
ÄPredám BMW x6 v maxi-
málnej výbave, top stav,
jazdené na diaľnici, servi-
sované originál BMW -
máme doklady, v hodnote
20 000 € - na náklady fir-
my, momentálne pretlako-
vaná prevodovka s výme-
nou oleja za 900 €, nová
batéria za 300 €, letné - zi-
me pneumatiky na originál
BMW diskoch za 4800 €,
nehavarované, bez škra-
banca, dôvod - kúpa no-
vého auta (26.400 €) (
0905 600 306. NR

ÄPredám Audi A6/ 05, 3.0
TDi Quattro 4 x 4, sedan,
4-dver., 2967 ccm, 165
kW - 224 PS, diesel, 268
tis.km, šedá metalíza.
Alarm, EBD/ EBV, posil-
ňovač riad., ABS, ESP,
ASR, DSC, BAS, Airbag
12 x, deaktivácia airba-
gov, indikátor straty tlaku v
pneumatikách (6.300 €)
( 910 538 111. 

ÄPredám nehavarované,
garážované Volvo XC60/
10, vo vynikajúcom tech-
nickom stave, pravidelne
servisované priamo vo
Volvo. Prvý majiteľ, 2400
ccm, 151 kW - 205 PS.
Generácia vozidla 413, 4 x
4, A6, Diesel, Euro 4, 5-
dver .  5 -m iestne .  190
tis.km, modrá tm. farba.
Alarm, Airbag 6 x, EBD/
EBV, posi lňovač  r iad.
ABS, ASR, EDS, Isofix,
deaktivácia airbagov, na-
t á č ac i e  s ve t l ome t y
(11.500 €) ( 0903 268
048. PK

ÄPredám KIA Cee’d 1.6
CRDi VGT LX/ 07, 197
tis.km, 1582 ccm, 66 kW -

90 PS, prevodovka MT5,
5-dverové, 5-miestne,
hatchback, pohon pred-
ných kolies, šedá metalíza
tmavá, deaktivácia airba-
gov, posilňovač riadenia,
ABS, ESP, ASR, BAS, air-
bag 6 x, automatická dvoj-
zónová klimatizácia, elek-
trické predné a zadné ok-
ná, elektrické zrkadlá, vy-
hrievané zrkadlá, rádio/
CD + MP3, centrál, diaľko-
vé ovládanie, palubný po-
čítač (3.500 €) ( 0949
274 784. truckers2626@
gmail.com. BB

ÄPredám Citroen C5/ 10,
diesel, komplet po gene-
rálke motora, lak zodpo-
vedá veku vozidla, zimné
pneu na diskoch. Auto
predávam, lebo mám dve
(4.450 €). Dohoda možná
( 0902 050 500. BA

ÄPredám Mitsubishi ASX
1.6 MIVEC Invite/ 15, 75
tis.km, 1590 ccm, ABS,
ASR, brzdový asistent,
centrá lne zamykanie,
EBD, ESP, immobilizér,
Isofix, deaktivácia airba-
gov, systém kontroly tlaku
v pneumatikách, airbag
kolenný, spolujazdca, vo-
diča a okenné (11.900 €)
( 0908 607 443. SB 

ÄPredám Tata Aria 2.2D/
15, 110 kW - 150 k, 4 x 4,
7-miestne, 40 tis.km, SK
doklady + úplne nové zim-
né pneu. ABS, airbag, po-
silňovač riadenia, centrál-
ne zamykanie, klimatizá-
cia, CD prehrávač, elek-
trické okná, elektrické zr-
kadlá, metalická farba, hli-
níkové disky, immobilizér,
palubný počítač, hmlovky,
tempomat,  au to rád io
(10.950 €) ( 0907 640
247. BA

ÄPredám Mercedes-Benz
GLK 220/ 11, CDI 4Matic
Blue Efficiency, 107 tis.
km, diesel, 2143 ccm, 125

kW/ 170 PS, 7-st. auto-
mat. prevodovka, 4 x 4 po-
hon, farba čierna, SÚV/
Off-road, 5-dver. B ESP,
ASR, ABS, bas, 4ETS-
systém riadenia trakcie,
hsa - rozjazd do kopca, Bi-
xenónové svetlomety +
odbočovacie svetlá + sve-
telný senzor, 7 x airbagy,
dažďový senzor stieračov,
senzor opotrebenia bŕzd,
m u l t i f unkč ný  vo lan t
(16.450 €) ( 0903 514
492. BA

ÄPredám Škodu Roomster/
12, 1.2 benzín, 60 tis.km,
plne funkčné, prvý majiteľ,
nebúrané, zamykanie
centrálne, rádio, hmlovky,
fólie. ABS, airbag, posil-
ňovač riadenia, centrálne
zamykanie, klimatizácia,
CD prehrávač, elektrické
okná, metalická farba, pa-
lubný počítač, hmlovky,
dohodou ( 09 50  324
504. pavuckovamira@
gmail.com.

ÄPredám Hondu Jazz/ 06,
1339 ccm, 61 kW - 83 PS.
Generácia vozidla GD,
mod. 04, P, M5, benzín 5-
dver., 160 tis. km, čierna
metalíza, VIN na vyžiada-
nie v pr ípade záujmu.
Alarm, airbag 4 x, posilňo-
vač riad., ABS, deaktivá-
cia airbagov, automatická
klimatizácia, rádio/ CD,
centrálne uzamykanie, el.
predné okná, el. zrkadlá,
diaľkové ovládanie, multi-
funkčný volant, vonkajší
tep lomer  (3 .000 €) (
0907 050 829. 

ÄPredám osobný automo-



bil Peugeot 206 +, som prvým a
zároveň jediným majiteľom tohto
vozidla, vo výbornom technickom
stave vďaka výbornej starostli-
vosti, 4 x zimné pneu na plecho-
vých diskoch používané 2 roky a
4 x letné pneu na Al diskoch, zn.
Borbet, používané 4 roky. Vo vo-
zidle bola vymenené spojka -
2019 -  o r ig iná l  (3 .700  €)  (
0905920543. BA

ÄPredám Citroen Jumpy 1.6 Hdi/
09, 145500 km. V polovici roku
2018 dovezené z Nemecka - ih-
neď vymenené rozvody, vodné
čerpadlo, kladky - serv. knižka,
olej atď., 145.500 km. Motoricky
výborný stav, interiér vo veľmi
dobrom stave, zadná časť bežné
„mangeln“ - drobné oškreniny,
odreniny zadný blatník a dvere,
výborné jazdné vlastnosti, nízka
spotreba, zimné pneu zosilnené,
predné sú nové. Počet miest na
sedenie 3. Klima nie, el. okná a
zrkadlá, rádio, 2 kľúče, serv. kniž-
k a .  S T K  a  E K  p la t ná  do
23.05.2020. Dôvod predaja - ma-
lá vyťaženosť, auto parkujem v
garáži Europlakete Grün 4 (4.600
€) ( 917 391 153. BA

ÄPredám Ford Focus combi/ 15,
III. generácie, už nový facelift mo-
del, v najvyššej úrovni výbavy Ti-
tanium. diesel 1,5 Tdci 88 kW -
120 k. 6-rýchlostný dvojspojkový
automat PowerShift, serv. knižka,
nádherná farba polárna biela,
veľmi pekné a dizajnovo zaujíma-
vé kombi s bohatou výbavou,
1499 ccm, 88 kW/ 120 PS, 115
tis.km. Automat 6-st. Diesel, po-
ho n  p redný  V IN :
WF06XXGCC6FL48574. Alarm,
EBD/ EBV, posilňovač riad. ABS,
ESP, ASR, EDS. MSR, ADS
(9.290 €) ( 0918 816 805. KE 

PREDAJ
ÄPredám motorku Alfarad 250CC/

19, kvalitnej výroby, vyrábanú pre
nemecký trh. Má benzínový -
štvortaktný vzduchom chladený
motor. Prevodovka 5-stupňová.
Vzadu a vpredu kotúčová brzda,
predné odpruženie teleskopická
vidlica, zadné odpruženie cen-
trálny tlmič, štartér elektrický/
nakopávačka, pneu/ disky: 21"/
18". Nosnosť 180 kg (1.599 €) (
0911 103 237. ZA 

ÄPredám Hondu XL 700V Tran-
salp/ 08, s platným TP, ideálna
mašina na cestovanie a turistiku,
pre viac info stačí písať, volať
(4.200 €) ( 0904 306 430. ita-
lotech1@ gmail.com

ÄPredám síce staršiu, ale veľmi
spoľahlivú výkonnú motorku.
Hondička bola využívaná na
prácu, keďže som pilčík v lese,
tak mi slúžila na robotu, že som
sa v viezol do lesa a domov, gen-
e r á l k a  m o t o r a  -  m ôžem  a j
zdokumentovať, menené aj elek-
trické súčiastky ako zapaľovanie,
r iadiaca jednotka, indukčná
cievka aj s fajkou, sviečka, všetko
originál, nové hadice chladenia,
vodná pumpu, guferá, ložiská.

Motorka ma nikdy nesklamala,
motor ide super, skvelo sprevo-
dované, výkonné. Sú na nej ne-
jaké chybičky krásy, no predsa
som ju využíval do hory, sem tam
nejaká kľudná jazda lúkou alebo
lesom (1.600 €), dohoda istá a pri
rýchlom jednaní sa určite skvelo
dohodneme ( 0902 107 570.
66mato33@ azet.sk. ZA 

ÄPredám Jawu 20, 21, 23, od (250
€). bachracka@ gmail.com (
0915 802 828. BB

ÄPredám Romet Z150/ 09, 8600
km, 7,9 kW. Farba červená (650
€) ( + 48 53 3259 167. PL 

ÄPredám Hondu CFB 600S/ 07,
top ponuka, len 3095 km, 599
ccm, 57 kW - 77 PS. Z, M6, ben-
zín, VIN: Zdcpc38A06F089220.
Padací rám, centrálny stojan, im-
mobilizér, kožený kryt na palivovú
nádrž originál Honda. Prvý ma-
jiteľ, nikdy nebúrané, ako nové,
kúpené v SR, úplná servisná
história, vo veľmi peknom stave,
veľmi málo jazdená, garážovaná.
pravidelne servisovaná, plne
funkčná a pojazdná (3 950 €) (
0903 553 555 každý deň do 21.
hod. PK 

ÄPredám Suzuki Bandit 600s/
2000 (1.600 €) + dohoda možná.
Farba modrá, 71460 km ( 0944
303 955. TT

KÚPA
ÄKúpim pojazdnú motorku s plat-

nými papiermi, na splátky, do
2500 €. Viem dať 300 € hneď a
ostatné po 250 € minimálne a viac
na sp lá tky  mesačne.  P la t iť
budem načas podľa dohody.
Prepis až po dosplácaní motorky.
Značky Honda Shadov 1200.
S uz u k i  D R 600 .  650 .  800 ,
Yamaha Ransalp od 600 ccm.
Alebo niečo podobné, mám 2 me-
tre výšku a zo všetkého vytŕčam
(2.500 €). Moto viem zobrať hneď
po dohode ( 0950 835 446.

PREDAJ
ÄPredám T 815/ 89, SV1 a SV3 Iph

Norstahl H1 a H10 Dumper T815
S V  (3 . 000  € ) ,  S V 3  m á
spevňované bočnice do lomu
(4.800 €) Iph kladivo Norstahl H
1CX (1.400 €), kladivo bolo v Nor-
stahli SK v generálke, po roku
som predal UNC 060 vhodné aj
na minibáger (1.400 €), Norstahl
H 10 Xp (1.800 €) dôvod - zrušil
Unex 431 Iph Norstahl H10xp
vhodné na bager od 20 do 35 ton
(4.800 €) ( 0905 339 540. BA 

ÄVerejné ponukové konanie: Iveco
70C17, EVČ: NR 533 HO, rok
v ý r ob y :  20 14 ,
ZCFC70C1005992368, stav
t a c ho m e t ra :  137  059  k m,
súpisová hodnota (12.500 €).
Súpisová hodnota predstavuje
základ pre výpočet DPH. V 3.
VPK sa speňažuje predmet pre-
da ja  j ednot l i vo ,  min imá lna
p on úk n u t á  k ú pna  cena  j e

s t an ov e ná  vo  v ý ške  60 %
súpisovej hodnoty, ku ktorej bude
v kúpnej zmluve pripočítaná prís-
l u š ná  v ý ška  D P H  (
0911801806. 

ÄPredám Aviu 31T + IT Comet
135-2/ 95, 4 x 4 plošina 13 m, Avia
Praga, Euro 1. Hmotnosť 5 450
kg, celková hmotnosť 6 900 kg,
65 kW, STK 8/ 2019, 76 tis.km, re-
vize 12/ 2017, italská nástavba,
turbo, zimní žhavení, redukce,
uzávěrky, mechy - 5/ 18 nové 4
zadní za 20 tis., izolovaný koš, ko-
vové úložné boxy 6 x, úchyty na
převoz dlouhých tyčí. Skladem
(7.743 €) ( + 420 608 244 780
po-pa od 9.-17. CZ 

ÄPredám Volvo FM13.440/ 08,
cisterna na potraviny, 6 x 2. Euro
4. manuál VIN 950 966986 km,
324 kW, objem 16.000 l, 3 ko-
mory, manuál, motorová brzda,
klimatizácia, stav, pneu 6 x 30%,
4  x  9 0% ,  zadná  z dv í hac i a
náprava, vzadu na vzduchu,
vlastné, čerpadlo, vydaj, tlač, te-
plota, pamäť, ťahanie mlieka -
elektricky a aj hydromotorom,
váha 11940 kg, celková hmot-
nosť 26000 kg (28.680 €) s DPH
( 0914 666 222. 

ÄPredám Volvo FH 13.500/ 20.
Lowdeck 4 x 2. Euro 6. Nové,
neregistrované, VIN 586, auto-
mat, motorová brzda, 2 postele, 2
nádrže, chladnička s mrazničkou,
automatická klíma, nezávislé
kúrenie, nezávislá klimatizácia,
vpredu na vzduchu, možnosť
promptne vypracovať leasingovú
ponuku, špecifikáciu zasielame
mailom na vyžiadanie (101.880
€) s DPH ( 0914 666 222. LV 

ÄPredám Tatru 148 AD 20/ 82, v
BA. Autožeriav, funkčný, platná
STK aj revízia, v malej kabíne
kúren ie  Webas to ,  schopný
prevádzky (14.000 €) ( 0905
339 540. BA 

ÄPredám papiere na Pragu V3S
valník a 10 x šípové kolesá, 80 -
100% stav kolies. Ide o komplet
kolesá ( 0908 354 382. BN

ÄPredám Scania R450/ 15. Euro 6.
Opticruise, retardér, 2 pedále,
VIN 026, 908697 km, kl ima-
tizácia, nezávislá klimatizácia +
kúrenie, 2 x posteľ, 2 x nádrž,
chladnička, vpredu na perách,
stav pneu 10% (21.000 €) (
0914 666 222. LV

ÄPredám Scania R410 Topline/
15 ,  302  k W,  V I N :
YS2R4X20005394269, Euro 6, 2
x lôžko, chladnička, prídavné
diaľkové strešné svetlá, retardér,
pneu vpredu 385/ 65 - stav 10
mm, pneu vzadu 315/ 70 - stav 8
mm, monitorovanie zaťaženia
náprav, medzi nápravové spo-
jlery (41.130 €) ( 0911 603 673.
PO 

ÄPredám Volvo FH 13.500 Low-
deck/ 19. Euro 6 VIN 496 + FVG
Flexliner podvalník na 3 ťahače,
VIN: 496 + 176, 1368 km, auto-
mat, motorová brzda, hydraulika,
klimatizácia, nezávislé kúrenie, 2
x posteľ, 1 x nádrž, chladnička,
vpredu na vzduchu, bixenony,
svetelná rampa, line assistent,
núdzové brzdenie, sledovanie
mŕtveho uhla, stav pneu 100 %,
kotúčové brzdy, stav pneu 20 %,
zadná natáčania náprava, navi-
jak, stav pneu 100 %, váha 9960
kg, celková hmotnosť 36000 kg,,

Cena za súpravu (238.800 €) s
DPH ( 0904 999 990 . LV 

ÄPredám brnenskú kabínu na Ze-
tor. Kabína je bez skiel (350 €) (
0915 749 625. NM

ÄPredáme Tatra 815 UDS 114a/
87, komplet funkčnú, okamžite
možné nasadiť na prácu. STK a
EK platné do 2019. Nový ta-
chometer. Pretesnené piesty
zdvihu (10.500 €) ( 0903 286
646. BA 

ÄPredám Scaniu R450 R 450 LA 4
x2 MEB/ 16, 13000 ccm, 336 kW,
VIN: YS2R4X20005422267.
Registration date: 3/ 21/ 2016.
Euro type:  SCRModel Year:
2016. Gearbox: GRSO905R.
Gearshift: opticruise Number of
gears: Fuel capacity: 1400 ltr.
Front 1 axel pressure: 7500.000.
Rear axle: R780. Rear 1 axle
pressure: 11500.000. Axle con-
figuration: 4 x 2 Wheel basis:
3700. Noise level: 80.0. Suspen-
sion: pneumatické pérovanie,
AC, Aux Heating, Diff lock, Re-
tarder (50.000 €) ( 0911 698
820. SC 

ÄPredám piesty na Belarus, sú
nové, nepoužité, originál, piest-
nica je 55 mm (60 €) ks/ prípadne
dohoda/. MA - okolie osobný od-
ber, alebo pošlem, aj do Českej
republiky ( 0905 300 261

ÄPredám zváračku Mig-Mag, málo
používanú (90 €) ( 0907 596
035.

ÄPredám novú prevodovku na
ruský buldozér Stalinec T 130 - T
170. Prevodovka je komplet,
originál ruská. Osobný obder MA
okolie, alebo po dohode pošlem,
posielam aj do ČR ( 0905 300
261. MA

PREDAJ
ÄPredám manuálnu prevodovku

na Suzuki Swift, Ignis na motor
1.3 benzín, 2WD, kód motora
M13A, 2005 - 2010, repasovaná
(30 0  € )  +  v á š  s t a r ý  k us  na
výmenu. badajoz@ pobox.sk (
0945 448 483. NZ

ÄPredám kolesá Dezent. Rozteč 4
x 100, str. diera 60,01. ET 35, 4
ks, 1 pár s dobrými gumami 1 pár
s ojazdenými, dohodou ( 0904
156 501. TO

ÄRozpredám Škodu Octavia 1.9
tdi, 81 kW, combi, strieborná,
facelift, predná kapota s maskou
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100, predný nárazník 100, predný
blatník 50 kus, predná kompletná
stena s chladičmi 60, predné
svetlá 25 kus, dvere kompletne
ustrojené 50 kus, zadný kufor 50,
zadný nárazník 40, zadné svetlá
15 kus, kolesá 25 kus, zimný
vzor, predné otoče 25 kus, s
tlmičom a brzdičmi, poloos 15
kus, motor 400, kód ASV, turbo
100, prevodovka 150, prístro-
jovka 50, volant, páčky, spínačka
30, sedačky celý set 40, zadné
brzdiče 20 kus, strešný tapacír
30, čelné okno 20, ostatné veci
dohodou ( 0950 705 723. MT

ÄRozpredám na náhradné diely
Škodu Superb II. Motor 2.0 tdi, 125
kW. Kód motora CBB CBBB.
Prevodovka 6q manuál. Kód
prevodovky KNY. Interiér kožený,
koža, elektrické sedačky, šoférova
pamäťová, 2 x výhrev. Svetlomety
bi-xenony natáčacie. Hmlové svet-
lomety .  Multifunkčný volant.
Rádio Columbus, kolesá R18
Themisto, dve nové zimné pneu
( 0948 889 468. CA

ÄPredám úplne nové pneumatiky
Matador MP92 Sibir Snow, 205/
55 R 16 91T, 4 ks (40 €) ( 0949
858 757. SL

ÄRozpredám na diely Volkswagen
Jetta 1.9 tdi/ 09, 77 kW, sedan
striebornej farby, 112 tis.km, mo-
tor BLS, kód prevodovky JCX, kód
farby vozid la LA7W, predná
kapota 100, predný blatník 70 kus,
predný nárazník 130, chrómová
maska chrompake 70, kompletná
stena s chladičmi 130, predné
svetlá 40 kus, motor komplet us-
trojený len osadiť a jazdiť s 3-me-
sačnou zárukou ko BLS 1100 €,
prevodovka 5-st. kód JCX 250 €,
DPF filter 250 €, čelné okno 20,
baterka 30, filter box 25, baterkový
box 25, kolesá 16“ 50 kus, predné
otoče 30 kus, poloosy 20 kus,
dvere kompletné 70 kus, zadný
kufor 100, zadný nárazník 60,
zadná náprava kompletná s
brzdičmi 100, zadné vonkajšie
svetlá 30 kus, rádio 20, pyropásy
20 kus, kožený volant 50, airbag
volantový 30, sedačky celý set
50, zrkadlá 20 kus, ostatné veci
dohodou ( 0950 705 723. MT

ÄPredám zadnú repasovanú
nápravu na Renault Laguna 1,
hatchback, na bubon s ABS, na
kotúč  s  ABS, mám aj  na iné
Renaulty, pošlem kuriérom na
dobierku, aj na východ, písomná
záruka 2 roky, po dohode namon-
tujem v N.Zámkoch, starý kus
treba vrátiť, cena (180 €). bada-
joz@ pobox.sk ( 0945 448 483.
NZ

ÄPredám štartér na Favorit (25 €)
( 0908 769 006. MA

ÄPredám predné blatníky  na
Škodu Fabia vo farbe auta. Blat-
ník vo farbe zelená metalíza - kód
farby 9770 je v cene (99 €), úplne
nový diel do farbe vášho auta
podľa kódu farby. Posielame aj
kuriérom po celom Slovensku (
0948 527 556. BB 

ÄPredám 4 ks 17" Al diskov model
Estemo, rozteč 5 x 112, s letnými

pneu 225/ 45/ 17 značky Nexen.
Hĺbka dezénu 6 mm. Pasujú pre
VW Sharan, Seat Alhambra, Ford
Galaxy (350 €) - dohoda možná
( 0905 731 978. PD

ÄPredám staršiu Bluetooth riadiacu
jednotku s označením 3C8 035
729G, vyrobená február 2008.
Jednotka je plne funkčná, bola
namontovaná v Passate 3C rok
2008.  Odber osobne,  a lebo
pošlem na dobierku ( 0915 552
083. MI

ÄRozpredám Passat B4, pasuje aj
na B3 niektoré diely plecharina:
dvere komplet 4 ks,  predná
kapota, predné blatníky, predná
maska, predné svetlá, zadné
s v e t l á ,  s merov ky  p redné ,
nápravnica, riadenie, volant + air-
bag, prístrojová doska kompletná
+ airbag, brzda ručná, bočné sklá
zadné, hagusy, predný nárazník,
koberce vnútorné, koberec do ku-
fra, dojazdovka, nádoba ostrek-
ovača, nádoba na vodu, chladič,
prevodovka, poloosy, brzdové
platničky 2 x, predné náboje,
k o t úč e ,  v nú t o rné  p las t y ,
posilňovač bŕzd, spätné zrkadlo
vnútorné, riadiaca jednotka k air-
bagom, pyropásy, predné tlmiče,
uloženia tlmičov, madlá vnútorné
a  k op ec  i né ho . . .  č o  n ie  j e
napísané skús te  pýta ť .  i ta-
lotech1@ gmail.com ( 0904 306
430. NR

ÄPredám prístrojovú dosku z Oc-
távie 2 TDI RS. Je plne funkčná, s
PIN kódom. Vhodná pre Škodu
Octavia 2 TDI od roku 2004 do
2009. Po dohode viem aj vymeniť
v o  vaš om v oz id le  +  vše tko
prispôsobiť. Odber osobne v okolí
MI (80 €), alebo pošlem na do-
bierku ( 0915 552 083. MI

ÄRozpredám Jeep Grand Chero-
kee 3.1 Tdi, európska verzia -
predná kapota olúpaný lak (60 €),
predný nárazník (120 €), predný
blatník (50 €) kus, kompletná
stena s chladičmi (130 €), predné
svetlá (40 €) kus, motor komplet
ustrojený, len osadiť a jazdiť
(1100 €) ,  prevodovka auto-
matická (500 €), kolesá (50 €)
kus, predná náprava komplet us-
trojená (250 €), zadná náprava
kompletná (250 €), dvere kom-
pletné (80 €) kus, zadný kufor
(120 €), zadné svetlá (20 €) kus,
zadný nárazník (60 €), volant
koža (50 €) kus, spínačka (50 €),
rádio (40 €), prístrojovka 1 (50 €),
ostatné veci dohodou ( 0950
705 723. MT

ÄPredám štartér na Felíciu (25 €)
( 0908 769 006. MA

ÄPredám 4  ks komplet  obuté
zimné pneu na Al diskoch, Mata-
dor, rozmer 225/ 45 R17 91H.
Vhodné pre Hyundai a Kia, doho-
dou ( 0908 196 700. KE

ÄPredám hlavu na Mercedes 2.2
CDI, komplet osadené ventily +
guferá (460 €) ( 0905 921 684.
BB

KÚPA
ÄKúpim havarované nepojazdné

Suzuki Swift, MK6 2005 - 2010,
kód motora M13A, 2WD, 4WD,
prípadne aj nepojazdný, dovoz
alebo bez TP, potrebujem to na
ND, cena dohodou, ponúknite (
0945 448 483. NR

ÄKúpim nepoužité eldro EB125/
60C125 ( 0905 287 721. PD

Ä Liptovský Hrádok - pekný rek-
onštruovaný, zariadený byt, 63
m2,  sídlisko Vyšné Fabriky. Byt
má zasklenú loggiu, komoru/ špa-
jzu v byte, bezpečnostné dvere,
alarm, patrí k nemu pivnica, k by-
tovke patrí pozemok o výmere
2880 m2, vlastné parkovanie
(67.000) ( 0905 706 844.

ÄNové Zámky - veľký 2-izb. byt vo
výbornej lokalite, 68,5m2 byt,
nové plastové okná, kompletná
rekonštrukcia kúpeľne, sprchový
kú t  a j  vaňa.  V  pred izbe je
zabudovaný roldor. Podlahy me-
nené za plávajúce, v izbe lakované
(62.500) ( 0940 588 886. 

ÄDunajská Streda - 2-izb. byt - no-
vostavba v centre - Rotunda,
hlavný vchod, 3. poschodie,  40,5
m2 + 11,5 m2 terasa. Byt je
vhodný aj ako kancelária ( 0918
738 150.

ÄPúchov - 4-izb. byt po čiastočnej
rekonštrukcii, Obrancov Mieru -
širšie centrum, na 1./ 3 posch.
zatepleného domu. Jeho dispoz-
ičné riešenie umožňuje viacero
možností, pretože má 4. samo-
s ta t né  nep r i ec hodné  i z by
(114.000) ( 0915 151 324.

ÄPredám pekný 3- izb.  byt na
Svätoplukovej ulici. V blízkosti
centrum, pošta, potraviny, škola,
škôlka, 62 m2,  2. podlažie bez
výťahu - prerobený - balkón - či-
astočne zariadený - p ivnica
(115.000 €) ( 0903 880 310.

ÄNitra - krásny a zariadený 3-izb.
byt, ktorý prešiel tento rok kom-
p le tnou rekonštrukc iou ,  na
sídlisku Klokočina, na Dunajskej
u l .  B y t  s a  nac hádza  na  5
poschodí v panelovom bytovom
dome, ktorý prešiel kompletnou
rekonštrukciou (98.500) ( 0903
425 347.

ÄNové Zámky - 2-izb. byt,  T.G.
Masaryka, 68,5 m2, pivnice 3 m2,
na 1./ 7 posch., s výťahom, par-
kety, dlažba. Okná plastové, ro-
hová vaňa, sprchovací kút. Od-
delené WC. Vybavenie kuchyne
(61.900) ( 0908 583 729.

ÄRimavská Sobota - čiastočne
zrekonštruovaný 3-izb. byt,
77m2, na sídlisku Západ, v OV,
na 7/ 8 posch., výťah, plastové
okná, plávajúce podlahy, na
chodbe a v kuchyni je dlažba,
nové bezpečnostné dvere, nové
dvere v kúpeľni, na WC a na šat-
n í k u ,  k úp e ľ ň a  b o l a  z rek-
onštruovaná 2 roky späť (52 000
€) ( 0902 435 862.

ÄBánovce nad Bebravou - 2-izb.
byt, 57 m2, na 1 poschodí. V byte
je začatá kompletná rekonštruk-

cia, možné dokončiť podľa vlast-
ných predstáv (28.500) ( 0903
366 733.

ÄTrenčín - 2 + KK byt, 50 m2 na
Hollého ulici, na prvom poschodí
zatepleného panelového by-
tového domu s výťahom. Byt je v
pôvodnom stave, vyprataný a
p r i p ravený  k  rekonš t rukc i i
(61.900) ( 0917 510 741.

ÄŠtúrovo - 4-izb. byt s balkónom,
garážou a záhradkou, 82 m2, ko-
m o ra ,  m á  p las t ové  okná ,
murovanú kúpeľňu, podlahy, dre-
vené parkety,  PVC, dlažba.
Garáž sa nachádza na prízemí
bytového domu. K bytu patrí
veľká pivnica ( 0905 659 793.

ÄNové Zámky - 3-izb. byt s ko-
morou a špajzou, na ul. S. H. Va-
janského, 74m2, pivnice 3 m2, na
1./ 7 posch. s výťahom, parkety,
PVC, stierky, tapety. Okná plas-
tové (67.990) ( 0908 583 729.

ÄRožňava - 3-izb. byt na sídlisku
Juh,  p reš ie l  kompletnou rek-
onštrukciou, zmena dispozície,
vstavané skrine, plastové okná, v
zateplenej bytovke s novým výťa-
hom, bytovka veľmi udržiavaná, v
blízkosti škola, škôlka, autobusová
zástavka, parkovanie (59.500) (
0905 730 687.

ÄK o m ár no  -  če rs tv o  z rek-
onštruovaný 3-izb. byt, 65 m2, na
VII. sídlisku, kompletne zrek-
onštruovaný. Vchodové dvere
bezpečnostné. Okná plastové so
žalúziami, plávajúca podlaha a
keramická dlažba. Vymenené
bol i všetky inžinierske siete
(73.500) ( 0948 373 050.

ÄNitra - slnečný 3-izb. byt, 75 m2,
na Klokočine, v pôvodnom stave,
na  7 . /  7  posch.  Bytový dom
prešiel rekonštrukciou fasády,
zateplením, výmenou rozvodov v
stupačkách,  zrekonštruovaná
strecha (86.000) ( 0911 079
636.

PREDAJ
ÄPredám Bb - trubku Amati - Ex-

celent, s kufrom a nátrubkom -
plne hrateľný stav ( 0907 639
659.

ÄP redám B-k r íd lovku  A mat i
Kraslice, 100% stav, nástroj je
plne funkčný, osobný odber. (
0908 283 691.

ÄPredám B-klarinet Kawai Special
s puzdrom, vo výbornom stave
(150 €). Dohoda možná ( 0904
167 026. 

ÄPredám ručne vyrábanú fujaru z
čiernej bazy. Vhodné ako darček.
V ponuke sú rôzne prevedenia -
ve ľkost i, zdobenia a ceny (
0944 282 019.

ÄPredám akordeón StarTone -
harmoniku pre začiatočníkov. Ak-
ordeón StarTone - harmonika. Je
vhodný pre začiatočníkov i pok-
ročilých. Akordeón obsahuje 22
klávesov a 8 basov Váha 2,5 kg.
Odošlem aj na dobierku (249) (
0940 174 525.
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ÄPredám digitálne piano SPD 100
s kladivkovou mechanikou, 3
pedále je úplne nove zabalené,
ešte záruka, doprava po dohode
(440) ( 0951 305 956.

ÄPredám 80-basový akordeón
Delicia Carmen II vo výbornom
stave, ako nový, plus pridám aj
vak na akordeón, všetko spolu
(370) ( 0902 867 698.

ÄPredám, takmer nový 80b akor-
deón Delícia, v 100% stave (290)
( 0905 961 729.

ÄPredám kláves, ako nový, hraný
len doma, stav nového nástroja,
sú tam aj porobene štýly ( 0940
241 589.

ÄPredám heligónku Popular. V do-
brom, používanom stave, plne
funkčná (200 €) ( 0915 692 676.

ÄPredám celé husle v 100% stave
(100) ( 0911 542 077.

ÄPredám celé husle, s láč ik  a
puzdro komplet (125 €), dohoda
( 0902 073 756.

ÄPredám celé husle so sláčikom a
puzdrom, komplet (260 €), alebo
dohodou. Pošlem aj na dobierku
( 0904 167 026.

ÄPredám per fek tné  d revené
tenorové ukulele v 100% stave,
ani škrabanček, ladí v oktávach, v
cene je kvalitné puzdro, pošlem aj
na dobierku (59) ( 0951 305
956.

ÄPredám heligónky s krásnym
zvukom ( 0905 397 422.

ÄPredám heligónka/ harmonika
nemeckej výroby, z Klingenthalu -
Weltmeister, z privátnej zbierky
na predaj. Harmonika je vhodná
pre najmenších a väčších začia-
točníkov. Hrá krásne, technicky
super. Dobový dizajn a svetlá
farba (265) ( 0944 491 464.

ÄPredám harmoniku Weltmeister,
ladenie GCF, vo veľmi dobrom
stave, je naladená, aj s puzdrom.
Dohoda na cene možná (400) (
0902 341 064.

ÄPredám heligónku. Je nanovo
naladená (590 €) ( 0904 502
015.

ÄPredám gombíkovú harmoniku v
pevnom puzdre, + prenosný vak
na chrbát, používanú jeden rok,
všetko vo vynikajúcom stave (
0904 480 360, Beluj.

ÄPredám ladičku Tama TW 100
Tension Watch. Výborná vec,
avšak ju nevyužijem. Nová stojí
100 €. Na cene sa viem dohod-
núť, pošlem dobierkou alebo aj
osobne vyzdvihnutie ( 0948 040
125.

ÄPredám lacno nový ozembuch,
výška 150 cm so strunením pod
blanou, aj na dobierku ( 0902
814 137.

ÄPredám pady na cvičenie + kopák
aj hajtka ( 0915 518 713. 

PREDAJ

ÄPredám Hrob mojej sestry (7,90
€), Deň, keď si zmizol (6,95€),
Žena v kajute 10 (6,50 €), Nájdi ju
(6,50 €), Ani nepípni (6,70 €),
Nové dievča (7,90 €). Ceny kníh
sú vrátane poštovného - list,  vy
mi peniaze pošlete na účet (
0950 515 053.

ÄPredám knihy: Gossip girl knihy,
každá po (5 €) + pošta, 2. Lauren
Conrad knihy, každá po (5 €) +
pošta ( 0904 674 371.

ÄPonúkam Vám knihy z edície
S T O P Y ,  m in .  odber  2  ks ,  v
prípade odberu viac kníh možná
dohoda, možný osobný odber
PP, LE, SNV: T.M.Reid - Krásna
otrokyňa, r.v.1964, 1.vydanie,
veľmi dobrý stav (4 €), H.Seku-
lová - Dúhový koktail, r. v. 1964, 1.
vydanie, veľmi dobrý stav (4 €),
Nikolai Toman Ruky hore, r. v.
1965, 1. vydanie, veľmi dobrý
stav (5 €), J.F.Cooper - Červený
pirát, 1966 (3 €), K. May - Old
Surehand I, r. v. 1967, 1. vydanie,
veľmi dobrý stav (4 €), 6. K. May -
Winnetou II, r. v. 1973, 3. vydanie,
dobrý stav, známky používania (2
€), K. May - Winnetou III, r. v.
1973, 3. vydanie, dobrý stav,
známky používania, A. Christie -
Nakoniec príde smrť, r. v. 1979, 1.
vydanie, veľmi dobrý stav (3 €) (
0911 627 194.

ÄPredám: Sher lock Holmes -
Veľká kniha poviedok, zostavil
Otto Penzler, nová, nerozbalená,
zatavená vo fólii (40 €) + poštovné.
( 0915 240 497.

ÄPredám dobrodružné romány - 6
kusov spolu za (1 €), zašlem aj na
dob ie rku .  Kontak t  ma i lom:
jarda.jarda232@gmail.com, 

ÄPredám veľmi vzácne vydanie
Prostonárodných slovenských
povestí, napísal Pavol Dobšin-
ský. Predám len ako celok, nie po
častiach. Cena za komplet (300
€). Kontakt na mail: ivuska01@
gmail.com alebo ( 0907 635
647.

ÄPredám knihu od jedného z na-
jväčších bojovníkov za práva
Slovákov v 19. st. Jozef Miloslav
Hurban: Gottšalk. Historickú
povesť Gottšalk vydal vydavateľ
Kober v roku 1861. Kniha sa
skladá z dvoch častí, ktoré sú
spolu zviazané v pevnej väzbe.
Jedna v las tnícka  peč ia tka.
Vzhľadom na vek výborný stav (
948 317 859.

ÄPredám knihy: Yoram Yovell -
Láska a jiné nemoci (3 €), Edita
Steinová (2 €), Figliar Pedro (2 €),
Winkler - Perom A Mečom (2 €),
Dvořák - Odkryté Dejiny (3 €),
Schonfelder - Liečivé Rastliny (4
€), Léo Malet (3 €), Školská Sága,
1, 2, 3 (3 €/ks), Venturi - Dokonalá
Manželka (2 €), Angelika A Jej
Láska (2 €), Karl May - Syn Lovca
Medveďov (3 €) ( 0910 159 753.

ÄPredám knihy Martin Andersen
Nexo: Ditta dcéra človeka (2 €),
Francoise Dorinová: Chod za
mamou,..ocko pracuje (3 €),
Gabriela Zapolská: Sezónna
láska (2 €), Karol Hulman: Som
nevinná (2 €), Krystyna Bervin-
ská: Con Amore (2 €), A. Maurois:
Dve lásky Philippa Marcenata,
Irving Stone: Smäd po živote (4 €)
( 0902 131 281.

ÄPredám 2 knihy Dominika Dána:
Kožené srdce a Na podpätkoch
(6 €), ks. Vo výbornom stave, raz

prečítané. Osobný odber BA
alebo platba na účet s poštovným
- balík na poštu 3€ ( 0917 418
859.

ÄPredám knihy: 1. Storočie šakalov
(5 €), Osud trónu Habsburského (5
€), Súmrak mafie (4 €), Škrtič z
Not t inghil lu  (4 €) ,  Komando
Venuša 3 (3 €) ,  Zami lovaný
blázen, v češtine (5 €), Alfred
Hitchcock ponúka Príjemné zi-
momriavky (5 €), Podozrivý zmi-
zol, Čierna banka, Otrokári (
0904 599 365.

ÄPredám knihy staré knihy: Pohy-
b l i vý  te rč  &  Ná jd i  obe ť ,  Na
nedeľu, Cudzinec v raji, Kto obe-
sil samovraha, Smrť v Bostone,
Tajomstvo špionáže, Čierne ro-
zlúčky, Ľudská beštia, Vražedná
kniha - Hlas zo záhrobia, Noc v
močiari, Razia na pravé poludnie,
Mŕtvy chytá živého, Jedna smrť
nestačí, Pištoľ na predaj ( 0908
442 800.

ÄPredám knihu Jeruzalem, od
autorky Selam Lagerfolová.
Osobne v BA, TO alebo poštou
( 0911 230 684.

ÄPredám knihu Ustráchaný hrdin-
ský život ženy zvanej Fleur Lafon-
tainová. Osobne v BA, TO alebo
poštou. ( 0911 230 684. 

ÄPredám knihu Sestra Carrie, od
autora Theodor Dreiser. Osobne
BA, TO alebo poštou ( 0911 230
684.

ÄPredám Tri tragédie - Rómeo a
Júlia, Hamlet, Otello. Kniha je
viazaná v koži. Vydal Ikar 2009.
Pôvodná cena 26 ,9 € .  Bo la
predávaná po povodni. Má aj
pečiatku. Povodeň 15.8.2010.
Spodný ok ra j  kn ihy  mierne
zvlnený. Inak kniha nebola vôbec
používaná ( 0949 633 274.

ÄPredám úplne novú knihu Doktor
spánok od Stephena Kinga.
Originálny názov: Doctor Sleep.
Jazyk slovenský. Rok vydania
2019. Rozmer 125 x 200 mm.
Počet strán 636 (9 €) + poštovné
alebo osobne Spišská Nová Ves
( 0902 653 568. 

ÄPredám knihu Encyklopédia, od
Pavla Kršáka - Novoveké olym-
piády ( 0949 180 102.

ÄPredám knihy Encyklopédia ho-
meopatie - Andrew Lockie (40 €),
Homeopatická terapie - akutní
patologie, chronické patologie
(50 €), iba spolu. Homeopatie,
vztahy mezi léky (15 €), Philip
Kotler - Marketing, management
(3 0  € ) .  K o n t a k t  na  m a i l :
ivuska01@ gmail.com ( 0907
635 647.

ÄP redám Ot tovu  všeobecnú
encyklopédiu M-Ž v stave novej
knihy (5) ( 0915 046 258.

ÄPredám knihu Veľký obrazový at-
las vtákov, autorom je Jan Han-
zák. Kniha v dobrom stave (
0918 154 693.

ÄPredám knihu Láska k šutrúm,
kniha je vo veľmi zachovalom
stave bez poškodenia. Kniha má
312 strán náučnej literatúry o
nerastoch a horninách, má veno-
vanie pre Janku od autora knihy
Marcela Vaněka (14) ( 0907
061 760.

ÄPredám knihu - Emile Zola - Ra-
dosť žiť. Osobne v BA, TO alebo
poštou ( 0911 230 684.

ÄPredám dva historické romány s
egyptskou tematikou. Jocelyn
Godard - Egypťanky/Boj o trún a
C h r i s t i an  J acq  -  E g y p ts ký
sudca/Zákon púšte. Každá z kníh
(8 €). Knihy sú vo veľmi dobrom
stave, len na Egypťankách je
trošku poškodený rožtek prebalu
(16) ( 0918 811 445. 

ÄPredám životopisný román o
českom barokovom maliarovi
„Jan Kupecký“ - kniha prvá +
kniha druhá, v iazané spolu.
Autor: Ľudo Zúbek. Vyšlo v de-
cembri 1938. V dobrom stave. Asi
skôr pre bibliofila a zberateľa.
Vyšlo 4300 číslovaných výt-
lačkov. Tento konkrétny výtlačok
má číslo 845. Cena dohodou do
(10 €) ( 0903 031 222.

ÄPredám len  kompletnú sériu,
knihy sú vo vynikajúcom stave a
nepoškodené, pre zberateľa je to
skvost: 1. Hviezdnaté nebo, Dr.
Ján A. Wagner, 315 str. 2. Ako som
zabila svoje dieťa, Pierre L’Ermite,
271 str. 3-4. - dva zväzky v jednej
knihe. Slovenský Frazeologicky
Slovník, Peter Tvrdý, 738 str. Keď
Rumy Ožijú I., Jozef Branecky,
281 str. Keď Rumy Ožijú II., Jozef
Branecky, 302 str. Unionizmus,
Dr. Valerij S. Vilinskij, 353 str. +
dodatok Tiché Boje - Rozprávky,
Jo lana Cirbusova,  235 st r . ,
Nerastné bohatstvo Slovenska a
Podkarpa tske j  Rus i ,  Anton
Kovalik, 214 str. + mapa v zadnej
časti, Duša moderného človeka,
Dr. Fr. Sawicki, 247 str. ( 0949
208 872.

ÄPredám knihy: Grázlik Gabo a
rýchle prachy (2,5 €), Grázlik
Gabo a všivavá invázia (2,5 €), pri
odbere spolu (4 €) ( 0907 699
793.

ÄPredám detské knihy, dobrý stav
- neroztrhané, 1. dinosaury - vy-
dav. Tatran (5 €), Jurský park - fil-
mový pr íbeh autor Jane Ma-
sonová (5 €), pri odbere spolu (8
€), ( 0907 699 793.

PREDAJ
ÄPredám používanú, ale veľmi

z a chov a lú  rohovú  l av i cu  s
odkladacím priestorom (30) (
0908 634 785.

ÄPredám krásnu drevenú Tchibo
vitrínu, pôvodná cena 229 €, nová
cena (100 €) a v sérii so zrkadlom
nová cena (20 €), vo výbornom
stave. Rozmery vitríny: šírka 50
cm hĺbka 40 cm výška 145 cm (
0910 672 286.

ÄPredám jedálenskú súpravu -
sklenený stôl 80 x 120 a štyri biele
stoličky eko koža, kúpené Mobe-
lix pred dvoma rokmi, cena za
komplet (80) ( 0902 781 670.

ÄPredám rohovú policu, farba
jelša, v. 260, h. 43 cm (35 €) (
0908 205 391.

ÄPredám starožitný nábytok -
jedálenský stôl, rozťahovateľný,
so štyrmi čalúnenými stoličkami,
vitrínu, veľký príborník, skrinku,
dve čalúnené stoličky s operad-
lami - jeden set z hľadiska štýlu a
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vyhotovenia, preto sa predáva
spolu, nie po kusoch. Cena po
osobnom dohovore ( 0904 565
452.

ÄPredám jedálenský stôl, drevo,
vrch stola sklo. Stoličky biela koža
- nepoškodené. Stôl (160 €) šírka
90 dĺžka 180 cm Stoličky 1 ks (35
€) ( 0908 921 379.

ÄPredám ako novy jedálenský stôl
183 cm/ 102 cm (90 €) ( 0907
751 755. 

ÄPredám dvojmiestny gauč, šírka
150 cm, výška 85 cm, hĺbka 90
cm ( 0903 706 399.

ÄPredám celokožený gauč krémovej
svetlej farby lemovaný drevom.
Gauč 3 + 2 kreslá. Zachovalý,
vhodný aj do priestoru (400) (
0915 237 762.

ÄPredám koženú pohovku v do-
brom stave, šírka 185 cm, výška
83 cm. Pošlem na dobierku (180)
( 0905 488 611.

ÄPredám 2 kreslá - aj jednotlivo,
cena za 1 kus (250 €). Pošlem na
dobierku ( 0905 488 611.

ÄPredám gauč oranžovej farby,
textilný poťah, s vankúšmi na
opieracej časti, na sedenie pre 3
dospelých ľudí, možné rozložiť na
posteľ, vo veľmi dobrom stave.
Rozmer gauča v zloženom stave
d x š x v: 200 x 74 výška v op-
eradle x 44 cm výška sedacej
časti od podlahy (45 €) ( 0918
195 314.

ÄPredám takmer novú, asi dva
mesiace dozadu kupovanú po-
hovku. Je rozkladacia, dá sa na
nej  pohodlne vyspať .  Nemá
úložný priestor. Top stav ( 0918
693 135.

ÄPredám pohodlné rozťahovacie
kreslo, v: 100 cm, š: 75 cm, v
béžovej farbe, na kolieskach (40)
( 0905 263 046.

ÄPredám nepoužívané hojdacie
kreslo s podnožkou. Pôvodná
cena bola 250 € (150) ( 0907
961 431.

ÄPredám obývaciu stenu bez elek-
troniky, veľká skrinka v-206, h-42,
š-70, spodná skrinka, dl - 266, h-
52, v-36, závesné skrinky, v-90,
h-50, š-65, farba slivka, slonová
kosť (150) ( 0918 160 021.

ÄPredám používanú obývaciu
stenu dekor slivka a matná biela.
Dĺžka asi 330 cm a hĺbka užšia
časť 40 cm širšia časť 50 cm.
Výška as i  2 m.  Dve sklenené
vitríny s osvetlením, v strede tv
stolík aj s otvorom na káble. Šuplík
ma poškodené bežce. Ale funguje.
Cena dohodu pri rýchlom jednaní
(50) ( 0902 146 732.

ÄP re dá m  ob ý v ac i u  z o s tav u
zakúpenú v Kike. Celková dĺžka
spodných skr in iek  260 cm.
Skrinky sa dajú rozdeliť na 3 kusy.
Možná je a j  iná kombinácia
skriniek. Celkový stav veľmi do-
brý (150) ( 0907 372 608.

ÄPredám obývaciu zostavu v
peknom stave. Osobne Matúšk-
ovo. Š. 3,70 m, h. 60 cm, v. 2,20 m
(100) ( 0905 646 983.

ÄPredám obývaciu stenu. Skladá
sa zo štyroch samostatných
častí. Šírka najdlhšej skrine je 1
m, ostatné majú 83 cm (150) (
0904 160 019.

ÄPredám obývaciu stenu sek-
torovú z Decodomu, 10-ročnú.
Stena má zadné podsvietenie
(100) ( 0910 591 901.

ÄPredám obývaciu stenu, veľmi
zachovalá, ako nová. Cena doho-
dou. ( 0904 895 369.

ÄPredám sektorový nábytok (30 €)
( 0904 478 838.

ÄPredám starožitnú skriňu, resp.
sekretár, vo výbornom stave. V
prípade záujmu ( 0905 234 718.

ÄPredám 2 ks rovnakých skríň -
dub, vešiaková časť, polica, veľký
šuplík (100 €) za obe. KE okolie
dovoz možný (100) ( 0908 669
515.

ÄPredám dvojdverovú skriňu,
masív orech, šírka 119 cm, výška
174  cm ,  h ĺbka  60  c m,  a
trojdverovú skr iňu z masívu
orech, šírka 177 cm, výška 174
cm, hĺbka 60 cm + nočný stolík
(20 €). Cena spolu (220 €). Aj
samostatne ( 0903 706 399.

ÄP redám s k r iňu,  vhodnú  do
spálne, izby, chodbu. Veľmi do-
brý stav ( 0917 114 943.

ÄPredám skriňu do predsiene, so
zrkadlom vešiakom skriňou.
Rozmery v cm: šírka 161, výška
199, hĺbka 32,5 (75) ( 0915 601
697.

ÄPredám posteľ aj s matracom.
Rozmer 160 x 200 (70) ( 0908
598 190.

ÄPredám manželskú posteľ, aj
nočné s to l íky .  180  x  200,  s
roštom, bez matracov (150) (
0907 488 898.

ÄPredám manželskú poste ľ  s
úložným priestorom, šírka 150
cm, dĺžka 205 cm, dĺžka matraca
190 cm, výška 40 cm (50) (
0903 706 399.

ÄPredám nepoužívanú masívnu
detskú,  resp. jednolôžkovú
posteľ s rozmerom matraca 90 x
200 cm. Rozmer postele 207 x
97,5 cm, výška 40 cm. Celková
výška zadnej steny je 85 cm. V
cene sú rošty a nočný stolík s
rozmermi 35 x 35 x 40 cm. (
0903 791 160.

ÄPredám dvojročnú posteľ 90 x
200 cm s úložným priestorom +
rošt a matrac. Málo používané
(150 €) ( 0908 316 230.

ÄPredám zachovalú pohovku s
úložným priestorom a možnosťou
rozloženia. Základný rozmer 200
x 76. Len vlastný odvoz (80) (
0905 883 389.

ÄPredám 2 takmer nové váľandy s
úložným priestorom, 80 x 200 cm.
V á ľ a n d y  bo l i  m in im á lne
používané a  s lúž i l i  len  ako
núdzovka v hosťovskej izbe (80
€) za obe, alebo (40 €) ks ( 0948
944 273.

ÄP redám z achov a lú  rohovú
koženú sedačku plus 1 kreslo,
značka MSJ,  pôvodná cena
2900 €, teraz (490) ( 0903 418
784.

ÄZ a  odv oz  da ru jem  ve ľ mi
zachovalú sedaciu súpravu. Je
zložená z rozkladacej pohovky a
jedného kresla. K dispozícii je i
kuchynská l inka a obývacia
stena. Odvoz možný kedykoľvek
( 0903 772 258.

ÄPredám sedaciu súpravu 3+1+1.
Sedačka je rozkladacia, plne

funkčná, bez poškodenia (150)
( 0910 957 113.

ÄPredám zachova lú sedaciu
súpravu, gauč a dve kreslá (100)
( 0903 158 949. 

Kúpim starý dom alebo
chatu  v oblasti Horná Marík-
ová až po Makov, najlepšie

lúka pri potoku, pri hore
alebo väčší pozemok, blízko

potoka, na chovateľské
účely. Podmienku je iba
elektrina 0910 161 979.

PREDAJ
ÄDolná Lehota - rodinný dom,

po z em o k  60 0  m 2 ,  do m po-
zostáva z 2 izieb, kúpeľne, k
do m u  pa t r í  eš te  ga ráž  s
hospodárskou budovou, dom je
napojený na elektrickú, vodu
(22.000) ( 0910 211 873.

Ä Ľubeľa - starší, čiastočne pod-
pivničený rodinný dom postavený
v päťdesiatych rokoch, je určený
na kompletnú rekonštrukciu.
Podľa potreby nového majiteľa sa
môže uvažovať  o úplnej  de-
molácii, prístavbe alebo nad-
stavbe domu (46.000) ( 0905
960 358.

Ä Liptovská Porúbka - rodinný dom
s garážou a krásnou záhradou s
ovocnými stromami v lokalite
Nízkych Tatier, pozemok cca 800
m2, nachádzajú tri objekty a
záhrada. Rodinný dom je dre-
vený, celoplošne podpivničený,
114 m2, priestranná garáž s
dielňou, vstup z asfaltovej prístu-
povej cesty a drevené hospodár-
ske budovy (42.900) ( 0905 960
358.

ÄČadca, časť Podzávoz - rodinný
dom v pokojnej a tichej časti, s do-
brou dostupnosťou, na pozemku
1138 m2. Dom je priestranný,
podpivničený, s podkrovím, s
krásnym upraveným pozemkom
a pekným výhľadom na okolitú
p r í rodu ,  5  oby tných  i z ieb  -
kuchyňa (145.000) ( 0949 833
900.

ÄBzince pod Javorinou - starší
vidiecky dom vhodný na chalupu
alebo aj na trvalé bývanie, 123
m2, pozemok 710 m2. Dom sa
nachádza v zastavanej časti
pr iamo v  cen tre obce. Je to
pôvodná stavba z roku 1945, aj s
pôvodným zariadením (49.990)
( 0903 366 733.

ÄKotešová okres Bytča - rodinný
dom. Zastavaná plocha cca 80
m2, pozemok 765 m2. Dom je
napojený na všetky inžinierske
siete ako elektrika, vodovod a
kanal izácia -  bez p lynu, po-
zos t áva  z  p r ízem ia ,  kde  j e
vstupná chodba, obývačka,
terasa, kuchyňa s jedálňou a
kúpeľňa s WC. Na poschodí sú
dve priestranné izby s balkónom
a WC s kúpeľňou (132.000) (
0905 700 597.

ÄNitra - trojpodlažný starší RD v na
Zobore, úžitková plocha 197 m2,
plocha pozemku 679 m2. Dom je
tehlový, je v pôvodnom stave,
vhodný na rekonštrukciu, inak
plne funkčný, situovaný na tichej
super lokalite, krásny výhľad
(194.900), dohoda možná (
0905 400 568.

ÄVrútky - rodinný dom - novostavba,
postavený z Ytongu, zastavaná
plocha je 118 m2, pozemok 1189
m2, strecha sedlová, 4 izby +
kuchyňa, kúpeľňa, špajza. Ponúka
sa v prevedení holodom a má v
dome urobené okná a vonkajšie
dvere  -  e lek t r i ku  -  vodu a
kanalizácia ( 0949 511 114.

ÄDolné Semerovce ,  Lev ice -
rodinný dom 120 m2, celková
výmera  pozemku 3827 m2,
chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa
s obývačkou a dve izby, prešiel
nedávno kompletnou rekonštruk-
c iou ,  z a tep len ý ,  š k rab aná
omietka, plastové okná a dvere,
nová strecha, stierky. Podlaha
dlažba a plávajúca. Rozvod elek-
triny nový. Kúpeľňa a WC po rek-
onštrukcii, má vlastnú studňu, pri-
pojený na kanalizáciu, veľká
záhrada (37.990) ( 0905 521
710.

ÄNýrovce, Levice - útulný rodinný
dom, 130 m2, celková výmera
pozemku 3135 m2. Dom je v
pô vo dnom  s t av e ,  v s tupná
chodba, kuchyňa, 2 x špajza,
kú pe ľ ňa ,  5  i z i eb ,  om ie t ky ,
betónové podlahy, drevené okná,
v 1 izbe a v kuchyni sú na stro-
poch zachovalé hrady, vaňa,
umývadlo, dlažba, obecná voda,
elektrika, kúrenie je na drevo v
krbových  kachl iach, d ie lňa,
garáž, studňa, originál pec na
pečenie chleba, letná kuchyňa,
pivnica, chl ievy a prístrešok
(22.000) ( 0944 052 013.

ÄChmeľov - rodinný dom vhodný aj
na chalupárčenie, na mierne sva-
hovitom pozemku o výmere 802
m2. V obci, ktorá je vzdialená 18
km od Prešova,  je základná
občianska vybavenosť - MŠ, ZŠ,
pošta, obchod a dva kostoly. Dom
sa nachádza v tichej lokalite
(33.000) ( 0905 508 929.

ÄUdiča - rodinný dom na veľmi
peknom a tichom mieste, so
záhradou, postavený v roku
1960, v pôvodnom stave, jed-

5INZERÁT



nopodlažný, s možnosťou dorobiť
podkrovie, ktoré má aj balkón, po-
zostáva zo vstupnej verandy,
chodby, vstup do podkrovia,
kúpeľne, samostatného WC,
kuchyne, špajzy, obývačky a
spálne, podpivničený - 2 veľké a
jedna malá pivnica. Vykurovanie
kotlom na pevné palivo, elektrika,
obecný vodovod, odpad - žumpa
(108.000) ( 0903 709 910.

Ä Lozorno - pokojnej časti veľký
ro d i nný  dom  so  z áh radou ,
postavený v 50. rokoch, zas-
tavaná plocha 300 m2, obytná
plocha má 250 m2, v pôvodnom,
ale veľmi zachovalom stave, bol
t r v a lo  obý vaný .  O b jek t  j e
zmiešanej konštrukcie, suchý a
bez viditeľných poškodenia, päť
izieb a kuchyňa, ÚK, plynový ko-
tol,  aj piecka na tuhé palivo,
betónové podlahy, obecný vodo-
vod, na pozemku kopaná studňa,
ve ľká hospodárska budova,
dreváreň (154.980) ( 0940 521
564.

ÄBeluša - dvojpodlažný rodinný
dom na rovinatom, slnečnom
pozemku 1297m2, garáž pre dve
autá ,  s todola,  1 .  podlaž ie -
kuchyňa, spálňa a chodba so
schodiskom, komora s precho-
dom do hospodárskej budovy. 2.
podlažie - kuchyňa, obývačka s
väčším balkónom, dve spálne,
chodba, komora, kúpeľňa, samo-
statné WC a vstup do podkrovia
spojeného s veľkou stodolou. V
podkroví je možnosť dorobenia
ďalšej bytovej jednotky (88.000)
( 0903 709 910.

ÄChocho lná  Ve lč i ce  -  s ta rš í
rodinný dom s veľkým pozemkom
1637 m2, v pokojnej lokalite obce,
na pozemku sa nachádza starší
rodinný dom, ktorý je možné rek-
onštruovať, prípadne sa dá na
pozemku postaviť nový rodinný
dom (65.000) ( 0903 366 733.

ÄHorné Dubové, okr. Trnava - jed-
nopodlažný tehlový rodinný dom,
samostatne stojaci, postavený
bol cca na konci 60. rokov, začatá
rekonštrukcia, ktorá nebola dok-
ončená. Rekonštruovaná bola
strecha vrátane trámov na prvej
časti domu, elektrina v celom
dome, plastové okná na celom
dome, zateplenie domu, urobená
je tiež nová terasa. Dom po-
zostáva z dvoch častí (74.990) (
0908 807 791.

ÄRichnava - slnečný dvojpodlažný
dom v tichej lokalite obce, 526 m2.
Je v pôvodnom stave, postavený v
roku 1986. Prvé podlažie po-
zostáva z chodby, kuchyne,
kúpeľne a WC, technickej miest-
nosti, plynový kotol, skladové pri-
estory a garáž. Druhé podlažie
tvoria štyri nepriechodné izby a
predsieň. Pred domom je pries-
tranná terasa s kozubom. Na
pozemku domček o rozlohe 21
m2 - bývalá predajňa potravín,
ktorá by po prerábke novým ma-
jiteľom mohla slúžiť ako ďalší by-
tový priestor (46.500) ( 0944
164 677.

ÄR u ž om b er ok  -  2 - po d l ažný
rodinný dom, 120 m2, blízko cen-
tra mesta, celý podpivničený s
ďalšou podlahovou plochou cca
40 m2. Pozemok 312 m2 je rovi-
natý, slnečný, oplotený, prístupný
z dvoch strán s vybudovaným
prístreškom (69.990) ( 0 908
926 869.

ÄP ieš ťany  -  rod inný  dom na
Vodárenskej ulici, úž. plocha cca
65 m2, pozemok 55 m2. Zas-
tavaná plocha 41 m2, vstupná
chodba, kuchyňa, kúpeľňa s
vaňou spojená s toaletou a pries-
tranná obývacia izba so schodmi
na poschodie. Na poschodí je
samostatná spálňa, detská izba a
šatník. Izby na poschodí sú od-
d e l en é  s ad ro k a r tónov ým i
priečkami, ktoré je možné po-
sunúť alebo úplne zrušiť (84.900)
( 0949 833 900.

ÄZvolenská Slatina - starší, sčasti
zrekonštruovaný rodinný dom so
zariadením, len sa nasťahovať a
bývať, v tichej lokalite a s veľkou
záhradou 1400 m2, spoločný
vchod na pozemok, všetky siete
voda, plyn, kanalizácia, elektrika
(25.900 €) rýchle jednanie - do-
hoda istá 0950 585 556.

ÄRožňava - RD po rekonštrukcii, v
širšom centre mesta. Pozemok
600m2, má 4 izby, kuchyňu, 2 x
kúpeľňu, napojený na elektriku,
vodu, kanalizáciu, plyn na hranici
pozemku a  v las tná s tudňa.
Kúrenie tuhé palivo, črepové
kachle, elektrika, možnosť re-
a lizácie ústredného kúrenia
(99.000) ( 0917 102 967.

ÄTomášikovo okres Galanta -
veľký 4-izb. rodinný dom. Zas-
tavaná plocha 170 m2, pozemok
600 m2, pozostáva zo vstupnej
haly, chodby s krbom, 3 izby,
veľká obývačka, WC, kúpeľňa,
kuchyňa a špajza, plastové okná
a spredu nové vonkajšie žalúzie,
zozadu vnútorné žalúzie, pod-
pivničený (140.000) ( 0919 261
590.

ÄOrechová Potôň - 3-izb. rodinný
dom v tichej lokalite v obci, v
pôvodnom, ale v zachovalom
stave, postavený z tehly. Strecha
je pôvodná škridlová sedlová,
plastové okná, drevené podlahy a
PVC podlahy. Kúrenie - kotol na
tuhé palivo a plynové kachle,
napojený na elektrinu, plyn a
kanalizáciu (64.900) ( 0919 453
778.

ÄVe ľký Ký r  -  č ias točne zrek-
onštruovaný rodinný dom na 24 á
pozemku. Záhrada 1754m2,
prešiel čiastočnou rekonštruk-
ciou: nové plastové okná, nová
strecha, a nový plot.  Dom je
vhodný k nasťahovaniu (59.999)
( 0902 715 979.

PREDAJ
ÄPredám výkonné kachle, malý

sporák, na vrchnej platni sa dá
var iť ,  l ia t inové kachle majú
vysokú výhrevnosť, hlboké ohni-
sko, šamot v poriadku (115 €) (
0909 104 339. 

ÄDarujem 6 starých interiérových
dverí. 4 krát ľavé a 2 krát pravé (
0905 855 773. 

ÄPredám teplovodný kotol, značka
Unical, výkon 20 kW, funguje na
vykurovací olej, naftu a rôzne
oleje v kombinácii, malé rozmery,
jednoduché ovládanie, naštartu-

jem - predvediem (600) ( 0903
408 773. 

ÄP re dá m  po už í v aný  k o to l  v
bezchybnom stave, palivo - topný
ole j  a lebo naf ta  a lebo kom-
b i ná c ia ,  p lne  au tom a t i c ká
p rev ádzk a ,  j ednoduché
bezpo ruc hové  ov ládan ie ,
možnosť pripojenia izbového ter-
mostatu, vysoká účinnosť - veľmi
nízka spotreba. Váha cca 70 kg
(600) ( 0944 793 753.

ÄPredám plastové okná, v. 1350,
š. 1730, 4 ks, a v. 1200, š. 1350, 2
ks (70) ( 0903 142 436.

ÄPredám cca 250 ks očistenej
starej tehly ( 0903 718 894.

ÄP re dá m  zv yš ok  z  kom ínov
Schiedel, Stabil A Kombigas (
0905 589 149. 

ÄPredám 10 kusov cestných
panelov. Orava (400) ( 0907
812 382. 

ÄPredám vý ťahovú plošinu k
stavebnému výťahu (120) (
0905 701 495. 

ÄPredám dosky na šalovanie.
Dĺžky cca 4 m. Šírka 20 - 30 cm.
Cca 2 m3 (90 €) m3 ( 0902 669
938.

ÄPredám betónové podvaly na
c es tu ,  op lo ten ie  a lebo  na
spevnenie svahu bez nakládky (5
€) ks ( 0911 843 262.

ÄP re dá m  v ý s u v nú  m a rk íz u
použitú, šírka - 2 400 mm, vy-
sunutie - 2 000 mm, upevnenie -
na stenu, pohon - ručný (120) (
0904 935 925.

ÄP re dá m  H a k i  l e šen ie  a j  s
podlážkami, mám aj 2 m stojky a
3 m pozdĺžniky (200) ( 0903 515
912.

ÄPredám kované schody so štyrmi
stupnicami, používané. Šírka -
1180 mm, výška - 800 mm + 950
mm zábradlie, hĺbka - 1100 mm,
šírka stupnice - 280 mm (370) (
0907 633 712.

ÄPredám 350 ks stojok, z ktorých
300 ks má 2,95 m a 50 ks 2,75 m.
Cena za 1 ks (1,30 €), na cene sa
určite dohodneme ( 0948 485
358.

ÄPredám staré dubové hranoly,
rôzne rozmery. Cena dohodou
rozumná dohoda, treba prísť
pozrieť ( 0949 723 428..

ÄPredám oceľové preklady v tvare
„I“, rozmer 190 x 500 x 12000
mm, 4 ks ( 0905 747 226.

ÄPredám interiérové dvere, 1 ks 80
cm a 1 ks 70 cm, aj jednotlivo.
Cena za kus (35 €) aj s kľučkami
( 0907 177 757. 

ÄPredám staré očistené tehly (
0905 589 149.

ÄPredám predpäté betónové prek-
lady TT 120/ 74/ 2100 cm. Dajú sa
po už i ť  na  s t a vbu  s t ropu .
Množstvo 18 ks ( 0905 747 226.

ÄPredám kotol na tuhé palivo. Ko-
tol bol využívaný na vykurovanie
haly, plne funkčný. Možnosť
obhliadky v Púchove. Dôvod pre-
daja - výmena za elektrický. Cena
dohodou (500) ( 0902 166 733.

ÄPredám použité plastové okná, z
vonku hnedé, z vnútra biele, 2040
x 1750 2 sklo (25) ( 0905 563
382.

ÄPredám drevené zachovalé
garážové dvere. Rozmer 2,6 m x
2,2m. Bez zárubne. Možná do-
hoda (200) ( 0910 226 907. 

ÄPredám interiérové dvere, šírka
80 cm, ľavé (30) ( 0910 644 160.

ÄPredám bukové nástupnice
hrubé 2,8 cm, rozmer 100 x 30,
zaoblená predná hrana. Mám 30
ks. Možnosť poslať kuriérom. Kus
(15 €) ( 0910 518 506. .

ÄPredám podlahový konvektor na
vykurovanie, ventilátory 12 V DC,
AC, termostat, trafo 230 V/ 12 V,
vrchné krycie mriežky drevené.
Rozmery v cm d x š x v = 123 x 7 x
7, 100 x 7 x 3,5, 80 x 12,5 x 8,5, 80
x 12,5 x 4,5, 70 x 12,5 x 8,5, 70 x
12,5 x 4,5 (20) ( 0905 439 186.

ÄP redám s ta rú  t eh lu .  Teh lu
predám po (0,25 €) ks. Na predaj
ponúkam cca 17 paliet po 200
kusov. Tehlu predám iba pri celk-
ovom odbere, no je možná aj do-
hoda. Osobný odber v Trnave (
0907 602 435. 

ÄPredám PVC lišty pod podlahové
kúrenie, dĺžka 2,5 m, 40 kusov
(10 €) ( 0914 273 105. 

ÄPredám dvere 80 cm presklené
pravé, 2 ks, 60 presklené pravé, 1
ks. Cena symbolická (5 €) ks (
0905 121 967.

ÄPredám hrubostenné rúry  s
dĺžkou 2,9 - 3 m, priemer rúr je 8,8
cm, 7 cm, hrúbka stien je 5 - 6
mm, cena za kus (30 €) ( 0911
486 521.

ÄPredám stĺpiky betónové, rozmer
8 x 10 cm, dĺžka 240 cm, mám aj
zopár pozinkované železné,
dĺžka 220 cm ( 0905 675 769.

ÄPredám 13 ks schodiskových
stupňov 1000 x 300 x 40. Lepené,
opracované, bez povrchovej
úpravy, brest ( 0919 041 121.

ÄPredám plastové okno. Dĺžka 195
cm, výška 135 cm. Jedna polka je
pevná, druhá je aj na vetračku
(120) ( 0907 736 723.

ÄPredám zachovalé interiérové
dv e re .  Ľav é  80  a  ľavé 60  s
kľučkami. cena za kus (18) (
0949 700 416. 

ÄPredám šalovacie svorky na
šalovanie vencov, múrikov atď.
( 0948 247 045.

ÄPredám plechovú strešnú krytinu.
Nepouž i tá ,  v  hnede j  fa rbe .
Rozmery krytiny: výška 40 cm,
šírka 121,5 cm. Hrúbka plechu
0,50 mm. Laty pod krytinu sa uk-
ladajú každých 35 cm. Cena za 1
kus (2,75 €). Vhodná na rodinné
domy, prístrešky, altánky ( 0903
558 586. 

ÄPredám sadrokartónové dosky,
vystužené skleným vláknom. Uni-
verzálne použ i t ie ,  požiarna
o c h r an a ,  v l hk é  p r i es t o ry .
Možnosť kotvenia ťažkých pred-
metov. Je to zostatok zo stavby,
10 ks. Spolu (100 €) ( 0915 819
155.

ÄPredám zachovalé dvere, plné,
80 - 60 ľavé - pravé, presklené,
iba 80 ľavé, pravé, cena dohodou
lacno, (10) ( 0910 214 238.

ÄPredám dvojkrídlovú bránu,
konštrukcia jäkel, výplň kom-
binácia lexan, plech š. 3 m, v. 2,3
m (80) ( 0905 712 893. 
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ÄPredám žalúziu, vhodnú ako aj do
interiéru, tak aj do exteriéru. farba
perlová biela (50 €) ( 0905 380
762. 

ÄPredám okno v zachovalom
stave, okno je bez kľučky (111) (
0910 304 377.

ÄPredám prídavný rošt pre kotol
Viadrus U26 a Attack FD 8 čl. (37
€) + poštovné 10 €, 7-čl. (34 €) +
poštovné 10 € 6-č l .  (31 €) +
poš t ovné  7  €  5 -č l .  ( 28  € )  +
poš t ovné  7  €  4 -č l .  ( 25  € )  +
poš t ovné  7  €  3 -č l .  ( 22  € )  +
poštovné 7 €, cena je za pár (
0911 133 626.

ÄPredám kotol na tuhé palivo, plne
funkčný (150) ( 0907 927 670.

ÄPredám interiérové dvere biele,
so sklom, 60 ľavé aj pravé, 80 len
ľavé (10 €) za kus ( 0948 431
051.

ÄPredám kachle klubovky v do-
brom stave, vhodné na chatu
chalupu (od 65 €) ( 909 104 339.

ÄPredám 5 ks slivkové fošne 5 x 30
x 200 cm (100 €) ks, 2 ks ore-
chové fošne 5 x 30 x 260 cm (100
€) ks ( 0902 163 726.

ÄPredám použitý tatransky profil v
dobrom stave, cca 22 m, dĺžky
2,10 m a 1,6 m, cena za komplet
je (60) ( 0911 288 388.

ÄPredám stavebné rezivo - dosky,
l a t y ,  h ra no l y ,  dovoz  za-
bezpečený, celá SR ( 0917 630
816. 

ÄPredám 80 rokov starú pálenú
škridlu v dobrom stave, už očis-
t en á ,  v ho dná  na  a l t ánky ,
prístrešky, chalupy. dostupné
300 m2, cena dohodou ( 0917
690 623.

ÄPredám celé očistené tehly (0,10
€)/ ks ( 0908 387 973. 

ÄPredám pozinkované rúry 2 - 2,5
m, priemer 76 mm (7 €)/ m (
0908 729 007.

ÄPredám rozobraté parkety v do-
brom stave, 50 ks, rozmer 129,3 x
19,3, plus nejaké menšie kusy
približne 13 m2, osobný odber BA
( 0905 758 980.

ÄPredám cca 1700 ks použitej,
očistenej tehly CDM vo veľmi do-
brom stave. Predávajú sa len celé
kusy. Tehla je uskladnená v zas-
trešenom prostredí - chránená
pred priamym poveternostným
vplyvom. Rozmery: dĺžka 30 cm;
výška 10,5 cm; šírka 15 cm (0,50
€) za kus ( 0903 961 636.

ÄPredám plech hrúbky 1 mm,
rozmer 850 x 1400 mm. Cca 90
ks (kus = 4 €) ( 0902 221 907.

ÄPredám drevené parkety. Ručne
rozobrané, zachovalé, parkety
neboli v smole. Dôvod predaja:
rekonštrukcia dvoch izieb cca
30m2 (celkom 150 €). Nutný
osobný odber ( 0911 219 605. 

ÄP re dá m  rá m  dv e r í  s  p res-
vetlením, bez skla, sklo sa dá na
to objednať aj bez dverí, tiež sa
dajú kúpiť na to, iba rám (30 €)
rozmer 200 cm krát 150 cm (
0902 155 201.

ÄDarujeme staré okná rôznych
rozmerov, za odvoz ( 0915 656
148.

ÄPredám bukové stupnice, 20 ks,
rozmer 1000 x 300 x 40 mm.

Zrazená predná hrana (20 €)/ ks
( 0918 099 618. 

PREDAJ
ÄPredám trenažér, minimálne

používaný, ako nový Duvlan,
cena dohodou (80) ( 0919 083
291.

ÄPredám detský b icykel ,  24“
kolesá Btwin, plne pojazdný, 1/ 6
prevody, vhodné na vek 8 až 15
rok o v ,  d a ru je m  z v onč ek ,
možnosť poslať aj poštou (60) (
0903 788 949. 

ÄPredám detské nastaviteľné koli-
eskové korčule, málo používane.
Veľkosť 32 - 35 (15) ( 0904 815
500.

ÄPredám tyč, málo používaná. Má
ihlové ložiská. D ĺžka 220 cm,
úchop 28 mm, nosnosť 450 kg
(100) ( 0909 195 306.

ÄPredám bicykle, málo používané,
v 100% stave. Cena za ks (150 €)
( 0911 888 448.

ÄPredám oce ľové rebriny. Sú
veľmi pevné. Na výber 3 varianty:
1. 220 x 80 cm (100 €) 2. 235 x 80
cm (105 €) 3. 250 x 80 cm (110 €).
Priemer priečok 27 mm. Hrazda
(50 €) ( 0909 195 306.

ÄPredám nepoužívanú trakčnú
lavicu Insportline do nosnosti 150
kg. Osobný odber Bratislava (120
€) ( 0903 828 330.

ÄPredám málo používanú multi-
funkčnú posilňovaciu vežu. K veži
darujem veslicu Kettler (350) (
0903 243 965.

ÄPredám nepoužívané lavičky na
cvičenie, jednu šikmú a druhú
skladaciu (100 €) ( 0905 320
519.

ÄP redám m álo  použ í v ané
chlapčenské a dievčenské fitness
korčule Oxelo Fit 3 Junior. Veľk-
osť 29 - 32 nastaviteľná. Cena za
jeden pár (20) ( 0907 932 841. 

ÄSkate Maxim Habanec na predaj.
Málo používaný. Trucky Mack
(45) ( 0910 171 825.

ÄPredám snowboard Nitro 147 cm,
viazanie K2 a topánky Burton veľ.
42. Použité 2 x, ako nové (290) (
0907 175 055. 

ÄPredám pánske kol ieskové
korčule zn. Fila, veľkosť 43, veľmi
málo použité + kompletnú sadu
chráničov (40) ( 0950 321 111.

ÄPredám nové kimono, vyskúšané
a koniec tréningom. Veľkosť M4.
Pre výšku 160 - 165 cm (59) (
0905 436 935.

ÄPredám pekný, zachovalý hover-
board, funkčný, v dobrom stave,
komplet s nabíjačkou, nosnosť
100 kg, rýchlosť do 12 km/ hod.,
dojazd 10 - 15 km (85) ( 0903
716 098.

ÄPredám boxovacie vrece + reťaz
+ tlapy. Všetko je ako nové (100)
( 0903 638 875.

ÄPredám rýchlostné korčule K2
(100) ( 0907 130 227.

ÄPredám pánske, málo používané
snowboardové topánky zn. Bur-
ton, vnútorná veľkosť 30,5 cm
(79) ( 0910 362 089. 

ÄPredám sedačku pre vaše dieťa,
ktorá sa upevňuje na zadnú časť
bicykla (30) ( 0918 481 440.

ÄPredám chránič chrbta/ koryt-
načka na ochranu chrbtice (50)
( 0911 630 100.

ÄP re dá m  no v é ,  ne po už i t é
chrániče na zápästie, kolená a
lakte + sieťka ku tomu (10) (
0950 413 247.

ÄPredám dámsky freestyle snow-
board Gravity Electra, dĺžka 144
cm + viazanie Burton veľkosť M.
Kupované v decembri 2018. Len
odskúšané a takmer ako nové
(200) ( 0917 172 132. 

ÄP re dá m  R oc es  a g re s ív ne
korčule, použité cca 3 x, veľkosť
39. Sú veľmi zachovalé (80) (
0908 086 766.

ÄPredám horský bicykel vhodný
pre dievča, 11 - 13 ročné. Je vo
veľmi zachovalom stave ( 0949
876 089.

ÄPredám celo odpružený bicykel
značky Author .  Ve ľmi má lo
jazdený. Výborný stav. Žiadne
poškodenie. Výbava je Shimano
Deore ( 0902 485 104 (349.

ÄPredám mestský bicykel, 26“ kolá
Kenzel Blubery, ako nový, plne
pojazdný, 1/ 3 prevody Nexus,
vhodné do mesta aj  dedinu,
c ha t u ,  da ru j em  zv onček ,
možnosť poslať  aj poštou (
0903 788 949. 

ÄPredám bežecké lyže Fischer
d ĺžky 202 cm s viazaním so
šupinkami na klasiku, takmer
nové (2 x použité) (50) ( 0903
208 977.

ÄPredám nové detské topánky na
bežky zn. Botas Arena 75, veľ.
30, vložka 20 cm. Staré viazanie
(12 €). Pošlem na dobierku (12)
( 0904 477 623.

ÄPredám horský bicykel Alpina,
treba ho trošku zreparovať (40)
( 0915 212 416.

ÄPredám brankárske korčule Ccm
Tacks  6092 sen io r  h rané 1
sezónu. Veľkosť 7,5 EE, EU 42,5.
Cena nových cca 390 € (150 €) (
0902 965 108.

ÄPredám horský bicykel, nie je od-
pružený a starší dámsky bicykel.
Predám detský retro bicykel 20“,
pumpu a plášť na bicykel 28 x 1
( 0908 071 898.

ÄPredám cyklotrenažér Spartan,
málo používaný, vo veľmi dobrom
stave. Ako nový (100) ( 0907
454 686.

ÄP redám pánske kol ieskové
korčule, zachovalé, veľkosť 43
(15 €). Možný osobný odber v Ni-
tre a v Považskej Bystrici alebo
na trase NR - PB (15) ( 0907
043 083.

ÄPredám bežky Fischer, dĺžka 196
cm, vo veľmi dobrom stave, s
viazaním Salomon, bežkársku
obuv č. 9 1/ 2; palice Nordic a tex-
tíliový ochranný vak (80) ( 0903
750 165. 

ÄPredám starožitný bicykel, dám-
sky, taliansky (15) ( 0907 236
051.

ÄPredám 2 detské prilby na bi-
cykel, s motívom spiderman -
chlapčenské do 10 rokov. Cena
dohodou kus za (5 €) ( 0903 695
213.

ÄPredám skladací bicykel. Ľahko
zložený, zmestí sa do kufra auta,
20’’ kolesá, skladacie pedále, ľa-
hko ide do kopca s príslušným
prevodom, top stav (180) ( 0902
867 628.

ÄPredám veľmi pekné zachovalé
korčule pre dievča. Veľkosť 35 -
38 ( 0907 712 548. 

ÄPredám skialp. set, lyže freeride,
zn. Head Monster Cross, dĺžka
193 cm, špička 117 mm, stred 87
mm, pätka 110,5 mm, viazanie
Diamir Fritschi freeride, skialp.
topánky Scarpa Avant, veľ. 45 +
pásy, vo veľmi dobrom stave,
spolu za (350 €) ( 0948 732 853.

ÄPredám celo odpružený snow
bike. Vyrobený bol z nového bi-
cykla minulý rok a jazdený asi len
5 x. Predná aj zadná lyža je vy-
robená zo snowboardu a obe lyže
sú  nak lápac ie ,  č i ž e  dob re
kopírujú terén. Vpredu je systém
springer fork na stabilizáciu a
vzadu pružina. Sú tu nové pedále
a BMX gripy (90) ( 0903 545
311.

ÄPredám detské in-line korčule zn.
B la de r unne r ,  použ íva né,
možnosť posúvania veľkostí.
Veľkosti 32 - 35 (15) ( 0905 353
481.

ÄPredám 1 x odskúšané klasické
závodné lyže Fisher RCS Carbon
LITE vrátane viazania dĺžka 202
cm pôvodná cena 500 € (190) (
0902 275 721. 

ÄPredám sánky oceľovej konštruk-
cie, zn. Comfort Max, vhodné pre
malé det i,  majú nízku hmot-
nosťou 4,3 kg a vynikajúcu nos-
nosťou až 100 kg, sú demon-
tované, zabalené v krabici. Sane
sa dajú poskladať do troch verzií,
madlo a ohrádka sú odnímateľné.
Sane obsahujú fusak, operadlo,
striešku (72) ( 0910 508 055.

ÄPredám pánske korčule na ľad,
veľkosť 39 (15) ( 0944 702 920.

ÄPredám jazdený snowboard Stuf
Earth s viazaním, dĺžka 130 cm
spolu s topánkami č. 41 (85 €),
dohoda možná (75) ( 0908 657
851.

ÄPredám nové, 2 krát použité dám-
ske kolieskové korčule, veľkosť
40 - 41 (30) ( 0904 508 917.

ÄPredám málo používaný snow-
board vo výbornom stave, aj s
topánkami ( 0944  067 063,
0904 353 274.

ÄPredám detské bežecké lyžiarky
značky Salomon. Veľkosť 36.
Pasujú na viazanie typu SNS (10)
( 0911 713 266. 

ÄPredám bežky značky Track,
dĺžka 195 cm (30) ( 0907 732
539.

ÄPredám asi 2 x použité topánky
na bežky zn. Botas, veľkosť 270
G, tzn. č. 8. PD, BN, PE, TN (15)
( 0940 177 383. 

ÄPredám klasické bežky 200 cm,
hladké, úplne nové, s viazaním
N70 alebo SNS, aj  s novými
paličkami 160 cm ( 0905 481
604. 

neď obývateľný (34.990) (0905 248 605.
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ÄPredám jazdený snowboard
značky Sims, aj s viazaním. Dĺžka
je 159 cm (150) ( 0918 155 221.

ÄPredám dievčenské ľadové
korčule, nastaviteľná veľkosť 29 -
32. Preferujem osobný odber,
možnosť priniesť do BA počas
pracovných dní utorok až štvrtok
( 0904 896 686.

ÄPredám veľmi málo používane
korčule, veľkosť 46 (25) ( 0905
563 382.

Muž, 43-r., 175/ 80, slobodný a bez
záväzkov, rád by som si tu našiel pri-
ate¾ku na trávenie vo¾ného èasu,
vz�ah, spolužitie... GA a okolie. SA, TT,
NZ ( 0917 259 832, ozvi sa - SMS.

H¾adám si priate¾a z RS a okolia, mám
37 rokov, takže by si mal ma� od 37 do
41 rokov. Ak chceš, zanechaj mi SMS,
Mirka ( 0905 329 351.

H¾adám panièku z dediny, aj bacu¾ku,
okr. HC, do 55 rokov, ja 47, robím, okr.
TT ( 0908 140 079. Orange.

H¾adám sympatickú kamošku z Košíc
( 0915 139 474.

Som 40-r., muž a h¾adám ženu na
zoznámenie, z trenèianskeho alebo žil-
inského kraja, vek ženy by mal by� do
45 rokov, hádam �a nájdem... ( 0940
893 354.

Pozdravujem Helenien z Bratislavy. Ak
je záujem, napíš ( 0905 264 243 Pe-
ter.

Muž v strednom veku h¾adá ženu,
kamošku, priate¾ku na kamarátstvo,
vz�ah, TN kraj ( 0914 157 649. 

Dáka seniorka z okolia Tatier tu ne-
blúdi a chce si popísa�? ( 0915 439
395.

Chalani na vážny vz�ah, Stropkov,
smutná a sklamaná, na veku a dia¾ke
nezáleží, ozvi sa na ( 902 854 620.

55-r., muž, rozvedený, mladšie vyz-
erám, h¾adám štíhlu ženu na vážny
vz�ah, od 45 - 50 okov, z okr. GA, SA,
nájdem? SMS ( 0902 494 240. 

Nájdem si kamarátku z HE? Mám 37
rokov ( 0944 807 208.

Si sám a chceš to zmeni�? Rada
spoznám nezadaného, seriózneho
staršieho muža od 55 do 60 rokov,
nad 180 cm. Neh¾adám flirt ( 0903
635 685. Na smsky neodpovedám.

Ktorá sympatická žena, èo má rici aj
cici, na stretnutia a zoznamko s 34-r.,
chalanom? ( 0904 146 670. Nitra.

48-r. muž h¾adá ženu pre lásku, aj viac
( 0949 157 755.

Ja, muž v strednom veku, h¾adám ženu,
kamošku, priate¾ku na kamarátstvo,
vz�ah, TN kraj ( 0914 157 649.

Sympatický muž by rád spoznal poho-
dovú žienku 35 +, PD -TO ( 0908
244 027.

Ktorá Rómka mi napíše a poradí? Ja,
starší muž. SMS ( 0903 846 582. 

Volám sa Peter, mám 45 rokov a
h¾adám priate¾ku na lásku, vážny
vz�ah. Som zo Žiliny ( 0911 729 777.
Žilina, Knm, Bytèa, okolie Žiliny, Rajec.

Rozvedený, 55-r., h¾adá priate¾ku, na-
jlepšie by bolo od Trnavy ( 0949 330
640.

Sympatická, mladá, 40-r., veselá,
h¾adá zoznámenie na vz�ah, okolie ZC
( 0944 561 046. 

Nitra. Nájdem tu dievèa alebo maminu
na vážny vz�ah? ( 0944 316 716 -
SMS.

Fešák h¾adá plnoštíhlu ženu na vz�ah,
ak to myslíš seriózne, SMS, MMS na
( 0905 372 471 Ružomberok.

Mirka napíš ( 0915 271 543. 

Som slobodný 41-r., vraj sympatický.
Samota je však môj spoloèník. Preto
h¾adám ženu s podobným osudom.
Smsky na ( 0944 670 140. 

H¾adám slobodnú ženu do 38 rokov,
na vážny vz�ah. Ja, 40-roèný, vraj
sympoš. Len SMS, odpíšem každej (
0940 559 426.

Sympatický, vzdelaný, zabezpeèený,
inteligentný muž, ktorý rád sa zoznámi
so sympatickou, vzdelanou, inteligent-
nou ženou od 35 do 45 rokov ( 0903
768 590.

H¾adám ženu do 50 rokov, Orava,
nájdem? ( 0948 678 749.

H¾adám priate¾ku, tu je 43-r., slo-
bodný, normálny, obyèajný muž. Ak to
taká èíta, nech sa ozve. Námestovo
( 0950 646 751.

50 + Róm s ve¾kým bruchom? SMS (
0915 069 946.

Nejaká mladá, štíhla, na zoznámenie?
H¾adám vz�ah, lásku. Som slobodný
muž, zabezpeèený. BB kraj ( 0940
305 534. 

Dá sa tu nájs� pohoïáèka, k¾udne aj
slobodná mamina, deti vítané, na
krásny vz�ah, založený na úprimnej
láske, dôvere, na spoloèný život? (
0907 696 325. Ja, chalan, 38.

RK - vraj sympatický muž, 178/ 86/ 50,
mladšieho vzh¾adu, h¾adá štíhlu žienku
na priate¾stvo, èasom vz�ah ( 0915
341 798.

H¾adám si priate¾ku ( 0903 363 660.

Nájde sa žena na pár SMS a možno
nieèo viac, pre 36-r., chalana? ( 0907
994 622. Bratislava

H¾adám ženu alebo slobodnú mamièku.
BN, TO, PE, na zoznámenie ( 0951 366
268. 

Ktorá popíše so seniorom, a kto vie? Aj
vydatá, a len SMS ( 0908 49 2913.

H¾adám si kamošku na nezáväzné
stretká. Ja, muž, 54-r., z NZ, diskrétne,
len SMS ( 0911 318 286.

Nájdem tu jednu zrelú dámu? Úroveò,
serióznos�... dohoda.. MT, TR, RK, DK, PD
( 0911 728 938... aj dnes.

Ja, pohodový senior. Ty, zrelá, štíhla
sympa�áèka. Dáme pár SMS o sebe...?
A potom snáï aj nejaké prijemné
stretko. MT, ZA + okolie ( 0904 351
138.

H¾adám subinku, môže aj zrelá (
0908 109 201.

Ahoj, si zrelá žena, až viacej zrelšia/
vdova, stará panna? Dlho si nezažila
niè vzrušujúce? Nikto sa s tebou ne-
maznal a nerozmaznával �a? Ozvi sa a
niè nebude tak ako bolo (50 � ) (
0907 749 773. 

Zrelý muž h¾adá vášnivú žienku na
peknée stretká. Aj dlhodobo. BA, TT
kraj. Nie služby. SMS, MMS ( 0907
059 975. 

H¾adám staršiu ženu zo Štúrova a
okolia, dobre zaplatím 0944 161 719.

Muž z MI, 45-r., si h¾adám ženu na
nezáväzné stretká, možný vz�ah.
Michalovce a okolie ( 0904 077 787.

Ahoj, h¾adám zrelú ženu na pravidelne
stretnutia. Košice, dlhodobo, diskrétne
( 0907 436 877.

Zvolen. Neh¾adá tu žienka tajného
kamaráta po pä�desiatke? ( 0949

526 697. Nie služba! Aj dlhodobo, ja sídl.
Západ.

H¾adám kamarátku na stretko, ja,
42-r., Košice a okolie ( 0915 657 572.

Ktorá by mi spravila masáž? Ja, 49-r.,
slušný, èistý, Zvolen až Detva ( 0911
761 728. Tak poï, èakám na teba.

Košice. H¾adám zrelú ženu na dlhodobé
stretnutia, seriózne, zatia¾ SMS (
0940 336 211.

Si sama a smutná a h¾adáš si muža na
pekný veèer plný vášne? KE ( 0905
652 826.

Som mladý chalan ktorý miluje všetky
ženy a dokáže im splni� všetky ich pri-
ania. Som tu pre dámy, ktoré popri
bežnom živote nemajú moc èasu na
súkromný ž ivot a na vlastné
odreagovanie alebo na spríjemnenie
veèerov, pomôžem v domácnosti
alebo v súkromnom živote dokážem
èoko¾vek staèí sa len ozva� hlavne
okolie Liptova. Dohoda po telefóne (
0911 857 389. LM 

Ktorá po tel.? ( 0903 200 516.

Páèia sa mi zrelé, silné moletky a rád
by som takú našiel na pravidelné disk-
rétne stretnutia. PU, PB, BY, SMS (
0915 784 156.

Ktorá zrelá žena 55 + je práve sama?
( 0949 391 724. 

Bratislava, ktorá žienka si h¾adá
kamoša bez narušenia súkromia? (
0910 758 340. 

Sympatický muž, 56-r., v manželstve
zanedbávaný, h¾adá ženu podobného
osudu, ktorej chýba láska, neha,
pohladenie a dobrý kamarát ( 0904
667 520. Len SMS s opisom, západné
Slovensko.

Túžim vyl íza� zarastenú mušl ièku
plnoštíhlej panièke s ve¾kým zadoèkom.
Ak máš seriózny záujem, SMS, MMS
na ( 0905 372 471 Liptov. 

Ktorá má chu� cez telefón? Pozerám
péèko ( 0944 407 673. 

Ahojte, my pár, Dana 52, Jaro 56,
SMS ( 0915 274 240. 

H¾adám sympat ickú ženu po
pä�desiatke, na milenecký vz�ah, dlho-
dobo, bez narušenia rod. vz�ahov. BJ,
SK, SP. SMS ( 0902 749 168. 

Ja, muž v strednom veku, h¾adám ženu,
kamošku, priate¾ku na kamarátstvo,
vz�ah. TN kraj ( 0914 157 649. 
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Ktorá mladá žena má záujem o
stretko? Aj na pekný vz�ah. Prievidza
SMS ( 0915 616 275. 

BA, 40-r . ,  fešák, s i h¾adá mi lú a
príjemnú priate¾ku, ktorej tiež nieèo
chýba. Ozvi sa mi, ahoj ( 0910 758
340. 

Muž v dámskom prádle h¾adá manžel-
ský pár ( 0910 408 533. 

H¾adám ženu, hodinovú manželku, som
od Topo¾èian, mám 45 rokov, nepijem,
nefajèím, som taký maco ( 0910 428
169, diskrétne. 

Stretko aj hneï. Rožòava ( 0910 609
682.

H¾adám priate¾ku ktorá má ve¾ký kli-
toris, pä�desiatnik, SMS ( 0949 295
621. 

Tá An je Ma�a - Horský Beòadik, je
vydatá, ale dá každému, aj blondiak-
ovi z osady, užite si všetci naplno. 

Východ. H¾adám babu nad 35, vydatú,
ktorá sa tiež cíti osamelo, na diskrétne
stretávanie aj cez deò, s 39-r.,195/ 90
. SMS ( 0940 919 446. 

Ktorá mamina ma po fóne? ( 0907
880 206. 

Mám rád ženské prádielko ( 0903
546 148.

Žena, mamièka do 50 rokov, z
Prievidze, na nezáväzné stretko so 41-
roèným, hotel, foto pošlem... ( 0908
459 610.

Pár/ žena - žena, ktorá sleèna má
chu�? Len ženy a len vola� ( 0949 565
404.

Kto má chu� - mmzz po telefóne? Aj bi
( 0902 720 434. 

PREDAJ
ÄPredám sadzač zemiakov za Ag-

zat, ťahaný, párkrát použitý (250
€), v Martine ( 0904 624 077.

ÄPredám Vari motor 80, spojka a
rotavátor 6 hrán, málo používaný,
super stav, ako nový ( 0951 118
371.

ÄPredám 9-mesačného capa,
koza hnedá, línia Rohan. Cap je
očkovaný, odčervený (100 €),
možná dohoda ( 0903 400 101.

ÄPredám jahňatá mäsového typu.
Cena po dohode ( 0903 662
296.

ÄPredám jačmeň a kukuricu. Od-
ber len po tone (16 €) za meter (
0915 432 860.

ÄPredám rotačný kyprič za dvoj-
kolesový traktor. Šírka záberu 1 m,
nepoužívaný, náhon reťaz - nie
kardan (90) ( 0907 190 830.

ÄPredám Vari systém v pôvod-
nom, veľmi zachovalom stave,
spojka 80 mm, prevodovka DSK
317, trojrýchlostná + spiatočka,
motor dvojtaktný 133 ccm, 5,5
koní, funguje bezchybne, je k
tomu pluh obracák a rotavátor
(900 €) ( 0905 257 653. 

ÄPredám malotraktor Agzat v do-
brom stave (950) ( 0904 284
325.

ÄPredám rypáky plečka Terra -
Vari Systém, originál okolo (120
€), možná aj dohoda ( 0904 325
650. 

ÄPredám drobný zelený - holubár-
sky hrach (35 €)/ q, proso žlté (40
€)/ q, hrachovú drť (20 €)/ q (
0905 616 063 - nie SMS ! 

ÄPonúkam grepovníky žlté a čer-
vené. Výška rastlín je 30 cm.
Posielam aj poštou (15) ( 0902
172 163.

ÄPredám sta rož i tnú funkčnú
rezačku na seno, slamu, ďatelinu.
Možnosť nastaviť dĺžku rezania,
má dopravný pás (120) ( 0914
226 566.

ÄP r edám  k l í v i e ,  kv i tnú  na
oranžovo (3). Cena je za kus.
Osobný odber ( 0904 394 292.

ÄPredám 4-kolesový malotraktor
dom áce j  vý roby .  S  j edným
pluhom, možnosťou namontovať
druhý pluh. Motor Jawa 250, 4
r ý c h l os t i  v p red ,  p r ídav ná
rýchlostná skriňa Škoda, 4 do-
predu, jeden dozadu. Zozadu dif-
erenciál, bez uzávierky. Zadná
brzda nohou, aj rukou. Plyn na
nohy. Má aj ručný plyn. Spojka,
na nohy upravené (250) ( 0910
971 706.

ÄPredám ša látové zemiaky -
Analena v.t. A a zemiaky Agria
v.t. C. Balené v 25 kg vreciach
(0,50 €) kg ( 0905 616 063. 

ÄPredám Vari s pluhom, kolesami
a prevodovkou DSK 317, s dvo-
jtaktným motorom, po údržbe.
Rotavátor pridám grátis, pretože
prevodovku treba opraviť (600)
( 0949 282 786.

ÄPredám horský zberač sena,
nosič náradia, vyklápač 4 x 4,
vhodný na gazdovstvo, vývod na
kardan, portálové nápravy +
uzávierky, orsta riadenie. Stroj je
továrenskej výroby, motor Lom-
bardin i ,  3-valec,  vzduchom
chladený, nízko nákladový stroj,
malá spotreba, nápravy veľmi
silné (2.700) ( 0918 474 323. 

ÄPredám semienka chilli papričky
Jolokia. Z vlastnej produkcie, r.
2019. Štiplavosť 1 000 000 SHU.
20 ks (1 €). Možnosť odberu na
adrese alebo poštou + poštovné
( 0905 251 897.

ÄPredám výhonky rakytníka reše-
tliakového. Malé oranžové plody
rakytníka obsahujú veľké množ-
stvo vitamínov, najmä mimoriad-
ne vysoký podiel vitamínu C,
množstvo ďalších antioxidantov,
bioflavonoidov a iných účinných
látok (4) ( 0940 835 696.

ÄPredám zakorenené rastlinky
rýmovníka, výška cca 15 cm (3 €)
za ks ( 0907 653 589.

ÄPredám konzumné a sadbové
zemiaky z vlastnej záhrady,
balené po 20 kg, odroda soraya
(0.40 €)/ kg. Soraya je varný typ
AB/ B, pri varení sa nerozvára sa
a drží tvar (40) ( 0948 215 211.

ÄPredám malotraktor Kubota
ZB6001 (2.700 €) ( 0903 150
238.

ÄPredám valce, záber 4 metre,
vhodné za Vari systém, malotrak-
tor aj traktor. Cena dohodou (
0949 574 446.

ÄPredám sadzač zemiakov, málo
používaný, za Agzat, malotraktor,
traktor (180) ( 0907 713 515..

ÄPredám angorské - mohérové
kozy. Vek 8 mesiacov, 1 rok, 2
roky ( 0940 547 167.

ÄPredám domáce hroznové víno
červené sväto vavrinecké, ročník
2018, biele, zmeska, ročník 2018.
Množstvo 40 l. Najmenšie odo-
braté množstvo 5 l. Cena podľa
odobratého množstva ( 0944
413 178.

ÄPredám slamu v malých balíkoch.
Rozmer 80 x 50 x 40 cm (0,60 €)
za kus ( 0915 159 762.

ÄPonúkam na predaj konský hnoj,
balený v 80-litrových vreciach (
0907 223 552. 

ÄPonúkam čerstvú fazuľu (4 €) za
kg ( 0915 880 073.

ÄPredám semená chilli Tasmanian
Habanero, doma vypestované,
stredne štipľavá odroda, štipľa-
vosť až 350 000 SHU. Plody majú
veľkosť asi 4 x 2 cm, narastie do
80 cm, veľmi úrodná. Možnosť
poslať ( 0908 097 505.

ÄPredám 3,5-r. PRE žrebca, kľud-
nej, vyrovnanej povahy. Žrebec je
po obsadnutí a teraz jazdený v
hale. Ma plný pôvod, registrovaný
v Španielsku (4.800 €) ( 0907
963 458

ÄP redám ma lo t rak to r  Agzat
Diamon PA80 s vlečkou domácej
výroby, s príslušenstvom - kul-
tivátor, rotavátor, pluh, vyorávač
a oborávač zemiakov, bubnová
kosačka (1.100). Dohoda istá (
0905 463 037. 

ÄPredám 2 kusy baranov. Majú
váhu okolo 70 - 80 kg (140) (
0908 411 584.

ÄPredám menšie agáve a aloevera
kaktusy (3 €) za kus ( 0905 849
704.

ÄPredám Hand made. Rašelina
prírodná, kyslá, s ihličím, v bio
kvalite. Ručne hrabaná vo vre-
ciach priamo z čučoriedkového
lesa na Kysuciach. Substrát
vhodný priamo na pestovanie
čučoriedok, vyľahčenie pôdy, pre
kyslomilné rastliny. Vrece 550 x
1000 mm (16 €) ( 0904 151 372.

ÄPredám magneticky vyčistené
osivo lucerny, maďarská odroda
Szarvasi S1, ktorá veľmi dobre
znáša zimu a sucho. Posielam aj
na dobierku (4 €)/ kg ( 0907 578
200. 

ÄPredám 6 ročnú kobylu českého
teplokrvníka po otcovi Federweis-
ser.  Kobyla je základne pr i-
jazdená, vhodná do športu, v
teréne spoľahlivá, neľakavá. Je
kľudnej povahy, ale vhodná pre

pokročilejšieho jazdca - vyskúša
jazdca, no nie je zákerná. Je
100% zdravá. Dôvod predaja -
nevhodný výber pre začiatočníka
( 0918 249 774. 

ÄPredám kvalitnú potravinársku
pšenicu odroda Genius. Navre-
covanú po 50 kg v nových vre-
ciach (18 €)/ 100 kg. Plus 1 € za
vrece. Odber možný po tel. do-
hode v Tornali ( 0902 282 375.

ÄPredám 12-ročného valacha, ple-
meno poloťažný, výška 150 cm,
ide koč aj sedlom, veľmi kľudná,
dáva nohy, nehryzie, nekope,
100 % ťahá (700 €) ( 0950 693
411.

ÄP r edám  vý konný  a  ve ľ mi
zachovalý rotavátor, udržiavaný
( 0940 707 051.

ÄP r ed ám  k onsk y  p luh  na
oborávanie (30) ( 0902 439 185.

ÄPredám závlahové hliníkové rúry.
Priemer 10 cm dĺžka 6m (10 €). 1
ks prasknutá (5 €) Iba osobný od-
be r  ( 0908 136 674, e-mail:
Lucky_Strike@ azet.sk 

ÄPredám sečkáreň  (150 €) (
0915 608 900.

ÄPredám kladivkový šrotovník.
Motor 3 kW, plne funkčný (180 €)
( 0915 608 900.

ÄPredám fukár na seno, motor 7.5
kW plus rúry, mám ich odložené,
v dobrom stave, nehrdzavé (500)
( 0911 791 012.

ÄPredám v lečku so sudmi na
polievanie záhrady, dva 200-
litrové sudy zvarené dokopy. Ob-
jem cca 300 - 400 litrov (120 €) (
0903 947 917.

ÄPredám vyorávač zemiakov, čert,
v zachovalom stave, funkčný,
používal som ho za malotrak-
torom Kubota, treba si prerobiť
uchytenie do ramien (120 €) (
0903 947 917.

ÄPredám valce, záber 4 metre,
vhodné za Vari systém, malotrak-
tor aj traktor. Cena dohodou (
0949 574 446.

ÄPredám sadzač zemiakov málo
používaný, za Agzat, malotraktor,
traktor (180) ( 0907 713 515..

ÄPredám 10-ročného žrebca kľud-
nej povahy, vhodný na prácu v
lese (2.400) ( 0940 245 929. 

ÄPredám starý patinovaný pos-
trekovač na ovocie, značka Ko-
voplast. Je vyrobený z medi, ne-
sený na chrbte a funkčný. Je k
nemu aj predĺžená dvojmetrová
tryska. Ideálny na postrek v
záhrade alebo ako dekorácia na
chalupu (55 €) + dobierka. Kon-
takt mailom alebo ( 0902 716
990. 

ÄPredám 2-ročnú jalovicu, vhodná
do chovu, má okolo 600 kg (
0908 924 882.

ÄPredám vertikulátor Wolf Garten
UV 30 EV (100) ( 0904 514 333. 

ÄPredám 1 ks brán za koňa. len
mailom: ruzobiela@ gmail.com

ÄPredám 2 radličný kultivátor s val-
com, duplované radličky (200) (
0904 015 794.

ÄPredám nemeckého ťažného
žrebca. Veľmi dobrá povaha,
100% ťah, 8 rokov, 800 kg, 29
chomút. Naučený v lese aj v
gazdovke. Alebo prijmem chlapa
do lesa, ktorý by s nim robil. Ale
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len do dobrých rúk! Dohoda
možná (2.400) ( 0911 803 843. 

ÄPredám konskú vlečku, konský
v oz ,  b r z dený ,  po  dohode ,
možnosť dovozu (200) ( 0915
199 991.

ÄPredám poníky so všetkým +
sedlo, len všetko spolu. Hnedá
má 4 a b ie lo hnedá 8 rokov.
Výška v kohútiku 125 cm. Len do
dobrých rúk (2.000) ( 0904 674
586.

ÄPredám jalovicu, 18 mesiacov
starú. Slovenská strakatá, na
chov (850 €) ( 0901 786 856. 

ÄPredám 200 ks veľkých, 140 cm
balíkov veľmi kvalitného sena, z
tohto roku. Seno bolo vyrobené
počas júna, júla a nikdy nebolo
zapršané. Je krásnej farby a
vône. Je uskladnené pod stre-
chou a plachtou na paletách. Ob-
sahuje množstvo lúčnych bylín a
tráv. Uprednostňujem veľký od-
ber nad 20 kusov (35) ( 0911
990 304. 

ÄPredám ťažného Poliaka s PP, v
6. roku 750 kg, je kľudnej povahy,
medzi koňmi nekonfliktný, možná
aj výmena, viac na ( 0904 410
768.

ÄPredám šrot,  z loženie sója,
jačmeň, kukurica (170 €) tona.
Odber len po tone ( 0915 432
860.

ÄPredám gunára, chovaný vonku
na pastve. Vhodný na chov (35)
( 0918 649 732.

ÄPredám 7-mesačnú kozičku. Po
výbornej matke (25 €). Cena je
pevná ( 0904 267 728.

ÄPredaj včelích matiek - kladúce
vče l ie  matky  S inger ,  vo ľne
spárené, z vajíčok po insemeno-
vanej matke. Včelstvá majú mo-
hutný rozvoj a celoročne tvoria
veľmi silné spoločenstvo, sú sil-
nejšie ako včely s matkou Vigor.
Jarný rozvoj ( 0910 121 314.

ÄPredám býčky - 3 ks, vo váhach
od cca 280 do 330 kg, Ceny do-
hodou ( 0907 335 991. 

ÄPredám seno v malých, hranatých
balíkoch. Seno je kvalitne vy-
sušené, ani raz nezmoklo, mám aj
lucerku (1 €)/ ks ( 0905 319 590. 

ÄPredám domácu bravčovú masť,
fľaša 3,5 l, cca 3,2 kg, za (8 €), vo-
lajte alebo píšte mail, na SMS
neodpovedám, odber vo Va-
siľove masť, sadlo, bravčová
masť ( 0905 853 435.

ÄPredám vyradené prasiatko,
vhodné na pečenie, váha cca 18 -
20 kg. Cena dohodou ( 0903
525 705. 

ÄNa jar, po prvom jarnom prelete
predám včelie rodiny na rámik-
ovej miere B. Buď s čisto novými
úľmi alebo bez ( 0944 723 201..

ÄPredám včelie rámiky do B úľov.
B rozmer rámikov do úľov, vy-
robené z lipového dreva, kvalitné
spracovanie, s plieckami, obo-
jstranne čapované. Balené po 50
ks, prírezy - nie sú poskladané. Aj
kuriérom, cena za dopravu 7 € pri
50 ks á (9 €) pri 100 ks, najlepšie
však osobne. Cena za ks (0,5 €)
( 0907 767 935.

ÄPredám pšenicu (18 €) za meter a
žitnú slamu v okrúhlych balíkoch
uskladnene (. 0918 521 437.

ÄPredám 9-ročného ťažného
valacha, 100-percentný ( 0903
381 851. 

ÄPredám veľmi zachovalé - zate-
plené - polystyrén nadstavky, typ
B10. Na predaj zostáva 20 ks.
M ožnos ť  k úp i ť  a j  s  dnom a
oplechovanou strieškou ( 0908
188 741.

ÄPredám mesačnú ja lov ičku
slovenskú strakatú (350) ( 0907
681 907. 

ÄDarujem za odvoz zmes sena a
slamy zo stodoly. Vhodné na pod-
stielku alebo výrobu brikiet (
0907 075 288.

ÄPredám bielu pripustenú kozu s
rohami, termín kotenia pravdepo-
dobne január, 2 mladé cca 7 - 8-
m esač né  A N koz ičk y ,  as i
ročného AN capka a darujem sivú
staršiu kozu, neostala kotná.
Každá za (15 €), capko za (25 €),
spolu (70 €) za 5 kôz ( 0948 371
283. 

ÄPredám profi strojček na strihanie
oviec, málo používaný, kábel na
220,  výkon 550 W, s  nasta-
viteľnou hlavicou, odber možný
ihneď ( 0904 552 605. 

ÄP r ed ám  15 -m es ačného
kamerunského barana vhodného
do chovu, možný výber z 3 kusov
( 0907 688 716.

ÄPredám 6-mesačné žriebä - žre-
bec pony, výška v dospelosti cca
110 cm (150 €) ( 0905 253 457.

ÄPredám ošípané na zabitie. Váha
cca 140 kg živej váhy. Cena do-
hodou ( 0903 302 584.

ÄPredám k rál ika  domáceho,
samicu, 5-mesačnú (10) ( 0908
390 242. 

ÄPredám kŕmnu mrkvu pre kone a
iné hospodárske zvieratá (0,25 €)
kg, väčšie množstvo dohodou (
0908 130 327.

ÄPredám mladé králiky ohniváky,
rodičia z úspešného chovu, v
r.2018 šampióni SR. 2 samice a 1
samec, nepríbuzný pár nemám.
Odber koncom januára ( 0902
064 526.

ÄPredám sliepky pred znáškou,
liahnuté 05/ 2019 (8 €) za ks (
0915 221 012.

ÄPredám kvalitné králiky plemena
Burgundské. K dispozíci i  sú
dospelé aj mladé. Chovný samec
pochádza z Česka. Na predaj sú
samice a samce. Král iky sú
pravidelné preliečované. Osobný
odber ( 0908 875 305.

ÄPredám 4-ročnú Jersey kravu,
registrovanú, kľudnej povahy.
Dojená ručne aj strojovo - nek-
ope. Rešpektuje el. ohradník aj
pasenie na reťazi. Reaguje na
meno. Po otelení nadojí 22 l/ deň,
aktuálne 8 l/ deň. Cena je pevná
(1.200 €) ( 0911 182 450.

ÄPredám ošípané na zabitie. Váha
cca 150 kg živej váhy (1,80 €) za 1
kg ( 0911 255 892.

ÄPredám mladé 3-mesačné bur-
g un ds k é  k r á l i k y  o b idvoc h
pohlaví, o hmotnosti 2,6 - 2,8 kg.
Králiky sú vo výbornej kondícií,
nedostávali žiadne lieky ani iné
chemické látky v krmive. Kŕmené
sú senom a obilninami (15) (
0910 951 211. 

ÄPredám malotraktor 16.5 hp, 4 x
4, uzávierka, reverz, hydraulika
( 0903 150 238.

ÄPredám vykŕmené ošípané,
mäsový typ, chované klasickým
spôsobom bez použitia kŕmnych
zmesí, váha cca 180 - 220 kg
(1,90 €) kg živej váhy ( 0944 460
326. 

ÄPredám seno z roku 2019. Seno
je pôvodom z lúk a z ďatelino -
trávnych miešaniek, kvalitné,
nezm oknu t é ,  z l i sov ané  v
hranatých balíkoch. Hmotnosť
j edného ba l í ka  je  0 ,5  tony .
Predám cca 1000 ton (100 - 120
€)/ tonu bez DPH. Pri odbere
väčš ieho množstva dohoda
možná ( 0904 535 655.

ÄPredám 4 ks 5-mesačné mládky,
osobný odber (6 €) kus ( 0948
287 619, Bytča. 

ÄPredám domácu ošípanú, váha
cca 180 kg. Chovaná na šrote a
zvyškoch z kuchyne ( 0915 679
926.

ÄPredáme seno v okrúhlych balík-
och, 250 kg/ kus (25 €) + DPH za
kus v počte 300 balíkov. Seno má
bio certifikát. Okres Lučenec (
0948 52 74 52. angusbiofarma@
gmail.com

ÄVýhodne predám plemenného
býka Galloway s POP, ruším
chov ( 0907 026 322.

ÄPredám veľké kotúče sena, 130
cm x 120 cm (25 €), pri väčšom
odbere cena dohodou, mám aj
otavu ( 0907 589 936. 

ÄPredám 4 ks jalovičiek vo veku 5
mesiacov (470 €) ks. Váha od-
hadom 160 - 200 kg ( 0908 808
222.

ÄPredám králiky plemena bur-
gundský, po pekných rodičoch,
matka po rodičoch s PP, samec s
papiermi ocenený aj na výstave.
Okotené 7.10. 2019. Dostupné 5
x samec 1 x samička. Cena za
kus €)20 €) ( 0902 055 710. 

ÄPredám jatočné ošípané vo váhe
200 - 260 kg, masového typu (2 €)
z a  k g  ž i v e j  v á hy .  M ožnos ť
rozrábky ( 0915 979 024. 

ÄPredám slovenské biele husi s
uznaného A chovu. Päť husí,
gunárov nemám ( 0907 776
656.

ÄPredám kohútov araucany, rôzne
farby, 7 a 8-mesačné jedince, pri
odbere 2 ks a viac (5 €) ks (
0940 929 414. 

ÄPredám samca český strakáč s
PP, narodený 05.03.2019, te-
tovaný. Prípadne vymením za
samicu iného plemena, nemusí
byť s PP (20) ( 0948 846 013. 

ÄPredám malotraktor, má 19 koní,
6 rýchlostí dopredu a 2 dozadu, 3
kardanové rýchlosti + reverz,
servo, ramená, nivelizácia, 4 x 4
Odvoz viem zabezpečiť ( 0919
376 277. 

ÄPredám Burgundské krá liky
vhodné na  chov.  Král iky  sú
z aoč kov ané  p ro t i  m o ru  a
mixomatóze a preliečené proti
kokcidióze. Možnosť zostavenia
nepríbuzných párov ( 0904 848
785. 

ÄPredám japonský malotraktor
K u b o ta  G L321 ,  s  k ab ínou ,
topením a klimatizáciou, 4 x 4, 32,
HP, má bočný náklon, reverz, 4-

rýchlostný, kardan + jeden spätný
chod, mám aj rôzne príslušen-
stvo, zabezpečujem aj servis a
náhradné diely ( 0905 937 489. 

ÄP r ed ám  ná dobu  4000  l  na
úžitkovú vodu. Vhodná aj do
zeme (300) ( 0948 310 516.

ÄPredám masívne jaseňové fošne
so zaujímavou kresbou, dĺžka 2.2
metra. Orechové drevo ( 0911
955 050.

ÄPredám veľkú masívnu fošňu -
očkový topo ľ  -  š í rka 80 cm,
vhodnú na jedálenský a konfer-
enčný stôl. Mám aj užšie fošne,
napr. š. 75, 65 cm a pod., rôzne
dlhé. A tiež menšie nepravidelné
kusy na „coffee tables“, na zaliatie
do živice, odrezky pre nožiarov.
Orechové drevo ( 0911 955
050. 

ÄPredám lipu na rezbárčenie (300
€), viem sa dohodnúť. Mám už len
5 kusov, najhrubšie ( 0905 320
107.

ÄPredám málo používanú elek-
trickú piecku na 380 V, lávové
kamene pridám grátis. Ruším
saunu (90) ( 0948 777 262.

ÄPredám elektroinštalačný kábel
HO7RN- F 5G2,5. Typový rad
CGSG-H07RN-F, f lexibi lné,
odolné, počet žíl 5, priemer 2,5
mm2. Dĺžka 50 m. Cena dohodou
( 0905 197 447.

ÄPredáme dubové odrezky a
štiepané palivové drevo 1. triedy,
čistá štiepka, buk ( 0907 241
290. 

ÄPredáme palivové drevo buk,
dub, naštiepané, naukladané, 1
prm (50 €). Cena je za ukladaný
meter sypaný meter (40 €), 5
metrov aj s dovozom (270 €) (
0907 215 834. PD

ÄPredám vynikajúcu a spoľahlivú
elektráreň na výrobu elektriny zo
slnka. Používaná 3 roky. Panely
majú životnosť 25 rokov. Bola
používaná na chate od roku
2016. Tento rok zriadili elektrickú
prípojku elektrárne, tak už ju ne-
potrebujeme. Je to zánovný 3 kW
off grid systém s batériami Hop-
pecke (5.800) ( 0905 556 586.

ÄPredávam palivové drevo buk,
dub, hrab, jaseň, agát. Metrovica
1 m (38 €), len narezané, alebo aj
naštiepané 25, 33, 50 cm, cena
podľa množstva (45 - 65 €). Cena
je s dovozom Záh. Bystrica a ok-
olie, do 10 km ( 0903 146 274. 

ÄPredám sklad v dobrom stave,
bol to sklad technických plynov.
Rozmer 3 x 2 x 2,5 m (150) (
0911 828 209.

ÄDarujem veľké množstvo dreva
za odvoz ( 0907 562 898.

ÄPredám kozu na pílenie dreva. Je
takmer nová,  nepoužívaná,
namorená, masívna, takže vydrží
veľmi dlho a aj veľké váhy, pričom
nemá veľké rozmery. Spodok
vystužený železom. Dĺžka 92 cm,
šírka 90 cm, výška 107 cm. Ne-
potrebujem ju a aj mi trochu
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zavadzia. Osobný odber (40) (
0909 808 707.

ÄPredám suché ročné drevo
palivové štiepané, väčšinou dub,
v menšom množstve. Posekané
v dĺžke 40 cm (60 €) m. Celkovo
cca 100 m ( 0907 765 665. 

ÄPredám metrovicu smreka (22 €)
za meter. Min odber 2 metre, po
dohode doveziem ( 0903 898
711.

ÄPredám ročné suché palivové
drevo dub - vláknina, v dĺžke 4 m.
Ponúkam množstvo cca 70 m (40
€)/ m ( 0907 765 665. 

ÄOdpredám toč ité schody pre
vonkajšie použitie, kompletne
poz inkované.  Výška  nasta-
viteľná, priemer 120/ 140/ 160
cm. Vrátane dovozu (985) (
0949 183 070.

PREDAJ
ÄPredám univerzálnu profilovú

frézy, super stav, použitá asi 5
krát. Výrobca Turany. Cena novej
bola 350 €, teraz (220) ( 0911
163 577.

ÄPredám hobľovačku s prieťahom
Proma HP-200, plne funkčná.
Súčasná cena n je 250 € bez sto-
jana. Predám ju za (200 €) aj so
stojanom ( 0903 805 722. 

ÄPredám zváračku invertor Paton
160a. Úplne nová, nepoužívaná,
aj s káblami, napätie na prázdno
80 V. Maximálny príkon 5,4 kVA,
Maximálny zvárací prúd 160 A.
Pracovný cyklus 40% pri 160,
100%  na  10 1.  R oz sa h
napájacieho napätia 170 - 260 V.
Prepäťová ochrana. hot- start
Automatic Arc-Force ( 0915 898
473. 

ÄPredám novú, nepoužitú kovovú
sudovú ručnú pumpu. V prípade
záujmu pošlem aj na dobierku
(20) ( 0944 127 171.

ÄPredám zveráky York a iné,
všetky za (100 €) ( 0918 606
725. 

ÄPredám funkčnú, zachovalú dvo-
j r ých los tnú  n ízkootáčkovú
vŕtačku Narex EV 032D s tromi
vretenami, morse kužeľ 3, tŕň B16
a stopka f í 6 mm + redukčné
puzdro 3/ 1. V prípade záujmu
pošlem aj na dobierku (150) (
0944 127 171. 

ÄPredám hobľovací valec, š. 45
cm, bez nožov, len povrchová
hrdza (170) ( 0907 133 178.

ÄPredám spodnú frézu Rojek FSN
300, málo používaná (990) (
0905 262 047.

ÄPredám kombi hob ľovačka,
zrovnávačka, hrúbkovačka -
preťahovačka, dlabačka, cirkulár,
fréza 30 mm. V dobrom stave,
poctivá fabrická výroba - Chal-
movský. Hmotnosť odhadom cca
250 kg. 380 V. Dvaja chlapi ne-
majú problém naložiť na vozík.
Vďaka kompaktným rozmerom
vhodná aj na montáže (1.250) (
0908 586 235. 

ÄPredám zverák York 150 po kom-
pletnej oprave + nove čeľuste,
ešte zabalené (110) ( 0951 292
511.

ÄPredám kombinovaný s tro j,
hrúbkovačka, prepúšťačka +
príprava na dlabací suport. 4-
nožová, pracovná šírka 40 cm,
stroj udržiavaný, v dobrom stave,
ku stroju dve sady hobľovacích
nožov (2.000 €) ( 0905 539 248.

ÄPredám univerzálnu profilovú
frézu, super stav, použitá asi 5
krát. Výrobca Turany. Cena novej
bola 350 €, teraz (220 €) ( 0911
163 577. 

ÄPredám drážkovaciu jednotku
používanú ako prípravok k spod-
nej fréze. Motor 380/ 220 V, 550
W, 2820 ot. Drážkovacia píla d.
180 mm (50) ( 0905 345 359. 

ÄPredám cirkulár s košom na sia-
ho v i c u ,  d ôv od  p re da ja  -
nevyužitý, na 380 V + 23 m kábla
(160) ( 0910 678 470.

ÄPredám spodnú frézu Sicar SFL
1000 SS. Má čapovací vozík a
štvorkolesový podávač. málo
používaná.  Dôvod predaja -
nevyužitá. Dohoda o cene možná
(7.000) ( 0915 234 407.

ÄPredám motorovú pílu Jonsered
2171, plne funkčná, vrchné kryty
sú z Husqvarny kvôl i rýchle-
jšiemu čisteniu filtra, pri rýchlom
jednaní dohoda, súrne (199) (
0910 671 720.

ÄPredám stojanovú vŕtačku na
kuže ľové vr táky, s kuže ľom
morse 2, vŕta do priemeru 25 mm,
ku vŕtačke je skľučovadlo na
stopkové vrtáky. Má 3 rýchlosti na
remeni, je v dobrom stave. zapo-
jená na 380 V, možnosť  od-
skúšať. Váha 150 kg (600) (
0905 351 616.

ÄPredám sústruh TOS 28 Žobrák.
Sústruh je v dobrom stave. Sú k
nemu plná aj polovičná luneta +
výmenné kolieska na rezanie
závitov, je zapojený, možnosť od-
skúšať. Váha 1000 kg, naloženie
zabezpečím (2.300) ( 0905 351
616.

ÄPredám dvojstĺpový hydraulický
zdvihák. Nosnosť 4000 kg. Je
pripravený na odvoz. Ideme do
iného typu. Dohoda (950) (
0918 859 992.

ÄPredám fabrickú, továrenskú liati-
novú trojnožku, vhodnú na pra-
covný stôl alebo upnutie stroja,
výškovo nastaviteľná od cca 750 -
950 mm, stôl 210 x 210 x 10 mm,
rozstup nôh cca 650 mm, váha 35
kg. Mám k dispozícií 2 rovnaké
kusy (70 €) ks + dohoda možná
(70) ( 0908 646 701. 

ÄPredám Husqvarnu 55, super
stav (200) ( 0907 251 586. 

ÄPredám cirkulár, motor 6 kW,
domáca výroba (200 €), dá sa do-
hodnúť ( 0949 239 702. 

ÄPredám el. pílu Narex EPR 35-20
rok  v ý r ob y  200 8.  M o to r  a
mazanie reťaze 100% funkčné.
Lišta zánovná, reťaz nová a
na b rú s en á (65  € ) .  P í l a  s a
nachádza v Rajci ( 0904 131
451. 

ÄPredám novú, zabalenú ben-
zínovú motorovú pílu Flinke, 3,6
kW. Mám 2 ks ( 0903 416 403. 

ÄPredám cirkulár, po domácky vy-
robený. Motor 3 kW, 1420 ot. Má
tichý chod + kotúč a kábel 18 m
(150 €). Volať len vážni záujemci
( 0950 411 863. 

ÄPredám ručnú kotúčovú pí lu
PHKS 1350 C2 Parkside, úplne
nová (70 €) ( 0944 339 154.

ÄPredám Bosch GGS. Priama
profi brúska, silná, 900 W, 16000
ot./ min., stav novej, grátis jedno
skľučovadlo a kľúče na dotiahnu-
tie kotúča. + krabica. Možnosť
vyskúšať v Prievidzi (150) (
0911 237 943.

ÄPredám dvojkotúčovú brúsku
Parkside 120 A s príslušenstvom.
Nepoužívaná. Pre modelára
alebo hobby (30 €) alebo dohoda.
Pošlem aj na dobierku ( 0905
744 308.

ÄP re dá m  m á lo  použ íva ný
potrubný Laser Hilti PP11, cena
dohodou ( 0948 787 411. 

ÄPredám motorové píly, lišty sú na
okrasné vyrezávanie. Stihl MS
192C (250 €) a Stihl MS 193C
(300 €) ( 0948 112 415. 

ÄPredám cirkulár v dobrom a
funkčnom stave (190) ( 0902
481 100.

ÄPredám kováčsky zverák, šírka
čeľustí 120 mm, kompletný a
funkčný. Osobný odber alebo
doveziem do BA, Senca. Pr i
r ých lom jednaní  je  dohoda
možná ( 0903 391 145.

ÄPredám zvárací invertor, párkrát
použitý na montáži, 160 A, v po-
hode zvára l  a j  3  e lek t ródy,
možnosť vyskúšať v Prievidzi. V
kufríku. Rýchle jednanie - balík
čínskych 2,0 elektród, skôr okolo
domu (70) ( 0911 237 943. 

ÄPredám funkčný zverák York (15)
( 0908 838 262.

ÄP r edá m tep lov z duš nú o le-
povačku hrán, rok výroby 2006
(450) ( 0919 353 597.

ÄPredám kužeľovú štiepačku, 5.5
kW, 900 otáčok (290 €) ( 0915
972 753.

ÄPredám motorovú pílu Stihl. Len
zriedkavo použitú v domácnosti.
Len s olejom Stihl v pomere 1:25 -
pomer 1:25 viac šetrí  motor.
Predávam to, lebo je to pre mňa
veľmi ťažké. Kúpil som MS 180,
lebo je to ľahšia. Len osobný od-
ber ( 0905 302 256.

ÄPredám liatinovú hrúbkovačku so
záberom 400 mm, nastaviteľný
stôl, odľahčovacie valce, motor 3
kW, nové remene ložiska, nové
nože + jedna sada nabrúsených,

váha pr ib l ižne 600 kg. Plne
funkčný stroj, dôvod predaja kúpa
kombi hobľovačka hrúbkovačka
(1800 + nejaká dohoda. Možný
dovoz (1.800) ( 0902 289 581. 

ÄPredám zrovnávaciu hobľovačku
dĺžky 2 m, šírka 500 mm, plne
funkčná (420) ( 0948 001 495. 

ÄPredám cirkulár na kolieskach,
masívna, pevná konštrukcia,
silný výkon 12 kW, 1440 otáčok.
V prípade záujmu na predaj aj
kotúčové píly k cirkuláru. Osobný
odber (110) ( 0919 310 523.

ÄPredám kombinovaný stro j,
hrúbkovačka, prepúšťačka +
príprava na dlabací support. 4-
nožová, pracovná šírka 40 cm,
stroj udržiavaný, v dobrom stave,
ku stroju dve sady hobľovacích
nožov (2.000 €) ( 0905 539 248.

ÄPredám reťazovú skracovaciu
pílu na guľatinu (4.500) ( 0903
403 239.

ÄPredám staré hoblíky (50) (
0907 106 824.

ÄPredám používanú nastreľovaciu
pištoľ - klincovaču Hilti Dx 351,
spolu so zásobníkom na klince.
Dobrý stav, plne funkčné. Originál
kufor, pridám aj krabičku nábojov
(220) ( 0944 669 610.

ÄP red ám  m o to ro vú  p í l u  n a
náhradné diely, dá sa naštar-
tovať, píla bez lišty a reťaze (15
€), a vcelku (30 €) ( 0907 435
807.

ÄPredám motorovú pílu EInhell
ProfesionaL, plne funkčnú veľmi
ľahkú vhodnú na strechy (60 €) +
dohoda ( 0902 374 886.

ÄPredám St ih l  391 MS, má lo
po už í vaná  dv o j ročná p í la ,
predám za (450 €). Pôvodná
cena 800 € ( 0910 147 555.

ÄPredám CO2 zváračku Alfain, vo-
dou chladená, 500 A. Má 3 roky.
Pôvodná cena 2500 €, teraz
(1.550 €) ( 0904 544 304.

ÄPredám pracovný ponk s brúskou
a zverák. Všetko spolu. Rozmery
v x š x h 87 cm x 100 cm x 60 cm
(150) ( 0915 995 785.

ÄPredám skladací pracovný stôl
160 x 80 x 85. Masívna konštruk-
c ia,  so zverákom Zork  125,
brúskou a lampou (120) ( 0940
806 697.

ÄPredám plne funkčný zverák
York, čeľuste šírka 12,5 cm, nez-
váraný, viac ( 0905 411 427

ÄPredám argón, CO2. Nové fľaše
na zváranie, akvárium, prípadne
na čapovacie zariadenie, argón,
CO2 a mix + budíky. CO2 Tlak-

 

11INZERÁT

Ak v inzeráte uvediete predajnú cenu, máte
vyššiu šancu rýchlo predať.



2/2020

ové skúšky platné. Možnosť do-
vozu TN - ZA, TN - PD, TN - BA (89)
( 0903 188 389.

ÄPredám veľký cirkulár so stolom,
dohoda možná (150) ( 0940 602
153.

ÄPredám zverák York 60, ako nový,
nepoužívaný (35) ( 0948  134
247.

ÄPredám rôzne používané náradie k
vybaveniu dielne z pozostalosti -
rámy pílky na železo, zdvihák,
dekalamitky, vodováhy, veľkú
lampu na osvetlenie dielne alebo
prístrešku a iné. Lokalita Svätý An-
ton ( 0904 522 676.

ÄPredám rôzne použité dielenské
náradie. Cena dohodou, sym-
bolická. Pošlem aj na dobierku (
0951 309 080.

ÄPredám zvárací invertor Rilon 200
ARC, málo používaný, len doma
ako hobby. Vo veľmi dobrom stave,
ako nový. Môžem poslať, ak bude
vážny záujem plus káble. Zvárací
inver tor  určený pre zváranie
obaľovanými elektródami, je vy-
bavený digitálnym displayom (150)
( 0904 930 316.

ÄPredám zváračku Extol IW 160 A
(110) ( 0908 386 931.

ÄPredám rudlu. Plastové kolieska,
šírka naberadla 40 x 25 cm. Výška
130 cm. Ako nový. Zavadzia (25 €)
( 0907 575 883.

ÄPredám DeWalt DC305KL aku
mečovú pila na náhradné diely.
Motor, prevodovka v poriadku.
Chýba batéria a nefunguje elek-
tronický regulátor otáčok. Motor sa
točí iba keď sa pripojí na priamo,

nie cez regulátor (15) ( 0905 950
410.

ÄPredám osku na cirkulár. Celková
dĺžka 400 mm (25) ( 0950 551 879.

ÄPredám rôzne klinové remene -
vypratanie dielne, spolu aj jednot-
livo, ešte československá kvalita.
Cenu navrhnite. Predám remenice
( 0951 309 080.

ÄPredám sta rš í  typ zváračky,
funkčná, vhodná pre kutilov (50) (
0904 340 361.

ÄPredám plne funkčný zverák York,
čeľuste šírka 12,5 cm, nezváraný,
viac info na tel. 0905 411 427.

ÄPredám strojný stolový otočný
zámočnícky zverák s kovadlinou,
125 mm, mám aj 150 mm (40 €) a
200 mm (55 €) ( 0907 328 141.

ÄPredám novú, výkonnú, benzínovú
pílu 2,9 kW. Dĺžka reznej lišty 45
cm, motor 52 ccm. Vzduchom
chladený dvojtaktný motor, brzda,
balenie obsahuje lištu, reťaz, kľúč
(50) ( 0907 328 141.

ÄPredám ľahkú výkonnú profi pílu
Husqvarna 242 v dobrom a veľmi
zachovalom stave. Výkon 2,4 kW -
3,3 PS, hmotnosť 4,7 kg (140) (
0940 536 957. 

ÄPredám staršiu, ale v top stave,
pokosovú pílu Einhell so stojanom.
Dôvod predaja - nevyužívam ju.
Vážni záujemcovia. Len osobný
odber (85) ( 0904 939 819. 

ÄPredám zverák York 150 po kom-
pletnej oprave + nové čeľuste, ešte
zabalené (110) ( 0951 292 511.

ÄPredám novú, nepoužitú, kovovú
sudovú ručnú pumpu. V prípade

záujmu pošlem aj na dobierku (20)
( 0944 127 171. 

ÄPredám tlakové spínače, 2 ks, DM
0,20, HM 0,35 MPa. Pošlem aj na
dobierku (15 €) ks. Informovať sa
môžete cez email: Lucky_Strike@
azet.sk

ÄPredám zatvárač na konzervy
(280) ( 0918 881 729.

ÄPredám kvalitnú, málo používanú,
1 rok starú českú zváračku omi-
cron. Hrubé káble. Zvára všetkými
elektródami, pôvodná cena cez
200 €, teraz (110) ( 0911 052 418.

ÄPredám zváračku CO BEZ Bratis-
lava 350.11 + príslušenstvo ku nej.
Zachovalá, málo používaná (500)
( 0905 152 620.

ÄPredám štartovací vozík továren-
skej výroby, veľmi silný a málo
používaný. Možnosť štartovať 12/
24 V i viac vozidiel naraz (150) (
0908 963 678.

ÄPredám tlakové nádoby na vzduch.
Rozmer 500 x 3000 mm ( 0911
808 223.

ÄPredám kardanový kĺb v dobrom
stave. Kríž nemá vô ľu (40 €),
pošlem aj na dobierku. Informovať
sa môžete ( 0908 136 674, alebo
cez e-mail: Lucky_Strike@ azet.sk

ÄPredám c irkulá r ,  továrenská
výroba. Motor 4,5 kW (300 €) (
0915 608 900. 

ÄPredám takmer novú motorovú pílu
Gude KS 401 BW. S pílou bolo
rezané len párkrát, je ako nová.
Dôvod predaja - je nevyužitá (80)
( 0948 463 966.


