejscach poprzecieranym
wnętrzem. Podsumowując, mało temu autu
brakuje do świetności.

• Wersja silnikowa 2.3 litra
• Obecnie jeden z bardziej
poszukiwanych youngtimerów
Numer nadwozia:
WBSAK010702191054
Szacowana wartość
90 000-130 000 złotych

Historia Egzemplarza
Prezentowany Na aukcji stadion narodowy
egzemplarz BMW M3 jest na pewno wartym
uwagi samochodem. Jego obecny właściciel
posiada go od prawie 10 lat. Mimo braku
wcześniejszej historii właścicielskiej to BMW

Model history
The first series 3 from BMW which was
built from scratch by BMW Motorsport
was the M3 E30. It was manufactured in
two the body styles, two door coupe and
convertible, and was characterised by
widened arches and larger body style than
the standard E30. Manufactured between
1986 and 1992, the M3 series was equipped
with a four cylinder S 14 Engine of 2.3 or
2.5 litre and of 195 or 215 hp, with a five
speed manual gearbox. Limited editions
were also available, like Evolution1 and
Evolution2.
Furst Version off M3 was shown to the
public in 1985 as a two-door coupe and
three years later the convertible top was
introduced. In June 1991 BMW ended in

its production. Nowadays it is one of the
most legendary cars from the 80s.

• The 2.3 litre version
• One of the most sought for youngtimers

Vehicle History
Presented at the National Stadium Auction
M3 is an interesting car as its current owner
had it for almost 10 years. Despite the lack
of history this is BMW looks like a very
sound vehicle and it’s current owner wanted
to bring it to good condition. Except a few
dings on the body kit the car looks really
good. The BMW was serviced by its owner,
and the engine present in this vehicle is the
2.3 liter version. The future owner could
take care of it’s patinated and worn in some
places interior. To sum up there is little
missing to make a great M3 of this good
M3.

Estimated value:
90 000-130 000 PLN
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Jaguar XJS 3.6 1989
nr kat.

043

• W ciekawym zestawieniu
kolorystycznym
• Wnętrze po renowacji
• Pełna historia serwisowa

Numer nadwozia:
SAJJNAEC4CK163023

Szacowana wartość
45 000-55 000 złotych

• In a very interesting color combination
• Fully restored interior
• Full service history

Estimated value:
45 000-55 000 PLN

Historia Modelu
To ciekawe GT z Anglii, było produkowane
w latach 1975-1996.
Pierewsze egzemplarze pojawiły się
w 1975 roku i wtedy samochód był
napędzany silnikiem V12 o pojemności
5.3 litra o mocy 272 koni mechanicznych
i do wyboru była ręczna lub automatyczna
skrzynia biegów. Podczas projektowania
nadwozia bazowano na Jaguarze XJ,
z którym równiż model XJ-S dzieli
elegancję i wygodę prowadzenia.
Przez cały okres produkcji, zaprezentowano
również odmianę cabrio XJ-SC
i usportowioną XJR-S. W latch 1991-1996
model przeszedł lifting i przemianowano
nazwę na XJS.
Ostatni XJS został wyprodukowany
4 kwietnia 1996 roku i przez cały okres
21-letniej produkcji powstało
115 413 egzemplarzy tego modelu.

Historia Egzemplarza
Jaguar XJS oferowany przez Dom Aukcyjny
Ardor to poszukiwana wersja 3.6.
Z zewnątrz auto zostało odświeżone,
stan lakierniczy nie jest jednak idealny.
Stan blacharski nie budzi zastrzeżeń,
a obecny właściciel zadbał o profesjonalne
zabezpieczenie podwozia. Mechanicznie
auto jest w stanie bardzo dobrym i po
ostatnim serwisie jest w pełni przygotowane
do bezproblemowej eksploatacji. Wnętrze
zostało odrestaurowane przez poprzedniego
właściciela i prezentuje się okazale. Jaguar
jest zdecydowanie ciekawą propozycją dla
kogoś poszukującego youngtimera na co
dzień.

Model history
This interesting British Gran Turismo was
manufactured between 1975 and 1996
First XJ-Ses were sold in 1975 and back
then, this model had a V12 5,3 litre
powertrain of 272 horsepower to which
were matched either manual or automatic
gearboxes. The base for the XJ-S was the
XJ saloon, with which the XJS also shared

its elegance and driving comfort. During
the whole production, two other versions
were introduced, a targa top XJS-C and a
sporty XJRS. Between 1991 and 1996, this
model was facelifted two times, its name
was also changed to XJS to be more in line
with other Jaguar models. Last XJS was
manufactured on the 4th of April 1996, and
during its production a total of 115 413 cars
were manufactured.
Vehicle History
This XJS offered by Ardor Auctions is the
sought for 3.6 litre straight six engine. The
paint was redone, although it still requires
some attention. However, the bodywork is
in outstanding shape, and its current owner
put a lot of attention into underbody rust
prevention. In terms of mechanics, the car
is in good condition and it was recently
serviced. Its interior is in outstanding
shape, as the leathers were restored by its
previous owner. It is a great value for money
proposition for someone looking for a
youngtimer to drive daily.
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Ferrari Mondial 1983
nr kat.

044

Historia Modelu
Mondial, którego wprowadzono na
rynek w 1980 roku, zastąpił modele 208
i 308 GT4. Został zaprojektowany jako
wygodne, czteroosobowe coupé. Silnik V8
o pojemności trzech litrów umieszczono
z tyłu. Wyposażony był we wtrysk Bosch
K-Jetronic i zespolony z pięciobiegową,
manualną skrzynią biegów.
Po modyfikacjach z 1982 roku auto
otrzymało przydomek Quattrovalvole,
ze względu na zastosowanie czterech
zaworów na cylinder . Osiągnięto
w nim moc 240 koni mechanicznych,
co pozwalało na osiągnięcie 100 km/h
w 6,4 sekundy. Wersja QV była
produkowana do 1984 roku, do klientów
trafiło 1 145 samochodów. Obecnie model,
po latach bycia niedocenianym, zyskuje na
znaczeniu wśród kolekcjonerów.

Karoseria została odświeżona i prezentuje
się atrakcyjnie. Oryginalna tapicerka
pojazdu jest jednym z atutów Ferrari
i z pewnością potęguje pozytywne wrażenia
zarówno zza kierownicy. jak i z pozycji
pasażera. Mechanicznie auto jest sprawne,
w ciągłej eksploatacji, a ostatni przegląd
obejmujący wymianę płynów, filtrów oraz
montaż nowego ogumienia przeszło w maju
tego roku. Prezentowane Ferrari Mondial
bez wątpienia oddaje klimat i magię Ferrari.
Jest to ciekawa propozycja dla osoby
rozpoczynającej przygodę z tą marką.
Samochód zarejestrowany jest w Polsce,
posiada aktualny przegląd techniczny
i ubezpieczenie.

• Po odświeżeniu karoserii
• Oryginalna tapicerka

Numer nadwozia:
42595

Szacowana wartość
120 000–140 000 złotych

Historia Egzemplarza
Ferrari Mondial Coupe z 1983 roku
oferowane przez Dom Aukcyjny Ardor to
auto w wersji europejskiej, importowane
do USA, które po renowacji, trafiło w 2014
roku do Polski w ręce obecnego właściciela.

Model History
The Mondial went on sale in 1980, replacing
208 and 308 GT4 models. It was designed
to be a comfortable, 4-seater coupé.
Its three-liter V8 engine was mounted in
the back. It had a Bosch K-Jetronic fuel
injection and was mated to a five-speed
manual gearbox. After a makeover in
1982 the engine was given four valves per
cylinder, which gained it a Quattrovalvole
moniker. It developed 240 BHP, which
was good for acceleration from 0 to
100 km/h in 6,4 seconds. QV version
remained in production till 1984.
During that time, 1145 examples were
sold. Nowadays, after many years of being
forgotten and underestimated, it starts
gaining recognition among car collectors.

Vechicle History
1983 Ferrari Mondial offered by the classic
car auction company Ardor Auctions is a
European-spec model. It was exported to the
United States, where it was restored. After
that, it was shipped back over to Europe, this
time to its current owner located in Poland.
Its body has been refreshed and looks really
attractive. On the inside, original upholstery
is one of the very strong points. It also
amplifies the sensation experienced both by
the driver and the passenger. Mechanically,
the car is fully sound. It is regularly driven
and was serviced in May 2015, when it had
its fluids, filters and tires replaced. Presented
Ferrari Mondial without a doubt captures
the aura and magic of the Ferrari brand. It’s
a perfect choice for someone who would
like to start his or her adventure with Ferrari
ownership. The car is registered in Poland
and it has a valid Polish MOT and insurance.

• After body refurbrishment
• Original unmolested upholstery

Estimated value:
120 000–140 000 PLN
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Lancia Delta Integrale EVO 2 1995
nr kat.

045

• Rzadka wersja Giallo Ginestra,
jedna z 220 sztuk
• Samochód w perfekcyjnym stanie

Numer nadwozia:
ZLA831AB000585770

Szacowana wartość
190 000-240 000 złotych

• A rare version Giallo Ginestra,
only 220 cars made
• Car in perfect condition

Estimated value:
190 000-240 000 PLN

Historia Modelu
Pod maską miał 4-cylindorwy silnik o pojemności 1995 cm3 i mocy 200 koni
mechanicznych. Jeden z najsłynniejszych rajdowych samochodów. Produkowany
od 1979 do 1994. Samochód został zaprojektowany przez Giorgetto Giugiaro.
Przez cały okres produkcji Delta przeszła kilka odmian i limitowanych serii, w tym
wersję Integrale Evoluzione II zaprezentowaną w czerwcu 1993. Wyróżniała się szerszymi
nadkolami, nowym przednim zawieszeniem, mocniejszym układem hamulcowymi
i nowym turbodoładowaniem. I generacja była produkowana do 1994 roku.
Łącznie wszystkich wersji Integrale wyprodukowano 44 296 egzemplarzy.
Historia Egzemplarza
Lancia Delta Integrale z 1995 roku oferowana przez Dom Aukcyjny Ardor to jeden
z 220 egzemplarzy rzadko spotykanej wersji EVO 2 Giallo Ginestra. Karoseria została
odświeżona lakierniczo z zachowaniem fabrycznej specyfikacji. Wnętrze pojazdu zachowane
jest w stanie niemalże fabrycznym, co potęguje pozytywne wrażenia zarówno zza
kierownicy, jak i z pozycji pasażera. Mechanicznie Lancia jest po dużym serwisie, w trakcie
którego wymienione zostały m.in. kompletny rozrząd, wszystkie płyny i filtry oraz opony.
Do auta dostępna jest pełna dokumentacja w postaci książki serwisowej, oryginalnej
japońskiej instrukcji obsługi oraz kopii certyfikatu eksportowego z informacją o przebiegu.
Samochód zarejestrowany jest w Polsce na białych tablicach, posiada aktualne badanie
techniczne i ubezpieczenie.

Model History
The Delta was equipped with a 4-cylinder 1995cm3. Depending on the version it delivered
around 200 horsepower. It is one of the most iconic road going, rally inspired vehicles.
Produced between 1979 and 1994. A car was designed by Giorgetto Giurgiaro. During
whole production period there were several versions and limited edtions made, including
Integrale Evoluzione II presented in June 1993. It was equiped with wider bodywork,
new front suspension, enhanced brake system and new turbocharger. I generation was
manufactured until 1994. There were 44 296 of Integrale made.
Vehicle History
Lancia Delta Integrale manufactured in 1995 offered by Ardor Auction is 1 of the 220 rare
EVO 2 Giallo Ginestra series. Its interior is in perfect, nearly brand new, condition.
Lancia had a major mechanical service done, which included timing belts, all fluids and
filters . There were also new tires fitted. The owner provides full documentation, service
book, original japanese handbook and copy of export certificate with mileage adnotation.
Delta is registered in Poland, it has recent technical inspection and is insured.
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Porsche 911 964 Turbo 3.6 1994
nr kat.

046

• Bardzo poszukiwana, rzadka wersja
3.6 litra
• Po kompletnej renowacji karoserii

Numer nadwozia:
WP0AC2966RS480349

Historia Modelu
Druga odmiana 964 Turbo, obok 964 Turbo 1 (z silnikiem 3.3) i Turbo S.
Napędza ją 6-cylindrowy, chłodzony powietrzem, turbodoładowany silnik M64
o pojemności 3600cm3 i mocy 360 koni mechanicznych. Produkowana w latach 1993-1994,
jest to bardzo rzadka wersja bowiem łącznie powstało tylko 1 437 egzemplarzy. W gamie
964 pierwsza wersja Turbo została zaprezentowana w 1991 i była następcą modelu 930.
Stanowiła połączenie designu 964 i 930, jej silnik był tylko nową odmianą tego spotykanego
w 930. Z niej również został zaczerpnięty duży spoiler który miał ułatwiać chłodzenie
dużych rozmiarów intercoolera. To wersja 3,6 litra jest uznawana przez wielu jako jedyne
odpowiednie Porsche 964 Turbo, jest ona także potocznie nazywana 965.

Szacowana wartość
880 000-950 000 złotych

• A very sought 3.6 litre version
• After a full body restoration

Estimated value:
880 000-950 000 PLN

Historia Egzemplarza
Prezentowane na aukcji Stadion Narodowy Porsche 964 3,6 Turbo jest samochodem
oryginalnie przewidzianym na rynek amerykański i sprowadzonym do Niemiec, gdzie
obecny właściciel nabył go kilka lat temu. Oprócz licznika w milach, właściciel zadbał
o pełną konwersję na model europejski. Samochód posiada pełną historię serwisową
nowości a jego przebieg jest mniejszy niż 100 000 kilometrów. Jest to auto bardzo
niezawodne, obecny właściciel zabierał go nie raz w podróże po Europie. Ten egzemplarz
serwisowany był u specjalistów Porsche w Polsce, a w zeszłym roku przeszedł kompleksową
i bardzo drogą odbudowę karoserii na nowych, oryginalnych częściach w jednym
z najbardziej renomowanych warsztatów w Polsce. Posiada on nowy lakier oraz nowe
uszczelki karoserii, felgi także były odświeżane. Ten samochoód może także być ciekawą
inwestycją.

Model History
Second iteration of 964 Turbo next to the first Turbo with 3.3 liter engine and the Turbo S
version. It is animated by an aircooled flat six M64 engine with a turbocharger,
and of 3,6 litre of displacement and 360 horsepower. This version was only manufactured
between 1993 and 1994 and is rare, as only 1437 cars were made. In the 964 model range
the first Turbo version was introduced in 1991 and was replacing the 930 model range.
In terms of design it was a compromise between the 930 and standard 964 designs and its
engine was a tweaked version known from the 930. The spoiler was also a modified version
of the one known from the 930. It is the 3,6 liter version which is considered by many as the
right 964 Turbo, it is sometimes called 965.
Vehicle History
Presented at the National Stadium Auction Porsche 964 3,6 Turbo is a car originally in
US specification, sold new to the United States and then imported to Germany where its
current owner had the chance to buy it a few years ago. Except for the odometer in miles the
owner fully converted the Porsche to European specification. One of its advantages it has
a full service history from new and its mileage is lower than 100 000 kilometres. It is a very
reliable car as its owner took it many times for trips in Europe. It is serviced at a specialist
garage in Warsaw and last year it underwent a very precise and expensive body restoration
at one of the most renowned body shops specialised in Porsche vehicles in Poland. It has
a new paint and new body seals, wheels have been refurbrished. It also might be a very
interesting car in terms of investment.
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Mercedes 500 SEL AMG 1985
nr kat.

047

• Rzadka wersja AMG
• Po renowacji silnikowej

Numer nadwozia:
WDB1260371A174739

Szacowana wartość
65 000-80 000 złotych

• A rare AMG version
• After an engine overhaul

Estimated value:
65 000-80 000 PLN
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Historia Modelu
Najmocniejsza odmiana Mercedesa klasy
S o wewnętrznym oznaczeniu W126.
Pojemność jego silnika to pięć litrów,
a moc sięga 245 KM. Ta jednostka była
montowana w S klasie w latach
1979-1985. Oznaczenie SEL oznacza wersję
z przedłużonym rozstawem osi. Wynosi on
3075mm, zaś całkowita długość nadwozia
to 5160mm. Ikoniczny i majestatyczny
design tej generacji klasy S to dzieło Włocha
Bruno Sacco. Auto było dopracowane
w najmniejszych szczegółach i oferowane
z bardzo bogatym wyposażeniem. Firma
AMG, która wtedy jeszcze nie należała
do Mercedesa, oferowała do tego modelu
bodykity i pakiety wzmacniające silnik.
Następcą W126 był model W140,
wprowadzony na rynek w 1991 roku.

Historia Egzemplarza
Prezentowany egzemplarz Mercedesa 500
SEL opuścił fabrykę w 1985 roku. Został
wyposażony w pełny fabryczny pakiet
AMG. Samochód został sprowadzony
ze Szwajcarii, gdzie została została
odświeżona powłoka lakiernicza. Obecny
właściciel przeprowadził gruntowny
przegląd Mercedesa. Zostały wymienione
wszystkie płyny eksploatacyjne, uszczelki
miski olejowej, popychacze zaworowe,
łańcuch rozrządu, oraz wałek rozrządu.
Jego zawieszenie AMG również jest
w nienagannym stanie. Samochód posiada
bardzo ciekawe wyposażenie, między
innymi kompletny zestaw telefoniczny
Motorola MCR 4800xl. Wnętrze jest
zachowane w stanie bardzo dobrym. Jest
to bardzo rzadka wersja modelu W126,
obecnie bardzo poszukiwana, nie tylko na
polskim rynku. Z pewnością zainteresuje
doświadczonych kolekcjonerów, jak
również miłośników marki.

Model history
The most powerful W126 S-class Mercedes.
Engine has 5 litres of displacement, and its
power reaches 245hp. This engine was only
available on W126 S-class between 1979
and 1985. „SEL” was a long wheel base
version. Wheel base of this car is 3075mm
and total length is 5160mm. This iconic and
majestic design of W126 model range was a

piece of art made by Bruno Sacco. Car was
perfect in every detail and a very wide range
of accessories and kits were offered. AMG,
which then was not a part of Mercedes,
offered bodykits and engine performance
packages. Successor of W126 was the W140
model, which was introduced in 1991.
Vechicle History
This particular Mercedes 500 SEL was
produced in 1985. It was equipped with
full AMG bodykit. The car was imported
from Switzerland, where the paintjob was
reconditioned. A full mechanical overhaul was
conducted by a recent owner, which included
change of fluids, oil pan sealings, valve tappets,
camshaft and and timing chain. Its AMG
suspension is in perfect condition. Car is
equipped with very interesting accessories, for
example a complete Motorola MCR 4800xl
phone set. Interior is in very good shape. It is
one of the rarest versions of W126, one of the
most collectibles AMG cars. It surely will be
in a range of interest of experienced collectors
and Mercedes-enthusiasts.

Volvo P1800S 1967
nr kat.

048

Historia Modelu
Produkowany w latach 1961-1973.
Całkowita produkcja modelu wyniosła
47 492 sztuk. Volvo P1800 było
wyposażony w rzędowy 4-cylindrowy
silnik B18 o pojemności 1778cm3 i mocy
100 KM przenoszoną na tylną oś przez
4-stopniową manualną skrzynią biegów
(z nadbiegiem). W późniejszych latach
produkcji silnik B18 zamieniono
na B20 o pojemności 2000cc i mocy
130 koni mechanicznych. Był dostępny
w 2 wersjach nadwoziowych 2-drzwiowym
coupé fastback (1800E już z 2-litrowym
silnikiem) i 3-drzwiowym kombi
(1800ES) , którego wyprodukowano tylko
8077 egzemplarzy. Pierwsze egzemplarze
można rozpoznać po dużym „V” na
wlocie powietrza i podwójnym wydechu
pośrodku. W 1968 modyfikacjom
poddano wnętrze m.in. wprowadzając
trójramienną kierownicę i deskę
rozdzielczą z drewnianymi wstawkami.

specjalistę Volvo z Karakowa. Samochód
ten oryginalnie pomalowany na color écru
został przemalowany przez niego na kolor
czerwony. Karoseria pojazdu także została
odbudowana pod względem blacharskim.
Obecny właściciel nabył gotową do
złożenia karoserię i zakończył renowację.
Volvo dysponuje nowym wnętrzem oraz
odbudowanym silnikiem. Jest gotowe do
długich tras.

• Samochód po kompletnej renowacji
• Oryginalnie ze Stanów Zjednoczonych

Numer nadwozia:
183451025623

Szacowana wartość
70 000-90 000 złotych

Historia Egzemplarza
Volvo P1800S oferowane na aukcji
Stadion Narodowy jest egzemplarzem
z rynku amerykańskiego sprowadzonym
w stanie projektowym do Polski przez

Model history
Manufactured between 1961 and 1973.
All in all the model prodution was
47 492 cars. The P1800 was equipped
with a 4-cylinder B18 engine of 1778cc and
100 horsepower sent to the rear wheels via
a 4 speed manual gearbox with an overdrive.
In later years the B18 was replaced with a
B20 engine of 2000cc and 130 horsepower.
This model was available in 2 body styles,
fastback coupe and 3-door station wagon or
shooting brake, of which only 8077 pieces
left the factory. First cars can be recognized
because of the V on the grill and of the
centered double exhaust. In 1968 interior
was modified.

Vehicle History
The P1800S offered at the National
Stadium Auction was a car sold in the
United States and imported to Poland
as a project car via a Volvo specialist in
Krakow. This car originally had a écru paint
and was repainted in red by its importer.
The body was also rebuilt. Its current owner
bought a ready to be assembled body and
finished its restoration. The Volvo has a
brand new interior with new upholstery
and a rebuilt engine. It is ready for long
trips.

• Fully restored vehicle
• Originally from the United States

Estimated value:
70 000-90 000 PLN
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BMW Isetta 1958
nr kat.

049

• Po kompletnej renowacji
• W rzadszej wersji 600

Numer nadwozia:
126542

Szacowana wartość
90 000-130 000 złotych

• Isetta after a complete renovation
• From the rarer 600 model range

Estimated value:
90 000-130 000 PLN

Historia Modelu
Ten mały pojazd miał pod maską
2-cylindrowy silnik o pojemności 582cm3
i mocy 26 koni mechanicznych z napędem
na przednią oś, przenoszonym przez
4 biegową manualną skrzynią.
Opcjonalnie była dostępna również
skrzynia automatyczna. Był produkowany
w latach 1957 – 1959 i powstał
w 35 000 egzemplarzy. Pojazd miał stanowić
alternatywę dla nabywców motocykli
marki BMW, którzy myśleli o małym
samochodzie, który byłby równie mobilny.
Podstawowym założniem konstruktorów,
był fakt, że samochód musi być i wygodny
do jazdy po mieście. Jego znakiem
rozpoznawczym były pojedyncze drzwi
umieszczone z przodu oraz dodatkowe po
prawej stronie. Silnik był montowany z tyłu.
Po zakończeniu produkcji jego następcą
został model 700.

Historia Egzemplarza
BMW Isetta oferowane przez Dom
Aukcyjny Ardor to auto w rzadko
spotykanej wersji 600. Samochód jest po
kompletnej renowacji, znajduje się w bardzo
dobrym stanie. Zarówno karoseria pojazdu,
jak i wnętrze, zostały odświeżone w Szwecji
skąd auto trafiło do obecnego własciciela.
Mechanicznie BMW jest w pełni sprawne
i przygotowane do bezproblemowej
eksploatacji. Z pewnością jest to
ciekawa propozycja dla kolekcjonerów
poszukujących nietuzinkowego nadwozia,
a doświadczony kolekcjoner doceni
całokształt renowacji. Samochód nie jest
zarejestrowany w Polsce, natomiast posiada
komplet dokumentów wymaganych do
rejestracji.

Model history
This small car is powered by a 2-cylinder
582cm3 engine, which produces 26 hp. The
power is delivered to the front wheels via
a 4-speed manual gearbox. An automatic
transmission was available as an option.
The car was manufactured from 1957 until
1959 and there were nearly 35 000 cars that
left the factory. The car was designed as an

alternative choice for BMW motorcycles
owners, who wanted to have a small
car, which could be also as easy as their
motorcycle. Basic idea behind the Isetta
was, that the car should be as easy-to-drive
through city as possible. Isetta’s distinctive
feature was a single door installed in the
front and a second door on the right side
of the car. The engine was in the back. The
successor was called model 700.
Vehicle History
BMW Isetta offered by Ardor Auctions is
a rare 600 version. The car is fully rebuilt,
and also in very good condition. Both,
chassis and interior, were reconditioned in
Sweden, where it was registered before it
was bought by current owner. The Isetta is
in good mechanical condition, to be driven
as is . It is a perfect offer for people who are
looking for an unusual car, and experienced
collectioners also. The car is not registered
in Poland, but it has the complete
documentation required to do so.
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Quattroporte 2.8 Biturbo 1996
nr kat.

050

Historia Modelu
Wyposażony w 6-cylindrowy widlasty
benzynowy silnik z podwójnym
doładowaniem o pojemności 2790 cm3
i mocy 284 koni mechanicznych.
Moc była przenoszona na tylne koła
za pomocą 5-biegowej skrzyni manualnej
lub 4-biegowego automatu.
Quattroporte było produkowane w latach
1994-2001. Klinowata sylwetka z silnie
wykrojonym tylnym błotnikiem,
momentalnie przenosi nas w klimat
wczesnych lat 80-tych. Karoserię
projektował Marcello Gandini, który
wcześniej stworzył m.in. Lamborghini
Miurę i Countacha. Z końcem 1995
roku pojawił się benzynowy silnik 3.2
zaczerpnięty z modelu Shamal, o mocy
336 koni mechanicznych. 3 lata później
zaprezentowano ostatnią wersję czyli
Quattroporte Evoluzione z silnikami
2.8 i 3.2. Produkcję modelu zakończono
w 2001 roku liczbą ponad 2800
wyprodukowanych egzemplarzy.

u producenta. Oryginalnie wysłany do
Japonii, jego aktualny przebieg to
70 000 kilometrów. Mimo dosyć wysokiego
przebiegu jak na ten typ samochodu,
wnętrze prezentuje się nienagannie.
Karoseria posiada kilka rys, jednak
śliwkowy lakier tego egzemplarza wciąż
wygląda bardzo dobrze. Samochód
posiada komplet dokumentów i tłumaczeń
z Japonii.

• Ikona lat 90. Design Gandiniego
• Dobry stan zachowania oraz niski
przebieg

Numer nadwozia:
ZAM337B0000330568

Szacowana wartość
34 000-50 000 złotych

Historia Egzemplarza
Prezentowany przez Ardor Auctions
egzemplarz Quattroporte jest 568.
autem w tej karoserii który zjechał z taśm

Model history
Powered by a V6 2790 cc petrol engine
boosted by two turbocharchers, developing
284 BHP. Power was sent to the back
wheels via a 5-speed manual gearbox or
a 4-speed automatic. Quattroporte was
manufactured from 1994 till 2001. Its
characteristic, wedge-shaped body with a
pronounced rear fender instantly reminds
us of the early 80’s. Body was designed
by Marcello Gandini, who famously also
drew the lines of Lamborghini Miura and
Countach. In 1995, Quattroporte’s engine
line-up was joined by a 3,2-litre engine
borrowed from its sibling Shamal. New
engine developed 326 BHP. Three years
later the last iteration of the Quattroporte
was introduced, dubbed the Evoluzione.
It was available with 2,8- and 3,2-litre

engines. Quattroporte went out of
production in 2001. Overall, 2800 examples
were made.

• Icon of the 1990’s designed by
Marcello Gandini
• Well preserved, low mileage

Vehicle history
Maserati Quattroporte offered by the
vintage and classic car auction company
Ardor Auctions is the 568th car to have
left the factory. It was originally exported to
Japan in 1996. Since then it has done
70 000 kilometres, which is a lot for a car
of this type. Despite that, its interior is still
impeccable. Body does have a few minor
scratches, but its plum-coloured paint still
looks very attractive. The car comes with all
the necessary Japanese documents together
with translations.

Estimated value:
34 000-50 000 PLN
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Pierce Arrow 80 Opera Coupe 1925
nr kat.

051

• Bardzo rzadka wersja
• W dobrym stanie zachowania

Numer nadwozia:
805171

Szacowana wartość
210 000-260 000 zł

• A rare body version
• In a good preserved condition

Estimated value:
210 000-260 000 PLN

Historia Modelu
Pod maską silnik 6-cylindrowy
o pojemności 4000cm3 z 3-biegową
skrzynią bez synchronizacji.
Był dostępny w 12 wersjach nadwoziowych
m.in. 4- bądź 7- osobowy touring,
3-osobowe coupé, 5-osobowy sedan.
Model 80 został zaprezentowany
w 1924 jako mniej ekskluzywna alternatywa
dla Series 33. Kosztował o połowę mniej.
W porównaniu do 33, samochód był
mniejszy, bez luksusowego wykończenia.

Mimo to cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród klientów, których
nie stać było na 33. Produkcję zakończono
w 1927 roku zastępując go Series 81.

Model history
During its production the 80 series were
equipped with a 6-cylinder 4000cm3
engine. It was matched with 3-speed
non-sychronized gearbox. The 80 series
cars were available in 12 different versions
including 4- or 7-seat touring, 3-seat coupé
and 5-seat sedan variants. The 80 series was

introduced in 1924 as a cheaper alternative
to Series 33. Its cost was about twice
cheaper. Compared to the 33, the car was
smaller and had less luxurious equipment.
Despite these disadvantages, its sales
were very good. Production lasted until
1927, when the Series 81 model range was
introduced.

Historia Egzemplarza
Prezentowany na aukcji PGE Narodowy
Pierce Arrow 80 jest samochodem rzadkim,
jest to jedna z wersji wyposażona
w 6-, a nie 4-cylindrowy silnik, jak również
w aluminiowe panele. Samochód został
nabyty w Stanach Zjednoczonych w tym
stanie, w jakim znajduje się obecnie.
Prawdopodobnie został on poddany
renowacji w latach 50-tych lub 60-tych
i prezentuje bardzo ciekawą patynę.
Wnętrze wygląda wyjątkowo. Kolejnym
atutem tego pojazdu jest jego kompletność.

Vechicle History
Pierce Arrow 80 Opera Window offered on
PGE Narodowy auction is a rare car. It is
one of the versions which were equipped
with 6-, not 4-cylinder engines, and
with alloy body panels also. This car was
previously bought in the United States,
in the same condition as it is now. It was
likely renovated in the 50’s or 60’s and it is
covered by an interesting patina. Interior
looks outstanding for its age. The other
advantage of this car is its completeness
given the rarity of parts for these cars
nowadays.
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300V Trophy 0W40

Olej w 100% syntetyczny.
technology.
Linia produktów MOTUL 300V Motorsport line
zawiera także następujące lepkości 0W15, 0W20,
5W30, 5W40, 10W40, 15W50 oraz 20W60.
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już sam fakt dotarcia do lini mety jest często nielada wyczynem; tym bardziej
podczas najsłynniejszego wyścigu świata - 24 Hours of Le Mans, gdy człowiek
i maszyna popychani są do absolutnych granic wytrzymałości. Aby odnieść
sukces w LMP1, technicznie najbardziej wymagającej kategorii, zarówno FIA jak i
ACO zachęcają do stosowania bezprecedensowych technologii. Powracając do
rywalizacji na tym poziomie Nissan nie zamierzał po prostu kopiować rozwiązań
konkurencji. GT-R LM NISMO, zaprojektowane przez zespół pod przewodnictwem
Bena Bowlby, wykorzystuje najodważniejsze rozwiązania techniczne, takie
jak napęd na przednią oś z centralnie umieszczonym silnikiem. Jako jeden z
największych partnerów Nissan NISMO, MOTUL wspiera odważne rozwiązania,
rewolucjonizujące świat sportów motorowych, zupełnie tak jak linia 300V.

W MOTORSPORCIE,

Photo credits : © Nissan NISMO

Nissan’s LM P1 Team Principal
and Technical Director

BEN BOWLBY

Ford Capri 2.6 Turbo MAY 1972
nr kat.

052

• Znaleziony w garażu w Niemczech
• Wyjątkowa odbudowa, unikat

Numer nadwozia:
GCECM378985

Szacowana wartość
125 000-145 000 złotych

• A garage find from Germany
• An exceptional rebuilt, unique vehicle

Estimated value:
125 000-145 000 PLN

Historia Modelu
Produkowany w latach 1970-1974. Pod maską pracuje 6-cylindrowy turbodoładowany
silnik o pojemności 2637cm3 i mocy 208 koni mechanicznych z napędem na tył i 4biegową
manualną skrzynią. Wersja Turbo May została nazwana na cześć brytyjskiego kierowcy
F1 Junior i zwycięzcy wyścigów Spyder RS – Mike May’a. Dodatkowo został wzmocniony
silnik 2.6 ze zmodyfikowaną na te potrzeby skrzynią biegów i pakietem stylizacyjnym,
włączając progi i zderzaki. Został też dodatkowo obniżony, aby poprawić prowadzenie.
Historia Egzemplarza
Prezentowany Ford Capri 2.6 Turbo MAY z 1972 roku to niezwykła konstrukcja
niemieckich tunerów lat 70-tych, których celem było przerobienie auta tak, by było
w pełni użytecznym na co dzień autem wyścigowym. Capri to z pewnością interesująca
propozycja dla osób poszukujących ciekawego pojazdu, zbudowanego w duchu klasycznych,
wyścigowych pojazdów. Ford został znaleziony przez obecnego właściciela w garażu
w Niemczech. Częściowo rozebrany, przestał 17 lat, aż przez przypadek trafił w ręce
miłośnika modelu. Samochód przeszedł kompletną renowację. Mechanicznie auto jest po
kompleksowej renowacji wszystkich podzespołów łącznie z silnikiem 2800 cm3 (oryginalny
2600cm3 jest dołączany do samochodu). Capri z pewnością jest autem jedynym w swoim
rodzaju. Do auta dołączony jest aktualny przegląd DEKRY zrobiony we Frankfurcie.

Model History
Produced between 1970 and 1974. Powered by a 6-cylinder 2637cm3 turbocharged engine
producing 208 horsepower, which goes to the rear wheels via a 4-speed manual gearbox.
Turbo May versions were a tribute to the British F1 Junior driver, Spyder RS up winner
– Mike May. Its 2.6-litre engine was improved, gearbox was also modified. Car was equipped
with styling package, including side skirts and bumpers. In order to achieve better steering,
this version was also lowered.
Vechicle History
This 1972 Ford Capri 2.6 Turbo May is an unique costruction of German tuners from
the 70’s. The goal of this specific built was to create a racing car capable to be used daily.
Capri is surely an interesting offer for people who are looking for an extraordinary car built
in the spirit of classic, race cars. This Ford was found by a its owner in a German garage.
Partially unassembled it spent in it 17 years until it was bought by Capri-enthousiast.
Car was fully restored. All mechanical components were completely rebuilt, and the car was
fitted with a 2.8-litre engine (original 2.6-litre will be attached to a car). This Capri is surely
one of its kind. Evidence of technical examination by DEKRA in Frankfurt will be delivered
with car.

80

81

Ferarri 512 BBi 1982
nr kat.

053

• Samochód o bardzo niskim przebiegu
• Z dokumentacją historyczną
i zestawem narzędzi.

Numer nadwozia:
40569

Szacowana wartość
1 180 000-1 400 000 złotych

• A car with a very low mileage
• Has a documented history
and an original set of tools

Estimated value:
1 180 000-1 400 000 PLN

Historia Modelu
Pod maską 512BBi znajduje się 12-cylindrowy silnik o pojemności 4942cm3 i mocy
345 koni mechanicznych, przekazywanych na tylną oś za pomocą 5-stopniowej manualnej
skrzyni biegów. Wyprodukowano łącznie 1,007 egzemplarzy. Jest to jedna z odmian gamy
Berlinetta Boxer, i była produkowana w latach 1981-1984. Prócz niej były jeszcze:
365 BB (z silnikiem 4.4l) i 512 BB. Model 512 BBi został przedstawiony w 1981
na Targach Samochodowych we Frankfurcie. Różnice z zewnątrz pomiędzy modelem
512 BB były kosmetyczne i polegały na wyeksponowaniu przednich świateł drogowych.
Ważniejszą zmianą była zamiana gaźników na układ Bosch K-Jetronic.
Historia Egzemplarza
Oferowany na aukcji Stadion Narodowy egzemplarz o numerze seryjnym 40569
prezentuje się w klasycznym zestawieniu kolorystycznym czerwieni z beżowym
wnętrzem. Jest w całości zachowany w oryginalnym stanie I posiada dokumentację
serwisową. Silnik w tym roku został poddany dużemu serwisowi u jednego z dealerów
Ferrari wyspecjalizowanych w historycznych modelach z Maranello. Aktualny przebieg
samochodu to 33900 kilometrów. Co więcej samochód posiada oryginalne koło zapasowe
jak I oryginalny zestaw narzędzi które są w stanie nowym. Jest to bez wątpienia bardzo
interesujący samochód dla kolekcjonerów ceniących sobie oryginalność oraz dobry stan
pojazdu.

Model History
Under the bonnet of the 512BBi works a 12-cylinder engin of 4942cc and 345 horsepower
sent to the rear wheels via a 5 speed manual gearbox. All in all 1007 cars were manufactured.
It is the last of the Berlinetta Boxer model range and was manufactured between 1981 and
1984. The two other BB models were 365 BB with the 4.4liter engine and 512 BB.
The BBi was introduced in 1981 at the Frankfurt Motorshow. The difference outside
from the 512BB were minimal, the most important part was the change from carburetors
to the Bosch K-Jetronic Injection.
Vehicle History
Offered at the National Stadium Auction 512BBi series number 40569 presents itself in
a classic color combination of rosso exterior over beige interior. The car was preserved
in original condition and has a documented service history. The engine had this year an
overhaul at one of Ferrari dealers specialised in vintage Maranello vehicles. Its current
mileage is 33900 kilometers. On top of this, the BBi has its original spare wheel as well as
an original set of tools, which are both in as-new condition. It is without a doubt a vers
interesting car for collectors looking for originality and great condition of a Berlinetta Boxer.
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Mercedes Benz 220S Kabriolet 1959
nr kat.

054

• Po kompletnej, wysokiej jakości
renowacji
• W atrakcyjnym zestawieniu
kolorystycznym

Numer nadwozia:
180030109509877

Historia Modelu
Produkowany w latach 1954-1959. Pod maską pracował rzędowy 6-cylindrowy silnik
o pojemności 2195cm3 i mocy 84 koni mechanicznych z 4-stopniową manualną skrzynią
biegów i napędem na tył. Seria W180 była jedną z odmian modeli Mercedesa, zwaną
„Pontonami”. Jej wewnętrzne oznaczenia to 220A i 220S dostępnym w wersji Saloon,
Cabrio i Coupé.
220A był powiększoną i bardziej luksusową wersją Mercedesa 180 (W120) Został
zaprezentowany w 1954 roku i do kwietnia 1956 roku wyprodukowano 25 937 egzemplarzy.
Jego następcą był model 220S, w którym poprawiono silnik, a przedni 3-częściowy
zderzak zastąpiono jednoczęściowym. Produkcja trwała do lipca 1956 i wyprodukowano
58708 egzemplarzy.

Szacowana wartość
820 000-900 000 złotych

• After a complete, high quality
restoration
• In a very attractive color combination

Estimated value:
820 000-900 000 PLN

Historia Egzemplarza
Mercedes 220S cabrio typu Ponton, z 1959 roku prezentowany na aukcji Stadion Narodowy
jest prawdopodobnie jednym z ciekawszych egzemplarzy w tym typie karoserii obecnych
na rynku. Został on sprowadzony do Polski ponad 14 lat temu, bowiem pierwsza opinia
konserwatorska na jego temat została wydana we wrześniu 2001 roku. Samochód ten
wtedy dysponował niebieskim materialowym dachem oraz beżowym wnętrzem. Na
przestrzeni kilku ostatnich lat ten Mercedes został gruntownie odrestaurowany przez jedna
z najlepszych firm na rynku. Samochód jest praktycznie nowy, a jakość renowacji wnętrza
jest naprawde wyjątkowa. Drewno jak i chromowane elementy są fantastycznej jakości.
Karoseria została przemalowana na dwa odcienie - niebieski z beżowym. Mercedes jest
zarejestrowany jako zabytek w Polsce i służył do tej pory właścicielowi do weekendowych
przejażdżek. Jest to interesująca pozycja dla kogoś ceniącego sobie wysoką jakość renowacji.

Model History
It was manufactured between 1954 and 1959. Under the bonnet one could find an inline
6-cylinder engine with 2195cm3 of displacement and 84 hp. Power was delivered to the rear
wheels by 4-speed manual gearbox. W180 series were a model range, called the „Pontons”.
Its internal codename were 220A and 220S available as a Saloon, Cabrio and Coupé.
220A was larger, more luxurious version of 180 (W120). It was premiered in 1954,
and until April 1956 there were 25 937 of them made. Its successor, model 220S,
had an enhanced engine and solid front bumper (3-piece in 220A). The production lasted
until July 1956, and there were 58 708 of them made.
Vehicle History
The Mercedes Ponton 220S convertible from 1959 offered at the National Stadium Auction
is certainly one of the most interesting cars in this body type currently on the market. It was
imported to Poland over 14 years ago, since its first historic vehicle conservator‘s opinion
was issued in September 2001. Back then the vehicle had a blue soft top and a beige interior.
During the last few years the Mercedes was restored from ground-up by one of the most
renown workshops on the market. This car is almost like new and the quality of interior
restoration is truly outstanding. Wooden panels as well as chromed interior parts look
fantastic. The body was repainted in two tones – blue with beige. This Mercedes is registered
as a historic vehicle in Poland. Collectors will appreciate the high level of restoration of this
vehicle.
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Ford Escort 1300 L MK2 1975
nr kat.

055

• Pełna odbudowa
• Pełna historia właścicielska,
od nowości w Polsce

Numer nadwozia:
GCAT5561040

Szacowana wartość
25 000-35 000 złotych

• After a complete rebuilt
• Complete vehicle history, in Poland
since new

Estimated value:
25 000-35 000 PLN
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Historia Modelu
Produkowany w latach 1974 – 1980.
Prezentowany egzemplarz miał
4-cylindrowy silnik o pojemności
1298cm3 i mocy 76 koni mechanicznych
przenoszonych na tylną oś za pomocą
4-stopniowej manualnej skrzyni biegów.
Był produkowany w 2-i 4-drzwiowych
sedanach i 3-drzwiowym kombi
i 2-drzwiowym vanie. Wersje „L” i „GL”
były przeznaczone dla masowego
klienta, wyczynowe wersje „Sport”,
„RS Mexico” i „RS2000” , a dla
wymagających klientów, były luksusowe
wersje „Ghia”. W porównaniu z MK1 zostały
zmienione przednia i tylna część karoserii
z niezmienionym wnętrzem. W 1978 roku
przeszedł mały lifting, w którym odmiana
L dostała kwadratowe przednie światła
(wcześniej dostępne tylko w Ghia), a także
wprowadzone drobne zmiany we wnętrzu.

Historia Egzemplarza
Ford Escort Coupé z 1976 roku oferowany
przez Dom Aukcyjny Ardor to bez wątpienia
auto wyjątkowe zarówno ze względu na
kompletną renowację na wysokim poziomie
oraz w pełni udokumentowaną historię
związaną z Polską. Zakupiony w 1977 roku
w Berlinie Zachodnim przez obywatela
Polski, całe ostatnie 38 lat spędził w kraju.
Do samochodu dostępny jest oryginalny
dowód zakupu, formularz konfiguracyjny
auta, dowód rejestracyjny oraz dokument
odprawy celnej z 1977 roku. Auto przeszło
kompletną renowację. Nadwozie zostało
rozebrane i polakierowane na nowo łącznie
z komorą silnika, bagaznikiem i wnętrzem
pojazdu. Podwozie pojazdu otrzymało
nowe zabezpieczenie. Wnętrze jest w stanie
idealnym. Mechanicznie Ford jest w pełni
sprawny, po dużym serwisie i nie wymaga
wkładu finansowego. Escort zarejestrowany
jest na czarne tablice.

Model history
Produced between 1974 and 1980. This car
was equipped with a 4-cylinder 1298cm3
and 76 horsepower engine. The power is
delivered to the rear wheels vis a 4-speed
manual gearbox. The car was produced
as 2- and 4-door sedan, 3-door estate and
2-door van. „L” and „GL” versions were
cars made for the masses. „Sport”, „RS
Mexico” and „RS2000” were performance-

oriented versions. „Ghia” was a trim for
more demanding customers. Compared to
the MK1, there were several changes in the
front and rear of its chassis, but the interior
remained untouched. In 1978 there was a
small redesign, where the L cars got square
headlights (in Ghia as a standard before).
Changes were made also to the interior.
Vechicle History
1976 Ford Escort Coupé offered by Ardor
Auctions is an outstanding vehicle, because of
its complete, and precise restoration and full
Polish history documentation. This particular
car was bought in 1977 in West Berlin by a
Polish citizen and spent the last 38 years in
Poland. With the car comes its original proof
of purchase, order form, proof of registration
and 1977 custom clearance document.
It was completely restored - Chassis was
disassembled and the body had a new
paintjob done, which included the engine bay,
boot and interior. Underbody received a new
rust protection. This Ford is fully operational,
major mechanical service was performed
recently. Escort is registered using black plates.

BMW 850i 1990
nr kat.

056

Historia Modelu
Ta wersja była produkowana w latach
1989-1992. 850i to najpopularniejsza
odmiana modelu E31.
Pod maską znajduje się 12-cylindrowy
silnik o pojemności 4998cm3 i mocy
300 koni mechanicznych z napędem na tył
i 5-biegową automatyczną skrzynią.
BMW wyprodukowało 20 072 egzemplarzy
850i ( 31 062 łącznie serii 8).

Model history
This version was produced between 1989
and 1992. 850i was the most popular
version of E31. Under the bonnet there
is 12-cylinder engine with 4998cm3 of
displacement and 300 horsepower. Power
goes to the rear wheels via a 5-speed
automatic transmission. BMW produced
20 072 of 850i variants (31 062 of 8 series
total).

Historia Egzemplarza
Prezentowane na aukcji Stadion
Narodowy BMW 850i jest samochodem
oryginalnie sprowadzonym z Japonii,
jednak bardzo mocno doinwestowanym.
Oprócz przeglądu i wymiany płynów
BMW dostało nowy układ zapłonowy,
chłodnicę, hamulce, podsufitkę, opony
i dywaniki. Na samochód została nałożona
nowa powłoka lakiernicza w związku
z wypłowiałym oryginalnym lakierem. Jest
to niewątpliwie ciekawa propozycja dla
osób szukających doinwestowanego, nie
dawno sprowadzonego 850i.

system, radiator, brakes, roof upholstery,
tires and floor carpets. Whole car was
repainted due to patinated original paintjob.
It is an interesting offer for people looking
for a properly serviced, lately imported
850i.

• Po kompleksowym serwisie
• Z bardzo niskim przebiegiem

Numer nadwozia:
WBAEG21010CB02580

Szacowana wartość
50 000-70 000 złotych

• After a complete service overhaul
• With a very low mileage

Estimated value:
50 000-70 000 PLN

Vehicle History
850i presented by Ardor on National
Stadium Auction is a car, which was
originally imported from Japan. It had a
very complex service once on Polish soil.
Apart from mechanical service and fluid
change, the BMW has got a new ignition
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Jaguar E-Type Series 1 Roadster 1962
nr kat.

057

• Samochód jak nowy, po renowacji
na najwyższym poziomie
• Samochód z początku produkcji

Numer nadwozia:
878550

Szacowana wartość
1 100 000–1 300 000 złotych

• Just underwent a top level restoration
and is brand new
• From the beginning of the production

Estimated value:
1 100 000–1 300 000 PLN

Historia Modelu
Pierwsza seria była produkowana w latach 1961-68. Pod maską został umieszczony silnik
rzędowy 6-cylindrowy o pojemności 3.8l i mocy 269 KM z 4-biegową manualną skrzynią
biegów. W grudniu 1964 silnik 3.8 został zastąpiony przez 4.2 z praktycznie takimi samymi
osiągami, różniąc się przebiegiem momentu obrotowego. Wszystkie egzemplarze E-Type
były standardowo wyposażone w niezależne przednie zawieszenie i hamulce tarczowe.
Na pierwszy rzut oka, obie wersje najłatwiej można było odróżnić po znaczku na tylnej
klapie bagażnika: wersja 4.2 miała napis „Jaguar 4.2 Litre E-Type”, natomiast 3.8 tylko napis
„Jaguar”.
Historia Egzemplarza
Jaguar E-Type serii pierwszej wyprodukowany 8 listopada 1962 roku został oryginalnie
zamówiony w Nowym Jorku i jego pierwszym właścicielem był Zilma Bend. Oryginalnie
wyposażony w manualną skrzynię biegów, został on zamówiony w bardzo ciekawym
zestawieniu kolorystycznym. Jego karoseria została polakierowana w kolorze opalescent
gunmetal, skóry zaś były czerwone. Samochód został gruntowanie odbudowany na
przestrzeni dwóch ostatnich lat przez jeden z najbardziej renomowanych warsztatów
motoryzacji angielskiej w Europie Środkowej. Ten nigdy jeszcze nie zarejestrowany
w Polsce egzemplarz obecnie prezentuje się naprawdę wyjątkowo. Jest to niewątpliwie
najlepsze obecnie dostępne na Europejskim rynku auto z tego rocznika. Jest to idealna
okazja dla inwestora, amatora brytyjskiej motoryzacji z lat 60-tych, aby wejść w posiadanie
prawdopodobnie najpiękniejszej wersji nadwoziowej E-type’a.

Model History
Series 1 Jaguar E Types waere manufactured between 1961 and 1968. They were powered by
an inline six-cylinder 3.8-litre and 269hp engine. The power was sent to the rear wheels via
a 4-speed manual gearbox. In December 1964, the 3.8-litre engine was replaced by a 4.2-litre
new powerplant. It offered almost the same performance, except for different torque.
All E-types had independent front suspension and disc brakes on all wheels as a factory
fstandard. The main difference between 3.8 and 4.2 cars were the bootlid logos. 4.2 had
a “Jaguar 4.2 Litre E-Type” emblem, and 3.8 had “Jaguar” only.
Vechicle History
This series 1 Jaguar E-Type was produced on 8th of November 1962. It was delivered to
New York and its first owner was Zilma Bend. Originally fitted with a manual gearbox, it
was ordered in a very interesting color specification. Its body was of opalescent gunmetal
shade. Leather upholstery was red. The car was completely rebuilt during last two years to
its factory specification. Renovation was conducted by one of the most reputable British
motoring specialist workshops in Central Europe. This E-Type has never been registered
in Poland. Now it presents itself as a masterpiece. It is surely the best of European 1962
E-Types now on offer. This beautifully presented Jaguar is a perfect match for a British
motoring enthusiast and investor.
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Datsun 1600 Roadster 1969
nr kat.

058

• Bardzo rzadki w Europie samochód
• W stanie project-car

Numer nadwozia:
SPL31121850

Szacowana wartość
22 000-32 000 złotych

Historia Modelu
Napędzał go 4-cylindrowy 16-zaworowy
silnik Nissana o pojemności 1600 cm3
i mocy 96 KM przekazywanej na tylną
oś za pomocą 4-biegowej manualnej
skrzyni biegów. Datsun Sport Roadster
był sprzedawany w Japonii pod nazwą
Fairlady. Ten mały 2-miejscowy roadster
miał stanowić konkurencję dla europejskich
producentów takich jak MG, Triumph, Fiat
i Alfa Romeo.

Produkcję rozpoczęto w 1959 roku
modelem o oznaczeniu „S211” i przez
następne lata pojawiły się wersje
SPL212 i SPL310, aby w styczniu 1965
zaprezentować generację SPL311/SP311,
gdzie literka „L” oznaczała kierownicę
po lewej stronie. Większość egzemplarzy
była sprzedawana w Ameryce Północnej
i Japonii. Wyprodukowano około 10 400
egzemplarzy.
Historia Egzemplarza
Prezentowany na aukcji PGE Narodowy
Datsun 1600 jest samochodem w stanie
projektowym. Został on sprowadzony ze
Stanów Zjednoczonych i jest po wszystkich
opłatach. Dysponuje ciekawą patyną
wewnątrz, a karoseria nadaje się do pełnej
renowacji, jednak większość paneli karoserii
jest zdrowa. Samochód wyposażony jest
w nieoryginalny silnik produkcji Mazdy.

• A rare vehicle on the European soil
• In a project-car condition

Estimated value:
22 000-32 000 PLN

Model history
The car was powered by 1600cm3 4-cylinder
16-valve Nissan engine, which produced
96 horsepower sent to the rear wheels by
a 4-speed manual gearbox. It was sold in
Japan where its model name was Fairlady.
This small two seater rwas built to compete
with European cars like MG, Triumph, Fiat

and Alfa Romeo. Production started in 1959
with a model codenamed S211. There were
also several versions in the following years
called SPL212 and SPL310. In January
1965 Datsun has introduced a brand new
generation SPL311/SP311, where the letter
„L” stood for LHD cars. Most of Datsun
Roadsters were sold in Northern America
and Japan. Total production reached about
10 400 cars.
Vechicle History
Presented at the PGE Narodowy auction
Datsun 1600 is a project-car. It was
imported from the United States, and all
import duties were paid. This automobile‘s
interior has interesting patina, and its body
requires a complete restoration. Most body
panels have only surface rust. This car is
fitted with an unoriginal Mazda engine.
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Bardzo dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą ofertą oraz za bycie częścią tak ważnego
wydarzenia jakim dla nas, jak i mamy nadzieje dla Państwa także, była pierwsza Aukcja na
Stadionie PGE Narodowy. Mamy nadzieję, iż pojazdy które zaprezentowaliśmy na niej spełniły
Państwa oczekiwania.
W przypadku jakichkolwiek zapytań na temat tych samochodów czy też przyszłych naszych
działań serdecznie zapraszamy do kontaktu: telefonicznego +48 22 395 61 26 , czy też
mailowego kontakt@ardorauctions.pl . Do zobaczenia wkrótce.
Ekipa Ardor Auctions
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