Allegro › Fotografia › Aparaty fotograficzne › Kolekcjonerskie
Dodaj tę kategorię do ulubionych
Sprzedaj swój przedmiot w tej kategorii

Szukaj

c Szukaj w tytułach i opisach g
d
e
f
g
b Szukaj w Kolekcjonerskie
c
d
e
f

przedmiot nr 1488403520

SIDAOPTYKA...Unikat...1937 r...aukcja BCM
powiększ

Dane
Aktualna cena

356,50 zł

Sprzedaż zakończona

Do końca

Zakończona (śro 16 mar 2011 11:05:38 CET)

Kupujący: p...1 (26)
Kwota do zapłaty: 356,50 zł (plus ewentualne koszty

Sprzedający

dziabakpm (242)

transportu)
Zobacz dane Kontrahenta
Wystaw komentarz
Zapłać przez Płacę z Allegro

Zadaj pytanie Sprzedającemu
Obejrzyj inne przedmioty Sprzedającego
Liczba ofert

10

Najwyższa oferta

p...1 (26)

Lokalizacja

Radom

118

Dostawa i płatność
Płatność z góry

Paczka pocztowa ekonomiczna

9,50 zł

Odbiór osobisty

0,00 zł

Zapłać przez
Płacę z Allegro
Płatność przy
odbiorze

Dodatkowe informacje o dostawie i płatności
...stan aparatu widoczny jest na zdjęciach,nie znam się na aparatach fotograficznych
nie wiem czy jest sprawny czy nie ...odpowiadając na liczne pytania aparat nie ma
żadnego pokrętła...

Opis

SIDAOPTYKA 1937
W istniejącej już wytwórni zegarków K. Żelazkiewicza i E. Niepanicza uruchomiono produkcję aparatów na licencji Fritz
Kaftanski  Berlin.
Dane techniczne:
 format 24x24mm
 migawka 1/50s i B
 obiektyw 1:8/35mm.

 format 24x24mm
 migawka 1/50s i B
 obiektyw 1:8/35mm.

Galeria zdj ęć

kliknij aby powi ę kszy ć

Dodano 20110304 10:12

....Nie wysyłam za granicę .... ...stan aparatu widoczny jest na zdjęciach,nie znam się na aparatach fotograficznych nie wiem czy jest sprawny czy
nie ...odpowiadając na liczne pytania aparat nie ma żadnego pokrętła...
Dodano 20110312 22:49

.w aparacie znajduje się jedna szpulka.

Lista ofert kupna
Użytkownik

Cena:

Data

p...1 (24)

356,50 zł

śro 16 mar 2011 11:05:29 CET

c...g (38)

351,50 zł

śro 16 mar 2011 11:04:45 CET

e...a (29)

310,00 zł

śro 09 mar 2011 18:44:21 CET

p...k (157)

140,00 zł

śro 16 mar 2011 10:32:03 CET

w...o (367)

135,00 zł

czw 03 mar 2011 21:56:44 CET

a...a (992)

130,00 zł

czw 03 mar 2011 08:19:28 CET

j...e (210)

123,45 zł

śro 02 mar 2011 23:01:11 CET

p...9 (396)

102,52 zł

śro 02 mar 2011 15:20:34 CET

o...s (28)

100,00 zł

śro 02 mar 2011 21:48:54 CET

e...1 (56)

22,00 zł

śro 02 mar 2011 11:12:49 CET

Dlaczego nie widać nazw Kupujących?
Wyświetle ń: 680
O Allegro

Usługi i narzędzia

Serwisy zagraniczne

Grupa Allegro
Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj ę regulaminu

