
ÄPredám Audi A6 3.0 TDi
Quattro/ 05, 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 rádio/ me-
nič 6 x CD, centrálne uza-
mykanie, diaľkové ovlá-
danie, el. predné a zadné
okná, elektricky nastavi-
teľné sedadlá, el. zrkadlá,
automatická dvojzónová
klimatizácia, multifunkčný
kožený volant (6 300 €) (
9105 38 111.

ÄPredám Škodu Fabia 1.9
TDI RS/ 05, 1896 ccm, 96
kW, čierna, VIN: TMBWU
26Y454259680, alarm,
airbagy, posilňovač riade-
n ia ,  A BS ,  ES P, AS R,
MSR, Isofix, klimatizácia,
centrálne zamykanie, el.
okná a zrkadlá, DO, auto-
rádio, lakťová opierka,
ostrekovače svetlometov,
Al disky, hmlovky, immo-
bilizér (4.200 €) ( 0948
555 889. BA

ÄPredám Audi A4 Avant
Sport 2.0 TFSI/ 19 - pred-
vádzacie vozidlo - doho-
dou jomakauf@ azet.sk. 

ÄPredám Škodu Rap id
Spaceback SB 1.4 TDI
Drive/ 18, 66 kW, 70 kW,
VIN: TMBEF6NH4J456
1690, EČV: BL772SN,

hnedá tm., 1422 ccm, Eu-
ro 6, metalíza, ABS, airba-
gy, ASR, brzdový asistent,
centrálne zamykanie,
ESP, immobilizér, Isofix,
deakt ivác ia a irbagov,
autorádio, DO, el. okná a
z rkad lá ,  k l imat izác ia
(12.590 €) ( 0915 793
816. BA 

ÄPredám Volkswagen Tou-
ran 2.0 TDI Highline/ 14,
DSG, bixenon, koža, navi,
v top stave, zachovalé a
málo jazdené, naozaj auto
v unikátnom stave. Kom-
pletná overená servisná
história. Auto absolvovalo
posledný servis vo VW
26.9 2019, 98113 km, v
novembri 2019 výmena
motorového oleja + olejo-
vého fi l tra, naftového,
vzduchového a peľového
filtra, výmena oleja a filtra
v DSG prevodovke. Auto
má 2 x kľúče, 4 x nové
zimné pneu + 4 x nové let-
né pneumatiky na Al dis-
koch. Nová STK, EK do
2022. Len telefonický kon-
takt, na SMS neodpove-
dám (13.500 €) ( 0915
171 022.

ÄPredám Škodu Octavia
1.9 Tdi, 81 kW, pri 300
tis.km boli menené rozvo-
dy spojka, čistenie turba,
nedávno menene predne
struny ložiská predné ča-
py, tyčky riadenia, predné
kotúče, ale pri určitej rých-
losti pri pribrzďovaní tra-
sie. Na zadnej náprave
boli menené teleskopy,
motor má krásny chod,
netrhá, nevynecháva, tur-
bo nehádže do núdzové-
ho, olej nežerie, len slzy

pri EGR ventile, asi pre-
púšťa gumička, interiér
zachovalý, poťahy šité na
mieru. Karoséria nie je ni-
kde hrdzavá, ani diery nie
sú (1.700 €), ale rozumnej
dohode na mieste sa ne-
bránim, poprosím len váž-
ny záujem ( LV 0918 933
949. LV

ÄPredám Ford Focus 1.8
TDCi/ 06, 85 kW. Auto je v
dobrom stave, menená
komplet spojka aj so zotr-
vačníkom, pri 180 tis.km
repasované vstreky, zá-
novné predné brzdy - ko-
túče, platničky, auto je pl-
ne funkčné, len s drobný-
mi kozmetickými chybami,
predávam ho na zimných
pneu, ktoré majú za sebou
necelé 2 sezóny, STK
platná do júna 2020, 211
tis. km. Dôvod predaja je
kúpa nového auta (1.600
€) ( 0905 759 416. SE 

ÄPredám Škodu Superb
2.0 Classic/ 07, benzín,
270 tis.km. Motoricky ide
bezchybne, menšie vady
na laku, možná dohoda,
cena je prispôsobená sta-
vu, auto plne funkčné,
platná STK a EK (1.190 €)
( 048/ 611 42 16. BR 

ÄPredám Škodu Octavia
1.6/ 01, STK 1/ 2022, 340
tis.km (1.450 €) ( 0910
902 764. DK



ÄPredám Toyotu Auris/ 18 - ostáva
rok záruky, v plnej výbave Execu-
tive - vyhrievanie sedadiel, tem-
pomat, LED svetlá, dvojzónová
automatická klimatizácia, pred-
né/ zadné senzory, parkovacia
kamera, svetelné/ dažďové sen-
zory, rozpoznávanie dopr. zna-
čiek, ťažné zariadenie, atd. 25
tis.km, pravidelne kontrolovaná v
servisoch Toyota. ABS, airbag,
posilňovač riadenia, centrálne
zamykanie, klimatizácia, CD pre-
hrávač, el. okná a zrkadlá, kože-
ný interiér, metalíza, Al disky, im-
mobi l izér ,  palubný poč í tač ,
hmlovky, tempomat, autorádio,
parkovací asistent, ťažné zaria-
denie (dohodou) ( 0948 476
200. t.snajdar@ pobox.sk. 

ÄPredám Škoda Roomster Praktik
1.2 TSI/ 14, 70143 km, 1197 ccm,
46 kW, 2 miesta na sedenie, žltá,
VIN: TMB1MB5J 1F5006522,
Euro 5, alarm, airbagy, posilňo-
vač riadenia, ABS, ESP, ASR,
MSR, Isofix, systém kontrola tla-
ku v pneumatikách, centrál, auto-
rádio, immobilizér, ťažné, tónova-
né sklá, rádio + CD + mp3, 1.maji-
teľ, servisná knižka, kúpené v
SR, úplná servisná h istór ia
(4.690 €) ( 0948 555 889. BA

ÄPredám BMW X3/ 12, WY71/
5A0V0. Šedá metalíza, auto po 2.
majiteľovi, garážované, platná
STK, EK do 7.2020. Automatická
prevodovka, diesel 2993 ccm,
207 tis.km, 230 kW - 313 PS, 8-st.
automat, 4 x 4, šedá sv. metalíza
VIN: WBAWY71020 LX92626
(14.500 €) s DPH. matus.cernic-
ky@ gmail.com

ÄPredám Opel Vectra C Caravan
1.8 i  16V + LPG TK a  EK do
5.12.2021, certifikát plynovej ná-
drže so 2029, 2. majiteľ, el. vy-
hrievané a sklopné zrkadlá, daž-
ďový a svetelný senzor, palubný
počí tač, ES, Al disky + letné
pneu, garážované, vyhrievané
sedadlá, aut. klimatizácia a prie-
hradka, multifunkčný nastaviteľ-
ný volant, lakťová opierka - po-
suvná, zadná opierka s otvorom
na lyže, parkovacie senzory, vý-
mena palivového čerpadla, pred-
ných brzdových kotúčov a platni-
čiek, repas hlavy motora, rozvo-
dov, oleja, zadných brzdových
kotúčov a platničiek, geometria,
lambda sondy, 2 zadných tlmi-
čov, plynovej nádrže (62 l), 4 pali-
vových vstrekovačov (2.500 €) (
0907 789 704. PD

ÄPredám Kia Rio/ 06, 1.4 benzín,
71 kW, 5-st. MT, červená metalí-
za, 141 tis.km. VIN: KNEDE2412
66142927 2 x airbag, rádio/ CD,
mechanická klíma, ABS, STK,
EK do 2022, 2 kľúče, vymenené
brzdy. Pneu nové zimné aj letné,
2 kľúče. ABS, airbag, klimatizá-
cia, CD prehrávač, metalická far-
ba, hliníkové disky, hmlovky,
autorádio (2.200 €) ( 0915 647
152. BJ

ÄPredám Škoda Superb 2 TDI CR
L&K/ 12, 125 kW, A6, 264 tis.km,
diesel, 1968 ccm, 6-st. automatic-
ká prevodovka. Šedá capucino,
combi, 5-dver. ABS, airbagy - ko-
lenný, spolujazdca, bočné vpre-
du, bočné vzadu, okenné, alarm,
DSC, ASR, centrál, immobilizér.
Zeder. Multifunkčný volant, posil-
ňovač riadenia, diaľkové ovlá-
danie zamykania, el. sedadlá a
zrkadlá (11.900 €) ( 0905 351
768. GA

ÄPredám Opel Astra Caravan 1.7
DTL/ 98, 50 kW, 295 tis. km. Tma-
vo modrá metalíza, combi 5-dver.
Auto je samozrejme pojazdné,
predávam ho na náhradne diely,
len v celku, dôvod - mám nové.
Jeho stav zodpovedá veku a poč-
tu najazdených kilometrov. ABS,
immobilizér, airbag vodiča, spolu-
jazdca, posilňovač riadenia, mul-
tifunkčný volant, rádio - CD, kli-
matizácia automatická, el. okná a
vyhrievané zrkadlá + zadné okno.
Al disky, hmlovky. Veľa veci bolo
menených - vačkovka, čerpadlo,
brzdy, homokinet. kĺb, žhaviče
(dohodou) ( 908413180. VT 

ÄPredám Citroen Xsara 2 HDi
kombi v dobrom technickom sta-
ve (700 €) ( 0940 174 040. RA 

PREDAJ
ÄPredám BMW K 1300R/ 12, 127

kW, 48 tis.km, pri 45 tis. výmena
platničiek - predné + zadné, oleja,
oleja v kardane, brzdovej kva-
paliny, filtrov. Výbava ESA, pod-
vozok ABS, palubný počítač,
kontrola tlaku v pneumatikách,
vyhr ievané rukoväte Quick-
shifter. Centrálny stojan, držiak
telefónu + USB nabíjačka. Vo-
dotesná zásuvka 12 V. Bočné kufre
2 x 37 l + vnútorné tašky. Zadný
kufor 47 l. Prídavné led svetlá, výfuk
Akrapov ič  T i tanium. Pneu
Bridgestone Battlax t31 GT. Nová
STK (9.600 €) ( 0904 137 252. ZA

ÄPredám Hondu CRF 450/ 04,
staršiu, ale veľmi spoľahlivú výk-
onnú motorku, motorka nebola
jazdená nejako extrémne, gen-
erá l ka  motora  -  môžem a j
zdokumentovať, aj zapaľovanie,
riadiaca jednotka, indukčná cievka
aj s fajkou, sviečka, všetko originál,
nové hadice chladenia, vodná
pumpu, guferá, rôzne 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 štvorkolku CF Moto/ 19,
predvádzací model, 15 km, 400
ccm, k stroju proti veterný štít v
hodnote 350 € grátis! Možný
úver ,  možný odpočet  DPH.
Štvorkolka je bez škrabancov,
stav novej. Cena nového stroja
5499 € ( 0903 725 580. PE

ÄPredám Hondu PCX 125/ 20, čer-
v en á  V I N :  Z D C J F 83A0
KF038209, benzín, automat.,
platnosť STK 05.02.22 (2.990 €)
( 02/ 492 944 13. BA

ÄPredám Jawu 350 OHC/ 17, ta-
chometer 900 km. Kupované ako
nové v SR. Stav nového moto-
cykla (3.500 €) ( 0902 524 488.
BB

ÄPredám Suzuki Burgman AN650/
09, automat., ABS, el. zrkadlá,
vyhrievané rukoväte, nasta-
viteľné predné sklo, immobilizér,
palubný počítač, vyhrievané se-
dadlá, 1.majiteľ, servisná knižka,
nehavarované, kúpené v SR, top
stav, úplná servisná história
(5.500 €) ( 0907 931 331. ZA

ÄPredám nové Enduro cross 250
X-Motos 2020, v super prevedení,
kvalitnej výroby. Motor vzduchom
chladený 4-takt. Kolesá 21", 18".
Vpredu LED svetlo. Doklad o kúpe,
záruka. Dovoz celé Slovensko po
dohode (1.750 €) ( 0915 748
518. HN 

ÄPredám Suzuki Bandit Gsf 600/
2000, v TP 25 kW, STK 06.2020,
v 100% technickom stave, vyme-
nená reťazová sada. Spoľahlivá.
Stačí sadnúť a jazdiť. Dôvod pre-
daja - prechod na silnejšiu (1.900
€) ( 0910 817 263. MT

ÄPredám cestovné enduro Honda
XL700 V Transalp/ 08, 47820 km,
pravidelne servisovaný, s výba-
vou - padací rám Givi, turistické
plexi Givi, prídavné LED Cree
svetlá, 3 x hliníkové uzamykateľné
kufre s textilnými vnútornými
taškami, kempovací stolík uložený
vo veku kufra, centrálny stojan,
nové pneu Mitas E08, nové brzd.
dosky, výfuk Remus zásuvka 12V.
STK platná do 05/ 2021. Pri
vážnom záujme a rýchlom jed-
naní zľava z ceny (4.000 €) (
0918 736 272. MY 

ÄPredám BMW S S 1000XR/ 17,
manuálna, ABS, pancierové
hadice, vyhrievané rukoväte, nas-
taviteľné predné sklo, immobilizér,
palubný počítač, servisná knižka,
nehavarované, kúpené v SR, top
stav. Touring paket, dynamic
paket, denné svetlá, dynamic
ESA, príprava pre navigáciu, vy-
hrievané rukoväte, hlavný stojan,
nosič na batožinu, držiaky kufrov,
dynamická kontrola trakcie, asis-
tent radenia rýchl. prevodov pro,
jazdný mód prod, tempomat, biele
smerovky (13.999 €) ( 0907 931
331. ZA 

PREDAJ
Predám predné sklo na Aviu
30 (5 €) ( 0910 983 544. TO

ÄPredám Tatru 815 UDS 114a/ 87,
50 tis.km, komplet funkčnú a
okamžite možné nasadiť  na
prácu. STK a EK platné do 2019.
Nový tachometer. Pretesnené pi-
esty zdvihu (10.500 €) ( 0903
286 646. BA

ÄPredám Scaniu R 420/ 12. Euro
5, Opticruise, retardér, 2 pedále,
hydraulika, VIN 176, 791141 km,
nezávislá klimatizácia + kúrenie,
chladnička, 2 x posteľ, 1 x nádrž,
vpredu na perách, stav pneu 10%
(14.900 €) + DPH ( 0914 666
222. LV

ÄPredám Volvo FH 13.500 Low-
deck/ 19. Euro 6, VIN 496 + FVG
Flexliner, podvalník na 3 ťahače,
VIN 176, 1368 km, 1368 km,
automat, motorová brzda, hy-
draulika, klimatizácia, nezávislé
kúrenie, 2 x posteľ, 1 x nádrž,
chladnička, vpredu na vzduchu,
bixenony, svetelná rampa, line
assistent, núdzové brzdenie, sle-
dovanie mŕtveho uhla, stav pneu
100 % (238.800 €) ( 0914 666
222.

ÄPredám LIAZ/ 90, 11 940 ccm. Na
nákladom aute je poškodená
kabína (3.200 €) ( 0915 938
681. NR

ÄPredám Iveco Stralis 460 Low-
deck/ 14. EEV, automat, VIN 584,
700858 km, automat, motorová
brzda, klimatizácia, nezávislé
kúrenie a klimatizácia, chlad-
nička, 2 x poste ľ ,  2 x nádrž ,
vpredu na vzduchu, stav pneu 10
% (11500 €) + DPH ( 0914 666
222.

ÄPredám MAN TGS 26.480/ 14,
valník s hydraulickou rukou 6 x 2,
241311 km, Euro 5, manuál, mo-
torová brzda, klíma, nezávislé
k ú r en ie ,  zad ná  z dv í hac ia
náprava, hydraulická ruka Fassi
F 155A + diaľkové ovládanie, stav
pneu 4 x 70%, 2 x 10%, váha
12800 kg, celková hmotnosť
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26000 kg, rozmery ložnej plochy
d: 6,50m, v: 0,80m, š: 2,50 m,
svan príves/ 14, kotúčové brzdy,
nápravy SAF, stav pneu 10%,
váha 3870 kg, celková hmotnosť
18000 kg (78.900 €) ( 0914 666
222.

ÄPredám Volkswagen LT 46/ 97.
Skriňa, diesel, 2459 ccm, 75 kW,
VIN: WV1ZZZ2DZW H010358,
uži točná hmotnosť  2050 kg.
Rozmery ložnej plochy: dĺžka
4663, šírka 2210, výška 2350
mm. Vozidlo je po generálke mo-
t o r a .  A k o  n ov é  k ú pe né  na
Slovensku. 1. majiteľ (3.900 €) (
0911 373 598. RK 

ÄPredám Scania/ 06, VIN 717,
1234867 km, Euro 3, Opticruise,
3 pedále, motorová brzda, klima-
tizácia, nezávislé kúrenie, 2 x
posteľ, 1 x nádrž, chladnička,
vpredu na perách, stav pneu
vpredu 10%, vzadu 100 % (5.500
€) + DPH ( 0914 666 222. 

ÄPredám Aviu D75-160/ 13. Euro
5, manuál VIN 522, 502250 km,
stav pneu 10%, na perách, váha
4885 kg, celková hmotnosť 7490
kg, rozmery ložnej plochy d: 7,40
m, š: 2,45 m, v: 3 m (4.900 €) +
DPH ( 0914 666 222. LV

ÄPredám Volvo FM13.440/ 08,
cisterna na potraviny, 6 x 2,
966986 km, Euro 4, 324 kW, ob-
jem 16.000 l, 3 komory, manuál,
motorová brzda, klimatizácia,
stav, pneu 6 x 30%, 4 x 90%,
zadná zdvíhacia náprava, vzadu
na vzduchu, vlastné, čerpadlo,
vydaj, tlač, teplota, pamäť, ťa-
hanie mlieka - elektricky a aj hy-
dromotorom, váha 11940 kg,
celková hmotnosť  26000 kg
(23.500 €) + DPH ( 0914 666
222. 

ÄP re dám  T a t ru  815  S 3 /  85 ,
sklápač, 65 tis.km, funkčná, po
STK. Dobré brzdy. Motory v
poriadku, po výmene trysiek nas-
tavené čerpadla po emisnej
stránke výborné (6.500 €) (
0903 286 646. BA

ÄPredám Scaniu R480/ 07. Euro 4,
Opticruise, 3 pedále, retardér VIN
229, 1086812 km, Euro 4, Opti-
cruise, 3 pedále, retardér, klima-
tizácia, nezávislé kúrenie, 2 x
poste ľ ,  2  x nádrž, stav pneu
vpredu 30%, vzadu 10%, vpredu
na perách (5.900 €) + DPH (
0914 666 222. 

PREDAJ
ÄP re dá m  le tné  pneum a t i k y

GoodYear Efficient Grip na disk-
och Kubera 205/ 60 R16 (150 €)
( 0918 707 776 . 

ÄPredám náhradné diely na Ford
Focus Mk1, 74 kW, 1.8 TDCi, v
prípade záujmu volajte ( 0950
214 803. CA

ÄPredám nový držiak, rameno
predného stierača na Ladu 1200
(5€), prípadne dohoda ( 0904
573 782. SC

ÄPredám iba v celku s platnými
dokladmi, s tá le pr ih lásený,
búraný Fiat Croma 1.9 JTd, 110
kW, r.v.2008, facelift, 2.majiteľ,
najazdené 277 tis.km. V októbri
pri 271 tis. vymenené komplet
rozvody, oleje, nové turbo Garrett
originál (600 €), žiadny repas,
nové čelné sklo (300 €), faktúry
sú k tomu. K autu pridám originál
Al Fiat 7J x 17H2 ET36 s ročnými
letnými pneumatikami Matador
Hectorra 3, dezén ako nový, DOT
0818, ešte sú v záruke (800 €) (
0904 672 376. IL

ÄPredám nové, nepoužité iba od-
skúšané snehové reťaze značky
Konig vhodné pre rozmery pneu-
matík 16 - 20 (100 €)  ( 0917 223
391. TN

ÄPredám búraný Peugeot 407
SW, 2.7, V 6, r.v.2007. Bližšie info
na ( 0915 281 596.

ÄPredám letné pneumatiky Mata-
dor 88T MP44 Elite3, rozmer
185/65 R15. Pneumatiky sú
jazdené dve sezóny, cca 6000
km. Cena za štyri kusy (50 €), do-
hoda možná ( 0910 915 210 .

ÄPredám pojazdnú Škodu Fabia
1.4 hatchback classic 50 kW,
2001, s platnými ŠPZ a STK do
marca. Auto sa predáva pre-
važne na náhradné diely, alebo
na opravu kvôli bl ikajúcemu
servu a nefunkčnému LPG, treba
dať opraviť. Je to 19-ročné auto,
nie cukrík  v 100% stave, takže
veci na opravu sa tam vyskytnú,
lak  má puk l iny ,  a le š ikovný
mechanik si to poradí (300 €).
Cena je pevná veku a stavu auta,
ak máte finančný limit, tak nekon-
taktujte, aj ja ho mám ( 0944
565 820. IL

ÄPredám zimné pneu. Nokian 185/
60 R15 88T (80 €), prípadne do-
hoda ( 0905 847 590. DS

ÄPredám Škodu Octavia 1.6, 55
kW, plus čip 74 kW,   190 tis.km,
auto ide ako hodinky (850 €) plus
dohoda ( 0909 124 352. SB

ÄPredám 4 ks čierne plechové
disky 6.5J x 16 ET37 5 x 112 x 59
v bezchybnom stave (80 €) (
0902 408 230. BA

ÄPredám spätné zrkadlo ľavé a
pravé, na Hyundai I-30 / I-40,
originál diel ( 905 946 320. BA

ÄPredám pneu GoodYear M+S
255/ 55 R 18, 2 ks, s veľmi do-
brým dezénom cca 6 -7  mm (70
€) za obe ( 0908 538 338 (70 €)
( 0908 538 338. KM 

ÄPredám originál Opel nemecké
elektróny 5 x110 6jX16 ET44,
stred. diera 65. Nie sú krivé ani

zvárané. Pred 2 rokmi striekané +
letné gumy 2 ks 8 mm a 2 ks zo-
draté grátis (160 €) ( 0915 384
447. RS 

ÄPredám 4 ks komplet  obuté
zimné pneu Matador na Al disk-
och,  rozmer 225/45 R17 91H.
Vhodné pre Hyundai a Kia (
0908 196 700. KE 

ÄPredám univerzálne strešné
nosiče, 2 ks, 12 cm, uzamykateľné,
s krytkami (20 €) ( 0902 203 158.
LV

ÄZlaté Moravce - 3-izb. komplet
z re k on š t ru ov a ný  b y t  na
Hviezdoslavovej ulici, blízko cen-
tra, 64 m2, vymenené rozvody
elektriny, nové kúrenie, voda, od-
pad, byt je klimatizovaný, plas-
tové okna, Obložkové zárubne s
dverami, nová kúpeľňa, dlažby v
k uc h y n i  a j  v  k úpe ľn i ,
sadrokartónové stropy s bo-
dovým osvetlením, plávajúce
podlahy, nové stierky a radiátory,
no v á  k u c hy n s ká  l i n k a  s o
zabudovanými spotrebičmi -
c h l ad n ičk a ,  m r az n ičk a ,
umývačka, varná doska, rúra, di-
gestor (94.000 €) ( 0918 555
605.

Ä Lučenec - 2-izb. byt v OV na
Rúbanisku II, v meste Lučenec,
53 m2, na 5./ 8 posch. v panelo-
vom dome s výťahom, murovaná
pivnica, prešiel čiastočnou rek-
onštrukciou, plastové okná,
kúpe ľňa s p lastovou vaňou,
zánovná kuchynská linka, pláva-
júce podlahy, bezpečnostné
dvere so vstavaným zvončekom
a kukátkom, nové rozvody vody,
nové jadro (41.400 €) ( 0911
855 199.

Ä Levoča - 3-izb. byt s loggiou na
sídlisku Západ, na ulici Czaucz-
ika, na 6. poschodí, pred niek-
oľkými rokmi prešiel kompletnou
prestavbou, s orientáciou východ
- západ. Celý byt je upravený v
špec i f i ckom ob lom d iza jne
vrátane nábytkov, nové stierky,
menené eurookná, plávajúce
laminátové aj bukové podlahy, v
kuchyni a kúpe ľni keramika,
znížené stropy, kuchynská linka
na mieru so spotrebičmi, doho-
dou ( 0949 604 294.

ÄBanská Bystrica - Na prenájom 2-
izb. byt, komplet rekonštrukcia,
moderné zariadenie, v tehlovom
dome na 3.poschodí bez výťahu.
Pozostáva z chodby, samostat-
nej kúpeľne so sprchovým kútom,

samostatného WC, kuchyne spo-
jenej s obývačkou, spálňa, na
sídlisku SNP. Cena nájmu je 430
až 450 € podľa počtu osôb. V
cene nájmu sú energie, net s TV.
Voľný od 1.3.2020 ( 0948 10 48
10

ÄPoprad - nadrozmerný 1-izb. byt,
50 m2, prerobený na 2-izb., v
lokalite Starý Juh, v obytnom
dome nad pizzeriou Venezia,
podkrovný, na 3. poschodí. Jadro
bytu je murované. Mesačné nák-
lad na bývanie pri 2 osobách je
126 €, dom bol kolaudovaný pred
20 rokmi. Strecha renovovaná
pred piatimi rokmi, veľký výťah,
kamerový systém. Predávajúci je
prvý majiteľ (79.900 €) ( 0911
185 264.

ÄZvolen -  Prenajmeme ve ľký
svetlý 1-izb. byt kompletne zrek-
onštruovaný, orientovaný do
ticha, prerobený na byt so samo-
statnou spacou časťou, vy-
bavenie pozostáva z veľkej a pri-
estrannej vstavanej skrine, novej
kuchyne so vstavanými spotre-
b ičmi -  umývačka r iadu ,  te-
plovzdušná pec - digitálna, mik-
rovlnná rúra s grilom, vstavaná
varná doska, zabudovaný diges-
tor, chladnička s mrazničkou,
práčka. Všetky spotrebiče sú
úplne nové. Kuchynský stôl a 4
stoličky. Kúpeľňa s murovaným
sprch. kútom (380 €) ( 0905 151
550.

ÄBratislava IV - Dúbravka - krásny
1 ,5 - i z b .  by t  po  komp le tne j
nadštandardnej rekonštrukcii, na
ul. Karola Adlera, 38,53 m2 plus +
pivnica, má samostatnú spálňu a
obýv ac iu  i zbu  prepo jenú s
kuchyňou, poschodie 8./12 p.,
plastové okná - elektroinštalácia,
v od o i nš t a lá c ia ,  om i e tk y ,
znižovane stropy sadrokartónom
-  nov é  obk lady  a  d laž by ,
sprchovací kút, WC Geberit,
k uc h y ns k á  l i n ka  z o
zabudovanými spotrebičmi,
chladnička s mrazničkou, sklo
keramická varná doska, el. rúra,
mikrovlnka, digestor, umývačka
riadu, plávajúce podlahy, in-
teriérové dvere a zárubne, vcho-
do v é  p r o t i pož ia rne  dv e re
(127.000 €) ( 0911 529 654.

ÄŽiar nad Hronom - kompletne
zrekonštruovaný 3-izb. byt vo
v ý bo rn e j  l o k a l i t e ,  na  u l .
Sládkovičovej blízko centra, v
zateplenom bytovom dome cca 5
min. pešou chôdzou do úplného
centra mesta. Bytový dom je
zateplený, má novú strechu a
rekonštruované vchody a nový
výťah, 66 m2 + balkón, na 3./ 10
posch. v poschodovom panelo-
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vom dome s výťahom (69.800 €)
( 0911 855 199.

ÄPrešov - 3-izb. byt, po kompletnej
rekonštrukcii v nadštandardnom
atypickom prevedení, Námestie
1. mája, úži tková pl .  90 m2,
vstupná chodba, chodba, vpravo
WC, kúpe ľňa, v ľavo spálňa,
kuchyňa ,  jedá lenská  čas ť ,
obývačková časť, izba (116.900
€) ( 0905 796 146.

ÄŠurany - 3-izb.  byt ,  52 m2 +
pivnica, na 1./3 posch. v Šuranoch,
prešiel celkovou rekonštrukciou,
obývacia izba spojená s kuchyňou,
dve nepriechodné izby, murované
bytové jadro - samostatná toaleta,
kúpeľňa so sprchovým kútom, roz-
vody vody a elektriny; podlahy:
plávajúce, dlažba; plastové okná;
bezpečnostné chodové dvere
Adlo, zabudované spotrebiče - el.
rúra chladnička,  mraznička,
umývačka riadu Whirlpool, Bosch
(71.000 €) ( 0907 981 689.

ÄKomárno - garsónka 21 m2 na
prenájom blízko centra, na 6.
posch. obytného domu s výťa-
hom, 21 m2. Cena prenájmu 250
€/ mesiac aj s režijnými nákladmi
+ 2 mesačná kaucia ( 0907 445
790. 

ÄSpišská Nová Ves - 3-izb. byt s
loggiou na Moravskej ulici, sídlisko
Východ, na 2.posch., prešiel pred
niekoľkými rokmi takmer komplet-
nou prestavbou: vymenené okná,
v izbách parkety, murované jadro,
v priestrannej kuchyni kuchynská
linka na mieru, nová elektrika, stu-
pačky ap., orientovaný na východ
a na  západ.  V  p reds ien i  je
vstavaná skriňa a nadstavce s
ďalšími odkladacími priestormi.
Byt je momentálne už neobývaný,
bez akýchkoľvek tiarch a kúpou ih-
neď voľný (84.000 €) ( 0949 604
294. 

ÄPraha 7 ,  čas ť  Ho lešov ice  -
Luxusní byt 4+kk, 117.2 m2, s
lodžií 12.8 m2, s komorou, v 6.
patře novostavby, Rezidence
Pergamenka, s výtahem. K bytu
náleží dvě garáže. Byt je orien-
tovaný na sever, jih, originálně
řešený vnitroblok (12.305.389 Kč
( +420 800 558 888.

ÄVeľký Krtíš - 1 izb. byt, 39 m2, na
6. poschodí, izba, predsieň,
kúpeľňa s WC, kuchyňa, pivnica,
plastové okná s bielymi hliník-
ovými žalúziami, hladké omietky.
Inak je byt v pôvodnom stave.
Podlahy v celom byte sú z PVC.
Bytové jadro je pôvodné umakar-
tové. Parkovanie je priamo pred
bytovkou. Susedia sú slušní,
be zp rob lém ov í ,  v äčš inou
vyššieho veku. Nehnuteľnosť
sme so sestrou zdedili po matke.
Momentálne je obývaný nájom-
níkmi. Voľný bude od 17.2.2020
(23.000 €) ( 0911 876 178.

ÄTrenčín Zámostie - priestranný
4+1-izb. byt, 81 m2, na druhom
poschodí, veľmi slnečný, dispoz-
ičn e  s k v e l o  r i eš ené  i z by ,

kuchyňu, balkón o výmere 5 m2,
samostatné WC, kúpeľňu, dve
komory a pivnicu. Byt prešiel či-
astočnou rekonštrukciou. Celý
bytový dom má bezbariérový
vstup, veľmi pekný, v tichej loka-
lite (97.500 €). Mesačné náklady
cca 190 €/ 2 osoby ( 0910 330
401.

ÄKošice I - Staré Mesto - 2-izb. te-
hlový byt v centre mesta, 1./4
posch. Poštová ul., je v pôvodnom,
zachovalom stave, plastové okná,
pôvodne murované jadro, 71 m2, 2
x balkón - z kuchyne a obývačky,
priestranné izby, veľká kuchyňa so
špa jzou,  1 .  poschodie -  n ie
pr ízemie,  pod bytom je byt.
Vykurovanie a ohrev vody je cen-
t rá lne .  V  by tovke  j e  vý ťah,
možnosť parkovania v uzavretom
dvore (119.900 €) ( 0903 657
940. 

ÄMedzi laborce  3 - izb .  by t  na
zvýšenom prízemí, s vlastnou
záhradou, v tichej časti mesta, 80
m2, záhrada 76 m2. Parkovanie a
vstup do objektu je zabezpečený
elektrickou bránou, na zvýšenom
prízemí, priestranná pivnica.
Podlaha plávajúca, dlažba,
stierky. Okná plastové, klasická
vaňa. Oddelené WC, kuchynská
linka, sporák, chladnička, kom-
pletná rekonštrukcia (15.900 €)
( 0917 401 620.

ÄŽiar nad Hronom - veľmi pekný 2-
izb. byt, 55 m2, v zateplenom by-
tovom dome na 1./ 4 posch., bez
výťahu, je súčasťou bytového
domu s menším počtom bytov v
jednotl ivých vchodoch, dom
prešiel kompletnou rekonštruk-
ciou exteriéru bytového domu, 3
pivnice,  rozs iahly cca 5 m2
balkón pri obývacej miestnosti
bytu. Byt prešiel čiastočnou rek-
onštrukciou (57.990 €) ( 0911
855 199.

PREDAJ
ÄPredám zrkadlovku Nikon D40 so

zabudovaným aj odnímateľným
bleskom, brašňou, náhradnou
batériou a SD (149 €)   ( 0903
588 595. BA 

ÄPredám objektív Sony FE 85mm
f/1.8  - Full Frame, E-Mount od
začiatku nasadený UV filter B+W
mrc nano - súčasť predaja. Ku-
povaný v Prolika. Záruka do
5/2020. Stav nového. Komplet
balenie. Podla LR Metadat zho-
tovených 323 snímkov, takže u
mňa nevyužité ohnisko. Fotky a
ďalšie info do správy (450 €)   (
0902 115 671.

ÄPredám Nikon model AF240SV.
Fotoaparát je funkčný (19,90 €) +
poštovné  ( 0948 776 934. MI 

ÄPredám rôzne foto veci: Odrazka
Lastolite Trigrip. Stav novej   (70
€). Kruhová odrazka 5v1, 60 cm,
stav novej  (6 €). Oválna odrazka
5v1, 120x90 cm, stav novej    (10
€) .  C - rameno na uchytenie
odraznej dosky. Max. dĺžka 180
cm. Stav nového  (10 €). Skladací
softbox na externý blesk, 60 x 60
cm, 2 kusy. Stav nového  (25 € )
kus. Makro predsádka Raynox
M-250, univerzálna. Stav novej
(30 €) .  Predaj  a j  jednotl ivo.
Osobné odovzdanie v Pezinku,
alebo Bratislave. Zaslanie na do-
bierku + 6 €  (  0905 329 001.

ÄPredám Prakticu Pentacon 1,8/
50 mm, príslušenstvo (115 € )   (
0949 211 384. SA

ÄPredám fotoaparát ruskej výroby
značky Lubitel. Fotoaparát je v
nálezovom stave. Rozmer   13 x
10 x 8 cm (14,90 €) + poštovné
(  0948 776 934. MI

ÄPredám Fuj i f i lm X-T2  v  ab-
solútne bezchybnom stave, bez
je d i ného  ode rku .  N ebo l
používaný na fotenie svadieb či
iných „veľacvakových“ akcií, fotil
som s tým kraj inky a dcéru.
Samozrejmosťou je komplet
balenie v originál krabici. Popruh
ani blesk neboli ani raz použité. K
f o t o ap a r á t u  dám  5  ks  aku-
mulátorov  - 2 x originál, 3 x iný
výrobca, L platničku a 32 GB SD
kartu (650 €   (  0915407504. BA

ÄPredám digitálny fotoaparát
Coolpix Nikon L21, 8 Mgpixelov,
mikro USB kákel, inštalačný soft-
w a r e ,  CD  s  náv odom.  Ne-
používaný, nový (40 €) alebo do-
hodou, posielam na dobierku   (
0944 145 702 od  17. - 19. hod.
PD

ÄPredám objektív Nikon Nikkor 70-
200 f/2.8G ED VR. Objektív je s
m in im á ln y m i  z n ám kam i
používania. Optika je čistá bez
ak ý c h k o ľvek  š k rabanc ov .
Nasadený UV filter Hoya Pro1.
Príslušenstvo:  predný a zadný
kryt, slnečná clona, statívová ob-
jímka,  prenosné púzdro krabica,
vyskúšať je možné v  Petržalke
(700 €)   ( 0911 534 074. BA 

KÚPA
ÄKúpim do zbierky, staré kinofil-

mové fotoaparáty, objektívy,
kamery, aj nefunkčné   ( 0904
046 416. LV

ÄKúpim fotoaparát Sony A7ii alebo
A7Rii. Musí byť v zachovalom
stave, bez žiadnych odrenín a na-
jlepšie aby bol ešte so zárukou.
Cenu ponúkam 700 € a viac,
záleží od stavu   ( 0910 260 360.
PK

ÄKúpim staré fotoaparáty - objek-
tívy - príslušenstvo. Možu byť i
nefunkčné, pokazené. Po do-
hode prídem osobne, Žilina, ok-
olie. Inak poštou (100 €   ( 0940
384 995. ZA

PREDAJ
ÄPredám nový alt saxofón Star-

tone - celý set. Je úplne nový, ne-
použ i t ý ,  vhodný  pre  zač i a-
točníkov  i  pok roč i l ých ,  má
mosadzné telo i klapky, nasta-
viteľnú palcovú opierka, ľahkú
odozvu, vyrovnaný zvuk, lesklý
lak. Balenie obsahuje hubičku a
kufor. Pôvodná cena 499 €, teraz
(399 €) ( 940 174 525. 

ÄPredám digitálne piano Sencor
SDP 200, biele + klavírna stolička
b i e la ,  nas t av i t e ľná ,  3 - r . ,
minimálne používané, v 100%
stave. Kladivková mechanika, 88
kláves, 3 pedále, USB, efekt re-
verb, zvukové registre = 138,
efekt chorus, sluchátkový výstup,
výkon 2 x 14 W (450 €) ( 0908
131 070. NZ

ÄPredám činely Paiste, Sabian
Paiste 20" PST3 Ride (40 €),
Paiste 14" PST3 hi-hat (35 €),
Sabian 20" B8 Medium Pro ride
(85 €), osobný odber Myjava
alebo Bratislava ( 0944401333.
MY

ÄPredám akordeóny a heligónku.
1. Delic ia Junior,  model 24,
určená pre začiatočníkov, čer-
vená farba. Cena dohodou. 2.
Delicia Junior, model XIV, určená
pre žiakov ZUŠ, modrá farba.
Cena dohodou 3. Taliansky akor-
deón, ojedinelý kus, zmenšený
model, 120-basový, váha 7 kg,
určený pre dámy alebo talen-
tované deti. Cena dohodou. 4.
Heligónka Delicia Favorit, model
III. Trojradová a 12-basová. Cena
dohodou. Nástroje sú zánovné,
plne funkčné, po servise. V cene
kufor, remene, doprava zdarma,
alebo osobný odber. Pre viac in-
formácií volajte ( 0940 956 433.
MI 

ÄPredám 4/4 a 1/4, 1/2 celomasívne
husle, vhodné do umeleckej školy,
v perfektom stave, ani škrabanček
(95 €), pošlem aj na dobierku (
0951 305 956. PB 

ÄPredám 2 skvelé akustické gitary
značky: 1. Raimundo - Gitarras
Artesanas, mod. 118 2. Fender -
CD 60-SB 1. gitara je používaná,
ale v dobrom stave, má širší
hmatník, zvukovo v 100 percent-
nom (200 €) 2. gitara je akustika
od legendárnej značky Fender, v
top stave, bez jediného škra-
banca, ako nová z obchodu (110
€), dohoda možná ( 0940 652
748. NZ 

ÄPredám starší saxofón Earlham,
v hrateľnom stave. Ladenie je do-
bré, má výborný tón, predáva sa
bez hubice (140 €) ( 0905 106
430. 
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ÄPredám nemecký digitálny klavír
Kurzweil M90 WH, úplne nový,
stolička vo farbe v cene, ešte
zbalený, záruka 2 roky, doprava
po dohode (550 €) ( 0951 305
956. PB 

ÄPredám rôzne blany na bicie. Re-
zonančná Milenium 20“ (6 €),
úderová Crush 20“ (12 €), sada
Crush 10";12";14“ (16 €), snare
lany 13“ evans onyx (12 €), evans
hydraulic “ (12 €), crush coated “
(10 €) ( 0911 232 180. HE 

ÄPredám midi k láves v 100%
stave, plne funkčný, 2 x hraný
koncert, inak používaný len v
domácom štúdiu (200 €) ( 0918
072 996. TT 

ÄPredám čiernu perfektnú elek-
troakustickú gitaru v 100% stave,
ani škrabanček, puzdro v cene,
nové struny Martin, pošlem aj na
dobierku (95 €) ( 0951 305 956.
PB 

ÄPredám nové husle 1, kompletný
set. Sú vhodné pre deti vo veku
od 5 do 7 rokov. Set je úplne
nový, nepoužívaný. Predná
doska masívny smrek. Boky a
zadná doska masívny javor. Krk
javor. Kobylka javor. Set obsa-
huje husličky, slák, kolofóniu a
puzdro. Pôvodná cena 129 €,
teraz (99 €) ( 0940 174 525. BA,
BN 

ÄZa doplatok vymením 80 W dvo-
jkanálové akustické gitarové
kombo Laney A1 + vrátane obalu,
za Fender Acoustasonic 40.
Kombo je osadené 8“ basovým
driverom a 1“ tweeterom. Ponúka
16 digitálnych efektov, použiteľné
pre každý kanál zvlášť. EQ pre
každý kanál zvlášť: Bass, Swept
Mid a Treble, efektová slučka,
MP3/Line In, vstup nožného
spínača, slúchadlový výstup,
vstup na mikrofón, skosená
konš trukc ia  umožňu je  nak-
lonenie aparátu pre lepší odpos-
luch ( 0907 909 808. KE

ÄPredám nové kompaktné elek-
trické bicie, nepoužité, prechody,
kotol, rytmický bubon, basový
bubon, Hi-Hat, CrashRide + sto-
jan na Hi-Hat, stojan na rytmický
bubon, pedál na Hi-Hat a pedál
na basový bubon, 193 zvukov, 10
predvolených bicích súprav a 1
voľne programovateľnú súpravu.
Konektory: slúchadiel, USB Host,
vstup AUX. Rozmery: 75 x 50 x
100 cm. Sú vhodné pre začia-
točníkov i deti. Záruka: 24 mesia-
cov. Pôvodná cena 269 €, teraz
(219 €) ( 0940 174 525. BA

PREDAJ
ÄPredám knihu Svobodní zednáři -

neznámý svět nejznámějšího
bratrstva v historii - Tim Dedopu-
los. Veľmi pekný stav (8 €) (
0903 506 545. 

ÄPredám knihu Moje poludnie -
P a v o l  H o rov .  S lovens ký
spisovateľ, 1952, 100 str., formát
21 x 15 cm (5 €) + poštovné (
0940 345 176. 

ÄPredám knihy v perfektnom
stave, každú za (5 €) ( 910 353
178. 

ÄPredám úplne novú knihu - máme
dve rovnaké - Borgiovci - kronika
neslávne známeho rodu, Mary
Hollingsworth, vydavateľstvo
Slovart 2011 - 1. vydanie, počet
strán 284 - kvalitný kriedový
papier, váha knihy 2 kg, veľký
rozmer - 22,6 x 27,5 cm (16 €) +
poštovné ( 0940 345 176. LV

ÄPredám Oceán prachu - Bruce
Sterling. Pošlem dobierkou (4 €)
( 0903 506 545. LM 

ÄPredám veľmi zaujímavú knihu -
Mikuláš Černák - prečo som pre-
lomil mlčanie. Je ako nová, v su-
pe r  s t av e .  V y da v a t e ľs tv o
Marenčin PT, 2015. Počet strán:
256 (10 €) s poštovným. Cena pri
osobnom odbere v BA (7 €) (
0911 249 299, 

ÄPredám Historická revue - výber
z veľkého množstva časopisov,
historická revue, vo veľmi do-
brom stave, ako nove, 1 ks (5 €)
( 0904 146 627. SC 

ÄPredám sedem - raz čítaných,
p r ak t i c k y  n ový ch  kn í h  o
holokauste. V 100-percentnom
stave ( 0948 752 552. ZA

ÄPredám úplne novú knihu Zdra-
voveda pre ženy, Peter Abra-
hams, vydavateľstvo EX book,
2012, počet strán 176 - kriedový
kvalitný papier, váha knihy 1,15
kg, rozmer 217 x 302 mm (3,5 €)
+ poštovné ( 0940 345 176. LV

ÄPredám Recidívy klerikalizmu -
Ondrej Dányi (3 €) ( 0903 506
545.

ÄPredám veľmi zaujímavú knižku
Banda zlodejov, je v perfektnom
stave, ako nová! Autor: Ignác Mi-
lan Krajniak, 2015. Počet strán:
192 (10 €) s poštovným. Cena pri
osobnom odbere v BA ( €). Viac o
knihe: V tejto knihe vystupujú
reálne osoby, firmy aj politické
strany. Z politikov je to napríklad
Róbert Fico, Ján Figeľ, Béla
Bugár a lebo  Rados lav Pro-
cházka. ( 0911 249 299.

ÄPredám knihu Keď dospievam -
Eva Poliaková, SPN 1983, kniha
je brožovaná (2 €)á + poštovné.
Knižka o dospievaní pre mládež
končiacu povinnú školskú do-
chádzku - biologické základy
v ý v in u ,  s t a v ba  a  f u nk c ia
pohlavných ústrojov, oplodnenie
a vznik nového jedinca, hygiena
tela, pohlavné choroby (2 €) (
0940 345 176. LV 

ÄPredám knihu Prečo zahynula Di-
ana? od Stern Daniel, vyd. Junior,
Bratislava 1997, 94 str. - kvalitný
kriedový papier, ilustrácie - čier-
nobiele a farebné foto, formát -

150 x 215 (3,5 €) + poštovné,
kniha je ako nová, prináša u nás
doteraz nepublikované podrob-
nosti z posledných hodín života
britskej princezny. Dramatickým
spôsobom opisuje atmosféru
posledného parížskeho večera
ženy, ktorú milovali milióny ľudí
(3,50 €) ( 0940 345 176. LV

KÚPA
ÄKúpim knihu od spisovateľky J. R.

Wardovej, 6. diel padlých Anjelov
- nesmrteľnosť, v češtine ( 0948
166 923. LE

PREDAJ
ÄPredám posteľ 90 x 180 aj s ma-

tracom. Matrac je nový, iba 2 x sa
na ňom spalo. Je upravovaný z
ve ľkost i 200 cm na 180 cm.
Posteľ je bez úložného priestoru,
rošt je plný (30 €) ( 0903 610
888. BA

ÄPredám: 1. komodu s 3 šuplíkmi,
70 x 40 x 91 v,h,š. 2. komodu -
veľké dvojdvere, jednodvere, 2 šu-
plíky, 112 x 35 x 109 v,h,š, každá
(30 €) ( 0908 716 407. DS 

ÄPredám rozkladaciu sedaciu
súpravu, š x h x v 190 x 90 x 94
cm, kres lo 90  x  80 x  94  cm.
Rozmery rozkladacej časti 150 x
130 cm (150 €). Pri rýchlom jed-
naní dohoda na cene možná (
0948 866 697. TN

ÄPredám tal iansku dizajnovú
koženú sedačku (500 €) ( 0915
578 797. BA 

ÄPredám nábytok na terasu/
záhradu. Nový. Set obsahuje: 2 x
kreslo, 2 x podnožník, 1 x stôl.,
dohodou ( 0915 220 400. BB

ÄPredám ručnú bidetovú spršku k
WC .  V h od né  a j  d o  ma lýc h
kúpeľní a WC, dohodou. Dodanie
na dobierku zdarma ( 0905 229
460. KN

ÄPredám pracovný stôl Ikea, 140 x
72 x 73 cm. Stôl má bielu pra-
covnú dosku s melamínovým
povrchom a kovovým podnožím
šedej farby. Ľahko sa čistí., doho-
dou ( 0905 869 527. BA

ÄPredám zachovalú rozťahovaciu
dvojsedačku (50 €) ( 0948 148
403. BA

ÄPredám nové jednolôžkové dre-
vené postele z borovicového
masívu vrátane roštu a matraca.
Jednolôžková posteľ 80 x 200 s
roštom (68 €), 80 x 200 s roštom a
matracom (123 €), 90 x 200 s
roštom (69 €), 90 x 200 s roštom a
matracom (128 €). Vnútorný
rozmer postele 80 x 200 cm alebo

90 x 200 0 cm ( 0948 331 911.
BR

ÄPredám detská posteľ domček,
ko mp le t  do dáv aná spo lu  s
roštom, klasickým molitanovým
matracom s výškou cca 6 - 7 cm a
zásuvkou na odkladanie vecí
alebo hračiek a bezpečnostnými
bariérkami. Biela borovica, š. x v.
x h. 160 x 124 x 86 cm. Plocha na
spanie 160 x 80 cm. Doba do-
dania 2 pracovné dni (205 €).
Doručenie kuriérom za 13 €).
Možnosť platby aj na dobierku (
0940 906 669. TS

ÄPredám doma tkané koberce (12
€) ( 0917 048 612. LV

ÄPredám moju milovanú sedačku.
Má cca 5 rokov a bola len v 1-
osobovej domácnosti, pravidelne
udržiavaná, rozkladacia, bez
úložného priestoru, šírka 260 cm,
hĺbka 93 cm, dĺžka leňošky 190 cm,
dá sa rozdeliť na 2 časti. Pôvodná
cena bola 1200 €, má kvalitné spra-
covanie, často som nechávala
notebook na operadle a zo sála-
júceho tepla začala koženka
praskať. Nejaký šikovný majster to
bude vedieť opraviť alebo nejako
fixnúť, a urobí tak zo sedačky nový
originál s vlastným podpisom (75 €)
( 0949 131 999. BA

ÄPredám sklenený jedálenský stôl
(250 €) ( 0915 578 797. BA

ÄPredám nové jedálenské stoličky
v troch farbách, č ierna, sivá,
biela, viem poslať kuriérom na
adresu po dohode (25 €) ( 0918
837 769.

ÄPredám vôbec nepoužívané
elektrické polohovateľné rošty v
top stave, značky Materasso.
Elektrické rošty sú ešte v záruke.
Rozmer jedného roštu 196 x 89
cm. Sedí na posteľ 200 x 180.
Osobný odber, dohodou ( 0948
056 480.

ÄPredám Ikea kreslo zánovné,
málo používané (40 €) ( 0908
716 407. DS

ÄPredám priamo z výroby päť
kusov paplónov, plnený doma
páraným kačacím a husím perím.
Dva kusy paplónov majú náplň
2,70 kg peria a tri kusy paplónov
majú náplň 2,20 kg peria. Rozmer
140 x 200 cm (za kus 100 €). K
paplónom viem pod ľa objed-
návky nechať ušiť aj perinové
podhlavníky ( 0905 735 708.
MY

ÄP re dá m  ne v yuž i té  regá l y
originálne zabalené v krabici. Po-
lice sú súčasťou balenia. Vysoká
nosnosť 175 kg/ polica. Cez 800
kg celý regál - certifikovaná nos-
nosť. Regál je z ocele. Vhodné do
skladu, garáže, pivnice atd. Sú to
regále na zákazku - kvalitnejšie
ako v hobby marketoch. Bezsk-
rutková montáž - nosníky sa
zasunú do stojok, poklepom
dorazí diely do kónusu a regál je
postavený. Posledné kusy za
výpredajové ceny! Za polovicu
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mám ešte 59 ks 180 x 90 x 30 - 5
políc - cca 83 ks (27,90 €) - šedá,
modrá 89 ks 180 x 40 x 40 cm - 5
políc - cca 25 ks (23,9 €) - čierna
90 ks 180 x 90 x 40 cm - 4 police -
cca 45 ks (27,90 €), - strieborná
zinkovaná. Zasielam na dobierku
po celej SR do druhého dňa (
0907 179 073. BB

ÄP re dá m  ro hov ú  l av i cu  so
stoličkami a stolom - masív +
obrusy (120 €) ( 0908 716 407.
DS 

ÄPredám úplne nový a nepoužitý
záhradný nábytok v d izajne
umelého ratanu. dvojsedačka
131 x 57 x 79 cm - š x h x v, 2 x
kreslo 75 x 57 x 79 cm, 1 x stolík
70 x 48 x 37 cm, 4 x sedacia
poduška, farba tmavohnedá (199
€), antracit (249 €), môže byť
vonku celý rok, jednoduchá
údržba - umývanie vapkou (
0904 090 350. SC 

Kúpim starú chalupu v
horách, s elektrinou, blízko

potoka, alebo aj malým
potôčkom s prameňom,

alebo aj veľký pozemok v
horách, na chov zveri (

09110 161 979.

Predám pozemok na Pod-
banskom - v Tatrách, v cha-
tovej oblasti. Výmera 7300
m2 a na začiatku Račkovej
doliny, v chatovej oblasti,

vo výmere 3500 m2, 610 m2
( 0903 917 867. LM

Predám chatu na samote, v
oblasti B.Bystrice - vlastný

vodný zdroj, prívod el.
prúdu, žumpa, areál je

oplotený. Pavel Lietava, 962
31 Sliač ( 0905 625 667. lie-

tava306@ gmail.com. ZV

PREDAJ
ÄMartin - 3-izb. tehlový rodinný

dom v  pôvodnom stave ,  na
pozemku 250 m2 v centre mesta,
úžitková pl. 100 m2, zastavaná
100 m2, na pozemku 251 m2,
pivnica 70 m2. Podlaha - parkety,
dlažba, betón, omietky. Okná
drevené pôvodné, klasická vaňa
plus sprchovací kút. Oddelené
WC .  K ú r en ie  l o ká lne  a  s
plynovým kotlom. Sedlová stre-
cha  s  podk rov ím  a  s  dvom i
komínmi, škridla. 3 podpivničenie
- kotolňa, sklad na zeleninu,
sklad. Na pozemku sa nachádza
vodovod, elektrina 230/ 400 V a
plynová prípojka, kanalizácia (do-
hodou) ( 0918 540 249. 

ÄŠamorín - rodinný dvojdom, ktorý
bude dokončený do stavu holo-
dom, 4-izb., typu bungalov, s IS -
voda, kanalizácia, elektrika, plyn,
v obci na začiatku - rýchle napo-
jenie na obchvat. Bungalov po-
zostáva z troch spální, jednej
obývacej miestnosti s prípravou
na krb prepojenou s kuchyňou,
kúpeľňa s WC, technickej miest-
nosti s WC. Celková úžitková plo-
cha 89,25 m2 + podkrovný úložný
priestor. Tehla, okná 3-sklo, Zate-
plenie 15 cm polystyrén. Podla-
hové kúrenie na plynový kotol.
Komplet elektroinštalácia, komín
- príprava na krb. Vymaľované na
bielo interiér aj fasáda (159 880
€). Možnosť dokončenia na kľúč v
cene 10 - 12.000 € ( 0903 830
518 

ÄNitra - 4-izb. rodinný dom v mest-
skej časti Nitra - Dolné Krškany, v
súkromnej, tichej, slepej ulici, na
pozemku 811 m2. Podlahová plo-
cha domu 130 m2 + 16 m2 terasa.
Kolaudácia v r. 2002. Dispozícia -
zádverie, priestranná obývačka s
kuchyňou, komora, veľká kúpeľňa
s vaňou, sprchovým kútom a WC,
technická miestnosť, tri samo-
statné, nepriechodné izby, šatník.
V r.  2011 boli osadené nové
kvalitné okná, komplet zateplenie
a fasáda, klimatizácia (230.000 €)
( 0905 114 074.

ÄPredám rodinný dom v meste
Michalovce, časť Stráňany, v
tichej lokalite. Celková výmera
pozemku 401  m2.  Dom po-
zostáva z 2 podlaží. Na prvom
podlaží veľká obývačka prepo-
jená s veľkou izbou, kuchyňa,
samostatné WC, chodba a izba.
Na druhom chodba, kúpeľňa, 3
izby a terasa. Z prvého poschodia
je v chod do pivnice, celý dom je
podpivničený, garáž (129.000 €)
( 0911 047 135.

ÄBanská Bystrica - rodinný dom 5
km od BB, v pôvodnom stave,
dvojpodlažný, predsieň, chodba,
garáž, technická miestnosť s kot-
l o m  a  b o j l e ro m ,  k úpe ľ ňa ,
kuchyňa, izba, na poschodí je
kuchyňa spojená s obývačkou, 2
izby, kúpeľňa s vaňou, tehla. Má
sedlovú strechu, okná pôvodné
drevené dvojité, poschodie je tro-
chu prerobené - podlahy pláva-
júce, parkety, novšia kuchynská
linka, pripojená vodovodná,
kanalizačná prípojka. ÚK a TÚV
cez el. kotol alebo na pelety. V
hornej kuchyni je aj piecka na
pevné palivo. Pozemok je rovi-

natý, na pozemku je posedenie.
Parkovanie v garáži alebo pred
domom (140.000 €) ( 0948 10
48 10. 

ÄČadca - 7-izb..rod dom s veľkým
pozemkom - podpivničený- na
pozemku je možné postaviť ďalší
rod (100 000 €) ( 0902 614 251.

ÄRovinka - 3-izb. rodinný dom,
ktorý je súčasťou 3-domu - len
jednou bočnou stenou, úž. plo-
cha 86 m2 + zimná záhrada. No-
vostavba v tichej ulici s vlastnou
záhradou a aj garážou, 3 km od
Bratislavy, dom je súčasťou 3-
domu v zástavbe domov na tichej
ulici, vlastný pozemok 350 m2 +
spoločný pozemok - záhradu,
dom má vlastnú studňu na vlast-
nom pozemku aj garáž, k domu
prislúchajú aj 2 parkovacie vonka-
jšie státia pred domom, vlastné
kúrenie aj  ohrev vody - plyn
(179.000 €) ( 0944 570 828.

ÄŽilina - pekný rodinný dom Lie-
tavská Závadka, 140 m2 - vhodný
aj ako zrub, prípadne chalupa na
víkendy, relax a podobne. Len 13
km od Žiliny. Rovinatý pozemok.
Ve ľká garáž, ktorú je možné
upraviť prípadne na ďalšiu izbu a
pohodlné parkovanie až pre 3
autá (199.500 €) ( 0910 188
455.

ÄBratis lava  I I  -  Poduna jské
Biskupice - 4-izb. rodinný dom - no-
vostavba, vo výstavbe, pred dok-
ončením, ulica Jastrabinová. Zast.
plocha 99 m2 Pozemok 507 m2.
Plyn, elektrika a voda na pozemku
+ vlastná studňa. Dvojpodlažný,
vlastný samostatný pozemok,
prízemie - kuchyňa spojená s
obýv. izbou + krb na tuhé palivo -
drevo, vstupná chodba, samo-
statné WC, dvojgaráž, poschodie
3 x samostatné izby (375.000 €) (
0944 048 000.

ÄHumenné - samostatne stojaci
poschodový rodinný dom, 280
m2, na pozemku 880 m2, po
kompletnej  rekonštrukc i i ,  s
možnosťou dvojgeneračného
bývania - prízemie, poschodie,
podkrovie - možnosť zobytnenia,
2 x garáž - 1 samostatná + 1
súčasť domu - dielňa. Prízemie:
kuchyňa s linkou Decodom so
vstavanou teplovzdušnou rúrou a
plynovým varičom Whirlpool, pri-
estranná izba s kachľovou pecou,
kúpeľňa s vaňou a závesným
WC, kotolňa, sklad. Poschodie:
kuchyňa so špajzou, 3 pries-

tranné izby, kúpeľňa (149.700 €)
( 0902 318 410.

ÄŽiar nad Hronom - 2 rodinné
domy v lukratívnej časti mesta -
IBV. možné využiť ako viacgen-
eračné ale aj na podnikateľské
účely spojené s bývaním, vlastná
studňa. Prvý rodinný dom je no-
vostavba - bungalov, 72 m2, tehla,
so sedlovou strechou, kvalitná
krytina - predsieň so vstavanou
skriňou na mieru, priestrannou
obývacou izbou spojenou s
kuchyňou, dvoch nepriechodných
spá ln í ,  WC a  kúpe ľne so
sprchovým kútom, ve ľkofor-
mátové okná, kuchynská linka na
mieru, so vstavanými spotrebičmi.
Vyku rovan ie  pod lahovým
kúrením. Druhý dvojpodlažný
rodinný dom prešiel čiastočnou
rekonštrukciou, má 133 m2, plas-
tové okná a vstupné bezpečnostné
dvere. Prízemie pozostáva zo
vstupnej chodby, WC, špajzy,
obývacej miestnosti spojenej s
kuchyňou s výstupom na terasu a
jednej priestrannej izby. Poschodie
- tri priestranné izby, kúpeľňu so
sprchovacím kútom, nový plynový
kotol, radiátory. Kuchynská linka
vybavená vstavanými spotrebičmi,
podpivničenie domu, tento pries-
tor je možné využiť ako herňu, TV
miestnosť (237.900 €) ( 0911
855 199.

Ä Lučenec - krásny, priestranný 5-izb.
rodinný dom s veľkou udržiavanou
záhradou a s množstvom ovoc-
ných a okrasných drevín, prešiel od
roku 2005 kompletnou rekonštruk-
ciou - nová strecha, zateplenie ob-
vodového plášťa a stropu, fasáda,
plastové okná, interiérové dvere,
vchodové dvere, elektroinštalácia,
rozvody, radiátory, dlažba, obk-
lady, drevené podlahy, všetky
inžinierske siete. ÚK - plynový ko-
to l ,  v  š i ršom cent re  mes ta ,
postavený z tehál, podpivničený.
Všetko vo vysokom štandarde
prevedenia. Pozemok je rovinatý,
784 m2 (141.990 €) ( 0911 855
199.

ÄBratislava III - Rača - 6-izb. RD.
Zast. plocha 181 m2, obytná 453
m2, pozemok 646 m2. Garáž pre 2
autá, parkovanie vo dvore pre 3
autá, inteligentná elektroinštalácia,
kamerový  systém, a larm
ovládateľné cez mob.ap. Dom je
moderne zariadený, kvalitné ma-
teriály - drevo, Nemecká kuch. linka
Nolte, vstavané spotrebiče Elec-
trolux. Podlahové kúrenie v celom
dome, krb s akumulačnou vložkou,
eurookná Meranti. Podlahové
kúrenie v celom dome, krb s aku-
mulačnou vložkou, eurookná Mer-
anti. Pozemok upravený, sva-
hovitý a oplotený, bazén so slanou
vodou  a  ve ľký a l tánok  s
posedením a grilom (599.900 €) (
0903 988 666.

ÄVysoké Tatry - trojpodlažný poly-
funkčný objekt, rodinný dom na
námestí v obci Mlynica, okres Po-
prad. Táto nehnuteľnosť má ši-
roké možnosti využitia: na ob-
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chodné účely, služby, na bývanie
alebo ubytovanie, penzión s
reštauráciou ap., prešiel čias-
t očn ou  p re s t av bou  -  no vé
betónové stropy, oprava strechy.
Celková úžitková plocha 410 m2
s možnosťou ďalšieho rozšírenia
o 90 m2 vložením medzistropu.
všetky IS. Výborná poloha medzi
Popradom a  S tarým Smok-
ovc om,  vý bo rný  výh ľad na
Vysoké Tatry ( 0949 604 294.
wavreal@ gmail.com 

ÄBratislava V - Rusovce - pries-
tranný, v súčasnosti 10-izb. kom-
pletne podpivničený poschodový
rodinný dom s garážou, pozemok
453 m2, Zast. plocha 129 m2. RD
sa nachádza v radovej zástavbe.
Prízemie domu je v súčasnosti
využívané ako prevádzka stoma-
t o l og i c k ý c h  ambu lan c i í ,
poschodie a podkrovie domu sú
obytné, bývanie, podnikanie
alebo kombinácia (399 000 €) (
0908 156 112. 

ÄDolný Kubín - rodinný dom v mod-
ernej radovej zástavbe - časť
Kňaž ia.  Prízemie -  vstupná
chodba šatník kúpeľňa + WC
kuchyňa + jedáleň terasa obývacia
izba komora garáž, poschodie 3
spálne -  jedna so šatníkom,
kúpeľňa + WC technická miest-
nosť. Pozemok 187 m2 Podlahová
plocha domu 191 m2 (219.977 €)
( 0902 753 088. 

ÄBratislava IV - Devínska Nová
Ves - v starej časti, v tichej lokalite
medzi rodinnými domami, samo-
statne stojaci, cca 70-ročný, 1-
podlažný, tehlový, 3-izb., so
samostatnou kuchyňou, na
pozemku 300 m2, z toho zas-
tavaná plocha 150 m2, úžitková
120 m2, z jednej tretiny pod-
pivničený, je v pôvodnom stave,
sedlová strecha prešla rekonštruk-
ciou pred ôsmimi rokmi. V izbách
sú drevené parkety a palubovka,
dom je opatrený bezpečnostnými
dverami. IS: voda, plyn, elektrina.
ÚK plynový kotol, radiátory. Park-
ovanie je možné pred domom
(250.000 €) ( 0905 623 070. 

ÄPrešov - čiastočne zariadený RD -
novostavba, kolaudácia 12/2019,
časť Šidlovec, 500 m2 - 10 pries-
tranných izieb + 2 x kúpeľňa, 2 x
garáž + 100 m2 terasa s výhľadom
na les a sídlisko 3. Prízemie domu
bezbariérové, z časti podpivničený
+ poschodie. V cene domu finálna
farba na dom podľa vlastného
výberu, kamerový systém vrátane
alarmu, nízkoteplotné podlahové
kúrenie. Vykurovanie domu tepel-
ným čerpadlom zn. Viessmann.
Mesačné náklady pre dve osoby
cca 120 €, voda, elektrina (419.000
€). Aktuálny znalecký posudok
537.000 €. Pre viac info a foto treba
volať, prísť na obhliadku, na SMS
nereagujem ( 0910 737 737. 

ÄHľadáme na kúpu minimálne 2-
izb. rodinný dom so štandardným
pozemkom v  b l í zkom oko l í
Trnavy, maximálne do 15 km.

Dom, ideálne klasický štvorec,
môže byť v pôvodnom stave ale
podmienka je - suchý (100.000
€), platba bez hypotekárneho
úveru. Možnosť aj výmeny za 1-
izb. byt s balkónom, v Trnave (
0905 331 130.

PREDAJ
Predám výťahový elektro-
motor a starožitné kuchyn-
ské váhy ( 0907 845 156.

Predám el. vibrátor, typ 012,
výkon 0,18 kW, hmotnosť
11 kg (10 €) ( 0910 983

544. TO

ÄPredám málo používaný pohon na
garážovú bránu s 2 ks diaľkovými
ovládačmi. Garážový motor je ako
nový, resp. málo používaný.
Dôvod predaja -  meni l i  sme
garážovú bránu za väčšiu so silne-
jším motorom. Cena nového 300
€, model Sommer Aperto 868 L,
bez záruky (100) ( 0918 311 138.

ÄPredám šalovacie svorky na šalo-
vanie vencov, prekladov, stĺpov,
plotov. Rýchla montáž pomocou
akú skrutkovača. Rozmery v. 50
cm,  š .  60  cm. Po dohode aj
zapožičanie na stavbu ( 0905 973
078.

ÄPredám sto janovú rezačku
dlažby. Vynikajúca rezačka s
komplet vybavením, ale nenašla
si u mňa plnohodnotné využitie, 2
x použitá (700) ( 0911 030 528.

ÄPredám plastové 6-kom. okno,
šírka 1430 mm x výška 1500 mm,
biele, otváranie okna je pravé,
otváravo sklopné. 2-sklo 24 mm
K- 1.0 teplý rámik. K oknu je
kľučka + kotviaci materiál (155 €).
Viem poslať aj kuriérom za dopla-
tok ( 0902 523 453. NR 

ÄPredám Ytong tehly, 4 palety
(150 €) ( 0911 552 228. BA

ÄPredám liatinové radiátory, 2 ks
160 cm x 60 cm 26 článkov, 1 ks
170 cm x 60 cm 28 článkov, 1 ks
120 cm x 60 cm 20 článkov, 1 ks, v.
100 cm x š. 15 cm 3 články. Cena
dohodou ( 0911 535 184. SL 

ÄPredám betonové schody, doho-
dou ( 0951 283 429. BA

ÄPredám zasklenie balkona - fín-
sky otočný systém. Rozmer 3400
x 1670 x 850 mm - z kaleného
skla, natiahnutá fólia Silver proti
slnečná - v používaní 3 roky, do-
hodou ( 0911 518 002. NM 

ÄPredám novú expanzná nádobu
Reflex NG 35 - 3 bar, úplne nová

a nepoužívaná, dohodou ( 0917
617 427. TT

ÄPredám tabuľový plech Zn, 0,41 x
1000 x 2000 mm. Dohodou (
0948 228 679. KE

ÄPredám obk lady rezane zo
starých tehál, krajný rez, stredový
rez, rohovky (8 €) ( 0908 440
351. PO

ÄPredám 18 m kábla na 380 V.
Hrúbka kábla je 18 mm, žila je cca
4 - 5 mm (len 39 €) ( 0944 138
300. TO 

Ä Z dôvodu rekonštrukcie domu
predám kotol Protherm lev 28
KKO používaný jednu sezónu, za
polovičnú cenu (650 €) ( 0940
797 313. PK

ÄPredám nerezového kohúta na
komín, kohút má 50 cm rúru a
o to čný  m ec han iz mus  z
masívneho nerezu, zvyšuje ťah v
komíne,  zn ižu je h luk ,  mám
všetky priemery, dohodou (
0908 286 117. MT 

ÄPredám 5-kolíkovú zásuvku na
400 V, 16A (10 €). Pošlem aj na
dobierku ( 0907 614 457. PO

ÄPredám nerezové rúry vhodné na
vyloženie - vyskladanie komína,
priemer 100, dĺžka 1 m, nové.
Mám 20 ks (40 €) ( 0908 308
330. KE 

ÄPredám taliansku dlažbu Gres, aj
mrazuvzdorná. Aj rektifikovaná,
1.trieda. Pôvodná cena 34,90 €,
teraz (9,90 €) m2. Máme viacero
dekorov (9 €) ( 0911 602 757.
NR

ÄPredám fixné okno profil Gealan,
6 komôr, šírka 1830 mm x výška
610 mm, biela farba, 2-sklo K -
1,1. K oknu je kotviaci materiál.
Viem poslať aj kuriérom za dopla-
tok (80 €) ( 0902 523 453. NR

ÄPredám pozinkovaný vlnitý plech
bez atestu, 0,40 x 860 x 2000
mm. Cena dohodou ( 0948 409
611. LV

ÄPredám staré tehly, očistené, na-
paletované, z roku 1894, aj vo
väčšom množstve. Rozmer 30 x
15 x 6,5 cm, farba červená a žltá.
Pri odbere väčšieho množstva
možná zľava (0,33 €/ ks) ( 0903
373 622. BA 

ÄPredám domácu vodáreň 80-
litrovú, funkčnú, prasknuté čer-
padlo, 6-ročná (80 €), možná do-
hoda ( 0949 166 839. ZM 

ÄPredám hliníkovú krytinu, výška
2000 mm x šírka :870 mm, výška
vlny 22 mm. Hliník bezfarebný,
hrúbka 0,5 mm, cena za 1 m2
(7,70  € ) .  H l iník  bezfa rebný
hrúbka 0,6 mm, cena za 1 m2
(8,80 €). Hliník farebný, rôzne
farby RAL, hrúbka 0,6 mm, cena
za 1 m2 (10,90 €), aj bočné lišty +
korýtka na vrch strechy + skrutky
podľa vybranej farby. Možnosť
dopravy podľa dohody ( 0919
162 249. PB

ÄPredám tehlový obklad, z pálenej
tehly, dohodou ( 0903 652 207.
SC

ÄPredám 10 ks zachovalých la-
tových  dver í  so  sk lenenou
výplňou, zámkom a kľučkou,
nezrezávaných v pôvodnej výške.
1 ks ľavé 90-ky, 3 ks ľavé 80-ky, 6
ks pravé 80-ky (30 €) ks ( 0903
561 558. KE

ÄPredám kotol na ohrev vody, na
plyn - rok výroby 2011 (50 €) - do-
hoda istá! :) 2 x vyhrievací panel na
elektrinu (30 €). Dôvod predaja:
výmena vyššie uvedených za
ústredné kúrenie, dohodou (
0917 755 022. KK

ÄPredám interiérové dvere 80, 4 x
pravé, 3 x ľavé (15 €) ks, 60 3 x
pravé  (10  €)  ks,  staršie,  ale
zachovalé presklené v 2/ 3 vrátane
kľučiek a zámkov. Nutný vlastný
odvoz ( 0907 614 457. PO

ÄP re dám  nový ,  z ab a le ný  -
nerozbalený nerezový alebo
čierny komín, výška a priemer
podľa potreby 130, 150, 180 mm,
komín sa nachádza v Banskej
Bystrici, pošlem kuriérom alebo si
ho  môžete prebrať  osobne.
Komín vyskladám z dielov ktoré
potrebujete na mieru ( 0910 964
696. BB

ÄPredám veľmi málo používanú
profesionálnu rezačku dlažby Su-
per Pro 750. Rezačka je takmer
ako nová. Zvládne dlažbu až do
hrúbky 19 mm, dĺžku 750 mm a
uhlopriečne rezy až 530 mm.
Dôvodom predaja je, že po pre-
ro be n í  do m u je  r ez ačka
nevyužívaná (160 €) ( 0910 955
429. SB 

ÄPredám úplne nové dubové
schody bez zábradlia (550 €) a so
zábradlím za (600 €), ľavé alebo
pravé, výška 280 cm. Dovoz
zdarma po celej SR. Slovenský
výrobok. Výpredaj skladových
zásob (550 €) ( 0907 885 834.
DK 

ÄPredám oceľové radiátory biele,
vo veľkostiach 60 x 80 - 60 x 120 -
60 x 140 - 60 x 160 a 60 x 80 cm.
Cena dohodou ( 0948 338 108.
RV

ÄPredám p lastové vchodové
dvere, šírka 1000 mm x výška
2000 mm, svetlosť dverí je 830
mm, farba exteriér - orech/ in-
teriér biela. 3-sklo 40 mm vypi-
eskované nepriehľadné, hrúbka
výp lne  40 mm K-  0 ,6.  Š í rka
dverného krídla 126 mm, hliník-
ový nízky prah. Prevodovka je
GU secury automatic. Ku dverám
je taktiež kľučka + fabka a kotviaci
materiál. Profil Gealan. Nikdy
neosadené (650 €) ( 0902 523
453. NR

ÄPredám rúry na Petríka, 5 kusov
(10 €), bežná cena 3,90 ( 0911
395 827. ZH 

ÄPredám kvalitný, plne funkčný
elektrický rozvádzač, vhodný aj
na stavbu. Je v perfektnom stave
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a je plne osadený ističmi. Stačí ho
iba pripojiť a môžete používať (49
€) ( 0903 522 105. ZA

ÄPredám trapézový plech, ihneď k
odberu, od (3,99 €) m2. T-18: 2 až
3 m kusy, pozinkovaný plech 100
g/ m2, hrúbky 0,40 mm. Celková
šírka 1,15 m, krycia šírka 1,10 m
(3,99 €) za m2, (9,18 €)/ 2 m 2 až
3-metrové kusy v sivej farbe RAL
7016. Celková šírka 1,16 m, kry-
cia šírka 1,12 m. (5,15 €) za m2 s
DPH, t.j. (11,95 €)/ 2 m ks (14,94
€)/ 2,5 m ks 17,92 €)/ 3 m ks (
0904 319 697. KE

ÄPredám úplne nové plastové
okná Aluplast, 6-kom., za cenu 5-
komorových. Top kvalita, kovanie
M ac o  M M  bez pečnos tné ,
ochrana proti vlámaniu, pošlem
kuriérom po celom Slovensku, 50
x 50s (40 €), 60 x 60s (50 €), 90 x
60 (s55 €), 60 x 90 os (65 €), 6 0 x
120 os (78 €), 120 x 60 s (78 €),
90 x 90 os (78 €), 90 x 120 os (85
€),120 x 120 os (95 €). A iné,
pošlem ihneď ( 0907 959 847.
TV

ÄPredám el. prietokový ohrievač
vody, jednoducho montovateľný
na stávajúcu armatúru (dohodou)
( 0905 604 706. PN 

ÄPredám interiérové dvere skle-
ne né  80  c m ,  s o  z ámk om a
kľučkou (10 €), druhé biele plné
dvere 70 cm (8 €). Skrinka málo
používaná vhodná do garáže so
4 policami, rozmer 150 x 55 cm
(15 €) ( 0905 646 511. DS 

ÄPredám úplne nové plastové
okná 100 x 100 otváravo sklopné
(85 €), okno 145 x 53 sklopné (75
€), aj iné ( 0948 787 004. PO 

ÄPredám zachovalý WC komplet,
bielej farby (20 €) ( 0907 110
586. NR 

ÄPredám okná zo starého domu,
neporušené, rozmer 175 cm x
154 cm a 75 cm x 154 cm, po jed-
nom kuse. Cena väčšieho (60 €)
a menšieho (30 €). Pri rýchlom
jednaní zľava ( 0902 899 231.
LM 

ÄPredám nové kľučky, mám ich
plnú igelitku, na cene sa dohod-
neme ( 0908 218 334. LM

ÄPredám radiátory s napájaním z
boku, ľavé - pravé podľa univer-
zálnej záslepky: 600 x 800, 600 x
1000, 600 x 1400, 600 x 1800.
Cena dohodou ( 0948 228 679.
BB 

KÚPA
ÄKúpim staršie vyklápacie okno,

rozmer rámu š. 130 cm, v. 80 - 85
cm. Potrebujem na chatu do
šopy. Martin a široké okolie.
Prosím ponuky do správy (
0905 884 608. MT

ÄKúpim plastové dvere, biely plast
-  b a l k ón ov é ,  dv o jdve re .
Ponúknite. Lokalita trnavský kraj -
osobný odber ( 0940 731 332.
TT

PREDAJ
Ä  Predám drevené sánky s dre-

veným operadlom. Dĺžka 120 cm.
Nové, vyrobené z bukového
dreva podbité kovovými pásmi.
N os n os ť  d o  1 20  kg  (38  € ) .
Pošlem kuriérom + 9 €. Možný aj
osobný odber v Lipt. Mikuláši (
0903 506 545. LM 

ÄP redávam hoke jový  Bayer
vý s t ro j ,  dôvod p re  k to r ý  to
predávam je, že je málo času...
Je to v podstate všetko ako nové,
dohodou ( 0919 263 850. ZA

ÄPredám detské lyže Atomic, 100
cm, vo veľmi dobrom stave (90 €)
( 0908 776 667. SI

ÄPredám jazdený snowboard
značky Sims, aj s v iazaním.
Dĺžka 159 cm (150 €) ( 0918
155 221. RK

ÄPredám tyče na činky. Činky majú
priemer 29,5 mm, predám aj po
kusoch (95 €) a opasok značky
V ic to r y ,  ako  bonus  pr idám
zadarmo rukavice. Predávam aj
ostatné zariadenie domácej
posilňovne, činky, závažia, stojany
( 0948 023 322. BY 

ÄP re dá m  d ievčens ké  b ie le
lyžiarky, boli používané, ale ne-
majú takmer žiadne poškodenia,
sú  len  t rošku  pošk r iabané.
Vnútorná dĺžka je 22 - 22,5 cm
(27 €) ( 0907 561 225. NO

ÄPredám úplne nové originálne
žinenky z veľmi kvalitnej, odolnej
a hrubej eko kože, určenej špe-
ciálne na žinenky (15 €). K dis-
pozícii sú tri hrúbky v 20 farbách.
Možnosť ľubovoľnej kombinácie
farieb ( 0948 790 751. TS

ÄPredám zánovné lyže Volkl RTM
159 cm, rádius 12,9, 105/ 73/
12 0 ,  ľahk é  a  ve ľmi  dob re
ovládateľné (90 €) ( 0908 244
257. PD

ÄPredám skladací bicykel 20 C-
Fold Trol ley, nový, balený v
k rab i c i .  C -Fo ld  Tro l ley  20“
skladací bicykel  vyrobený v
Taliansku. Skladací rám - Hi-Ten-
sion Magnetic - magnetické spo-
jenie rámu Vidlica - Hi Ten uni-
c ro w n  T ig  m a gn e t i c .  P re-
hadzovač - Shimano Revo RS-
35, 6-rýchlostný, ovládanie na
rukoväti. Rukoväte PVC bicolor -
ergonomické Brzdové páky -
hliníkové. Prehadzovačka Shi-
mano (225 €) ( 0908 166 446.
TT

ÄPredám nové lyžiarske okuliare,
nastaviteľná veľkosť. K dispozícii
s farebným alebo čírym sklom.
Možný osobný odber alebo do-
bierka (13 €) ( 0944 510 818.
PO

ÄPredám elegantné dámske lyže
Elan Black Magic LS, 152 cm,
úplne nové - nevhodný dar na Vi-
anoce. Majú jadro s moderným ul-
traľahkým materiálom SupraLite
Core, vhodné aj pre začínajúcich
lyžiarov. Lyže sú vybavené úplne
novým viazaním ELW 9 model 18/
19 (160 €) ( 0948 997 987. KE

ÄPredám kvalitné bradlá určené na
montovanie do steny - nosnosť
150 kg ,  montážny mater iá l
súčasťou balenia - posuvné ruko-
väte, regulácia vzdialenosti (35 €) -
pošlem aj na dobierku + 5 € (
0917 455 667. SB

ÄPredám dámske lyžiarsky Head,
veľkosť 250, flex 70 - 80, veľmi
pohodlné, ľahko sa zapínajú (50
€) ( 0905 720 590. PD

ÄPredám úplne nový hokejový
hráčsky vystroj Bauer, senior
veľkosť L - holenné chrániče
Bauer NSX 18 veľkosť 15", no-
havice Bauer X700 veľkosť L,
chrániče lakťov Bauer NSX 18
veľkosť L, chrániče ramien Bauer
NSX 18 a rukavice Fischer veľk-
osť 14", mám aj iné veľkosti (199
€) ( 0918 990 491. PP

ÄPredám športovú halovú obuv
Asics Gel Hunter 3, nová (20 €)
( 0910 907 207. BA

ÄPredám motorový čln Glastron s
motorom Yamaha 50, prihlásený
a plne funkčný. Má kryciu plachtu
a  b iminy,  má nový ná ter  na
spodku lode - Antifouling. Motor
Yamaha 50 má tr im. Č ln je s
pr ívesným vozíkom značky
Thulle na ŠPZ (3.800 €) ( 0905
262 968. BA

ÄPredám cvičiaci stroj používaný,
funkčný (170 €) + dohoda (
0902 342 547. NZ

ÄPredám úplne nové pánske
zjazdové lyžiarky Nordica Cruise
70 - zle zvolený darček. Skúšané
iba doma. Veľkosť 28 MP Flex in-
dex 70. Pracky 4 Micro alu. Šírka
topánky 104 mm (60 €) ( 0918
767 511. TT

ÄPredáme vo veľmi dobrom stave
golfový simulátor Golf Blaster 3D
s príslušenstvom, v bezchybnom
stave, pravidelne servisovaný. K
dispozícii návod na obsluhu +
návod na demontáž a odinšta-
lovanie simulátora. Dôvod pre-
daja - zmena využitia priestoru,
dohodou ( 0910 556 887. BB 

ÄP redám ud ice  +  nav i jaky  +
puzdro veci na rybolov, dvo-
jročné, málo používané, bez
škrabancov, 2 x Udica Compact
Carp 360 - 3,6 m, 3 lbs (20 €) kus,
2 x Navijak Shimano Speedcast
14000 XSB, silon Bulldog 30 (100
€) kus, 1 x Puzdro Delphin Porta
360-3 (20 €) kus ( 0944 288
006. LC 

ÄPredám detské sánky z buk-
ového dreva, 120 cm + opierka +
šnúrka (29 €) ( 0949 870 177.
TS 

H¾adám zrelú ženu na pekné
zoznámenie. Neskôr aj viac. Môže by�
rozvedená, vdova aj s de�mi. NZ, GA,
NR, DS. Pomôžem. Len SMS ( 0944
471 053.
H¾adám serióznu známos� - žienku.
Martin, Prievidza, Turèianske Teplice,
ja v kúpe¾och a okolie ( 0907 495
995 SMS.
H¾adám sympatickú kamošku z Košíc
( 0915 139 474. 
Je tu možné nájs� pekný a pevný vz�ah
pre moje bo¾avé srdieèko? Muž, 180/
80, 46-r., rozvedený ( 0949 345
007. SMS, MMS potrebná.
Som vdova od Zvolena, h¾adám si do-
brého partnera, nie alkoholika, ktorý si
vie váži� ženu, do 64 rokov. Nereagu-
jem na SMS. Ak budeš ma� o mòa
záujem zavolaj ( 0907 435 249.
H¾adám štíhlu dámu okolo 60 rokov.
Len východ. SMS ( 0918 823 790.
Volám sa Robo a h¾adám si žienku, tiež
sklamanú v láske. Ve¾ký Krtíš ( 0919
082 953.
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.
H¾adám vzdelaného, sympatického,
inteligentného podnikate¾a na úrovni, v
zrelom veku. Som štíhla, inteligentná,
blond, zo západu. Zatia¾ SMS ( 0902
831 711. 
H¾adám si ženu na cely život. Ja, 53 -r.
muž, východ ( 0940 188 214.
H¾adám muža, ktorý túži po láske, je
sám, úprimný, sympatický, športovej
postavy. Ak taký si a nemáš si s kým
spríjemni� život, máš od 45 do 50
rokov, nebuï sám a ozvi sa! Som 49 -
r., rozvedená, romantická, veselej
povahy. Èo h¾adám, to aj ponúkam.
Bratislava Senec a okolie ( 0902
224 612.
Si rodinne založený, vieš èo je úprim-
nos�, slušnos�? Skús SMS, MMS. Ja, 33
-r., plnoštíhla mamina. Stredné Sloven-
sko ( 0908 379 236. Nevola�, ne-
h¾adám fl irt, muži po štyridsiatke
nepísa�!
Som Miro, 54/ 180/ 88, bývam sám v
LC, h¾adám štíhlu ženu z okolia, zatia¾
SMS ( 0907 484 855. 
Ktorej osamelej dáme pomôžem pou-
pratova� byt, okolo domu a pod.? BA
( 0940 898 260.
Nájdem tu ženu, slobodnú alebo roz-
vedenú alebo maminu, na volanie, SMS
a možno aj viac? Mám 29 rokov a
volám sa ¼ubomír ( 0910 758 819. 
62/ 181/ 78, rozvedený, zamestnaný
dôchodca h¾adá priate¾ku do 65
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rokov, na spoloèné trávenie vo¾ného
èasu. Stred SK, SMS ( 0949 898 149.
Ve¾mi rada sa zoznámim s mužom od
45 rokov, n ie mladší mi nepíšte.
H¾adám si vz�ah, nie flirt, mám 43
rokov, rozvedená, dve deti ve¾ké, ok-
res Pieš�any ( 0908 889 984. 
Volám sa Miloš, mám 41 rokov. Mám
záujem zoznámi� sa s prijemnou ženou
do ïalšieho života. Vopred ïakujem
tomu, kto sa mi ozve. SMS na ( 0944
670 140.
KE - H¾adám zrelú žienku, ktorá trpí
psoriázou rovnako ako ja. Na veku a
krase nezáleží. SMS ( 0908 323 928.
Kúty a okolie - h¾adám Rómku na
stretko ( 0910 631 550. 
H¾adám kamarátku na stretko. Ja
42-r., Košice a okolie ( 0915 657 572.

H¾adám si ženu - Rómku, na vážny
vz�ah, od HC, PN, TT. SMS, MMS (
0904 953 036. Ja, muž, 39 -r. 
Ahoj, som koèka z Topo¾èian, mám 32
rokov, bližšie po telefóne ( 0910 389
063.
Volám sa Stano, mám 37 rokov,
h¾adám babu na zoznámenie. HC a
okolie ( 0940 743 640.
Ktorá žena h¾adá vážny vz�ah? Die�a
nie je prekážkou. Nech sa ozve na (
0918 280 492, len vážny záujem, celé
Slovensko. 
H¾adám ženu na priate¾stvo a lásku,
mám 55 rokov a som z Vrábe¾. Len
SMS ( 0915 089 953.
H¾adám si priate¾ku na vážnu
známos�. Ja, muž, 40 rokov ( 0905
846 688, SMS. BB kraj. 
Muž, 50-roèný, si h¾adá známos�
ženy, ktorej by pomohol v domácnosti.
Som domáci kutil. Zvolen, Detva a ok-
olie, napíš na ( 0910 983 183, napíše
taká? 

Hľadá sa žienka, ktorá vie
čo chce. Na diskrétne

stretká, z nitrianskeho kraja.
Ja, 59-ročný muž. SMS na

( 0904 383 700.

Som zrelý muž, bezdetný, z Liptova.
H¾adám tu príjemnú ženu na milenecky
vz�ah. Ak ti chýba neha, objatie, intím-
nosti, ozvi sa... ( 0904 258 921. Teším
sa. 
H¾adám ženu na nežné stretká, ak
máš záujem, napíš. Senec a okolie (
0944 667 802.
Sympa�ák, 42 rokov, h¾adá sympa-
tickú ženu na dlhodobé diskrétne
stretnutia. Zatia¾ SMS, seriózne (
0950 727 662. KE, PO, TV, MI, HE.

Ak si Rómka z Krompách a nemáš kde
spä�, príï! ( 0917 203 166. Ale sama! 
Humenné - h¾adám zrelú ženu na
zopár SMS ( 0915 304 250, len SMS.

Nenájde sa v ZV žienka od 45 do 50
rokov na stretko? SMS, dohoda ( 911
865 363. 
TN - Píšte, dievèatá, smutnému
mužovi, 38 -r., 189/ 85 kg. Nájde sa tu
osamelá koèka z okolia Trenèína, pre
osamelého pä�desiatnika na
nezáväzné stretko? ( 0911 665 700.
Niekto na stretko veèer? Len baby/
ženy, len SMS ( 0911 121 488. 
Ktorá aj vydatá bacu¾ka do 56 rokov
popíše na chví¾u so ženatým? TT, HC,
PN? ( 0908 140 079 - Orange.
H¾adám žienku, 35 - 45 -r., na nežné
obèasné stretnutia, lásku... Ja, sympa-
tický, zabezpeèený muž. Nitra, Levice,
Nové Zámky a okolie ( 0903 391 560
SMS.
Ak si staršia žienka a nemáš domov,
napíš na ( 0917 203 166. Ubytujem �a.
Poprad - ktorá žena má záujem, aby
som ju pravidelne orálne uspokojoval?
Ja, 40-r. muž ( 0903 444 625.
Muž, 42 rokov, h¾adám žienku z KNM
alebo okolia, na pravidelné intímne
stretká bez narušenia vzájomného
súkromia ( 0905 582 125. Môžeš by�
aj bacu¾ka. 
Ponúkam sám izbu v Ružinove,
seriózne, aj ihneï ( 0903 184 766
Miro.
Pár + pár, ona 29, on 40, dnes u nás.
Nie samotní M. ( 0904 840 271. 
Ktorá sympatická žena na príjemný
relax u mòa pri Luèenci? SMS, MMS (
0944 787 223.
Tmavovláska, zrelá, väèšie prsia,
diskretko, dnes. Okr. GE, SN, PO, KE. Len
vola� ( 0940 266 158. 
Humenné - h¾adám zrelú ženu na
zopár SMS ( 0915 304 250 - len
SMS. 
Žena, 47 -r. , ponúkam diskrétne
stretko. BN, TN. Na SMS nereagujem
( 0940 977 652.
Som zrelý muž, bezdetný, z Liptova.
H¾adám príjemnú, úprimnú ženu...  mile-
necký vz�ah. Ak Ti chýba objatie, neha
ozvi sa ( 0904 258 921.
BA, SC, DS - rád sa real dohodnem.
Ktorá ma záujem? ( 0903 127 890.
Ktorá žienka by sa chcela dnes stret-
nú� a is� napr. na kávu niekam? Nitra a
okolie, mám 28 rokov, 173 cm, modré
oèi, krátke vlasy, športová postava.
Napíš SMS alebo prezvoò ( 0940 110
437.
Humenné - h¾adám zrelú ženu na
zopár SMS ( 0915 304 250, len SMS.

Vydatá sa nájde? Luèenec, SMS (
0940 844 481. 

Ja, sympatický, solventný 41 -r., muž.
Ty aj moletka. Seriózne ( 0908 638
074. 
Ktorá ž ienka, láskou sklamaná,
zanedbávaná doma, neš�astná, túži
to zmeni� a zaži� nieèo pekné, nežné?
Iba SMS, okolie TV, MI, VT ( 0944
270 007.
Je tu žienka, ktorá je dnes veèer sama
a h¾adá priate¾a? Ja, 53 -r.  muž,
h¾adám priate¾ku. Brezno ( 0904 930
180. 
Ktorá žena, aj vydatá, aj pár, má
rada poriadne ve¾ké? Ja, 38 -r., muž.
Seriózne. LV ( 0949 717 674. 
Ženatý h¾adá vydatú ( 0949 811 855
východ. 
Štedrý muž h¾adá ženu s väèším po-
prsím, na pravidelné stretnutia za fi-
nanènú odmenu. Iba Topo¾èany a
blízke okolie. Poprosím tvoj opis a foto,
SMS, MMS ( 0907 777 111 . Blázni
nepísa�, ja vám zavolám a preverím,
ïakujem. 
Zvolen a okolie. Ja, muž 50 -r., nájde sa
žena, ktorej ju môžem líza�? Napíš (
0910 983 183, dohoda.
37 -r. ch., h¾adám slobodnú maminu,
študentku alebo ženu do 40 rokov, na
dlhodobé nezáväzné stretká. Výpo-
moc, odmena. Ja, 185/ 82, atletická
postava.
Muž, 20,5, modro zelené oèi, len ženy!
PN, HC, TT, GA, SA, MY, TN, DCA, BN...
SMS na ( 0915 070 570.
Medzilaborce a okolie - nájde sa tu
baba, aj staršia, na stretko? Dohoda
cez SMS ( 0905 141 390.
Ktorá sympatická žena plnších tvarov
na stretnutia s 34 -r., chalanom? (
0904 146 670. Nitra. 
H¾adám ženu na nežné stretká. Ak
máš záujem, napíš. Senec a okolie (
0944 667 802. 
Humenné - h¾adám zrelú ženu na
zopár SMS ( 0915 304 250, len SMS.

H¾adám sympatickú, skúsenejšiu
žienku, ktorá ma chu� vyboèi� z den-
ného stereotypu. Len SMS ( 0908
865 071. 
Mila sleèna/ žena na prijemné SMS s
poh¾adným mužom? ( 0948 111 467.
H¾adám sympatickú kamošku z Košíc
( 0915 139 474. 
H¾adám bi pár na stretko. Ja, 42 -r.,
Košice a okolie ( 0915 657 572. 
Ktorá zrelá žena má záujem si popísa�
so zadaným mužom o èomko¾vek? (
0944 202 039. 
H¾adám zrelú ženu na nezáväzné
diskrétne priate¾stvo. Z okolia SN, GL,
LE, PP, KK, PO, SB. Vek a stav nepod-
statný. Moletnejšia postava
neprekáža ( 0911 120 796.

Kúpim kompletnú lištu na
kosačku MF 070 ( 0902

147 192.

  PREDAJ
  Predám 2-valcový motor
Zetor a rýchlostnú skriňu,
naftové čerpadlo na Zetor
7245, ojnice s piestami na

Zetor 7245, predné stĺpice s
nábojmi na prednú nápravu
( 4491276. (?) Štúrova 24,

053 13 Letanovce.

Predám agro hák - Zetor
6911 (15 €) ( 0910 983 544.

TO

Predám motor na Zetor
3011 pred GO (150 €),

vstrekovacie čerpadlo so
spojkou na Zetor 3011 (20

€) a oceľové lano, hrúbka 9
mm, 20 kg (15 €) ( 0910

983 544. TO

ÄPredám sadzač zemiakov za
malotraktor Agzat, Vari, Hecht,
Kubota, Yanmar, Iseki a doma
robené, sadzač jedno alebo dvo-
jriadkový, nastavovateľný (
0907 077 593, 0907 077 593.

ÄPredám nepoužívaný štiepkovač
z a  t r ak t o r  a j  ma lo t ra k t o r .
Štiepkovač berie drevo do prie-
meru 13 cm. Odvoz viem za-
bezpečiť ( 0919 376 277.

ÄPredám rotavátor Einhell, záber
40 cm, motor 4-takt (165) ( 0949
707 770. 

ÄPredám malotraktor Yanmar YM
1500D, 2-valcový dieselový mo-
tor, 15 koní. Uzávierka diferen-
ciálu, pohon všetkých 4 kolies od-
pojiteľný, efektívne hydraulické
čerpadlo, 8 rýchlosti dopredu, 2
rýchlosti dozadu, 3 kardanové
rýchlosti, smerové brzdy, ra-
mená, 4 x 4 ( 0919 376 277.

ÄPredám použitý ryhovač Laski
TR 60, motor Kohler 14 PS, nová
reťaz, výborný stav, r.v. 2017.
4000 + DPH ( 0905 446 115.

ÄPredám kvalitné domáce ružiaky
zemiaky na zimné uskladnenie.
Dužina je žltá maslová. Sorta Be-
larosa a Rosalinda. (0,45 €)
(podľa odberu). Ručne triedené
( 0949 527 491.

ÄPredám ťažného valacha, je
naučený na prácu v lese aj v
poľnohospodárstve. Vek 8 rokov.
Váha 750 kg ( 0902 183 198. 

ÄPredám kultivátor Güde v top
stave, 1 krát použitý, motor 4-tak-
tný, 3 kW/ 4,1 HP, pracovná šírka
36 cm, obsah nádrže na be-
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zolovnatý benzín 1,3 l, nádrž na
olej 0,4 l. Riadidlá sa dajú sklopiť,
takže je možný prevoz aj v osob-
nom aute. Slovenský a nemecký
návod, sviečkový (160) ( 0940
652 748.

ÄPredám malotraktor 4 x 4 Belarus
321, motor 1650 ccm, 26 kW, zn.
Lombargini. Predný a zadný
náhon, hydraulika vzadu i vpredu,
málo používaný, 70 mth. Pred-
vádzací, málo používaný nový
malotraktor. Všetko funkčné,
vhodný aj do menších záhrad
(9.000 €) + dohoda možná (
0905 327 118.

ÄP re dá m  V a r i  s y s t ém ,  v
zachovalom stave. Je k tomu
príslušenstvo. Cena za všetko
spolu (485 €) ( 0901 704 799.

ÄPredám použitý ryhovač Laski
TR 60, motor Kohler 14 PS, nová
reťaz, výborný stav, r.v. 2017,
4.000 + DPH (4.800) ( 0905 446
115.

ÄPredám fabrický malotraktor
Terra s príslušenstvom. Je k
tomu pluh obrábací s pojazdovou
prevodovkou T20 2 + R a druhá
prevodovka s  rotavátorom.
Pridám aj náhradné motyky a
osky. Môžem pridať aj fabrický
vozík plus (150 €) ( 0904 995
579.

ÄPredám drobný zelený vyčistený
holubársky hrach v 50 kg vre-
ciach (35 €)/ q, žlté čistené proso
v 50 kg vreciach (48 €)/ q, žlté
proso v big- bagoch (40 €)/ q (
0905 616 063 - nie SMS.

ÄPredám semienka liečivých rastlín,
echinacea ružová, leuzea, witánia
- ašwagandha, dang-šen - paz-
vonček, šišiak bajkalský, kozinec
blanitý, kotvičník zemný, bazalka
posvätná, bazalka pravá, šalvia
lekárska, yzop, ruta voňavá,
kocúrnik sibírsky, benedikt, ver-
bena lekárska, fenikel, ježibaba
guľatohlavá nechtík lekársky (
0902 799 029.

ÄPredám šalátové zemiaky -
Analena v.t. A a zemiaky Agria
v.t. C. Balené v 25 kg vreciach
(0,50 €)/ kg ( 0905 616 063 - nie
SMS. Pr i  väčších odberoch
možná dohoda na cene a do-
prave.

ÄPredám malotraktor Iseki TX
1510F - zakúpený po GO z Ne-
mecka od opravárenskej firmy v
roku 2018 -  mnou dorobený
originálny ochranný rám - nová
sedačka - 5 x použitý na oranie a
úpravu vinice - výborný technický
stav Základné technické údaje -
naftový 3 valec vodou chladený -
výkon 19 koní (5.500) ( 0905
486 929. 

ÄPredám seno, suché, voľne usk-
ladnené pod strechou. Dohoda
istá ( 0908 382 207.

ÄPredám včelársky voz bez včiel,
osadený 24 ks úľov „zadovák“ s
rámikovou mierov Čechoslovák
(700) ( 0903 432 585. 

ÄPredám jačmeň, pšenicu (20 €),
kukur icu  (22 € ) ,  po dohode
doveziem ( 0904 076 340.

ÄPredám peknú bielu kotnú kozu
bez rohov. Koza sa bude každú
chvíľu kotiť. Je to mladá koza v
marci bude mať rok. Je prvý krát
pripustená. (40 €) alebo dohoda
( 0940 316 502. 

ÄP redám  s eno  v  m a lýc h ,
hranatých balíkoch, váha 15-20
kg, (3 €)/ ks a taktiež predám aj
balíkovanú slamu, pšeničnú a
ovsenú (1 €)/ ks ( 0903 664 898.

ÄPredám kozy (30 €) kus. Pri
rýchlom jednaní dohoda ( 0908
414 502. 

ÄPredám jalovicu na mäso, v máji
bude mať tri roky, 500 kg, nutné
zabezpečiť si odvoz ( 0915 615
565.

ÄPredám husac ie va jc ia,  vy-
fúknuté, 1 ks za (1 €) ( 0948 525
907.

ÄP redám pšen ica ,  jačmeň  a
kukuricu (16 €) 100 kg. Slnečnica
(35 €) 100 kg ( 0908 800 287.

ÄPredám kamerunskú kozu aj s
kozliatkom (80) ( 0911 286 512.

ÄPredám dobre sk ladované:
pšeničná slama (15 €) bal., 150
cm, lúčne seno (25 €) bal., 150
cm, lucernová senáž (35 €) bal.,
120 cm ( 0914 117 117. 

ÄPredám balíky slamy. Cena za
balík (10 €) ( 0915 957 723.

ÄPredám čisto krvnú slovenskú
strakatú jalovičku, narodenú
12.12.2019 (370) ( 0907 681
907.

ÄPredám balené seno v okrúhlych
balíkoch (25 €) balík ( 0911 267
846.

ÄPredám býčky symentál, 4 ks.
Váha 50 - 70 kg, vek 2 - 7 týždňov
(330 €)/ ks ( 0908 499 089. 

ÄPredám kvalitné seno, balík-
ov a né ,  hmo t nos ť  330  kg .
Skladované pod prístreškom. Pri
väčšom odberné možný odvoz
( 0908 948 456.

ÄPredám cibuľky krásnych ľalii.
Zasielam v marci, kedy vlastne
začína výsadba. Poštovne je cca
3 €, podľa hmotnosti zásielky a
spôsobe doručenia ( 0911 170
999.

ÄPo víchrici mi vyvalilo strom -
ringlota, veľkosť cca 4 metre,
darujem za odvoz ako krbové
drevo. Senec a okolie ( 0950
337 788.

ÄPredám mladé výhonky Aloe
Vera, cena podľa veľkosti od (2
€), väčšia (3 €), iba osobne,
Košice ( 0907 067 171.

ÄPredám kvety ve ľkej rastliny
statice limoneum latifolium, cca
50 ks, výška cca 50 cm s bo-
hatými drobnými bielymi kviet-
kami, cena dohodou ( 0948 108
082.

ÄPredám použitý zlupovač, po-
drezávač trávnika Benassi L300,
zhodný so strojom Laski 300 RS
3040. Motor Honda, šírka záberu
30 cm, hĺbka max. 3,5 cm. R. v.
2014, výborný stav. Cena nového
je 3300 € (1.700) ( 0905 446
115.

ÄPredám obracák z a malotraktor
továrenskej výroby, je mocný, z
hrubého železa, s predrezom a
zaisťovaním. Upevnenie na tri
body s doladením. Dá sa aj prero-
biť (150) ( 0907 171 778.

ÄPredám konštrukciu fóliovníka,
šírka 6,5 m; dĺžka 28 m; výška 2,5
m. Konštrukcia je v rozobratom
stave (190) ( 0918 066 991.

ÄPredám funkčnú kosačku Rotax,
motor a prevodovka, top. Cena
dohodou ( 0918 181 624.

ÄPredám konský pluh ako dek-
oráciu, všetko za (250 €) ( 0950
641 533.

ÄPredám nesené brány dvojka,
záber 180, vhodný už od 15 koní,
trojka záber 230c m, vhodný už
od 18 koní ( 0907 445 733.

ÄPredám traktor 4 x 4, motor Avia,
nápravy P-V3S, navijak, radlica,
(4.800 €) plus dohoda ( 0904
195 492.

ÄPredám továrenské oborávacie
kolieska spolu s radličkou na
riadkovanie alebo oborávanie
zemiakov, používajú sa k ro-
tavátoru Agzat, vnútorný priemer
otvoru je 25 mm (spolu 60 €).
Môžem pos la ť  a j  poštovým
kuriérom + 8 € ( 0907 513 054. 

ÄPredám dvojbubnovú kosačku za
malotraktor (750) ( 0905 240
249.

ÄPredám na malotraktor hriadeľku
a ozubené kolá do prevodovky (
0907 712 634.

ÄPredám kolcata z konského
pluhu, vhodné ako do záhrady k
altánku, alebo na pluhy nasta-
vovanie hĺbky 20 ( 0903 795
337.

ÄPredám mulčovač 1100 za malo-
traktor, záber 110 cm, otáčky 540
( 0907 077 593.

ÄPredám pluh obracák za malo-
traktor, málo používaný. Možnosť
pripojiť do štelovacieho telesa, re-
dukcia. Cena za pluh (60 €), re-
dukcia (15 €) ( 0907 181 529.

ÄPredám dve ročné ovce, kus za
(50 €). Predám aj po jednom kuse
( 0940 316 502.

ÄPredám Agzat, komplet s pluhom
obracákom (1.150 €). V prípade
záujmu o jednotlivé časti tak pod-
vozok s kolesami a závažiami -
závažia v kolesách sú vnútorné aj
vonkajšie, 3 kardanové vývody,
spojka 120 mm (730 €) s pluhom
a nastavovacím telesom za (850)
a motor s riadidlami za v350 €) (
0918 661 541.

ÄPredám faceliu, vhodná ako
rastlina pre včely (3 €)/ kg (
0902 742 924.

ÄDarujem koňa - žrebca, bielej
farby. Dostal som to ako darček,
ale nemám vôbec naňho čas,
keďže som maximálne pracovné
zaťažený. V prípade vážneho
záujmu pošlem aj foto ( 0950
597 328.

ÄPredáme seno - malé balíky 10 -
15 kg, nezmoknuté, kvalitné
lúčne seno (3 €) ks ( 0940 601
904.

ÄPredávam dve prípustné kozy,
jednu bielu a druhú tmavej farby,
na cene sa dohodneme ( 0940
104 832.

ÄPredám býka alebo štvrte, cena
za prednú (4 €), za zadnú (5 €) a
kombinovanú (4,5 €). Odber
podľa objednávky ( 0948 043
829.

ÄPredám kvalitné domáce žlté
zemiaky na uskladnenie. Dužina
je žltá maslová. Sorta Vineta,
Agria, Sante a iné (0,39 €) podľa
odberu. Ručne triedené ( 0949
527 491.

ÄP redám st romčeky  g in  kgo
biloba. Veľkosť rastliny cca 15 cm
(4) ( 0904 682 988. 

ÄPredám dve napárené kozičky (
0904 898 132.

ÄP re dá m  la c no  p r eb y t očné
mäsožravé rastliny z vlastnej
zbierky. Ponuka: Sarracenia Ju-
dith Hindle - vizuálne pútavý fare-
bný hybrid, farba od ružovej cez
červenú až po sýtu tmavofialovú (
6 €) ( 0902 531 508.

ÄP redám  sadbov é  z em iak y
odrody Agria výborná, chutná
odroda (0,70 €) kilo ( 0944 693
533.

ÄDarujem 2-ročnú kozu - šutu, bez
rohov. Ve ľmi dobrá dojka, je
tesne pred okotením. Súrne (
0944 799 591.

ÄPredám peknú, zdravú kozičku,
ročnú, vhodnú na pripustenie (40)
( 0911 143 434.

ÄPredám kukuricu na kŕmne účely,
z roku 2019 (18 €)/ 100 kg. V
prípade záujmu treba volať 1 - 2
dni vopred pred odberom (
0907 960 064. 

ÄPredám malotraktor domácej
výroby, motor 1202, dlhšie stál,
treba sa mu povenovať, prevo-
dovku  k  nemu mám, má hy-
drauliku, čerpadlo, rozvádzač,
nápravy sú z Moskviča (300) (
0907 181 524.

ÄPredám ročnú okotenú kozu.
Denne nadojí 0,7 litra mlieka.
Mala 1 capka (30 €). Predám
ročnú kozu, neviem, či ostala
kotná, ak áno, tak sa bude kotiť
koncom apríla (20 €). Predám
mesačné kozliatka po dobrej do-
jke a cap bol veľký, biely. Kozli-
atka sú bezrohé (10 €) ( 0944
933 852. 

10 INZERÁT



ÄPredám 6-ročného kľudného žre-
bca. Naučený tvrdej práci v lese a
na po l i .  Podkutý na 4 nohy,
kľudný pri ošetrovaní ( 0908
344 479.

ÄP re dá m  s ad z ač  z em ia kov
vhodný za Agzat, Tera, Vari,
Hecht, Yanmar, Iseki, Kubota ale
aj doma robený malotraktor.
Sadzač môžem poslať kuriérom,
poštovné (27 €) ( 0950 255 789.

ÄPredám kamerunské ovečky
srnčej farby. Odber možný ihneď
(55 €) + dohoda ( 0907 491 892.

ÄPredám malotraktor Kubota B40
4 x 4 (3.200) ( 0940472 195
219.

ÄPredám kočovný voz pre 32 včel-
stiev, aktuálne je obsadených 25
rodín. Voz má samostatnú ma-
nipulačnú miestnosť so sklápa-
cou posteľou oddelenú dverami.
Pod vozom sú umiestnené 2 boxy
na rámiky a príslušenstvo (
0918 021 025.

ÄPredám kamerunské ovce, cena
za barančeka (50 €), za ovečku
(60 €), len volať, na SMS neod-
povedám ( 0907 771 329. 

ÄPonúkam na predaj krmivo pre
kurence, balenie 20 kg (9.50 €),
50 kg (8,80 €) ( 0905 230 767.

ÄPredám kočovný voz pre 32 včel-
stiev, aktuálne je obsadených 25
rodín. Voz má samostatnú ma-
nipulačnú miestnosť so sklápa-
cou posteľou oddelenú dverami.
Pod vozom sú umiestnené 2 boxy
na rámiky a príslušenstvo (
0918 021 025.

ÄPredám seno z  roku 2019 v
malých balíkoch, uskladnené pod
strechou (2.50 €) za balík ( 0905
503 989.

ÄPredám odložence na 5 rámik-
och, Čechoslovák - JU, s mladou
matkou. Odvoz v OSB boxoch/
plemenáčoch mojej výroby, poc-
t i v e j  k on š t ru k c i e ,  ž i adne
kartónové krabice  na  jedno
použitie, opakovane a dlhodobo
môžete zužitkovať pri odchyte ro-
jov, tvorbe odložencov, chove
matiek.. Odber od polovice júna
(70) ( 0903 157 732.

ÄPredám dojnú kozu, 2 - 3-ročná.
Vlani mala trojičky, tento rok dvo-
jičky, prítulná, krotká (100) (
0905 103 179. 

ÄPredám fabrický malotraktor
Terra, s príslušenstvom. Je k
tomu pluh obrábací s pojazdovou
prevodovkou T20 2 + R a druhá
prevodovka s  rotavá torom.
Pridám aj náhradné motyky a
osky. Môžem pridať aj fabrický
vozík plus (150 €) ( 0 904 995
579. 

ÄPredám zdravé včelstvo, 40 rodín
aj s úľmi, dokladmi, kočovný voz
V3S + príves. Všetko spolu (
0908 515 774. 

ÄPredám 4-ročnú kozu ( 0 54
7393 264. 

Kúpim ohýbačku plechu (
0948 158 475. BA

PREDAJ
Predám elektródy na zvára-
nie 3,15, viac druhov, 1 bal
(0,50 €), predám medený

drôt, hrúbka 5 mm (5 €/ kg),
predám rajtár (dohodou) (

0910 983 544. TO

Predám elektromotor 5,5
kW, 2010 ot.(20 €) ( 0910

983 544. TO

Predám 2 ks hydraulických
piestov  (10 €), obojstranné

10 x 71, výsun 62 cm (
0910 983 544. TO 

Ä  Predám staršiu, ale poctivú a
presnú formátovaciu pílu vo
veľmi dobrom stave, dĺžka vozíka
280 cm, píla ma predrez - 0,75
kW a hlavný motor 3 kW, dajú sa
výškovo nastavovať, náklon 45
st., komplet po generálke, takže
všetko vymenené - ložiská, re-
mene, kabeláž (1.500 €), dohoda
( 0915 926 185.

ÄPredám kombinovaný stroj. Šírka
noža 25 cm, 3 motory 380 V, je vo
veľmi dobrom stave. Stroj stojí 30
km od hranice v Poľsku, Adresa:
Tadeusz Lipka, Sidzina 750, 34-
236 Sidzina, Poľsko. 

ÄP redám kuže ľovú ká lačku ,
štiepačku na drevo, za traktor, s
priemerom 170 mm alebo 100
mm, d ĺžka 300 mm. Šírka do
ramien 650 mm poprípade podľa
po ž i ad av k y .  Je  k  t o mu  a j
náhradný špic (30 €) a stolík na
štiepanie kratších polien (30) (
0910 310 272.

ÄPredám plne funkčný frézovací
stôl Bosch so spodnou frézou
značky Bosch + nástavce na
frézu, rôzne ( 0905 639 642.

ÄPredám liatinovú frézu, plne
funkčnú, váha cca 600 kg, cena
dohodou ( 0908 059 408. 

ÄPredáme starý, ale funkčný liati-
nový gáter na porez guľatiny do
priemeru 50 cm, 11 kW motor,
vozíky, brúsku s posuvom, koľa-
jnice 8 m (1.700) ( 0948 030
348.

ÄPredám spodnú frézu, 4 kW mo-
tor (120 €) ( 0907 255 417.

ÄP redám  dom a  ro ben ú
hobľovačku/ prepúšťačku (400)
( 0907 425 691.

ÄPredám cirkulár na drevo, v do-
brom stave. Bez prídavného
koša. Motor 4.4 kW, Mohelnice. K
cirkuláru je aj kábel, 2 kotúče a

kľúč na osku (100) ( 0944 929
559. 

ÄPredám ve ľmi kvalitný, p lne
funkčný cirkulár. Dôvod predaja -
nepoužívame ho už vôbec,
máme formátovacie píly veľké
(840) ( 0904 851 374.

ÄPredám sústruh na drevo, doma
ro be ný ,  n em á m naň  čas ,
zavadzia na dielni, na cene sa
vieme dohodnúť (150) ( 0908
575 448.

ÄPredám elektrické nožnice (600)
( 0944 222 004.

ÄPredáme masívnu formátovaciu
pílu. Poctivý stroj, liatinový vrch,
silný motor. Píla je pravidelne ser-
visovaná. Možnosť pozrieť si ju v
prevádzke ( 0903 289 155.

ÄP re dá m  c i r ku l á r  komb i ,  s
kolískou. Pevná konštrukcia na
dvojložiskových kolieskach, ne-
používam ( 0948 130 033. 

ÄPredám hobľovačku domácej
výroby, šírka valca 300 mm, 2
nože, bez prieťahu, 3 kW motor
( 0915 408 034. 

ÄPredám olepovačku hrán Fravol,
rok 2000, v konfigurácii: Ole-
po v ac ia  j ed no t k a ,  v a lček ,
kapovacie pílky, rádiusové frézy,
rádiusové cidliny. Celková dĺžka
aj s podávacím tanierom 4,1
met ra .  Zachovalá ,  funkčná
(2.900) ( 0915 452 521.

ÄPredám vrchné liatinové nepošk-
odené hobľovacie stoly z poľskej
hobľovačky Jaroma 410. Dĺžka
jedného stola 85 cm (230) (
0907 121 079.

ÄPredám málo používanú stolovú
pílu, 2000 W, 2 kotúče 250 mm,
k ľúč ,  uh o l n í k ,  p r av í t ko ,  2
bočnice., hadica na odsávanie
(80. Len osobný odber ( 0940
770 238.

ÄPredám plne funkčný stojan-
podávač na frézu (200) ( 0903
483 056.

ÄPredám plne funkčnú pásovú pílu
Bomar Traverse 610 x 440 DGH,
vhodnú do ťažkej strojárskej
výroby (4.500) ( 0950 832 997.

ÄPredám moderný zvárací invertor
Royal Kraft IGBT-3000A s kom-
pletným príslušenstvom - kábel s
d rž iakom e lekt ród ,  kábe l  s
uzemňovacou svorkou, kukla,
kefa s kladivom. Veľký jasný dis-
plej (80) ( 0951 177 010.

ÄP re dá m  s u po r t ov ú  br ús ku
SBMT2, nepoužívaná, v pôvod-
nej krabici ( 0951 146 427. Nie
SMS!

ÄPredám frézu FNK 25A v per-
fektnom stave (4.400 €). Predám
aj rôzne kovoobrábacie nástroje,
stroje, meradlá a iné príslušen-
stvo ( 0903 557 065. 

ÄPredám navíjací stroj na hrubé
vodiče, francúzskej  výroby.
P l y nu l á  regu lác ia  o táčok ,
počítadlo, šlapátko, vyslovene
vstavané na hrubé vodiče, plne
funkčný (2.200) ( 0903 455 909.

ÄP re dá m mohu tn é  l i n eá rne
vedenie, dĺžka koľajníc 31, šírka
3.5, výška 3 cm a vozík dĺžka
13.5, šírka 10 cm ( 0949 594
041. 

ÄPredám cirkulár továrenskej
výroby, motor 5,5 kW + nejaké
príslušenstvo (300) ( 0918 174
841.

ÄPredám praktickú stolnú frézu
Opti Mill BF20 Vario (1.130 €) (
0918 207 477.

ÄPredám otočný hrot MK4 ( 0951
146 427. Nie SMS

ÄPredám reťazovú pílu Husqvarna
51, 51 ccm, 2,4 kW. Dokonalo
funguje, nová lišta a reťaz (160)
( 0907 141 156.

ÄPredám stojanovú vŕtačku (
0907 712 417.

ÄPredám štiepačku na drevo,
doma vyrobenú (100) ( 0905
102 426.

ÄPredám transformátor, je vy-
horený (500) ( 0944 222 004.

ÄPredám zachovalú, plne funkčnú
ľahkú motorovú pílu Gude KS350
B. Skontrolovaná, nastavená, od-
skúšaná. Nové reťazové koliesko
- spojkový bubon. Pripravená na
sezónu. Pošlem aj poštou na do-
bierku + 5 € (45) ( 0905 718 423.

ÄPredám motorovú pí lu (50),
možná dohoda. V prípade záu-
jmu ( 0910 437 917. 

ÄPredám raz použitú zváračku. Sú
k nej rukavice, ochranný štít a
elektródy (50) ( 0911 848 238. 

ÄPredám ozónový generátor na
dezinfekciu a č istenie klima-
tizácie automobilov, alebo iných
väčších priestorov, 30 gramov
ozónu za hodinu. Príkon 350
Watt. Prietok vzduchu 230 m3/
hod. Napájanie 230 V AC 50 Hz
(260) ( 0902 206 525.

ÄPredám náhradné diely na mo-
torovú pílu Dolmar 114 ( 0907
910 577

ÄPredám brúsku, malú, šikovnú
(100 €) + brúsne kotúče na obe
hlavice + štiepačku na drevo (200
€), piecka pre domáceho kutila
(150 €) + možná dohoda ( 0902
371 298.

ÄPredám profi spodnú frézu S CM
1 50  v  1 00  %s t av e ,  m á lo
používanú. Plno elektricky auto-
matizovaná (4.700) ( 0915 131
794.

ÄPredám piestové čerpadlo Tech-
nometra RC-10 25MPa 2 x M16 x
1,5 plombovaná ( 0903 741
345.

ÄPredám raz použitú zváračku. Sú
k nej rukavice, ochranný štít a
elektródy (50) ( 0911 848 238.

ÄPredám Stihl MS 390 vo výbor-
nom stave. Po výmene ložísk,
gufier, nový výfuk a reťaz. Treba
vidieť a vyskúšať. Používaná na
vlastné chystanie dreva (250) (
0949 122 532. 

ÄPredám doma vyrobený olejový
dvojvalcový kompresor z Liaz na
400 V. Objem nádrže je asi 40 l a
motor má 2,2 kW, vzduchom
chladený, ale je možné ho pripojiť
aj na obeh vody. Kompresor je
funkčný, ale začal blbnúť pretlak-
ový ventil, asi je pripchatý, treba
sa s tým pohrať (140) ( 0903
508 478. 

ÄPredám navijak TUN 40 v do-
brom stave, nahodiť a ťahať. K
navijaku dám aj ostatné prís-
lušenstvo (1.600) ( 0915 938
714. 

ÄPredám plnú fľašu CO2, 40 l (120
€). Plná argónová 50 l (220 €) (
0908 640 875.

ÄPredám cirkulár továrenskej
výroby (250) ( 0908 358 094.
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ÄPredám motorové píly 340 - 455
Ranchers, plne funkčné 0940 778
767.

ÄPredám kvalitný reťazový kladkos-
troj - nosnosť 3,2 t, zdvih 1,5 m (80
€) ( 0902 300 557. 

ÄPredám prof i  zánovné, ručné
náradie. Skrutkovačka Milwaukee
M18,  kompletne s kufr íkom a
nabíjačkou, frézka Makita, brúska
Makita 125 mm. Len spolu (490 €)
( 0915 497 031.

ÄPredám nový, nepoužívaný Hilti
akumulátor B22 5,2 Li-on (110) (
0907 138 189.

ÄPredám stolovú pílu/ cirkulár, 3 kW,
380 V, 2850 ot./ min., nastavenie
výšky rezu ( 0944 402 409.

ÄPredám Stihl MS 361 v dobrom
stave, nové kryty originál Stihl,
dôvod predaja nevyužitá, na SMS
neodpovedám (350) ( 0903 320
392.

ÄPredám spoľahlivú zváračku, in-
vertor s digitálnym displejom, 230
V/ 50 Hz. Max. napätie naprázdno
56 V, 30 - 200A. Elektródy priemer
1.6 - 4.0 mm. Zaťažovateľ 60% -
200 A, 100% - 155 A ( 0951 356
130.

ÄPredám pílu Dolmar PS- 45, po
servise, nová lišta (802) ( 0948
250 048.

ÄPredám Dewalt DS 24000. Sto-
janová rezačka dlažby. Vynikajúca
rezačka s komplet vybavením, ale
nenašla si u mňa plnohodnotné
využitie. 2 x použitá (700) ( 0911
030 528.

ÄPredám benzínovú pílu, kotúč 400
mm, nové filtre, sviečka (300) (
0905 895 779. 

ÄPredám motorovú pílu mám ju pol
roka  som s ňou spoko jný a le
chcem silnejšiu kúpiť ide ako ma
plus dávam komponenty čo som k
nej dostal plus novu reťaz ( 0944
875 517.

ÄPredám aku Bosch GSR 18-2 Li
plus, zachovalá, plne funkčná,
komplet (80) ( 0948 250 048..

ÄPredám pokosovú pílu Metabo
zachovalá, plne funkčná (130) (
0948 250 048.

ÄPredám kvalitný reťazový kladkos-
troj, nosnosť 3,2 t, zdvih 1,5 m (80
€) ( 0902 300 557.

ÄPredám ci rku lár  továrenskej
výroby (250) ( 0908 358 094.

ÄPredám kotúč na cirkulár, priemer
60 ( 0908 413 822. 

ÄPredám zvárací invertor, párkrát
použitý na montáži, 160 A, v po-
h od e  z v á ra l  a j  3  e le k t ród y ,
možnosť vyskúšať v Prievidzi. V
kufríku. Rýchle jednanie - balík čín-
skych 2,0 elektród, skôr okolo
domu (70) ( 0911 237 943.

ÄPredám pneumatický vyťahovač/
vybíjač klincov. Pištoľ nastrčíte na
ostrú stranu klinca a stlačíte spúšť,
nebudete musieť použiť kliešte na
dovytiahnutie (50) ( 0940 106
559.

ÄP redám f rézu  na  pod lahové
krytiny, plne funkčná, vo veľmi do-
brom stave, aj s kotúčom ( 0915

241 035. 

ÄPredám kužeľovú štiepačku v do-
brom stave ako továrenská motor
3,5 kW, 1490 ot. (250), možná do-
hoda ( 0904 553 689.

ÄPredám Stihl MSA 140 C aku pílu
komplet s batériou aj s nabíjačkou.
Stav ako nová, používaná len pri
ovocnom sade (260) ( 0911 914
890.

ÄPredám reťazové píly, 2 kusy
funkčné, plus 1 kompletnú pílu
značky Hecht ( 0915 635 580. 

ÄPredám spodnú frézu, liatinová
konštrukcia, stôl 1100 x 950 mm,
výška 890. Upínací trn D 30 mm.
Grátis - falcovacie frézy - D180/ d
30 x 32; D153/ d 30 x 14. Píla D197/
d 30 x 4 (630 €), možný odpočet
DPH ( 0948 133 287.

ÄPredám stojanová vŕtačku, výška
175 cm, výsuv vretena 20 cm, nak-
lápací stôl a otočný stôl, aj vŕtacia
jednotka okolo st ĺpovej osi, 6-
rýchlostná. Pásová píla stolárska
výška so stojanom 170 cm, dĺžka
pása 265 cm plus 4 náhradné pásy.
Cena dohodou. Okres Galanta (
0940 549 845.

ÄPredám olepovačku Miniprof 100,
plne funkčná, možnosť vyskúšať
(1.150) ( 0904 628 657.

ÄPredám sústruh na drevo, motor
380 V - 2,5 kW (600 €), možná aj
dohoda ( 0902 762 037.


