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Dodaj tę kategorię do ulubionych
Sprzedaj swój przedmiot w tej kategorii
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przedmiot nr 1387312075

Aparat Wielkoformatowy Carl zeiss + statyw UNIKAT
powiększ
Dane
Aktualna cena

2 000,00 zł
Cena minimalna nie została osiągnięta.

Do końca

Zakończona (pon 10 sty 2011 21:25:00
CET)

Sprzedający

sobiszek (924)

Nie było ofert kupna
Dla Sprzedającego:
wystaw przedmiot ponownie

Zadaj pytanie Sprzedającemu
Obejrzyj inne przedmioty
Sprzedającego
Dane firmy

666
Lokalizacja

Bydgoszcz

Dostawa i płatność
Płatność z góry
Zapłać
przez Płacę z
Allegro
Przelew
bankowy

Opis

Przesyłka kurierska
Odbiór osobisty po przedpłacie

200,00 zł
0,00 zł

Sprzedający w tej aukcji
nie udostępnia opcji Odbiór w punkcie - poproś o nią
Numer rachunku bankowego
55 1140 2004 0000 3402 6423 6586 (BRE BANK SA)

Sprzedam kolekcjonerski aparat z początku XX
wieku, wykonany z niezwykłą starannością
Jedyny i niepowtarzalny Aparat
wielkoformatowy
kompletny + ogromny statyw.
Aparat jak i statyw jest wykonany z mahoniu.
dokładam jedna kasetę dwustronna.
Aparat po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.
Ten piękny zabytkowy aparat doda uroku
każdemu gabinetowi czy salonowi urządzanemu
w stylu vintage. Poza tym można nim
oczywiście wykonywać zdjęcia na błonach
ciętych
Wszystkie pokrętła i możliwości aparatu
działają.
Mieszek w super stanie brak dziur !!
obiektyw Carl Zeiss na pozostałych elementach
brak tabliczek znamionowych.
Wysyłka około 200 zł lub odbiór osobisty

Zapraszam do oglądania aparatu w sklepie
w Bydgoszczy ul. Nakielska 39

Wszystkich zainteresowanych starą porcelaną i antykami zapraszam do
obejrzenia innym moich aukcji
lub
do sklepu mieszczącego się w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 39,
czynny: poniedziałek - piątek 10 - 17
sobota 10 - 14
Kontakt 504-147-004
Na życzenie wystawiam rachunek.
Nie wysyłam antyków za granice !!!

Telefon: 504-147-004
E-Mail: sobiech.d@gmail.com

Proszę o kontakt jeśli opis aukcji lub
jakikolwiek z jej elementów jest
niejasny.

Koszty wysyłki takie jak na
stronie z przedmiotem.

Wyświetleń: 1481
O Allegro

Usługi i narzędzia

Serwisy zagraniczne

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Grupa Allegro

