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AUDI
 � AUDI A6 C4, cena 6.400zł, poj. 2.0B, rok prod. 

1995, stan bardzo dobry, tel. kom. 602 430-288

BMW
 � BMW X3 cena 28.900zł, 2.0 BENZYNA 150KM, rok 

prod. 2006, 4x4 serwisowany, pierwszy właściciel, tel. 
601 320 510, 605 203 523 

CHEVROLET
 � CHEVROLET CAPTIVA, cena 31.900zł, poj. 2,0D, 

rok prod. 2010, 4×4, PRZEBIEG 147.000KM, kupiony w 
polskim salonie, tel. 504 020 044, 501 506 688

CITROËN
 � CITROËN C3 PICASSO cena 25.900zł, poj. 1,6D, rok 

prod. 2013, nawigacja, ekskluzywna wersja, klimaty-
zacja, tel. 504 020 044, 501 506 688

 � CITROËN C3 PICASSO, cena 14.900zł, poj. 1.6HDi, 
rok prod. 2011, stan bardzo dobry, tel. kom. 602 430-
288

 � CITROËN C3, cena 28.900zł, poj. 1,2B, rok prod. 
2015, klimatyzacja, tel. 504 020 044, 501 506 688

 � CITROËN C5, cena 28.900zł, poj. 2,0D, rok prod. 
2011, Kombi, tel. 504 020 044, 501 506 688

DACIA
 � DACIA DUSTER, cena: 53.900zł, poj. 1.6, rok prod. 

2017, przebieg 40.000km, serwis ASO, pierwszy wła-
ściciel, salon PL, bezwypadkowy, stan idealny, tel. 696 
882 993

 � DACIA LOGIN, cena 29.000zł, poj. 1,2B, 7-osobo-
wa, rok prod. 2015, tel. 504 020 044, 501 506 688

FIAT
 � FIAT DOBLO cena 27.800zł, poj. 1.6MULTIJET 

105KM, rok prod. 2013/2014, klimatyzacja, kupiony 
w polskim salonie, pierwszy właściciel, serwisowany, 
F-VAT23%,  tel. 601 320 510, 605 203 523 

 � FIAT PANDA, cena 2.500 zł, poj. 1,1B, rok prod. 
2003, tel. 793 953 911

 � FIAT PUNTO cena 26.900zł, poj. 1.4 BENZYNA, rok 
prod. 2014, klimatyzacja, kupiony w polskim salonie, 
serwisowany, pierwszy właściciel, tel. 601  320  510, 
605 203 523 

FORD
 � FORD MONDEO, cena 23.900zł, poj. 2.2TDCi, 

200KM, rok prod. 2013, kupiony w salonie, bogate wy-
posażenie, stan bardzo dobry, tel. kom. 602 430-288

HYUNDAI
 � HYUNDAI i30, cena 38.900zł, poj. 1,4B, rok 

prod. 2013, przebieg 91.000km, tel. 504  020  044, 
501 506 688
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 �OPEL INSIGNIA, cena 36.000zł, poj. 2.0D, 
rok prod. 2014, przebieg 130.000km, kupiony 
w salonie, bezwypadkowy, tel. 501 721 142

 �OPEL INSINGNIA cena 71.700zł, poj. 
2.0CDTI 170KM, rok prod. 2018, kupiony w 
polskim salonie, serwisowany, pierwszy wła-
ściciel, tel. 601 320 510, 605 203 523 

 �OPEL MOVANO L2H2 cena 43.500zł, poj. 
2.3CDTI 150KM, rok prod. 2013, pierwszy 
właściciel, serwisowany,  tel. 601  320  510, 
605 203 523 

 �OPEL TIGRA II, cena 8.900zł, poj. 1,8B 16V, 
rok prod. 2006, klimatyzacja, kabriolet, twar-
dy dach, tel. kom. 602 430-288

 �OPEL ZAFIRA, cena 20.900zł, poj. 1.7CDTi, 
rok prod. 2012, 7-osobowy, tel. 602 430-288

PEUGEOT
 � PEUGEOT 3008, cena 38.800zł, poj. 

1,6HDi, rok prod. 2013, tel. 504  020  044, 
501 506 688

 � PEUGEOT PARTNER cena 39.900zł, poj. 
1.6HDI, rok prod. 2017, SALON serwisowany, 
tempomat, faktura VAT23%, tel. 601 320 510, 
605 203 523 

RENAULT
 � RENAULT CAPTUR, cena 54.000zł, poj. 

1,0B, rok prod. 2017, przebieg 11.000km, 
kupiony w salonie, bezwypadkowy, tel. 
501 721 142

 � RENAULT MASTER L3H2 cena 54.900zł, 
2.3DCI, rok prod. 2015, serwisowany, 
pierwszy właściciel, faktura VAT23%, tel. 
601 320 510, 605 203 523 

SKODA
 � SKODA OCTAVIA cena 54.500zł, poj. 

1.6TDI, rok prod. 2017, NAVI FULL LED kupio-
ny w polskim salonie, serwisowany, pierwszy 
właściciel, tel. 601 320 510, 605 203 523 

 � SKODA OCTAVIA cena 62.700zł, poj. 
1.6TDI 115KM, rok prod. 2019, SALON ser-
wisowany, faktura VAT23%, tel. 601 320 510, 
605 203 523 

 � SKODA OCTAVIA cena 67.900zł, poj. 
1.5TSI 150KM, rok prod. 2019, SALON PL ser-
wisowany, pierwszy właściciel, faktura VAT 
23% tel. 601 320 510, 605 203 523 

SMART
 � SMART FORFOUR cena 12.700zł, poj. 1.1B, 

rok prod. 2006, klimatyzacja, radio CD pierw-
szy właściciel, tel. 601 320 510, 605 203 523 

 � HYUNDAI SANTA FE, cena 109.000zł, poj. 
2,0D, rok prod. 2017, przebieg 76.580km, 
4×4, czarny kolor, tempomat, wspomaganie 
kierownicy, czujnik deszczu, czujnik parko-
wania, centralny zamek, tel. 504  020  044, 
501 506 688

 � HYUNDAI i20, cena: 22.900zł, poj. 1.2 
benzyna, rok prod. 2010, kupiony w polskim 
salonie, drugi właściciel, przebieg 102.000km, 
stan bardzo dobry, tel. 696 882 993

JAGUAR
 � JAGUAR XJ, cena 15.900zł, poj. 3.2benz., 

rok prod. 1998, bogate wyposażenie, stan 
bardzo dobry, tel. kom. 602 430-288

KIA
 � KIA RIO, cena 63.000zł, poj. 1,4, rok prod. 

2020, przebieg 14.000km, kupiony w salonie, 
tel. 501 721 142

 � KIA SPORTAGE, cena 27.900zł, poj. 2.0D, 
150KM, rok prod. 2010, tel. 504  020  044, 
501 506 688

 � KIA SPORTAGE, cena 78.000zł, poj. 1,6B, 
rok prod. 2019, przebieg 72.000km, kupiony 
w salonie, tel. 501 721 142

MERCEDES
 �MERCEDES GLA 45, cena 249.000zł, poj. 

3.0B, 4-MATIC, rok prod. 2018, przebieg 
66.770km, biały kolor, wspomaganie kierow-
nicy, elektryczne lusterka, isofix, kamera cofa-
nia, system Start-Stop, elektrycznie ustawia-
ne fotele, tel. 504 020 044, 501 506 688

 �MERCEDES S-KLASSA, cena 54.900zł, 
poj. 4.5B, 4-MATIC, rok prod. 2007, tel. 
504 020 044, 501 506 688

MITSUBISHI
 �MITSUBISHI ASX, cena 42.000zł, poj. 1,8D, 

150KM, 4×4, rok prod. 2012, tel. 504 020 044, 
501 506 688

NISSAN
 � NISSAN JUKE, cena 38.800zł, poj. 1,6B, rok 

prod. 2010, tel. 504 020 044, 501 506 688

 � NISSAN QASHQAI, cena 42.900zł, poj. 
1,6D, rok prod. 2012, tel. 504  020  044, 
501 506 688

OPEL
 �OPEL ASTRA V cena 42.700zł, 1.6CDTI 

110KM, rok prod. 2017, kupiony w polskim 
salonie, klimatyzacja, pierwszy właściciel, tel. 
601 320 510, 605 203 523 

SUBARU
 � SUBARU FORESTER SPORT, cena 

115.000zł, poj. 2,5B, 182KM, SUV, rok 
prod. 2019, przebieg 88.200km, czarny 
kolor, automatyczna skrzynia biegów, tel. 
504 020 044, 501 506 688

TOYOTA
 � TOYOTA AURIS cena 43.800zł, poj. 

1.4D4D, rok prod. 2014/2015, kupiony w 
polskim salonie, serwisowany, klimatyza-
cja, pierwszy właściciel, tel. 601  320  510, 
605 203 523 

 � TOYOTA AVENSIS cena 59.900zł, poj. 
2.0D4D 143KM, rok prod. 2016, serwiso-
wany, pierwszy właściciel, tel. 601 320 510, 
605 203 523 

 � TOYOTA AVENSIS, cena: 45.900zł, poj.  
2.0 D-4D, rok prod. 2015, kupiona w pol-
skim salonie, przebieg 130.000km, serwi-
sowany, zadbany, stan bardzo dobry, tel. 
696 882 993

 � TOYOTA VERSO, cena 37.900zł, poj. 
1,6B, rok prod. 2011, kupiona w polskim 
salonie, tel. 504 020 044, 501 506 688

VW
 � VW PASSAT B8 cena 68.700zł, poj. 

2.0TDI 150KM, rok prod. 2016/2017, pełna 
opcja, kupiony w polskim salonie, serwiso-
wany, tel. 601 320 510, 605 203 523 

 � VW TAIGUN, cena 89.000zł, poj. 
1,4Benzyna, 150KM, rok prod. 2016, ku-
piony w polskim salonie, tel. 504 020 044, 
501 506 688

Dostawcze
 � RENAULT TRAFFIC, cena 18.900zł, 

poj. 2.5DCi, rok prod. 2007, klimatyzacja, 
3-osobowy, stan bardzo dobry, tel. kom. 
602 430-288

CZĘŚCI
 � Sprzedam silnik, skrzynię biegów, 

wszystkie części do VOLKSWAGENA LT35, 
rok prod. 1998, cena od 100 zł do 2.500zł, 
tel. 793 953 911

MASZYNY ROLNICZE
 � Ciągnik rolniczy URSUS 1224, po kapi-

talnym remoncie, z turbiną, rok produkcji 
1990, cena 50.000zł (do uzgodnienia), tel. 
505 646 774



Firma Zajkowski Bosch Diesel Service w Białym-
stoku wdrożyła pełną technologię regeneracji pom-
powtryskiwaczy, w tym zestaw narzędzi firmy 
Bosch do naprawy górnej części pompowtrysków, 
tzw. trzeci poziom naprawy. 
Dzięki użyciu wszystkaich trzech poziomów, któ-
re nasza firma posiada mamy większy wpływ na re-
gulację dawek wtryskowych i sygnału BIP, co z ko-
lei wpłynie na niższe zużycie paliwa oraz możliwość 
dłuższej eksploatacji. 
Weryfikacja i naprawa, regeneracja pompowtry-
skiwaczy Bosch 
VW, Audi, Skoda, Seat: silniki 1.9 TDI, 2.0 TDI, 
2.5TDI (np. VW T5), 5.0 TDI (np. VW Touareg), 
1.4TDI (np. VW Polo), Scania, Volvo, niektóre Ive-
co (np. Stralis)

 � czyszczenie wszystkich elementów wtryskiwacza 
za pomocą metody ultradźwiękowej

 � regulacja ciśnienia otwarcia pompowtryskiwacza
 � montaż części wtryskowej pompowtryskiwacza 

na odpowiednim adapterze testowym Bosch
 � demontaż części wtryskowej pompowtryskiwa-

cza z adaptera Bosch
 � montaż części i po-

dzespołów pompowtry-
skiwacza przy użyciu 
specjalistycznej prasy 
wyposażonej w elektro-
niczny miernik siły fir-
my Bosch

 � w razie potrzeby wy-
miana zestawu napraw-
czego BOSCH

 � wymiana uszczelnień zewnętrznych przy użyciu 
tulei ochronnych 

 � test komputerowy z wydrukiem wartości za-
danych i rzeczywistych na urządzeniu BOSCH 
EPS 815 z przystawką Bosch CAMBOX:

 � pomiary obwodu elektrycznego pompowtry-
skiwacza

 � pomiar dawki wtryskowej i przelewu przy peł-
nym obciążeniu

 � pomiar dawki wtryskowej i przelewu przy czę-
ściowym obciążeniu

 � pomiar dawki wtryskowej i przelewu na bie-
gu jałowym

 � pomiar dawki wtryskowej i przelewu w warun-
kach rozruchu silnika

 � pomiar sygnału początku wtrysku BIP przy 
różnych obciążeniach wraz z badaniem historii 
jego zmian podczas pracy
 � w razie potrzeby regulacja tzw. trzecim etapem 

firmy Bosch
Dotychczas firma Bosch udostępniła następują-
ce poziomy naprawy pompowtryskiwaczy z gru-
py VW: 

 � Poziom 1: Wymiana zestawu końcówki wtrysku, 
sprawdzenie i regulacja ciśnienia otwarcia

 � Poziom 2: Testowanie pompowtryskiwacza na 
stole Bosch EPS815 z użyciem zestawu CAM 847 
(Cambox).
Obecnie wprowadzony Poziom 3 umożliwia wy-
mianę elektrozaworu i regulację skoków iglicy, 
szczelin, a także regulację sygnału BIP badanego w 
poziomie 2. 
Dzięki użyciu wszystkich trzech poziomów napra-
wy zwiększyliśmy udział naprawionych pompo-
wtryskiwaczy, mamy większy wpływ na regulację 
dawek wtryskowych i sygnału BIP, co z kolei wpły-
nie na niższe zużycie paliwa w pojazdach oraz moż-
liwość dłuższej eksploatacji pompowtryskiwaczy.

Bosch  
Diesel Service

www.serwisdiesel.bialystok.pl


