
www.samochodyzanglii.plwww.samochodyzanglii.pl
info@samochodyzanglii.pl info@samochodyzanglii.pl 

Specjalizujemy się w sprowadzaniu aut osobowych,Specjalizujemy się w sprowadzaniu aut osobowych,
maszyn budowlanych i rolniczych z Wielkiej Brytaniimaszyn budowlanych i rolniczych z Wielkiej Brytanii ..

"Samochody zawsze były Naszą pasją""Samochody zawsze były Naszą pasją"

Pełna kompleksowość iPełna kompleksowość i
profesjonalizm:profesjonalizm:

◦ od kupna samochodu dood kupna samochodu do
transportutransportu pod Twój pod Twój
dom,dom,

◦ podpisujemy umowy ipodpisujemy umowy i
dokonujemy płatności,dokonujemy płatności,

◦ załatwiamy wszystkie formalnościzałatwiamy wszystkie formalności związane z dokumentami: import  związane z dokumentami: import 
używanych samochodów z Wielkiej Brytanii, używanych samochodów z Wielkiej Brytanii, 

◦ sprawdzamy stan techniczny każdego samochodusprawdzamy stan techniczny każdego samochodu,,

◦ sprowadzamy samochody na części,sprowadzamy samochody na części,

◦ szybka dostawaszybka dostawa  kupionych w UK aut, motocykli, quadów...kupionych w UK aut, motocykli, quadów...

◦ transport pomiędzy Anglią a Polską oraz Niemcami, Holandią, Belgią i transport pomiędzy Anglią a Polską oraz Niemcami, Holandią, Belgią i 
FrancjąFrancją

POMAGAMY W ODZYSKANIU DOWODÓWPOMAGAMY W ODZYSKANIU DOWODÓW
REJESTRACYJNYCH V5REJESTRACYJNYCH V5
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Sprowadzamy z Anglii również samochody zabytkowe!Sprowadzamy z Anglii również samochody zabytkowe!

◦ znajdujemy egzemplarze w znajdujemy egzemplarze w 
bardzo dobrym staniebardzo dobrym stanie i w  i w 
atrakcyjnej cenie,atrakcyjnej cenie,

◦◦ oferujemy transport aut  oferujemy transport aut  
stanowiących dobrą baze do stanowiących dobrą baze do 
renowacji,renowacji,

◦ sprowadzamy samochody bezwypadkowe i powypadkowesprowadzamy samochody bezwypadkowe i powypadkowe ,,

ImportujemyImportujemy
również prawdziwerównież prawdziwe
londyńskie taksówkilondyńskie taksówki

Taxi Fairway, TaxiTaxi Fairway, Taxi
TX1 i TX2.TX1 i TX2.

Potrzebujesz profesjonalnych maszyn budowlanychPotrzebujesz profesjonalnych maszyn budowlanych
albo rolniczych? Sprowadzimy je dla Ciebie!albo rolniczych? Sprowadzimy je dla Ciebie!

ZADZWOŃ DO NAS:ZADZWOŃ DO NAS:

komórka (Polska): komórka (Polska): 0048 502 581 2490048 502 581 249

komórka (Anglia): komórka (Anglia): 0044 759 8064 8440044 759 8064 844
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