tmavá metalíza, 77 kW,
25 2 9 4 0 km . D a žďov ý
senzor, navigácia (6.000
€), prípadne dohoda
možná ( 0904 276 058.
BY

Predám Mercedes
Benz E 220 CDI A,
šedá metalíza, 110
kW, nafta, bez
korózie, 346 tis.km,
teraz po kúpe menený
olej v motore, filtre,
nový akumulátor.
Tónované sklá, multifunkčný volant,
mnoho ďalších doplnkov (5.500 €), dohoda istá. Treba
vidieť a vyskúšať. Motor je v poriadku, vozidlo bolo servisované,
automatická prevodovka ( 036/ 7739
228. LV
Ä Predám Volkswagen Passat Variant/ 15, 2.0 TDI
Comfortline DSG + F1,
ACC, Led, 1968 ccm, 110
kW - 150 PS. Generácia
vozidla B8, P, A6, Diesel,
Euro 6, 5-dver., 119 tis.km,
b ie ly, V IN : WVWZZZ3
CZFE 461496. Alarm, airbag 6 x, EBD/ EBV,
posilňovač riad., ABS, ESP,
ASR, MSR, DSC, Isofix,
deaktivácia airbagov, indikátor straty tlaku v pneumatikách, automatická klimatizácia, rádio/ CD, centrá lne uzamykanie, el.
predné a zadné okná, elektricky nastaviteľné sedadlá,
el. zrkadlá, diaľkové
ovládanie, multifunkčný volant (15.499 €) ( 0915
171 022.

Ä Predám Škodu Octavia
1.6 TDI combi/ 11, šedá

Ä Predám Toyotu RAV 4/
04, 85 kW, 243 tis.km, diesel 2.0, všetko funkčné,
top stav, ťažné zariadenie,
STK a EK 2/ 2022, šedá
metalíza.
Airbag,
posilňovač riadenia, centrálne zamykanie, klimatizácia, el. okná a zrkadlá,
metalická farba, hliníkové
disky , immobilizér,
palubný počítač, hmlovky,
autorádio, strešný nosič,
ťažné (4.500 €) ( 0944
138 008.

Ä Predám Škodu Octavia

t e m p o m a t, au to r ád io ,
strešný nosič (7.390 €) (
0902 180 178. SC

Ä Predáme predvádzacie
v ozidlo Audi A4 Avan t
Sport 2.0 TFSI/ 35 TFSI.
ABS, airbag, posilňovač
riadenia, centrálne
zamykanie, klimatizácia,
CD prehrávač, elektrické
okná, elektrické zrkadlá,
kožený interiér, metalická
farba, hliníkové disky, imm obilizér, palubný
počítač, hmlovky, tempomat, parkovací asistent,
strešný nosič (dohodou).
jomakauf@ azet.sk

Ä Predám Škodu Superb/
09, 320 tis.km, zachovalý
interiér, slušná výbava
(5.500 €), pri rýchlom jed-

inzerát týždòa

Predám zapaľovač, originálne číslo dielu
1J0919307. Diel pochádza z auta Škoda Octavia 1 1U
sedan Elegance, model 2002, motor 1.9 Tdi 81 kW,
ASV, prevodovka 5-st. manuál EGS, farba auta červená rallye 8180. Zapaľovač je ošúchaný (2 €) (
0948 765 433. LM
2.,0 TDI/ 11, 103 kW, 4 x 4
DSG, STK do 10.2021 vo
výbave el.okná, zrkadlá,
vyhrievane sedadla, klimatizácia, multifunkčný a
nastaviteľný volant, parkovací, svetelný a dažďový
senzor, denné svietenie,
rádio, navigácia, tempomat, sezónne prezutie na
diskoch, zabezpečenie
Zeder. ABS, airbag,
posilňovač riadenia, centrálne zamykanie, klimatizácia, CD prehrávač, el.
okná a zrkadlá, hliníkové
disky , immobilizér,
palubný počítač, hmlovky,

naní možná dohoda (
0908 985 161. VT

Ä Predám Peugeot 508, sedan, 120 kW, bohatá
výbava, výkonný motor,
49050 km, 100% stav, po
STK, dohoda, kúpené v
SR, ABS, airbag 6 x,
alarm, ASR, brzdový asis-

INZERÁT
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tent, ESP, Isofix, posilňovač,
automatická dvojzónová klíma,
bezkľúčové štartovanie, DO, el.
predné a zadné okná, el. zrkadlá,
klimatizovaná priehradka,
lakťová opierka, multifunkčný volant, rádio/ CD + mp3, vonkajší teplomer (dohodou) ( 0905 672
299. vladimird@ orangemail.sk.
BA

Ä Predám Škodu Fabia Combi 1.6/
09, 77 kW, 242318 km, zimné
pneu 15“ na diskoch,LPG Solaris
- objem 45 l, 4 x airbag, ABS, aut.
klimatizácia, AUX, CD prehrávač
rádio, centrálne diaľkové, centrálne zamykanie, manuálna
prevodovka, hmlovky. Posledná
servisná prehliadka 20.2.2020,
kde prebehla celkové kontrola
vozidla, výmena brzdovej kvapaliny, motorového oleja,
vzduchového filtra, peľového filtra (3.200 €) ( 0904 536 278. BA

Ä Predám Toyotu Auris/ 18, 1. majiteľ, so zárukou do 05/ 2021
(15.999 €) poprípade dohodou,
25 tis.km, garážované.
Karoséria, podvozok, interiér ale
aj motor sú vo vynikajúcom stave,
pravidelne kontrolované v Toyota
servisoch, vo výbave Executive dvojzónová automatická klimatizácia, vyhrievanie predných sedadiel v Alcantara prevedení.
Navigácia, multifunkčný volant,
palubný počítač ( 0 9 4 8 4 7 6
200. t.snajdar@ pobox.sk.

Ä Predám Škodu Fabia 1.9 TDI/ 06,
74 kW, 216 tis. km. Auto je v dobrom stave, plne pojazdné, malá
spotreba a je pravidelne servisované. Má denné svietenie a
cúvanie senzory (2.100 €) (
0940 957 878. PD

Ä Predám VW Golf 5 1.6 Edition
Plus/ 08, 1595 ccm, 75 kW - 102
PS, benzín, Euro 4, 5-dver. (5-miestne), červena metalíza, 230
tis.km. Prvý majiteľ, kúpené v SR.
VIN: WVWZZ Z1KZ8W 276888.
Alarm, defend lock na radiacej
páke, posilňovač riad., ABS,
ASR, airbag 10 x, brzdový asistent, deaktivácia airbagov, automatická klimatizácia, centrálne
uzamykanie, el. predné a zadné
okná, el. zrkadlá (3.700 €) (
0911 309 061. fajdeksen@
gmail.com.

Ä Predám Škodu Fabia 1.2/ 05,
109386 km, šedá, 47 kW,
hmlovky, tónované sklá, zrkadlá v
elektrike, Isofix, ABS, parkovací
asistent, a veľa ďalšej výbavy,
počítač, servo, centrál, strešný
nosič, okná v elektrike, klimatizácia, airbag, stereo, ťažné a
veľa ďalšej výbavy 1198 ccm.
VIN: TMBHY 46YX644 80730
(2.600 €) ( 0800 100 100. MI

Ä Predám Jaguar XF diesel/ 18, iba
27. tis.km. Bohatá výbava ABS,
airbag, alarm, posilňovač riadenia, xenónové reflektory, centrálne zamykanie, klimatizácia,
elektrické zrkadlá, kožený interiér, metalická farba, hliníkové
d i sk y, i m m ob il izé r, p al ub ný
počítač, tempomat, autorádio,

parkovací asistent (28.500 €) s
DPH ( 0907 640 247. BA

Ä Predám Škodu Fabia/ 10, 1197
ccm, 63 kW, 78 tis.km, P, M5,
benzín, euro 5, 5-dver., béžová
metalíza, ABS, 4 x airbag, Isofix,
manuálna klimatizácia, centrálne
uzamykanie, el. zrkadlá, lakťová
opierka, Al disky, celoročné pneu
Michelin Crossclimate 195/ 55
R 1 5 , h m l o v ky , i m m o b il izé r,
palubný počítač, tempomat, tónované sklá, sportline ed. sedadlá,
druhý majiteľ, serv. knižka, STK
do novembra 2020 (4.200 €) (
0905 485 066. KE

Ä Predám Ford Mondeo kombi/ 11,
1.6 TDi EkoNetic, M6, VIN:
WF0GXX GBBGBD 81371, STK
+ EK do 05/ 2021, 1598 ccm; 85
kW/ 116 K - chiptuning 110 kW/
159 K; M6; Euro 5; 5-dverový.
Čierna metalíza; 178 tis.km;
pravidelný servis - posledný 07/
2019 olej + všetky filtre; nová
batéria 2018; nové rozvody 2018;
nové Z kotúče + dosky 2020;
letné Falken + elektr. R17; zimné
BF Goodrich + elektr. R16 (6.400
€) ( 905 323 209. mlipnicky71@
gmail.com. KE

Ä Predám Hyundai Genesis/ 12,
coupe 2.0 turbo, model 2013, cca
155 tis.km, manuál, 19" Al disky
(9.999 €). ABS, airbag,
posilňovač riadenia, centrálne
zamykanie, klimatizácia, CD prehrávač, elektrické okná, elektrické zrkadlá, kožený interiér,
metalická farba, hliníkové disky,
immobilizér, palubný počítač,
hmlovky, tempomat, autorádio,
parkovací asistent ( 0907 640
247. BA

Ä Predám Ford Focus II 1.6/ 06,
16V,74 kW benzín, 198 tis.km,
STK, EK 7/ 2021, šedá metalíza,
tónované sklá, aut. denné led svietenie, ťažné, hmlovky, el. okná a
zrkadlá. VIN: WF05XX WPD56A
04999. ABS, airbag, alarm,
posilňovač riadenia, centrálne
zamykanie, klimatizácia, CD prehrávač, metalická farba, immobilizér, palubný počítač (2.250 €) (
0917 076 991. petercabuk777@
gmail.com. PO

zadná opierka, vo vynikajúcom
technickom aj optickom stave.
Možnosť jazdiť od 18 rokov s A2
vodičským preukazom. STK 06/
2021. Vykonaný servis: výmena
kardanu 08/ 2019, výmena bŕzd predných kotúčov a platničiek,
zadné čeľuste 06/ 2019, spojky
06/ 2018, baterky 04/ 2018. Airbrush, pekný zvuk, dva kľúče,
prilba s rovnakým airbrushom
(3.150 €) ( 0902 272 538. DS

Ä Predám Suzuki SV 650/ 15. Karbónový výfuk Leo Vince za 580,
Yamaha R6 plyn za 25, namontované Oxford vyhrievané gripy
za 85, pribalím Puig gripy za 55,
Puig spojková/ brzdová páka s
adaptérmi za 190, Puig zadný
blatník za 140, Vagabond USA
krátky držiak ŠPZ s komplet zakrytou elektrinou za 120, tank pad,
bar end mirrors za späťáky na
konci gripov 44, 12 V zásuvka,
Evotech kryt motora, Evotech kryt
chladiča, Evotech padáky za dokopy 250, KN filter za 65, nové
pneu Metzeler Roadtec 01 za
280, úchyty na zadný stojan,
pridám Givi plexi za 100 - s doplnkami v hodnote 2000, v prípade
záujmu dodám pôvodný výfuk/
späťáky/ páčky/ gripy/ držiak ŠPZ
(4 .50 0 €). Ko mplet servi sná
história, nebúraná, nepadnutá,
som prvý majiteľ, kupovaná v
Styx BA ( 0949 709 748. BA

Ä Predám Kawasaki KX 65/ 19.
M oto rk a je vo veľmi d obrom
stave, 60 ccm, 1 tis.km, všetko
pravidelne menene. Jazdená
hobby, nie závody. Možnosť
vidieť (1.500 €) ( 0908 259 017.
MT

Ä Predám Harley Davidson Sportster/ 13, 31 453 km, 1200 ccm, 49
kW - 67 PS , man uál , čie rn a,
alarm , im mo bil izér špo rtový
vzduchový filter, ladené výfuky
V&H, originálne doplnky, led
svetlo, opierka, nosič, farba
m a t n á či er n a . M ot o v su pe r
stave, nebúraná, bez škrabancov, kupovaná a servisovaná v
HD Prešov. Prvý majiteľ, serv.
knižka. Úplná servisná história
(7.750 €) ( 0905 694 996. MI

Ä Predám Kawasaki Ninja 250 R/

19, iba 4400 km, v záruke (7.999
€) s DPH ( 0907/ 640 247. BA

08, 62 tis.km, 250 ccm. Motorka
má 24 kW, 6-st., menená spojka,
nový reťazový kit, krásne radí,
nové g um y P ir ell i. Výfuk LeoVince SBK, nádherný zvuk,
sériový výfuk ako nový, priložím,
možnosť jazdiť na A2, dôvod je
prechod na väčšiu kubatúru, motorku mám sezónu, kúpil som ju
od majiteľa, ktorý ju mal 11 rokov,
výmen a ole ja je p otrebná,
niekedy na voľnobehu počuť rozvodovú reťaz, odporúčam
výmenu, nová sada stojí cca 70 €,
nebola padnutá, len sa na zlom
teréne na dvore šmykla preto je
trošku šuchnutá na ľavom boku
( 0917 863 025. TV

Ä Predám Yamahu XVS 650 Drag

Ä Predám Kawasaki GPZ 500 S/

PREDAJ
Predám návod na obsluhu a
údržbu Jawa 125 - 175, typ
453 (6), karburátor, typ 2926
SCB - 175 (10), zapaľovaciu
cievku 6 V (7), ramienka zapaľovania, piestne krúžky
priem. 110 - 9 ks (5 €/ ks) originál ( 0904/ 810 782. BR
Ä Predám Yamahu XV 950R Bolt/

Star/ 99, 75 tis.km, 649 ccm, 30
kW - 41 PS, manuál. Padací rám,
kožené brašny, zadný nosič,

95, 44 kW, STK 6/ 2020, nové
pneu Continental, nová batéria,
platničky, reťaz DID, sviečky

D e nso, ole j, zrkadlá, cievka
štartéra, gumové príruby karb urá to rov. Štar tuje na brnk,
žiadny únik ani spotreba oleja.
K u f o r G i v i , 2 k ľ ú č e o d z apaľovania a kufra. Pridám textilné
brašne s návlekmi proti dažďu,
originál priesvitný štít a zrkadlá.
Veľmi dobre ovládateľná, 176 kg,
spoľahlivá. Možná výmena za
skúter, menšie auto, cena pri
výmene (1.000 €) ( 0940 804
805. ZA

Ä Predám Suzuki GS 1100e/ 93, 24
tis.km, 1075 ccm, 78 kW - 106
PS , man uá l, 1.majiteľ.
Dovezené. Nehavarované. Servisná knižka. Top stav. Úplná servisná história (999 €) ( 0910 108
523. NR

Ä Predám Harley Davidson XG 750
Street 750/ 17, 12 400 km, 750
ccm, 42 kW - 57 PS., Euro 6,
Alarm (5.400 €) ( 0907 262 376.
LV

Ä Predám Hondu Forza 125/ 18, 6
tis.km, 125 ccm, 11 kW, 6 tis.km,
1. majiteľ, servisná história, servisovaná v Honde, kúpená na SR,
nikdy nepadnutá, garážovaná,
bezkľúčové štartovanie, biela,
predný štít el. ovládaný, predný
odkladací box so zásuvkou 12 V,
veľký odkladací priestor pod sedadlom s lekárničkou, ABS, štart
stop, led svetlá, krycí obal na sedadlo. M ožný odpoče t DPH ,
prosím len serióznych záujemcov
(4.200 €) ( 0904 207 070. SC

Ä Predám Hondu XL 600, motorka
plne pojazdná, začiatočníkom
neodporúčam, pred 10 MTH menený olej aj filtre, má to aj štartér,
ale mom entáln e nej de treba
pozrieť na káble, gumy - zadná
90%, p re dná 9 0% (850 €) (
0905 474 754. PO

Ä Predám Suzuki Burgman AN
650/ 07, 39 400 km, 650 ccm, 37
kW - 50 PS, automat. Menené
oleje 2019 a primárny remeň
2017, najazdených 1500 km,
STK do 2021 ( 0905 734 942.
KN

Ä Predám Hondu CB 600F Hornet/
05, 71 kW, cca 58 tis. km, 72 kW 98 PS, dovezená, prihlásená
2017, urobený veľký servis a kontrola motorky - menené sviečky,
všetky tekutiny, všetky filtre, komplet kontrola, 2018 nové pneu
Michelin Pilot Power a baterka.
Rok 2019 olej a tesnenia, nový
športový výfuk Dominátor.
Rozširuje Mediaprint Kapa GmbH a súkromná sie
.
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INZERÁT
Pôvodný mám, pribalím. Olej menený v 2019. STK do 05/ 2021.
Má drobné chybičky krásy, ale na
funkčnosti neuberá, držiak na
mobil a USB nabíjačka, bez investícií, len sadnúť a jazdiť (2.800
€). Pri rýchlom jednaní dohoda na
cene možná ( 0904 178 238. BA

Ä Predám Yamahu XT 600/ 83,
spoľahlivú mašinu, 600 ccm,
nežerie olej nedymí, chytá pekne
aj za studena, nová reťazová
sada, nová baterka, rozvodové
koliesko, treba vymeniť tesnenie
pod hlavou ( 0910 198 371. MT

PREDAJ
Ä Predám Scaniu TT-Dasha/ 17,
290 tis.km full výbava. Nové
gumy a po komplet veľkom servise L, nová STK a ciachovanie
tachografu, Euro 6 (64.500 €) s
DPH ( 0903 038 161. TT

Ä Predám MAN TGX 500/ 19, 31

3
hrávač, elektrické okná, elektr i c ké z r ka d l á , i m m ob il izé r,
palubný počítač, hmlovky, tempomat, autorádio, parkovací asistent (14.950 €) ( 0907 640 247.
BA

Ä Predám použité kolesá - disky
spolu s pneumatikami, o rozmere
295/ 80 R22,5. Celé koleso (90
€). Skladom cca 20 ks. Pre viac
informácií po telefonickom dohovore ( 0908 415 706. SA

Ä Predám Mercedes Axor/ 09 fekál - cisterna - kropička, 463
tis.km, 6374 ccm, 210 kW - 286
PS, Euro 4, zapísané v TP ako
špeciálne nákladné vozidlo s
fekálnou nadstavbou. Po GO
podvozku - komplet nový lak.
Nová, nepoužitá cisterna 11500
litrov + nová talianska výveva
Jurop so zárukou. Interiér aj exteriér ako nový. Nová STK + EK.
Slovenské ŠPZ. Skladom k odberu 5 ks v Pezinku. K odberu
skladom aj komplet hadice + koncovky a všetko potrebné na prácu
( 0908 933 339. PK

Ä Predám skriňovú nadstavbu
presklenú na Aviu, vhodná na
sklad alebo búda na záhradu
(400 €), nutná demontáž a
následný odvoz ( 0903 462 782

002 km, 13 ccm, 368 kW - 500
PS, Euro 6, automat, retardér,
Scania prevodovka, kolesá Dura
Brait, gumy Continental, xenony,
svetelný senzor, dažďový senzor,
1420 l nádrže, 80 l AdBlue, dotykové rádio s navigáciou, multifunkčný a kožený volant, led
zadné svetlá, led denné svietenie, XLion edícia, starý typ
ta c h o g r a fu , vo z i d l o n a p o kračovanie leasingu ( 0903 486
909. RS

Ä Predám Avia Daewoo - Avia D90/

Ä Predám Fiat Ducato/ 15, 1. ma-

Ä Predám Iveco Daily VI 35 S 18/

jiteľ, 170 tis.km. Pravdivé km.
Celoročné gumy. Možný odpis
D P H . O p r a v a vž d y v a u to r izovanom servise (14.000 €) (
0944 373 415. GE

Ä Predám Tatru T815 S1/ 92, ktorá
b o l a p re stava ná z T81 5 S 1.
Platná STK a EK do 03/ 2021.
Pneu min. 80 percent. Žiadne investície, iba naštartovať a jazdiť
(13.000 €) s DPH ( 0915 742
743. TV

Ä P r e d á m V o l vo F H 5 0 0 TC ISAVE 42T/ 20, 12777 ccm, 375
kW - 510 PS, Euro 6, VIN: YV2RT
40 A6 LB 30 71 98 , M otor D 13
K500, 13 litrov, Euro 6 SCR +
EGR, 500 hp, 2810 Nm, zadná
náprava na vzduchu, ACC tempomat, gelové batérie, nezávislé
teplovzdušné kúrenie 2 kW, kapacita nádrží 1055 l, úplne nové
vozidlo, cena dohodou ( 02/ 326
62 424 alebo e-mailom na: reception.senec@ volvo.com

Ä Predám Nissan NV400 2.3dCi
L2H2, model 2016, iba 32. tis.km.
Po serv. prehliadke, záruka 1 rok
(14.950 €) s DPH. ABS, airbag,
posilňovač riadenia, centrálne
zamykanie, klimatizácia, CD pre-

02, 320 tis.km, 3922 ccm, 98 kW 133 PS, uzávierka diferenciálu,
motorová brzda, vzduchová sedačka, rádio, centrál, tachograf Kienzle, trojmiestna kabína,
kúpené na Slovensku, jazdené
iba vnútroštátne, nosnosť 4900
kg, celková hmotnosť 9000 kg.
Pred dvomi rokmi robená generálka motora + nový chladič,
nová plachta, nové batérie (4.900
€) ( 0903 631 112. NR
19, 80 tis.km, 2998 ccm, 132 kW 180 PS, Euro 6, VIN: ZCFC135
D8052 52341, 1. majiteľ. Kúpené
v SR Nehavarované, servisná
knižka, top stav! Úplná servisná
hi stória. Vozidlo je v záruke
(1.000 €) ( 0903 859 839. PK

Ä Predám Volvo 2MU3C/ 15 - U3 x
DTF/ G2VR3 N61826xx1M, 99
356 km, 12777 ccm, 375 kW 510 PS, Euro 6, VIN: YV2XT
40H9FA 775571 (107.400 €) (
0902 955 961. BA

Ä Predám valníková nadstavba
Multicar, rozmer d. 2,13, š. 1,60,
v. 0,35 (150 €) ( 0914 666 222.
LV

PREDAJ
Predám zadnú nápravu z
Volgy ( 0902 147 192.

Ä Predám nove pneumatiky letné aj
zimné, 255/ 60 R17, minulý rok
kupované, málo jazdené, dôvod rozbil som auto, cena letných
(240 €) cena zimných (220), ak
zoberiete oboje dám za (420 €)
( 0910 698 673. l.dubravcak@
gmail.com. RV

Ä Predám originál diel - guma pod
zadnú pružinu na Škodu 100/
1000 (2 €) ( 0902 110 575. KE

Ä Predám plechové disky 4 x 108
5,5J R14, stredová diera 63,4
mm, v dobrom stave. Pôvodne na
Ford Focus r. 2000. Diskov je päť,
sú na nich obuté aj pneumatiky.
Cena za všetky (50 €) ( 0908
553 388. TS

Ä Predám 2 zadné tlmiče na Audi
A6, od r. 2006 do r. 2008,
označenie 4F (100 €) za kus (
0949 332 774. LC

Ä Rozpredáme na náhradné diely
Mercedes Benz A 170 na ND.
Motor 170 CDI KM-140 964 (
0905 382 934. PK

Ä Predám nárazník predný predok
Toyota RAV4 RAV-4 IV 12-16
(100 €) ( 0919 380 019. ZA

Ä Predám turbo 1.9 TDI, 77 kW, na
Volkswagen, Škoda, Seat, s
kódom motora BKC, BXE. Mám
turbo aj na BLS (199 €) ( 0949
332 774. LC

Ä Predám jazdené letné pneumatiky Dunlop 245/ 45/ 17 (30 €) ks
( 0902 715 979. NR

Ä Predám ľavé a pravé spätné
zrkadlo na Octaviu 3 od roku
2013 - 2019 11-pinové, elektricky
sklápateľné, s podsvietením,
pasuje aj na verziu 9-pin, sú bez
skla, 100% stav (150 €) kus (
0917 178 324. TT

Ä Predám štartér Pajero II 2.8 TD
(90 €) aj iné nd ( 0903 903 931.
BJ

Ä Predám zadné sklo Nissan XTrail T-31. Trenčianske Mitice
(240 €) ( 0905 512 097.

Ä Predám na nd Opel Astra Caravan 1.7 DTL 50 kW, r. 98, cca 295
tis. km. Tmavo modrá metalíza,
combi, 5-dverové. Auto je pojazdné, predávam ho na
náhradne diely len v celku,
dôvod: mám nové. Jeho stav zodp o v e d á v e k u a p o č t u n ajazdených kilometrov. ABS, immobilizér, airbag vodiča, spolujazdca, posilňovač riadenia, multifunkčný volant, rádio - CD, klimatizácia automatická, 4 x el.
okná, 2 x vyhrievané zrkadlá +
zadné okno. Al disky, hmlovky,
menené vačkovka, čerpadlo,
brzdy, homokinet. kĺb, žhaviče
(dohodou) ( 908 413 180. VV

Ä Rozpredám na diely BMW X5,
e53, rok 2003, 135 kW, automat,
bez TP, v prípade dielov cena
podľa telefonickej dohody. Rajecké Teplice ( 0948 090 655

Ä Predám zapaľovač, originálne

číslo dielu 1J0919307. Diel pochádza z auta Škoda Octavia 1
1U Sedan Elegance, model
2002, motor 1.9 Tdi 81 kW, ASV,
prevodovka 5-st. manuál EGS,
farba auta červená rallye 8180.
Zapaľovač je ošúchaný (2 €) (
0948 765 433. LM

Ä P re dá m na Škodu Fabia 1.4
nárazník predný vnútorný (9 €),
Horša - 6 km za Levicami ( 0940
345 176. LV

Ä Predám novú prednú smerovka
Mitsubishi L200 (10 €), aj iné nd
( 0903 903 931. BJ

Ä Predám náhradné diely Audi A4
1,8 20v adr 92 kW - 8d5, b5. akumulátory, elektrodiely, alarmy,
centrálne zamykania, autosklá,
fólie, stierače, brzdový systém,
karosárske diely, chladenie,
kúrenie, motory a diely motora,
nd interiéru, palivový systém,
pérovanie a tlmenie, podvozok a
nápravy, prevodovky, riadenie,
spojky, svetlá/ smerovky/
žiarovky, výfukové systémy,
žhavenie, cievka... a iné ( 0949
339 994. KE

Ä Predám zadnú kapotu na Škodu
Fabia 1.4, žltá (29 €) ( 0940 345
176. LV

Ä Rozpredám BMW 320d Touring,
typ E90, E91, r. 2006, 120 kW 16 3 P S, či erna m etalíza, na
náhradné diely., Priestor okolo
motora je obhorený, ale motor je
OK. Kód motora M47. Jednotlivé
nd telefonicky dohodou. Akumulátory, elektrodiely, alarmy,
centrálne zamykania, autosklá,
fólie, stierače, brzdový systém,
karosárske diely, klimatizácia,
chladenie, kúrenie, LPG, CNG
diely, motory a diely motora, nd
interiéru, palivový systém,
pérovanie a tlmenie, podvozok a
nápravy, prevodovky, riadenie,
spojky, svetlá/ smerovky/
žiarovky, výfukové systémy,
žhavenie... ( 0949 332 774. LC

Ä Predám motor BMW 2.0d, kód
motora N47D20A, vhodný na
model BMW 318 D, 320 D, 520
D., Kompletný motor (2.000 €).
Prípadne jednotlivé diely - ceny
dohodou (2.000 €) ( 0949 332
774. LC

Ä Lučenec - 3-izb., 67 m2, ulici L.
Svobodu, s veľkou vstupnou
c h o d b o u a n e p r i e c h o d n ým i
izbami. Vymenené okná za plastové, vchodové dvere, kuchynská
linka, nová vstavaná skriňa, podlahy. Mesačné náklady sú cca
180 € (62.000 €) ( 0905 515
642.

Ä Dubnica nad Váhom - 2-izb., 64
m2. Kompletná rekonštrukcia,
murované jadro, plastové okná,
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podlahy, stierky, kuchynská linka
(77.000 €) ( 0944 421 814.

Ä Nitra - 3-izb., 86 m2, 2./ 4 posch.,
ul. Štiavnická, prerobená kúpeľňa
a samostatné WC, kúpou voľný,
bez tiarch, bytový dom prebehol
kompletnou revitalizáciou, zateplenie, výmena strechy, stupačky
(138.000 €) ( 0915 985 558.

Ä Prešov - 2-izb., 48 m2, ul. T.
Ševčenka, vyvýšené prízemie, v
zateplenom tehlovom bytovom
dome, nové, kvalitné plastové
okná. Je slnečný, orientovaný na
V-Z a nachádza sa vo výbornej
lokalite s kompletnou občianskou
vyba ven osťou (79.950 €) (
0949 478 185.

Ä Malacky - 2-izb. 61 m2. Pribinova
ulica, na zvýšenom prízemí, v tehlovom bytovom dome, ktorý
prešiel rekonštrukciou, veľmi dobrá poloha v centre mesta - tehlový dom, čiastočná rekonštrukcia (89.900 €) ( 0911 194 688.

Ä Bratislava II - Ružinov - 4-izb. Novostavba 138 m2 + 8 m2, loggia,
pozostáva zo vstupnej chodby,
obývačky, ktorá je spojená s
kuchyňou, 3 spálne, šatníková
miestnosť, samostatné o WC,
kúpeľňa s vaňou, toaleta a okno,
ktoré zabezpečuje vetranie a
denné svetlo. V kúpeľni je práčka
so sušičkou. Z kúpeľne je možný
prechod do spálne. Byt je svetlý,
priestranný a klimatizovaný (420
000 €) ( 0948 008 910.

Ä Považská Bystrica - 4-izb., 85
m2, ul. SNP, vymenená plávajúca podlaha, plastové okná,
murované jadro s vaňou - rekonštrukcia staršieho rázu. V byte
sa nachádzajú vstavané skrine,
špajza a kumbál, panelák má
výťah a je zateplený (103.980 €)
( 0902 888 335.

Ä Galanta - 3-izb. 77 m2. Rez-

Ä Žilina- Hájik - 4-izb., 83 m2, na 3.
posch. s výťahom, plastové okná,
plávajúce podlahy, loggia je zaskl e n á - n ové pl asto vé o kná a
keramická dlažba. Dispozícia
bytu - priestranná vstupná
chodba s šatníkom, tri samos t a t n é i zb y , v d vo c h i zb á c h
vstavané skrine, obývacia,
kuchyňa, kúpeľňa s vaňou, dve
samostatné WC. V okolí výborná
občianska vybavenosť (123.500
€) ( 0918 302 707.
Fončorde, 30 m2. Kompletná reko n š tr u k ci a o k a m ž i té n a s ťahovanie sa. Predáva sa čiastočne zariadený. Cena dohodou
( 0949 833 900.

Ä Michalovce - 3-izb., 76 m2. Kompletná rekonštrukcia v lokalite
Stráňany. Byt prešiel rekonštrukciou - plastové okná,
b e zp e č n o stn é a in ter ié ro vé
dvere, plávajúce podlahy, jadro s
rohovou vaňou, linka, súčasťou je
aj balkón a pivnica, na 6./ 13
posch., s výťahom, kompletná
občianska vybavenosť (77.000 €)
( 0951 304 316.

Ä Bratislava I - Staré Mesto - 2-izb.,
203 m2 atypický byt spojený s nebytovým priestorom, na Panskej
ulici, na dvoch nadzemných podlažiach na prízemí a na 1.posch.
Na prízemí je nebytový priestor vstupná hala a výstavný priestor,
na 1.poschodí samostatný byt.
Objekt je udržiavaný, v dobrom
technickom stave, postavený v
roku 1998 ako „Dvorný objekt“,
vykonaná rozsiahla rekonštrukci a a m o d e r ni záci a a j h istorického domu. Byt s kompletným
príslušenstvom, ktoré tvorí: 1.NP
- schodisko, sklad, technická miestnosť a WC, 2.NP - kúpeľňa,
WC, schodisko, vstupná chodba,
kuchynka a komora. Cena dohodou ( 0911 368 934.

Ä Prešov - 2-izb. byt v projekte duo,

Ä Košice IV, Nad jazerom - 3-izb.

m2, na 2./ 3 posch. - plastové
okná so žalúziami, bezpečnostné
dvere, balkón dlažba aj zábradlie.
Podlahy drevené, parkety v dobrom stave, radiátory liatinové +
termo hlavice a merače tepla,
k o m p l e t n á o b č i a n s k u v ybavenosť (87.500 €) ( 0908 747
258.

Ä S e n e c - 3 - i z b . , 8 8 m 2 . N ovostavba, 6-bytový dom, dve
veľké kúpeľne a trikrát toaleta,
55m2 pivnica s vlastným
schodiskom, prípadne so samostatným vstupom z dvora
(185.000 €) ( 0903 214 444.

v novovybudovanej časti Ľubotíc,
61 m2, na 1. NP (93.900 €) (
0918 799 965

Ä Trenčín - Sihoť 2 - 3 + 1-izb., 62

Ä Banská Bystrica, Fončorda - 3-

PREDAJ

júce 4/ 4 a 1/ 2 husle, komplet celý
set - kufor, sláčik, kolofónia, ramenná opierka, kvalitná ebenová
garnitúra, popruhy, možnosť
poslať aj na dobierku (159 €) (
0951 305 956. PB
ville s príslušenstvom, hranú 8
mesiacov. - elektrická ladička puzdro s trakmi - kapo - nové
struny extra light - náprstky napr.
pre začiatočníkov - náprstkové
trsátka - trsátková sada - rôzne
hrúbky - imbusový kľúč (100 €) (
0901 718 271. NR

Predám „S“ klarinet, obyčajný systém, bez puzdra,
starší typ + plátky (80 €).
Zašlem aj na dobierku,
kuriérom + 6 € ( 0904/ 810
782. BR
Ä Predám akordeón 80-basový, zn.
Lignatone, aj s kufrom (130 €) (
0948 628 688. SC

Ä Predám saxofón black Es-alt,
č i e r n y s o zl a t ým i kl a p k a m i ,
značka Glaser Neukirchen - Germany, nehraný. Parádny kufor aj
na chrbát, hubica, šnúra.
Výtierák, plátky a učebné noty s
CD zadarmo k tomu. Možnosť
vyskúšať a zahrať si so samohrajkou. Záruka platí, nové (299 €)
( 0905 194 665. NR

Ä Predám luxusný klavír Scholze,
model 114, vysoko kvalitný klavír
českej renomovanej značky od
firmy Petrof. Nádherné luxusné
prevedenie biely vysoký lesk, lak,
polyester. Perfektná klavírna
mechanika, vynikajúca mohutná
akustika, je po kompletnej
r e n o v á c i i , u r č e n ý p r e p r ofesionálov a náročných
zákazníkov, v cene je dovoz celá SR, ladenie na mieste, ročná
záruka (1.650 €) ( 0949 460
361. BA

Ä Predám elektro - akustickú gitaru,
úplne nová, nepoužitá, 4-pásmový EQ. Je vhodná pre začiatočníkov i pokročilých. Možný
osobný odber v Bánovciach nad
Bebravou a v Bratislave (99 €) (
0940 174 525.

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

izb., 79 m2, v roku 2014 prešiel
ko m p l e tn o u r e k o n štru kcio u
vrátanie el. rozvodov, podláh,
okien, kúrenia, jadra a stierok. Byt
je naozaj slnečný - má nadštandardne veľké okná, ktoré sú orientované do 3 strán 1./ 1 posch.
(139.000 €) ( 0800 115 115.

Ä Predám el. akordeon. Úplne

Ä Žilina, Staré mesto - 2-izb., 43

Ä Predám heligónku Josef Kurent,

m2, v tehlovom obytnom dome,
na prízemí, s dvoma francúzskymi balkónmi. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii, jadro je
murované, plastové okná,

Ä Predám krásne, perfektne zne-

Ä Predám akustickú gitaru Nash-

Ä Banská Bystrica - 1-izb. byt na

idenčný projekt v tesnej blízkosti
centra mesta. K bytom na prízemí
je možnosť dokúpiť prístrešok +
3.000 € (80.628 €). Pri rýchlom
jednaní dohoda možná ( 0904
903 903.
byt pražského typu, 71 m2 s 6 m
loggiou, na Amurskej ul., kuchyňa
je prepojená s obývačkou + 2
samostatné izby, 8./ 9 posch.,
plastové okná, murované jadro s
rohovou vaňou a sprchovacím
kútom, rohová linka na mieru so
spotrebičmi - varná doska,
vstavaná rúra, mikrovlnka,
umývačka riadu, chladnička, menené interiérové dvere a zárubne,
bezpečnostné vchodové dvere,
plávajúce podlahy, presklená loggia. Byt sa predáva kompletne
zariadený (125.000 €) ( 0908
796 298.

keramická dlažba, plávajúca podlaha, vstavaná skriňa, vstupná
chodba, kuchyňa, kúpeľňa s
vaňou a WC, a dve samostatné
izby s francúzskymi balkónmi
(86.000 €) ( 0905 206 838.

nový. Dmytro (1.200 €) ( 0919
468 604. GA

Ä Predám bassgitaru Ibanez +
kombo 5 W + príslušenstvo, málo
používaná (180 €) ( 0910 672
096. SC
3-radovú. Stav 80%, heligónka
má 80 rokov (600 €) + dohoda (
0907 391 808. BR

PREDAJ
Predám časopisy Chatár a
chalupár, roč. 196797. Ezermeister 1949 - 85, USS - 27
ks, Praktic 1973 - 88,
Strelecká revue, Květy, roč.
1973 - 86 - 10 ks ( 0904/
810 782. BR
Predám staré mapy západné fronty, r. 1939,
Deutsche Meereskarte Slov. Rudohorie, r. 1944,
Brezno, 1947, Prag - Spezialkarte 1881 bis. 1883, 100ročné maďarské knihy história, vojny, panovníci (
0904/ 810 782. BR
Predám knihy: výšivky, Makrame, Gazdinkám od A po Z,
Zahradní stavby a úprava
záhrady, 11 x domácim majstrom, USS: V dome, chate,
záhrade, Klempířské práce.
Ceny dohodou ( 0904/ 810
782. BR
Ä Predám knihu Jack Canfield Slepačia polievka pre dušu, Mysli
pozitívne (5 €) + poštovné. Potrebujete „postrčiť“? Každý potrebuje z času na čas povzbudiť či
motivovať. Tieto inšpiratívne
príbehy, ktoré sa skutočne stali,
vám v tom pomôžu ( 0940 345
176.

Ä Predám raz prečítanú knihu Evitovka - Vidlička, Lyžičky, Nože, v
super stave (6 €) ( 0908 216
055. ZH

Ä Predám James Clavell - Tajpan
(2 €) + poštovné, alebo osobný
odber v Petržalke ( 0951 481
943.

Ä Predám nové knihy, lacno:
Holokaust; Gulagy. Prvých päť
kníh - po (7 €) kus, Druhých päť
kníh po (3 €) kus ( 0948 752
552. BA

Ä Predám rôzne knihy vo výbornom
a dobrom stave. Predaj aj po
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kusoch. Ceny sú uvedené aj s
poštovným. Tituly: Sviňa - Arpád
So ltész (11 €) Čierny Kruh Koniec mafie - Jozef Karika (13 €)
Priepasť - Jozef Karika (9 €)
Strach - Jozef Karika (9 €) Priateľky - Táňa Kelleová-Vasilková
(5 €) Čo má ona a ja nie - Adriana
Macháčová 8 €) Zlá dcéra - Joy
Fieldingová (8 €) Mrazivý závan Sandra Brownová (8 €) Si ako
slnko - Táňa Kelleová-Vasilková
6 €) Klamstvá - Táňa KelleováVasilková (6 €) Manželka mi
nevadí - Evita Urbaníková (7 €)
Sklenený pokoj - Simon Mawer
(10 €)
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KÚPA
Ä Kúpim knihy Jiřího Kulhánka -

Ä Predám ročnú posteľ komplet aj s

C e sta k r ve 1, 2, D ivo ci a zlí
1,2,3,4, Noční klub 1, 2 a Vládci
strachu. Na cene sa viem určíte
dohodnúť, podmienkou je však
100% stav, keďže ich chcem ako
investíciu do budúcnosti. Takže
naozaj prosím iba o relevantne
ponuky ( 0908 548 707. CA

nočným stolíkom. Stav - ako
nové. Iba vážny záujem (300 €)
( 0908 349 489. PK

lesom, 2 samostatné izby,
kúpeľňa, WC, garáž s montážnou
jamou a s pivničným priestorom.
K domu je možné dokúpiť ďalší
pozemok veľkosti 2493m2 za
15.000 € k cene (55.990 €) (
0902 335 335.

Ä Predám 7 ks bielych elastických

Ä Slatinské Lazy - staršia vidiecka

(7 €) ( 0907 702 900. PU

trilógie Jedna Noc - Zakázaná.
Posledné kusy zo zrušeného obchodu (5 €) ( 0915 343 488. BA

Ä P re dá m Č om a j, Ján: Tisíc a
jeden príbeh sochára Bartfaya,
dobierka 3 €, osobný odber Bratislava 0 € (5,99 €) ( 0948 039
015. BA

Ä Predám knihy, mix rôznych žánrov: Útok obrů (11 €), Anatém (8
€), Temné hmohy (7 €), Hry o
život (6 €), Malý život SK (10 €),
Malý život CZ (8 €), Tajná historie
(11 €), Strom života (8 €), Vesmír
vs Alex Woods (7 €), Nezlomený
(3 €), Neobyčejní (8 €), Křiváci (7
€), Poslední číslo (8 €), Mesto lží
(9 €), Cesta do Babylonu (9 €),
Králové Wyldu (8 €), Autonomie
(7 €), Poloviční král (9 €), Ve stínu
hvozdu (8 €), My jsme legie (6 €),
Kostičas (5 €), Elantris (9 €), Mistborn - Hrdina věků (8 €), Aréna ( 6
€), Kniha posledního soudu (5 €),
Jáma a kyvadlo (4 €), Black Out
(8 €), Sběratel motýlů (5 €), 1984
(7 €), Milujem koho chcem (6 €),
To prejde (6 €), Spojenia (6 €),
Dobrý proti severáku (5 €), Jamrachův zvěřinec (7 €), Chuligán (7
€), Ostrov lhářů (6 €) ( 0902 540
152. PB

Ä Predám zbierku encyklopédie
V še o b e c n ý e n c yk l o p e d ic ký
slovník od A-F, G-L, M-R, S-Ž.
Rok vydania 2005. Každá kniha
má okolo 1000 strán. Veľmi málo
používané (40 €) ( 0917 286
770. RK

Ä Predám rôzne knižky v dobrom
stave. Raz prečítané, niektoré
úplne nové. Joel Dicker - Pravda o
afére Harryho Queberta. Detektívny román (10 €), Lotte Peri - Diablovo dielo - detektívka. Novinka
v kníhkupectvách (8 €), Erik Axl
Sund -Trilógia - Havranie dievča,
Plameň túžby, Pytiine pokyny (14
€), Sarah Pekannen - Anonymné
dievča - psychologický thriller.
Novinka v kníhkupectvách (8 €),
George Orwel - 1984 (7 €), Gustáv
Murín - Mafia v Bratislave (6 €),
Robin Dharma - Mních, ktorý predal svoje Ferrari (5 €), Keith Lowe K r u t ý k o n t i n e n t ( 2 0 € ) ((
0948507987. BA

Ä

návlekov na okrúhle cateringové
s t o l y . M á l o p o u ž í v an é , b o l i
použité 5 krát. Cena nových je 35
€/ kus. Len osobný odber v Senci,
alebo zaslanie poštou po
zaplatení plnej sumy (10 €) ks (
0910 402 312. SC

Ä Predám šatníkové skrine: 1) šat-

Ä Stratené dievča - Gillian Flynnová
Ä Predám novú knihu 3. časť z

kuriérom 15 € (205 €) ( 0940
906 669. TS

PREDAJ
Predám hojdacie bambusové kreslo - pohodlné,
nové, dovoz (90 €). Plvs
pošta, kuriér, okenicu 62 x
92 cm - čsm, bor. (70 €) (
0904/ 810 782. BR
Ä Predám rohovú sedaciu súpravu.
Rozmer 3 x 2,15 m. Ekokoža
opotrebovaná (100 €) ( 0907
646 945. PO

Ä Predám veľmi pohodlnú látkovú
sedačku. Rozmer 2 m x 0,95 m,
hĺbka sedu 70 cm. Sedačka je
m á l o p o u ž í v a n á , a k o n o v á,
žia dne známky p oško den ia,
čistá, vytepovaná. Farba smotanovo biela (150 €) ( 0905 242
468. BA

níková skriňa úzka dvojdverová;
buk; v x š x h 175 x 57,5 x 55 cm
(40 €) bez DPH. 2) šatníková
skriňa široká dvojdverová;
sonoma; 176 x 81 x 52 cm (50 €)
bez DPH. 3) šatníková skriňa s
vyhradeným úložným priestorom
dole, štyri dvere; buk; 205 x 80 x
52 cm (70 €) bez DPH. Osobný
odber Bratislava - Ružinov (dohodou) ( 0904 929 770. BA

Ä Predám masívne sedenie z tvrdého dreva. Hrúbka materiálu 4.5
cm. Aj do reštaurácie, pizzerie.
Dovoz viem zabezpečiť (200 €)
( 0940 623 778. SA

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

Ä Predám zánovnú detskú
dievčenskú izbu, zmontovanú.
Pôvodná cena bola 650 €, teraz
iba (199 €) ( 0910 475 445. KE

Ä P r ed ám veľký o krúh ly stôl z
masívneho dreva. Je v
zachovalom stave, je vidieť stopy
po používaní, na svoj vek je však
veľmi zachovalý a funkčný. Priemer 105 cm, výška 71 cm. Iba
osobný odber - Petržalka (190 €)
( 0902 456 945. BA

Ä Predám veľmi málo používanú
kancelársku stoličku vo veľmi dobrom stave. Poťah z eko kože je
bez známok opotrebovania (60 €)
( 0907 710 558. IL

Ä Predám matrace, rozmer 200 x
90 x 15 d x š x v, penové, použité
minimálne (80 €) ks ( 0903 238
342. SC

Ä P re dám za chovalú rohovú
kuchynskú linku 2,4 x 3,2 m, aj so
vstavanými spotrebičmi - el. rúra,
el. varná doska a digestor (400 €)
( 0915 999 511. ZV

Ä Predám novú detskú posteľ domček s roštom, matracom,
úložným priestorom. Možnosť
dokúpiť bezpečnostnú zábranu
90 cm (10 €) alebo 120 cm (15 €).
Doba dodania 10 dní. Doručenie

Ä Kvetoslavov - bungalov v exkluzívnej rezidenčnej lokalite
Karolinum, 3 samostatné izby,
elektrické podlahové kúrenie s
termostatmi v každej miestnosti,
plastové okná 6-komorové, trojsklo, vonkajšie hliníkové rolety
na diaľkové ovládanie, predpríprava pre inteligentná domácnosť Paradox/ Jablotron s
možnosťou napojenia na
ovládanie cez internet, úž. pl. 120
m2, zast. 179 m2, pozemok 600
m2 (195 900 €) ( 0911 535 007.

Ä Veľká Lomnica - jednopodlažný
rodinný dom - ul. Brezová, na
pozemku o výmere 937 m2, vstupná chodba úžitková plocha domu
cca 74 m2, kuchyňa, obývacia izba,
2 izby, vstupná chodba, kuchyňa,
obývacia izba (162.000 €) (
0911 566 814.

Ä Pezinok - rodinný dom, v centre

Ä Predám dve staršie, ale
zachovalé skrine (20 €) ( 0949
792 339. BN

usadlosť, kamenná chalupa so
záhradou na prevažne mierne
svahovitom pozemku o celkovej
výmere 1385 m2. Pozostáva z
dvoch domov, pričom jeden z
nich slúžil ako stolárska dielňa,
ďalší ako hospodárska budova.
Jeden z domov je sčasti
obývateľný. Za domom je
záhrada s ovocnými stromami
(36.000 €) ( 0907 090 666.

PREDAJ
Predám pozemok v Tatrách Podbanské, v chatovej
oblasti, vo výmere 7300 m2.
Pekný výhľad na Kriváň,
západné Tatry.
Predám pozemok na
začiatku Račkovskej doliny,
s výhľadom na západné Tatry, vo výmere 3500 m2 a
610 m2, v chatovej oblasti
( 0903 917 867. LM
Ä Nová Baňa - neobývaný starší
rodinný dom napojený na elektriku, ul. Železničný rad - cesta na
Hronský Beňadik s výbornou
dostupnosťou do mesta a na
diaľn ičný o bchvat. Odpad je
žumpa, na 900 m2 pozemku pod

vinohradníckeho mesta Pezinok
na pozemku s výmerou 442 m2.
Zastavaná plocha 143 m2, úžitková plocha 115 m2 (319.000 €)
( 0907 832 124.

Ä Prešov - RD cca 2 km od centra

mesta, úplne podpivničený, na čiastočne zapustenom prízemí svetlá výška 2,2 metra - sa
nachádzajú 3 samostatné
nepriechodné izby, v jednej z nich
je kachľová pec, sociálne zázemie
a vnútorné schodisko na horné
podlažie, garáže s výmerou 42 m2,
všetky verejné inžinierske siete.
Pozemok 770 m2 je rovinatý, v
tichej uličke (154.900 €) ( 0918
528 326.

Ä Višňove, iba 8 km od Sečoviec RD na oplotenom, rovinatom
pozemku 939 m2, hospodárska
budova a 2 x garáž, letná
kuchynka, prešiel čiastočnou rekonštrukciou - okná plastové,
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bezpečnostné dvere, plávajúce
po dl ah y a d lažby aj sanita v
kúpeľni. V hale krb, čerstvo vym a ľ o v a n ý , č i a s t o č n e p o dpivničený a po rekonštrukcii by
b o l o p o d kr o v i e o býva teľn é.
Potrebné vymeniť strešnú
kryti nu , m om e ntá lne eternit
(29.900 €) ( 0951 304 316.

m2 je zastavaná časť pod rodinným domom. Príjazd na pozemok
j e p o a sf a l to v e j ce s te . C e l ý
pozemok oplotený (399.000 €) (
0907 663 455.

Ä Žiar nad Hronom - 3-izb. rodinný

m2, pozemok 297 m2. Čiastočná
rekonštrukcia, pozostáva z dvoch
samostatných bytových jednotiek. v tichej a vyhľadávanej lokalite s kompletnou občianskou vybavenosťou. V blízkosti sa dá
nájsť škola, škôlka, obchod a taktiež aj pošta. Zastávka MHD.
Dom disponuje vlastnou garážou
(209.000 €) ( 0903 725 556.

dom v lukratívnej, tichej časti
mesta Žiar nad Hronom s rovinatým slnečným pozemkom 741
m2, postavený v šesťdesiatych
rokoch, polovica domu je podpivničená s technickou miestnosťou a priestormi na
skladovanie, letná kuchyňa, plyn
a voda, samostatne stojaca veľká
garáž, postavený z tehly, kúrenie
je plynové, strecha škridla, verejný vodovod, elektrika 220/ 380 V,
verejná kanalizácia, plyn (145
000 €) ( 0910 989 687.

Ä Hronec, Nízke Tatry - RD, úž. pl.

Ä Prievidza - lokalita Kopaničky -

100 m2, pozemok 217 m2, dom v
zástavbe s terasou a záhradou,
so zastavanou plochou 76 m2
plus podkrovie a záhradou 141
m2. Stavba je dvojpodlažná,,
zavedená elektrina, obecný vodovod, odpad do kanalizácie,
plastové okná, stierky, plávajúca
podlaha, dlažba. Kúrenie zabezpečuje krb s prieduchmi, v
kuchyni je tradičný murovaný
šporák (46.900 €) ( 0918 821
700.

rodinný dom, v radovej zástavbe,
v blízkosti lesa, medzi dvomi
sídliskami, z obdobia na prelome
80. a 90. rokov, v dobrej kondícii,
užívania schopný a voľný predajom. Plocha parcely je 271 m2,9
m šírka popri ceste a 29 m dĺžka.
Zast. 144 m2 (136.000 €) ( 0905
960 984.

Ä Žilina, Budatín - RD, úž. pl. 250

Ä Hnúšťa - Predám dom v centre
Hnúšte, s pozemkom o rozlohe
506 m2, zast. 166 m2. Cena dohodou ( 0911 919 400.

Ä Banská Štiavnica - RD priamo
pod Kalváriou, s výhľadom na
Sitno, pozemok 549 m2, úžitková
plocha domu 197 m2, postavený
v nízkoenergetickom štandarde a
projektovaný ako,,smart”
(209.000 €) ( 0917 777 801.

Ä Nitra, Dolné Krškany - podkrovný
4-izb. Okál, úž. pl. 180 m2,
pozemok 600 m2, dom je celý
podpivničený, prístup z domu aj z
dvora, voda, elektrika, plyn,
kanalizácia. Na pozemku je odstavná plocha pre jedno auto
(135.000 €) ( 0905 563 673.

Ä Súľovce neďaleko Nitry/
Topoľčian - RD, úž. pl. 192 m2,
vstupná chodba, 3 priechodné
izby. Kúpeľňa spojená s WC,
nepriechodná obývacia izba,
kuchyňa so špajzou, technická
miestnosť s kotlom a vstupom na
povalu, veľký prístrešok, ktorý
môže slúžiť na parkovanie auta,
veľký altánok (93.900 €) ( 0949
833 900.

Ä M ýto pod Ďumbierom, okres
Brezno - 3-izb. dom - drevená
chalupa na pozemku 497 m2.
Chalupa je z roku 1907, je
postavená z dreva, podkrovie je
zateplené, krytina - plech,
pozemok je terasovitý, elektrina,
septik, mestská voda, úž. pl. 110
m2, zast. 77 m2, pozemok 497
m2 (87.000 €) ( 0904 885 517.

Ä Košice - západ - tehlový rodinný
dom s pozemkom 433 m2 a
garážou pre dve autá, na ulici
Československého odboja 163

Ä Ružomberok - Baničné - Samostatne stojaci RD na rovinatom
pozemku 500 m2, zast. 120 m2, v
zásta vbe ro di nn ých d om o v,
prípadne ako dvojgeneračný
dom s rodičmi a podobne. Dom je
vstave, že v ňom môžete ihneď
bývať. Poschodie rodinného
domu kompletne kvalitne zrekonštruované (159.000 €) ( 0910
188 455.

Ä Šamorín - 5-izb. RD pozemok
410 m, úž. pl. 275 m2, na
Vodárenskej ul., všetky inžinierske siete, zaujímavé atypické
riešenie interiéru, krb, garáž a
niekoľko miestnosti s technickým
zázemím, plynové ÚK, ohrev
vody el. Dom je veľmi slušnom,
zachovalom stave, v zástavbe
rodinných domov. Náklady cca
200 € / m esiac, kúpou voľný
(219.000 €) ( 0903 905 065.

Ä Žiar nad Hronom , časť IBV r o d i n n ý d o m so z á h r a d o u a
dvomi garážami, úž. pl. 255 m2,
zast. 117 m2, pozemok 567 m2, s
vlastnou studňou na polievanie,
priestranná garáž, rozmerná
vstupná hala s oknami. V
pivničných priestoroch sa tiež
kúpeľňa s práčkou, kuchyňa v
pôvodnom stave, kúpeľňa - treba
zrekonštruovať. Priestranná
obývacia miestnosť s balkónom.
Priestranná kuchyňa v pôvodnom stave (144.990 €) ( 0907
631 214.

Ä Kalinkovo - 3-izb. RD, úž. pl. 130
m2, zast. 78 m2, samostatná
garáž 16 m2 na DO. Celková
výmera pozemku 164m2,
záhrada 43 m2. Rodinný dom bol
postavený v r. 2007. Kúrenie podlahové vodné - plynový kotol, tehla (149.000 €) ( 0903 657 587.

parapety, žalúzie ( 0421 907
678 855.

Ä Predám stavebný navijak na motor, 380 V, dobrý stav (90) (
0944 101 867.

PREDAJ
Predám oceľovú bránu s
oceľovými stĺpikmi, š. 4,5 m
+ 1 m bránka, pekný vzor.
Ä Predám vínovo červenú
kachľovú pec Thorma Borgholm,
10 kW, zabalená - nová ( 0918
473 165.

Ä Predám funkčné historické liatinové kachle Coburg 5
donedávna používané (130) (
0949 143 664.

Ä Predám príležitostne používané
krbové kachle. Sú nepoškodené.
Stačí vyčistiť a kúriť. Možná dohoda aj dovoz v rámci okolia LV
po dohode (150) ( 0901 920
879.

Ä Predám kachle (50 €). Už rozobraté ( 0907 145 177.

Ä Predám okná zlatý dub/ biele. 3sklo, Okná sú nové, zabalené.
Máme 6 kusov. Cena dohodou (
0940 523 077.

Ä Predám plastové rošty 100 x 80,
protišmykové. Používajú sa pri
chove ošípaných, chove dobytka,
hydiny. Vsádzajú sa do L- profilov, kanálov. Možné použiť
vsadeným do betónu, na parkoviská, spevnené plochy, prístupové cesty, do garáži. Alebo na
zatrávňovačky, typov ( 0 9 1 9
327 915.

Ä Predám lešenárske trubky, rôzna
dĺžka, haki lešenie, 2 klietky, stojky a lešenárske dielce ( 0903
358 006.

Ä Predám biele interiérové dvere
Porta, výška 199 cm x šírka 95
cm. Pôvodná cena 235 €. Poškodené pri kľučke. Nie je to skoro
vôbec vidieť, 100% funkčné (50)
( 0903 441 618.

Ä Predám pec na drevo. Veľmi

Ä Predám preglejku, raz použitú na

kvalitná, dlhšie nepoužívaná. Na
cene sa dá určite dohodnúť (180)
( 0910 570 542.

šalovanie deky. Rozmer 1250 x
2500 mm, hrúbka 21 mm. 21 ks
(20 €) za kus + menšie narezané
kusy - cena dohodou ( 0915 491
826.

Ä Predám sporákovú rúru na
pečenie - jednotlivá, vnútro je antikorové (150 €). V ponuke aj
dvierka na pec, rošt a plechy celý komplet aj so spor. rúrou
(200 €) + možná dohoda ( 0910
110 258.

Ä Predám kachľovú pec v dobrom
stave ( 0905 129 744.

Ä Predám funkčné euro okná, dvojsklo k1.1, so žalúziami, ktoré
rosia medzi sklami. 2 kusy 150 x
150 ( 0908 533 411.

Ä Predám okrasnú mrežu výška

109,5 x 70,5 cm (25 €) ( 0902
626 856.

Ä Predám drevené okno 120 x 150,
6 ks, cena za kus (90 €) ( 0905
353 458.

Ä Predám teplo akumulačné tehly
r ô zn y ch t va r o v , vh od né pr e
stavbu pecí, krbov, krbových
vložiek a akumulačných elektri ckých p ecí. Predlžujú čas
kúrenia, zvyšujú tepelný komfort
a výkon pece ( 0910 410 410.

Ä Predám stavebný rozvádzač vo
výbornom stave (120 €),
prípadne dohoda ( 0903 529
317.

Ä Predám použité, plastové okná s
d vo j s kl o m , v do br om sta ve.
Počet - šírka x výška: 1 x - 120 x
50 cm (50 €/ ks) 1 x - 89 x 140 cm
(55 €/ ks) 3 x - 94 x 235 cm - z toho
jedno bez otvárania (90 €) (70 €/
ks) 3 x - 90 x 43 cm (45 €/ ks) 3 x 97 x 202 cm (85 €/ ks) Po dohode
je možné pridať k oknám aj

Ä Predám tatranský profil - perodrážka - Topoľ, osika, borovica,
šírka 85 mm, hrúbka 14 mm perodrážka. Dĺžky sú rôzne od 100 cm
do 250 cm, 2. trieda. Cena za m2
(4,5 €). Pri väčšom odbere cca od
90 m2 cena dohodou ( 0915
286 670.

Ä Predám použité plastové okná,
rozmer 195 x 150 a 135 x 150.
Predám spolu cena dohodou (
0915 555 955.

Ä Predám krásne široké brestové
fošne vhodné na Jedálenský stôl,
štýlové umývadlo do kúpeľne
alebo na vylievanie epoxidovou
živicou a podobne. Dĺžka 2 m,
hrúbka 5,5 cm, šírky od 40 - 70.
Cena závisí od šírky fošní.
Rezané zo suchého dreva (
0944 259 676.

Ä Predám interiérové bezfalcové
dvere, farba dub sonoma, 2 ks,
jedny 80 cm a jedny 70 cm (10) (
0949 826 177.

Ä Predám

lacno radiátor,
p o u ž í v a n ý 1 s e zó n u ( 5 0 € ) ,
osobný odber (50) ( 0908 141
532.

Ä Predám šamotovú tehlu, rôzne
rozmery. Predaj aj po kusoch (50
centov kus), 10 paliet ( 0907
697 657.

Ä Predám schody z tvrdého dreva.
Buk, dub, jaseň ( 0905 309 067.

Ä Predám k okamžitému odberu
použitý aj nový šamot, veľké
množstvo tvarov a využitia, pece,
krby aj protipožiarne steny pre
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tepelno - akumulačné tehly pre
zvýšenie účinnosti ohrevných
zariadení ( 0910 410 410.

Ä Predám použite plastové
balkónové dvere, š. 87 cm, v. 235
cm, 1 ks, a š. 89 cm, v. 213 cm, 1
ks (85 €) za jeden kus ( 0903
642 450.

Ä Predám radiátor biely, oblý, na teplovodné kúrenie. Súčasťou sú
držiaky na upevnenie.
Používaný, stav bez poškodenia.
Šírka 50 cm, výška 180 cm (45)
( 0905 601 124.

Ä Predám veľa kusov použitých
plastových okien ( 0 90 2 31 2
420.

Ä Predám zabalené tvárnice Porfix
P2-440 o rozmeroch 500 x 250 x
375, dve palety - 64 ks ( 0907
966 935.

Ä Predám interiérové dvere - dub.

80 Ľ plné - 1 ks, 80 P plné - 1 ks,
80 P sklo - 1 ks, 60 Ľ plné - 1 ks,
60 P plné - 2 ks + oblôžka. V cene
sú aj kľučky (1 ks 25 €). Cena
zárubne (25 €) ( 0905 111 237.

Ä Predám hobľované orechové
fošne o rôznych priemeroch, od
20 - 80 cm ( 0901 738 614.

Ä Predám staré tehly. Tehly sú
paletované po 300 ks. Cena za
paletu tehál (120 €). Tehly sú v
Trnave. Doprava možná dohodou ( 0940 808 525.

7
22K 600/ 1100, kus 1 (10 €). Rebrík 500/ 940, kus 1 (10 €). Rebrík
(10 €). Panelové a rebríky sú vo
veku asi cca 10 rokov, ale kvôli
celkovej rekonštrukcii sme riešili
iný systém. Spolu všetky za (35
€) ( 0907 091 144.

Ä P r e d á m l á m a c i u g u ľ o v n i cu

ks, bez naloženia, vhodné na
cestu, oporný múr, oplotenie (
0911 843 262.

Thomson Encore v ráži 45 - 70
gow. Pažba drevená a sklopka. K
tomu hlaveň v ráži 44 mag. + 250
nábojov, pištoľovú rukoväť. Z
guľovej hlavne vystrelené asi 10
nábojov, z pištoľovej asi 100
nábojov. Všetko ako nové.
Gravírované (1.000 €) ( 0905
632 555. RS

dvere Porta, farba buk, s koľajnicou, rozmer krídla 84,5 x 203 x 4
cm (20) ( 0949 826 177.

Ä Predám rezačku. Plne funkčná.

Ä Predám veľkú trampolínu, 3 m,

Ä Predám garážovú bránu, kovový

N ád r ž e sú či st é , p o j e dn om
použití vhodné na zber dažďovej
vody (70) ( 0902 726 023.

Ä Predám 1 ks liatinový radiátor.
Rozteč prívodu 50 cm. Rozmer
60 x 20 x 118 cm - 19-článkový
(30) ( 0918 826 386.

Ä Predám posuvné interiérové

rám, drevená výplň, zárubňa.
Možno niekomu ešte poslúži na
stavbu Je ihneď k odberu. Pri
rýchlom jednaní dohoda možná
( 0915 100 678.

Ä Predám ľavé dvere, 80 cm (10)
( 0949 753 709.

Ä Predám 1000 l plastové nádrže

pergolu, vhodnú ako oporu na ťahavé popínavé rastliny. Výška 2,5
m nad zemou + 40 cm do zeme.
Osobný odber v Seredi (40) (
0908 148 790.

Ä Predám plechové sudy 200 l, bez
uzáveru (4) ( 0908 481 945.

Ä Predám čierne plastové rúry, 2

Ä Predám rezivo - foršne o hrúbke 5
- 6 cm. Rezivo je úplne suché,
stolársky okamžite použiteľné.
Prevažne platan, agát, jabloň,
hr u ška a li pa . C e lko m cca 6
kubíkov ( 0905 702 936.

dĺžka 100 cm, s bočným
napájaním, zn. Korad (45) (
0910 293 116.

Ä Predám exteriérové drevené
Euro dvere. Pravé. Dvojsklo. Nefu n kčná vlo žka. Za cho va lé ,
používané v interiéri. Vonkajší
rozmer zárubne 89,7 x 188,5 cm.
Vnútorný rozmer zárubne 75 x
183 cm (140) ( 0910 978 251.

Ä Predám 4 orechové fošne. Pekná
kresba. Bez kazu. Dĺžka 150 cm,
šírka 45-50 cm, hrúbka 5,5 cm.
Cena za ks (70 €). Rezivo je
surové ( 0944 259 676.

Ä P r e d á m su š e n ú b o r o vi co vú
fošňu hr. 55 mm, šírka 500 mm,
dĺžka 4100 mm, neomietaná (40)
( 0904 043 948.

Ä Predám výhodne cca 150 ks
dutej tehly vhodnej na priečky a
pod. Cena celkom (5 €) ( 0905
319 675.

Ä Predám radiátor 4 x panel Korad:
dvojradový 22K 600/ 1000, kus 1
(10 €). Panel Korad dvojradový

Cena dohodou ( 0902 728 278.

Ä Predám plastové nádrže 1000 l.

Ä Darujem staré dosky napadnuté
červotočom ( 0907 222 748.

Ä Predám guľatinu jaseň, 6 kusov,
dĺžka 4 m, priemer 40 cm a 3 kusy
3 m dĺžka, priemer 30 cm ( 0911
238 010.

Ä Predám konštrukciu do záhrady,

za bežný meter, so stĺpom, certifikovaný, aj s dovozom, v prípade
záujmu volajte ( 0904 344 656.

Ä Predám radiátor, plne funkčný,

Ä Predám betónové podvaly (5 €)

vypustením ventilom (20 €) kus
( 0904 043 772.

Ä Predám betónový plot, iba (23 €)

hodou ( 0905 355 373.

onalom technickom stave (150 €)
( 0908 343 313. KE

za ch o va lo m s ta v e, n e p oškodený, rozmer 0.96 m x cca 14,5
m, cena dohodou ( 0903 540
048.

metrov, šírka 20 cm, hrúbka 5.5
cm (250) ( 0908 223 695.

Ä Predám železné brány, cena do-

0904 862 566.

Ä Predám tatranský profil vo veľmi

ks, vhodné na prejazd k domu
cez potok alebo podobne, hrúbka
steny 3 cm, priemer 30 cm, dĺžka
3,5 m (25 €) ks ( 0905 670 578.

Ä Predám červený smrek, dĺžka 5

Ä Predám 1000 l kontajner (50) (

Ä Predám kanalizačnú odpadovú li-

originál zabalená, vhodná aj ako
dar. Len osobný odber v Leviciach, keďže je veľmi ťažká. PC
bola 139 € (115 €) ( 0902 225
992. LV

Ä Predám nové lyžiarske rukavice
Head. Veľkosť M, L Vode odolné,
vetru vzdorné. S úložným priestorom pre skipas kartu na oboch
rukaviciach. Možnosť regulácie
veľkosti na 2 miestach - zápästie
a predlaktie. Vhodné aj do extrémnych mrazov. Možný osobný
odber alebo dobierka. V prípade
záujmu ma kontaktujte (20 €) (
0944 510 818. PO

Ä Predám detskú prilbu. Veľkosť S

PREDAJ
Ä Predám úplne nové profi boxerské vrece Perditor. Rozmer 120 x
35 cm, cca 50 kg. Materiál Plastel
- r o km i o ve r en ý ma te riá l na
výrobu (55 €). Platí pre Žilinu a
okolie. Dovoz BY, PB, PU, IL, DN,
TN, NM, MT, KM, CA + 5 € (
0951 179 909. ZA

48 - 52 cm. Možnosť zaslať na
dobierku poštou. Poštovné hradí
príjemca. Miesto odberu Zlaté
Moravce (2 €) ( 0949 248 796.
ZM

Ä Predám nové okuliare s UV filtrom, nastaviteľná veľkosť. Cena:
viacfarebný rám (19 €), jednofarebný rám (17 €). Možný
osobný odber alebo dobierka (
944 510 818. PO

Ä Predám použité dámske lyže

Ä Predám korčule Fila Air flow,

Volkl Flair 74 white 2018, Woodcore, Tip Rocker, Sidewall Tech +
Marker FDT 10 s nastaviteľným
viazaním. M ôžem ich poslať
kuriérom na dobierku do 24 hodín
+ 5 €. LY 190106. Rádius a dĺžka
12,2 - 149 cm. Parametre: 11874-103 - 149 cm. Pôvodná cena
499 €, teraz (170 €) (
0940976779. KE

Ä Predám ľahký hliníkový bicykel

veľkosť 8, pôvodná cena cez 180
€, zánovné - bez poškodenia nevhodný dar (69) ( 0903 154
212.

dub, približne 30 m3, rôzne dĺžky
a šírky, treba vidieť, možný predaj
po kusoch ( 0907 911 102.

p o st a vu 16 5 a ž 1 8 5 cm , odpružená vidla kazeta 3 x 8, ako
nový, málo jazdený (230 €) (
0911 531 087. HC

špičkovej značky Merida, veľkosť
17.5", geometriou vyhovujúci
mužovi aj žene výšky 160 - 178
c m . V e ľ k o s ť k o l i e s 2 6 . O dpružená vidlica, kvalitné dvojpáčkové radenie Shimano 3 x 7
prev od ov. Bicykel funguje
bezchybne, ide ľahučko, výborne
brzdí aj radí (120) ( 0940 534
812.

Ä Predám orechový kmeň, priemer

Ä Predám nový značkový kladkový

Ä Predám bežecký pás Total Sport

atinovú mrežu, rozmer 50 x 50 cm
(85) ( 0907 557 514.

Ä Predám 60 l plastové sudy s deklom a so sponou (15) ( 0904 607
406.

Ä Predám staré hranoly, smrek,

cca 78 cm, výška 5,5 m ( 0905
609 913.

Ä Predám 1000 l nádrže s košom,
boli 1 krát použité, sú dôkladne
vyčistené, ako nové, 1 ks (70 €).
Volať a odber je možné každý
deň od 8. - 21. hod. ( 0903 927
120.

Ä Predám kvalitné bukové a
dubové brikety, cena dohodou (
0950 255 785.

Ä Predám čerstvé agátové stĺpy,
koly s kôrou, hrúbka do 8 cm (2 €)
bm , od 8 - 1 2 cm (2 ,2 €) bm.
Kvalita ( 0908 410 285.

Ä Predám bike, 27,5“ kolesá, na

luk 55lb aj so šípom grátis. Mám
aj väčšie množstvo šípov, ak by
ste potrebovali, aby ste nebehali
zakaždým po jeden hore a dole.
Je ideálny pre streľbou na väčšiu
vzdialenosť. Pevné ramená vyr o b e n é zo z l i a t in y s kl en ých
vlákien. Dĺžka náťahu 28 - 30 „,
cca 71 - 76 cm. Sila náťahu 55 lb.
Hmotnosť 1800 g. Výška 1150
mm (104 €) ( 0948 779 334. TS

Ä Predám špičkové allmountain
snowboard viazanie so strednou
tuhosťou Union Strata 2019/
2020 vo farbe hazard yellow a
veľkosti M, pre topánky 40 - 43
vrátane. Viazanie bolo kupované
v januári a jazdené 5 x, je v dok-

s rôznymi nastaveniami ( 0908
843 932.

Ä Predám eliptický trenažér
inSPORTline, Magnetic Systém s
viacerými nastaviteľnými funkciami. Bližšie info telefonicky.
Cena dohodou ( 0908 843 932.

Ä Predám detsky bicykel rmx 20
zachovalý plne funkčný (30) (
0908 919 215.

Ä Predám skateboard nugget je
málo používaný ma par malých
škrabancov ale inak v top stave
dohoda možná (100) ( 0 9 5 0
827 877.

INZERÁT

8
Ä Predám bicykel vo veľmi dobrom
stave. Cena dohodou ( 0904
901 829.

Ä Predám funkčnú, zachovalú,
posilňovaciu vežu - lanká, kolieska aj ložiská v bezchybnom
stave. Možnosť prikúpiť aj
lavičku. Veža (90 €), lavička (70
€) ( 0911 545 131.

Ä Predám tenisovú raketu Yonex
Vcore100 galaxy black, váha 280
g, veľkosť hlavy 100 inch, veľkosť
rúčky 3, nová, nehraná, výplet
Yonex Polytour Fire (100) (
0911 191 313.

sa vieme dohodnúť ( 0904 610
411.

Ä Predám trampolínu, poskladanú,
použitú dvakrát (60 €) ( 0905
636 823. NZ

Ä Predám zachovalý horský bicykel
(120 €). TN, DC , IL, PU, ZA,
doveziem (120) ( 0948 221 333.

Ä Predám detské kolieskové

Ä Predám tenisovú raketu vo

korčule značky Rollerblade, v
krabici s manuálom a kľúčmi.
Nastaviteľná veľkosť 29 - 34.
Ložiská SG5. Zapínanie klipsa
plus uťahovacie lanko. Použité 2
x (70) ( 0905 487 092.

výbornom stave, značka Prince
(30) ( 0903 642 983.

Ä Predám tenisovú raketu Babolat.

Ä Predám trikrát jazdený, ako nový,
detský horský bicykel veľkosti 24,
v 100% stave (40 €) (40) ( 0904
222 668.

Ä Predám detské chlapčenské
korčule Inlajny, posuvné, od čísla
32 - 35, zachovalé (17) ( 0907
879 723.

Bolo s ňou 2 krát hrané, ako nová
(99) ( 0905 642 560.

Ä Predám trampolínu, 3 m priemer,
v zachovalom stave, súčasťou je
aj ochranná sieť (60) ( 0910 867
989.

Ä Predám bike, 27,5 kolesá, na

Ä Predám dámsky bicykel s

p o st a vu 1 6 5 a ž 1 8 5 cm , odpružená vidla, kazeta 3 x 8, ako
nový, m álo jazdený (230) (
0911 531 087.

Ä Predám tenisovú raketu Yonex.

Ä Predám eliptický trenažér

košíkom (40) ( 0918 123 218.

Len osobný odber (15) ( 0940
323 683.

Ä Predám seegway, nepoužívaný,
osobný odber, nosnosť 120 kg,
20 km dojazd, 15 km rýchlosť
(200) ( 0903 067 032.

inSPORTline, Magnetic Systém s
viacerými nastaviteľnými funkciami ( 0908 843 932.

Ä Predám nový dámsky bicykel s

Ä Predám detskú sedačku na bi-

2 8 “ k o l e s a m i . P r e d n ý o dnímateľný košík, zadný nosič.
Predná a zadná brzda. Blatníky,
zadné svetlo, stojan, zvonček
(130) ( 0911 305 564.

cykel. Nová, používaná asi 2
mesiace (20) ( 0911 712 322.

Ä Predám bežecký pás Total Sport

Ä Predám jazdecké chapsy nové,

s rôznymi nastaveniami. Cena
dohodou ( 0908 843 932.

veľkosť M (10 €) vrátane
poštovného. Kontakt formou
SMS (10) ( 0915 744 378.

Ä Predám mestský retro bicykel
postavený na originál starých
komponentoch. Veľkosť M/ L, 10
prevodov. Všetko plne funkčné a
pojazdné (90) ( 0915 244 214.

spodným výstupom kábla - pre
sťahovanie kladky a veslovanie
(115 €) plus dohoda ( 0944 183
511.

Ä Darujem za odvoz stacionárny bi-

Ä P re dá m zach ova lý, kvalitný
skateboard (20) ( 0 9 0 4 9 2 1
978.

Ä Predám detskú kolobežku (5) (

Ä Predám horský bicykel Olpran.

Ä Predám zachovalé kolieskové
korčule značky Fila FF, veľkosť
42,5 - 43 (20 €) ( 0951 269 692.

Ä Predám hoverboard Smart 10.

Veľkosť rámu M. Veľkosť kolies
26". Prevody 3 x 8. Odpružená
predná vidlica s nastaviteľnou
tvrdosťou. Dvojpáčkové prevody.
Bicykel má údržbu na tento rok
(100) ( 0915 542 345.

Balančný skúter kupovaný pred
dvoma rokmi, všetko funkčné,
dôvod predaja - nevyužitý, nový
stál 280 €, teraz (190 €) + dohoda
( 0908 838 860.

Ä Predám použité inline korčule

Ä Predám tenisovú raketu Fischer

Hawx 2.0 plus 90, 2017, red/
grey, Memory Fit, sport T1 dynashape 1, thinsulate insulation
200 g. Môžem ich poslať
kuriérom na dobierku do 24 hodín
+ 5 €. Vonkajší skelet v mm/
vnútorná dĺžka v cm Mondo: 305 26 cm; 305 - 26.5 cm; EU 40 - 41
Pôvodná cena 350 €, teraz (95 €)
( 0940 373 263. KE

GOS 2 Balance 13.4 in 340 mm
Weight 9.7oz/ 275g (15) ( 0911
181 359.

Ä Predám chrániče na korčule
značky Fila. Obsahuje chrániče
n a r u k y , k o l e n á a l a kt e , n epoužité, čisto nové, 100% stav.
Pôvodná cena 21,99 €. Na cene

Surikata, používané jednu
sezónu, veľkosti 160 cm + zelený
opasok darujem zdarma, nové
stálo 90 €, je ako nové (50 €). Na
cene je možné sa aj dohodnúť (
0940 928 038. PD

Ä Predám motorový čln Glastron s
motorom Yamaha 50, prihlásený
a plne funkčný. Má kryciu plachtu
a biminy, má nový náter na
spodku lode - Antifouling. Motor
m á t r i m . Č l n j e s p r í ve sn ým
vozíkom značky Thulle na ŠPZ
(3.800 €) ( 0905 262 968. BA

Ä Kapitánsky kurz - jachta - čln - jetski, Chorvátsko, ostrov Krk. Budkapitan sk (270 €) ( 0905 166
445. BA

Ä Predám použité dámske lyžiarky
Atomic Hawx Magna R80 W,
2017, EZ step-in, Atomic bronze,
black/ cykl, top stav. Môžem ich
poslať kuriérom na dobierku do
24 hodín + 5 €. Pôvodná cena
279 €, teraz (80 €) (
0940976779. KE

Ä Predám elektrobicykel, nový a
nepoužívaný, veľmi kvalitné 6
DZM 20 A baterky 60 V, dojazd
okolo 55 - 65 km, EEC homologizácia na L2e, CoC certifikát.
Norma STN EN 15194. Netreba
vodičské oprávnenie, ani prihlásiť, ani poistiť, pre osoby o
váhe max. okolo 130 kg a výške
195 cm. Servis a súčiastky zab e z p e č en é . M á t o p r e d n ú a
zadnú kotúčovú aj to olejovú
b r zd u , p l n ú vý b a v u. Ž ia d na
haraburda (1.150 €) ( 0915 214
537. loftyslovakia2@ gmail.com.

Ä Predám kladkostroj s horným a

cykel. Nedá sa meniť stupeň
záťaže a počítač nefunguje.
M o ž n o si t o a l e n ie kto b ud e
vedieť opraviť a ešte poslúži (
0908 124 262.

09185 392 733.

Ä Predám kimono značky Kaze

Fila veľkosť EU 42,5 ( 0908 429
085.

Ä Predám použité lyžiarky Atomic

Nájdem tu úprimné dievèatko na
vzah? Volám sa Richi, mám 38 rokov
( 0902 423 383.
Muž, 50 rokov, fešák, h¾adá príjemnú
ženu na trvalý vzah. Viem ve¾mi ¾úbi.
SMS ( 0917 345 966 Trnava.
62/ 181/ 78, rozvedený, zamestnaný
dôchodca h¾adá priate¾ku do 65
rokov, na spoloèné trávenie vo¾ného
èasu. Stred SK. SMS ( 0949 898 149.
H¾adám si priate¾ku na vážnu
známos, ženu do 38 rokov. Ja, muž,
40-r. ( 0905 846 688. SMS. BB kraj.
Som rozvedený, mám 50/ 165/ 90, z
Trebišova. H¾adám si trvalého priate¾a - muža, s ktorým by som èasom
tvorila pár. Muža z okolia a primeraného veku. Len vážny záujem (
0907 676 144.
H¾adám ženu do 60 rokov, SMS (
0940 130 292.
H¾adám priate¾ku, bacu¾ku, okr. LV. Ja,
muž po šesdesiatke, SMS ( 0940
179 036.

Muž, 54-r., h¾adá štíhlu priate¾ku. Neh¾adám úlet ani niè podobné. ZK a okolie. SMS + opis ( 0919 349 996.
H¾adám zachovalú šesdesiatnièku.
MI, VT, KE ( 0918 838 335.
Muž, 49-r., rád pomôžem osamelej
žene - slobodnej mamièke alebo rozvedenej. ZV, BB, DT a okolie, štíhlejšej
alebo pološtíhlej postavy, napíš (
0910 983 183. Napíše nejaká?
Ahoj ženièky! H¾adám si dobrú
kamarátku z okr. TN, IL, PU, PB, BY, ZA,
od 50 do 65 rokov. Ak máš záujem,
prezvoò alebo napíš, ja sa ozvem (
0911 916 768.
Volám sa Stano, mám 37 rokov,
h¾adám babu na zoznámenie. HC a
okolie ( 0940 743 640.
NR HC - h¾adám ženu na vzah (
0948 362 705.
Mam po šesdesiatke, 182/ 86 kg, som
úprimný a rád sa vážne zoznámim so
štíhlou, od 40 do 55 a rád spoznám
úprimnú ženu pre krásny život a lásku
( 0940 819 351.
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 SMS neodpovedám.
H¾adám veriaceho muža na celý život.
Mám po štyridsiatke, som rozvedená
mamina, bacu¾ka z LE ( 0917 530
588.
Je tu niekto na zoznámenie? Maminy,
rozvedené? Na SMS? A? ( 0910 758
819.
Mám 52 rokov a h¾adám si ženu na
vážny vzah. Nemám rád podvod a
klama, len vážne, môže by slobodná
mamièka alebo vdova, diea nie je
prekážkou, vola nonstop ( 0910
246 848.
H¾adám ženu. Ja, muž, 39/ 188/ 99,
športovej postavy. MI, TV, VT, HE (
0908 665 829.
Zabezpeèený 52-r. sympaák h¾adá
peknú, štíhlu priate¾ku na všetko
pekné, èo život ponuka. LV a okolie.
SMS, MMS ( 0918 233 052.
H¾adám si priate¾ku, mám 50 rokov
( 0949 745 317 ZA.
H¾adám si priate¾ku na vážnu
známos. Ja, muž, 40-r. ( 0905 846
688. SMS, BB kraj.
Popíšem, zavolám s nezadanou ženou.
49-r. abstinent, nezadaný. TN kraj (
0949 810 672.
41-roèný muž od HC h¾adá len
kamarátku. Zrelšiu, štíhlu, zatia¾ SMS
( 0919 122 633.
Nájde sa kamarátka pre 57-r. muža z
Martina? Spoloène sa chodi túla do
lesa ( 0908 503 045.
H¾adám ženu na priate¾stvo, do 45
rokov. Ja, muž, 45-r., polo Róm, Levice
( 0914 232 631.
H¾adám si dievèa na dopisovanie (
0907 368 124.
Mám 42 rokov, som slobodný,
bezdetný. Myslím si, že láska vek nepozná a verím, že ešte nájdem dobrú
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ženu pre spoloèný život. SMS na (
0944 670 140.
Zrelý muž po pädesiatke si h¾adá priate¾ku, vekom sebe podobnú, SMS (
0907 127 589.
Ja, 45-r. žena, bacu¾ka, by som rada
spoznala muža, ktorý nepozerá na
krásu a nejde mu len o to jedno. Ja
h¾adám obyèajného muža. Ak je taký
z okolia PN a má od 45 do 50 rokov.
Prosím SMS - len SMS ( 0902 398
507. Ja mám 178 cm.
Nájdem tu úprimné dievèatko na
vzah? Volám sa Richard, mám 38
rokov ( 0902 423 383.
Nemáš dokonalé miery? Temperament,
spontánnos, nadšenie, to sa mi tiež
páèi. Ozvi sa nezadanému, 55-r.
Západ SK ( 0904 992 456.
Si nároèná dáma na úrovni, do 55
rokov? Tak ( 0949 830 130.
Levice a okres - 42-r. chlap h¾adá
fajn babu, ženu, kamarátku zatia¾,
neskôr viac ( 0907 112 110. SMS zatia¾.
H¾adám ženu na zoznámenie, vek od
27 do 37 rokov, môže by aj slobodná
matka, zatia¾ SMS ( 0944 473 680.
Si sám, nezadaný, slušný pán dôchodca, od 64 rokov/ 180 cm a
h¾adáš priate¾ku? Zavolaj! ( 0918 570
556. Zadaní a mladí nevola!
Dá sa tu nájs pohoïáèka, k¾udne aj
slobodná mamina? Deti vítané, na
krásny vzah, založený na úprimnej
láske, dôvere na spoloèný život? (
0907 696 325. Ja, chalan, 38.
Mam 50 rokov, h¾adám kamarátku
do 65 rokov, nájdem? Už som dlho sám
a už potrebujem ženskú spoloènos,
tak napíš alebo volaj ( 0948 678
749.
Dobré ránko, pekný dník, som slobodný, sklamaný, rád by som spoznal
žienku, ktorá je sama a chcela by to
zmeni. ZA, TN kraj ( 0904 013 307.
H¾adám si priate¾ku, mám 50 rokov
( 0949 745 317 ZA
Fakt sa nenájde normálny muž na
vzah? Na normálne zoznámenie. Ja,
43-r., Nitra ( 0940 106 809.
Rád spoznám príjemnú, zrelú, štíhlu,
ženu, ktorá sa rada stretne pri
kávièke. Poprad a okolie. SMS (
0905 436 271.
H¾adám priate¾ku do 58 rokov,
samota je zlá, tak to zmeòme! ZV, BB a
okolie ( 0907 124 968.
Nájde sa tu jedna zrelá žena, môže aj
bacu¾ka, ktorá má záujem o 35-r.
muža? Na veku a vzh¾ade nezáleží (
0903 029 975.
H¾adám sympatickú kamošku z Košíc
( 0915 139 474.
Vzah, ja, 32 -roèný chalan ( 0940
329 395.
Ktorá žena popíše a viac s 35-r.
mužom? ( 0903 029 975. Na veku a
vzh¾ade nezáleží. Pošlem aj MMS.
Napíše mi žienka z východu, do 50-r.,
ktorá h¾adá ešte pekný vzah? (
0949 448 252
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H¾adám ženu - Venušu, s väèším poprsím, 52 - 66-r., z BA a okolia, pripadne DS - KN, ktorá si rada spríjemní
aj dnešok. Ja, slobodný muž ( 0908
462 049.
H¾adám ženu, pár, na dlhodobé diskrétne stretnutia, zatia¾ SMS. Východ
KE, PO, TV, MI, HE, VT ( 0944 071 886.
Nejaká žienka na dnes veèer tu náhodou neblúdi? Ja, 45-r., ty aj staršia.
SMS, foto ( 0907 484 622. Okr. VT,
TV, MI, HE, PO. Napíš, èakám.
Rozvedený, 61-r., s bytom, h¾adám priate¾ku do 55-r., na stretká, zo sslov.
kraja. ZV, ZH, ZC, BB. Ak máš záujem,
napíš na ( 0944 345 890.
Ženatý štyridsiatnik h¾adá vydatú
kamošku na dnes veèer aj dlhodobo.
Vranov, PO, BJ, okr. SMS ( 0940 850
799.
Ahoj, ja, Rado, poslušný, holý, pre ženy.
GL, SN, PO ( 0904 412 434, aj messenger. Ktorá po tel.? ( 0903 200 516.
H¾adám ženu na nezáväzné stretnutia.
Viac na ( 0949 531 183. GA, SA, TT.
Ahoj, ktorá môže, mladá aj staršia,
by chcela tajné stretko v mojom aute?
LC - DT - ZV a okr. ( 0911 761 728.
Tak poï!
55-r. fešák h¾adá neupravenú babu s
ve¾kým zadkom. Ak máš seriózny záujem, SMS, MMS na ( 0905 372 471,
Liptov.
Ktorá žena po fóne? Ja, muž ( 0919
122 633.
Ktorá sympatická žena na diskrétne
stretká u mòa pri Luèenci. SMS, MMS
( 0944 787 223.
Poprad a okolie, 35-r. Róm, 172/ 77.
H¾adám ženu alebo na stretká, ja,
seriózny.. na úrovni ( 0940 113 636.
Nájdem tu sympatickú, normálnu ženu,
ktorej by vyhovoval diskrétny, dlhodobý, nezáväzný vzah? Ja, Pezinok a
okolie, 46-r., 180/ 90, sympatický (
0915 104 788.
Nájdem staršiu ženu na pekné
stretká? 56-r. muž.. ZH, ZC. SMS (
0903 063 885.
H¾adám ženu od 40 do 60 rokov, na
nežné stretká, priestor mám. Senec a
okolie. Ak máš záujem, napíš ( 0944
667 802.
Zadaný 56-r. muž h¾adá zadanú ženu.
PK a okolie len SMS ( 0910 429 162.
Ktorá žena z KE ponuka masáž? (
0907 976 793.
H¾adám kamarátku - Zvolenèanku.
SMS ( 0944 709 691, zrelú, staršiu.
Nejaká žienka na dnes veèer tu náhodou neblúdi? Ja, 45-r., ty aj staršia.
SMS, foto ( 0907 484 622. Okr VT,
TV, MI, HE, PO. Napíš, èakám.
Vraj èernošky, napíš! ( 0918 032 976.
Len jedna otázka.

Volám sa Nika, h¾adám muža na
stretko. V Rožòave ( 0910 609 682.
H¾adám si zrelú, plnoštíhlej postavy
ženu, vek od 56 - 63 rokov, aj Rómku,
na krásne stretká. Ja, 61 -roèný muž z
okr. BA, GA, SA, NR, ak predsa, tak
SMS ( 0907 241 090.
Topo¾èany. Masér, 39/ 170 cm, športový typ, s 19 cm, seriózny a maximálne
diskrétny, príï, prijemne sa zrelaxova
a uvo¾ni. Dopraj si potešenie pre svoje
telo, zmysly aj chúky ( 0949 139 648.
Hm.. každý chce mladú, aj ja, a èo? (
0918 032 976. Ja. muž.
Blondínka, koèka, nezáväzne ( 0910
364 628.
Ktorá má muža na niè, ako ja ženu? (
0908 140 079. TT, HC, Orange.
Pekný deò, h¾adám si priate¾a na
nezáväzné stretká. Levice a okolie (
0940 233 539. Len vola.
Nájdem tu sympatickú, normálnu ženu,
ktorej by vyhovoval diskrétny, dlhodobý nezáväzný vzah? Ja, sympatický 46-r., 180/ 90. Pezinok ( 0915
104 788.
Ozve sa zrelá žena mužovi v dámskej
bielizni? ( 0910 408 533 SMS.
Mladý muž h¾adá zrelú kamarátku na
prijemné stretnutia ( 0950 706 668.
H¾adám ženu, aj bacu¾ku, ktorá je
osamelá a nevyužitá, ktorá h¾adá
kamaráta na krásne stále stretká.
Nájdem a? Ja, 52-r. muž, vek na tebe.
TN, BN, PE, PD, IL, ZSK ( 0944 409
670. Èítaš, píš, zavolám.
Si milá, príjemná, vášnivá dáma, sleèna
z PO, KE, BJ a máš to rada? Chýba ti
priate¾ na pekné a vášnivé stretnutia?
Ak - SMS ( 0944 223 977. Vïaka.
Kyprejšie dámy sú vítané.
Ktorá žienka, láskou sklamaná,
zanedbávaná doma, nešastná, túži
to zmeni a zaži nieèo pekné, nežné?
Iba SMS, okr. TV, MI, VT ( 0944 270
007.

PREDAJ
Predám rezačku na slamu,
ďatelinu a pod., vrátane
elektromotora, železný pluh
s kolieskami ( 0903 917
867. LM
Ä Predám malotraktor domácej
výroby, 4-kolesový, s náhonom
zadných kolies, motor škoda
1202 s prevodovkou, 1 valec
nepáli, diferenciál s uzávierkou
V3S, servo riadenie, k traktoru je
v ponuke aj vlečka a pluh ( 0907
961 361.

Ä Predám Vari motor 80, spojka a
rotavátor, 6 hrán, málo

používaný, super stav, ako nový
( 0951 118 371.

Ä P r e d á m k va l it n é k on zu m né
zemiaky odrôd Agria a Analena
( 0 , 5 0 € ) k g . Ď a l e j p o n ú k am
zemiaky na sadenie, odroda Red
Lady, Francisca, Analena (0,50
€) kg. Konzumné zemiaky druhá
trieda (0,28 €) kg ( 0905 616
063.

Ä Predám šrotovník na obilie, 1,2
kW, 230 V, 50 l. Pôvodná cena
255 €, teraz len (120 €). emily.bazos@ gmail.com alebo ( 0904
663 411.

Ä Predám sadbové zemiaky, žlté a

červené odrody, dužina žlto maslová, s možnosťou dovozu
cena 100 kg (58 €) ( 0908 993
387.

Ä Predám Agzat - podvozok s kolesami a zá važi ami, závažia v
kolesách sú vnútorné aj vonkajšie, 3 kardanové vývody, spojka
120 mm, motor dvojtaktný s obsahom 100 ccm, výkon 5,5 koní,
nové guferá, ložiská, výbrus,
nová spojka (1.150) ( 0918 661
541.

Ä Predám motor T erra, plne
funkčný zachovalý. Spojka 80
mm (150 €) pevná ( 0951 189
887.

Ä Predám elektrickú kosačku MTD.
Funkčná. Osobný odber (15) (
0918 648 798.

Ä Predám zachovalý historický pluh
(40 €) ( 0904 010 511.

Ä Predám ročné pripustené kozy,
matky dobré dojky, 3 kusy (
0948 901 808.

Ä Predám motorovú kosačku, plne
funkčnú, zachovalú, s pojazdom
(65) ( 0907 982 842.

Ä Predám 7-ročného valacha plemena anglický plnokrvník. Kôň je
zdravý, skvelý na ošetrovanie,
cez leto využívaný ako hobby vychádzkový kôň. Zvyknutý na
box, ale momentálne je 24 hodín
vo výbehu v stáde. Pri rýchlom
jednaní výrazná zľava, prípadne
možnosť splátok ( 0 9 0 5 7 54
444, 0902 794 444.

Ä Predám prezimované včelstvá na
rámikovej miere Zander Línie
Wurm, Jagersberger, Slovinky
parené voľný mi preletmi.
Vyšetrenie me liva samozrejmosťou. Odber možný koncom
marca, začiatkom apríla, podľa
veterinárnej prehliadky (10 €),
rámik plus (20 €) za matku ( 903
667 410.

Ä Predám slamu v malých balíkoch
uskladnenú pod strechou.
Suchá, nezmoknutá, dobre natlačená (0.80 €) kus ( 0907 699
664.

Ä Pre dá m osivo lucerky, magnetický vyčistená (5 €) kg ( 0908
769 602.

Ä Predám včelstvá na B a E rámikoch, väčšinou minuloročné od-
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ložence. Rámiky preložím do
v a š i c h ú ľ o v . T e r m í n ko n i e c
marca, začiatok apríla. Minuloročná matka línia Sklenár. 100%
zdr avo tný sta v + vyšetrenie
meliva. Cena dohodou ( 0949
424 989.

Ä Predám jatočnú ošípanú vo váhe

Ä Predám králikáreň (50 €), úplne
nová, ešte nezložená, zabalená v
krabici, v obchode stojí 75 € (
0903 709 631.

Ä Predáme lúčne seno, malé balíky
10 - 15 kg, nezmoknuté, kvalitné
seno (3) ( 0940 601 904.

Ä P r e d á m š t v o r r o h é o v c e h ebridean. Ovce sú vhodné na
spásanie všetkej buriny, majú
bez cholesterové mäso, nemusia
sa strihať ( 0940 547 167.

Ä Predám dve ovce a jedno jahňa.
Jedna má 2 roky a má aj jahniatko
barančeka a druhá je ročná od
vlani. Pri rýchlom jednaní sa dá
na cene ešte dohodnúť. Cena je
za všetky (130) ( 0944 359 638.

Ä Predám 3 ks jalovičky charloais,

Ä Predám pár krát použitý krovi-

2,5-mesačné, bez registrácie, len
spolu (1.000 €) ( 0903 635 290.

norez Gardena. Možná dohoda
na cene (35) ( 0911 372 931.

Ä Predám králiky Hyla na chov

Ä D a r u j e m t e ľ a , n a k o ľ k o o d-

Ä Predám kosačku Husqvarna R

alebo na mäso. Očkované proti
moru (10) ( 0902 560 949.

chádzam do zahraničia žiť. Volať
do 21. hod. ( 0919 268 865.

Ä Predám bieleho samca FB, už

Ä Predám ako nový: štiepkovač,

15C. Výkon 11,5 kW. Žacie ústrojenstvo combi. Plne funkčná (
0905 216 557.

páril a 3 x samice krížence FB
(20) ( 0904 309 936.

drvič konárov. Len odskúšaný,
pre mňa nevhodný. Len osobný
odber 80 ( 0909 111 857.

cca do 120 kg (1,9 €)/ kg ( 0902
613 088.

Ä Predám domáce králiky na mäso
1 kg (7 €) ( 0918 190 995.

Ä Predám profesionálny krovinorez
Oleo Mac 726T, v bezchybnom
stave. Motor 45,7 ccm, 1,8 kW, 7
500 ot./ min. Max. otáčky 9 500
ot./ min (88 €) ( 0949 799 194.

Ä P r ed ám se čkovú m aši nu na
rezanie žihľavy či ďateliny (60) (
0904 128 742.

Ä Predám nevyužitý šrotovník, plne
funkčný, dĺžka kábla 15 m (120)
( 0940 630 993.

Ä Predám muchovník, 6 druhov (3
€), rakytník samoopelivý (3 €),
drieň veľkoplody joliko (5 €), viac
mailom, posielam aj na dobierku
( 0940 789 548.

Ä Predám traktorovú kosačku s

Ä Predám cibuľky medvedieho ces-

Ä Predám kvalitné lúčne seno.

Ä Predám kultivátor za malotraktor,

ský, lipa, agát, javor, jaseň, buk,
dub, výška 40 - 80 cm (1 €) za kus
( 0940 735 725.

záber 1 meter, plečkovacie radličky súčasťou (200) ( 0950 514
558.

Ä Predám 70 kg sadeníc zemiakov

Ä Predám dvojbubnovú kosačku,

Agria, poloskoré A a 20 kg
Rozara červená A, poloskoré,
cena dohodou (123) ( 0901 780
111.

plachta je ešte nerozbalená 1,35
m, úplne nová, za malotraktor
(750) ( 0910 226 907.

Ä Predám vysoko teľnú jalovicu, 3ročnú, slovenská strakatá (1050
€) + dohoda ( 0910 154 319.

Ä Predám plemenného býka
limuzín, s papiermi, vek 5 rokov,
váha teraz po zime cca 850 kg,
cez leto 950 kg, celoročne vonku,
kľudnej povahy, dáva krásne teliatka (2.500) ( 0903 178 204.

Ä Predám valacha, bude mať 4

sačné samičky (14) ( 0905 675
298.

roky, očkovaný, červený, má pas.
Predám z rodinných dôvodov.
obsadnutý a temperamentný, dobre sa učí nové veci, naučený na
zaháňanie hovädzieho dobytka a
aj oviec (2.500) ( 0918 284 526.

Ä P r e d á m k v a l i t n é s e n o v o k-

Ä P re dá m 8-ročného valacha,

rúhlych balíkoch cena za balík
(25 €). Predám liadok amónny,
cena za 100 kg je (28 €) ( 0908
885 233.

vhodný pre pokročilého jazdca. V
kohútiku 175 cm. RTG robené.
Momentálne vo výcvikovom tréningu ( 0907 911 486.

Ä Predám mäsovú jalovicu kríženú.

Ä Predám 10 ks prezimovaných

Belgický modrý limuzín. Váha
470 kg cca vek 15 mes. (1.050 €)
( 0950 523 812.

včelstiev na rámikovej miere CS
za (200 €) komplet, s ročnými
úľmi, alebo bez úľov za (120 €).
Melivo vyšetrené ( 0902 854
180, 048/ 6114 661.

Ä Predám králiky - krížence, 4-me-

Ä Predám jalovičku, 5-mesačnú.
Plemeno H75S25. registrovaná
(400 €). Cena pevná ( 0902 675
552.

Ä Predám prasničky. vhodné na
pripustenie. vo váhe 100 - 120 kg,
cena za kus (300 €) ( 0905 363
031.

Ä Predám 3-mesačné vietnamské
prasiatka (25 €) ks, mám 29 ks,
na cene sa dá dohodnúť ( 0915
622 940.

Ä Predám klietku na prevoz
ošípaných (70 €) ( 0944 779
963.

Ä Predám jačmeň. Sladovnícka

Ä P re dá m rô zne ne zaštepené

Husqvarna ( 0904 206 636.

Ä Predám sadenice, pagaštan kon-

jedného capka a jednu kozičku
(15 €)/ kus ( 0903 810 971.

ňom sú po tri kozliatka. Ročný (60
€) Pripúšťanie (10 €) ( 0940 829
023.

odroda Kangoo (16 €) q. Predám
jarnú pšenicu (18 €) q. Všetko
voľné ložené, treba navrecovať
( 0908 048 469.

Ä Predám 2,5-mesačné kozliatka,

Ä Predám kamerunské 3-mesačné

Ä Predám capa, mladý, aktívne po

košom dvojnožová, používanú,
funkčná, treba menšiu opravu (
0903 795 337.

ovečky, cena dohodou, ruším
chov ( 0915 622 940.

zajaca, vhodné na ďalší chov (20
€) za kus, pri kúpe oboch spolu
(15 €) ( 0915 832 493.

ul. 5 rodín, aj jednotlivo, mladé
matky, pekne prezimovali, pekne
lietajú. Odber, koncom marca
alebo skôr, ak to počasie dovolí,
rodina bez úľa (140) ( 0904 344
092.

Ä P r e d á m n e p o u ži t ý ž a cí n ô ž

citrusy - citrónovník, mandarínka,
mandora, pomaranč, grapefruit.
V š e t k o v o v ý b o r n o m st a ve ,
pravidelne ošetrované, od jari do
zimy bývajú vonku. Vek stromov
je cca 5-10 rokov. Zatiaľ nerodia.
Cena platí pri osobnom odbere.
Zabalím a pošlem aj na dobierku
( 0903 801 664.

Ä Predám dve 4-mesačné samice

Ä Predám prezimované včelstvá, B

Ä Predám ruánské kačice, majú
cca 1.5 roka, farbu majú ako divé
kačice a jedna biela. Mám ich 6 a
pr ed ám i ch l en spo lu, alebo
vymením za sliepky ( 0918 763
793.

Ä Predám rôzne pluhy á (35 €) a

naku. 50 ks (5 €), 100 ks (7 €) (
0919 047 159.

Ä Predám šrotovník na kukuricu,
p o u ž í v a n ý a f u n kč n ý. N o v é
Zámky a okolie, najlepšie osobný
odber, lebo je to ťažké (70) (
0907 771 833.

Ä Predám jalovicu, 100% jersey mliečne plemeno, registrovaná,
uliahnutá 24.2.2020 (250) (
0911 165 858.

Ä Predám balíky z kosby jún 2019.
Vysokokvalitná suchšia senáž,
suché na 80-90% alebo mokrejšia senáž, nezmoknutá. Vhodné
ako krmivo pre kone aj dobytok.
Okrúhle balíky 120 x 120 balené
do fólie. cca 120 ks (30) ( 0907
844 095.

Ä Predám 7-ročnú kravu, 3
mesiace po otelení, kľudná, dojená ručne (600 €) + dohoda (
0948 486 626.

Ä Predám malotraktor Kubota GL
26.1 Pohon 4 x 4, 3-valcový dieselový motor, 7 rýchlosti dopredu,
7 rýchlosti dozadu, 4 kardanové
rýchlosti. Uzávierka diferenciálu.
S e r vo r i a d e n i e . Tr o jb od ový
záves. Šírka 130 cm (7.300) (
0908 375 333.

Ä Predám väčšie množstvo

pluh oborávač nastaviteľný (50 €)
( 0903 546 973.

rozmarínu v črepníkoch s priemerom 21. Je odolný voči chladu
až do - 8 ( 0905 817 046.

Ä Predám senážne balíky - fólia z

Ä Predám vyvýšený záhon, rozmer

Ä Predám silážne balíky 120 x 120

200 x 100 x 50, v hrúbke 4,5 cm,
masív (140 €), v Bratislave
doveziem v cene ( 0911 828
260.

m ie šaniek a ďateliny. Počet
kusov 80 (25) ( 0904 391 251.
(25 €)/ kus ( 0908 075 668.

Krátky krm, vhodný pre ovce,
kozy alebo kone. Seno je v balíkoch 250 - 270 kg. Uskladnené.
Cena za balík je (25 €) ( 0911
232 319.

Ä Predám valacha slovenský teplokrvník, 8-ročný, vhodný pre
pokročilého jazdca. V kohútiku
175 cm. RTG robené. Momentálne vo výcvikovom tréningu
(3.000) ( 0907 911 486.

Ä Predám balíkované seno
uložené pod strechou, posledné
balíky. Prosím volať záujemcovia, odber min. 20 balíkov a
viac, ďakujem za pochopenie (
0910 711 944.

Ä Predám stromček Hurmikaki,
odrodu vhodnú na pestovanie na
našom území ( 0950 394 922.

Ä Predám

mrazu
odolný
citrónovník, ktorý pestujete vonku
na pozemku, nie v miestnosti (
0950 394 922.

Ä Predám kamerunské mini kozy.
Kozičky po (50 €). Kastrovaný
capko (45 €) - je extra mini :)
Treba sa ohlásiť dopredu, lebo
zvieratá nie sú na jednom mieste.
Zvieratá sa nachádzajú v Malých
Dvorníkoch a v Bellovej Vsi okr.
DS ( 0905 119 663 len od 8. do
18.

Ä Predám cibuľky Sprekélie (1,50
€) za ku s, v pr ípa de záu jm u
prosím volať po 16. hodine (
0904 143 888.

Ä Predám tabakové priesady
odrody Virginia Gold. Priesady sú
veľké asi 20 cm, s koreňovým
b a l o m , d o p e s t o v a n é v z a koreňovačoch, za (1 €)/ ks. Pošt.
dobierkou posielame najmenej
20 ks (20 €) + 5 € poštová dobierka. Pri osobnom odbere neplatí množstevné obmedzenie.
Osobný odber je vítaný 7 dní v
týždni ( 0905 226 970.

Ä Predám sadbové zemiaky
ru žové , od ro da red fantasy.
Výborná chuť, veľká výnosnosť,
dlhodobá skladovateľnosť (1 €)
za kg. Balené po 25 kg ( 0950
504 315.
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Ä Predám kustovnicu čínsku - jej
plody sú mimoriadne zdravé (
0905 158 425.

Ä Predám čistokrvného barana
amerického suffolku. Cca 120 kg
( 0905 616 063.
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Ä Predám chvostovú pílu Metabo

tor, na 380 V, dobrý stav (90) (
0944 101 867.

Ä Predám nové vrtáky, priemer: 12,

Ä Predám štiepačka na drevo, mo-

14, 16, 24 a diamantové kotúče
( 0944 750 067.

Ä Predám olepovačku nábytkových

Ä Predám traktorovú kosačku John
Deere LR 175 Automat. Motor
jednovalec Briggs and Stratton
17.5 HP, benzín, 2004. Kosa dvojnožová, 102 cm, zberný kôš, hydrostatická prevodovka. Všetko
funkčné - sadnúť a kosiť (1.700)
( 0905 330 735.

Ä Predám kosatec - kvety sú fialové
s bielym. Vysoké budú okolo 100
cm. V čase kvitnutia im nemôže
konkurovať žiadna iná kvitnúca
rastlina. Intenzívne voňajúce
kvety sú vho dn é a j do v ázy,
vyniknú aj v kyticiach (1 €)/ kus,
pošlem aj poštou ( 0908 132
155. Predám kosačky v nálezovom stave (67 €), za obidve pri
dohode (57 €) ( 0902 184 671.

Ä Predám kosačku s pojazdom, 6

HP, ľahký štart v dobrom stave
(155 €) ( 0908 583 366.

Ä Predám nefunkčný krovinorez
FZS 3020-B na opravu alebo na
diely, ku nemu nemám (15 €) (
0907 162 043.

29
Predám továrenskú výkresovú dokumentáciu na
univerzálny kovoobrábací
stroj L = 850 mm, vrátane čiastočne vyrobených dielcov
(50). Možnosť dodať elmotor 220 V, univerzálku
priem. 125/3 ( 0904/ 810
782. BR
Predám tkané plátno pamokové, ľanové a konopné,
väčšie množstvo ( 0903
917 867. LM

Predám čerpadlo na vodu
32 SVA - 60 l/ min., 380/ 24 200 VA bez motora, nové
(90), trafo 220/ 24 V/ - 700
VA (30 €), 380/ 24 V - 200 ,
trafo 220/ 24 V/ - 700 VA (30
€), 380/ 24 V - 200 VA (20 €),
220/ 24 V - 300 VA (25 €),
ohybný hriadeľ L = 117 cm
(20 €) ( 0904/ 810 782. BR
Predám stolový cirkulárik
priem. 300, kombinovaný so
šmirgľovým kotúčom priem.
250, elmot. 2,2 kW/ 2900 ot.,
380 V, odklápací stolík 47 x
54 cm, v = 62 cm, na kolieskach (90 €). Možnosť
zaslať kuriérom ( 0904/
810 782. BR
Predám pneumatické
vŕtacie - búracie kladivo
MPMB, 620 W/ 800 min.,
príklep 3150/ min., v kufri, s
príslušenstvom, nevyužité Germany (45 €), kuriérom (
0904/ 810 782. BR
Predám prenosnú zváraciu
súpravu PS PB/ II, kyslík propán-bután, na spájanie,
zváranie, ohrev, rezanie.
Návod, ako nová, komplet,
nevyužitá (130 €) ( 0904/
810 782. BR
Ä Predám vŕtačku Narex EVP 16 2S, 920 W (30) ( 0908 326 989.

Ä Predám motorovú pílu MS 260.
Píla je v dobrom stave, pravidelný
servis (245). Menšia dohoda
možná ( 0908 229 293.

Ä Predám lanový kladkostroj Balcancar, nosnosť 2 t, dve rýchlosti
zdvihu, el. pojazd. Nový ovládač
(300) ( 0903 430 981.

Ä Predám elektrické nožnice na
plech, poľskej výroby Zem Celma
C i es zyn , n a pl ec h do 3 mm ,
výkon 380 W (45 €) + dobierka (
0902 716 990.

PREDAJ
Predám univerzálku priem.
125/ 3 + 3, nová (90 €),
hriadeľka s remenicou 2 x
13, priem. 70/ výstup.
hriadeľ priem. 20, celková L
= 37 cm (25 €), tepacie
kladivá - 9 ks (á 6 €/ ks) originál ( 0904/ 810 782. BR
Predám 4-čeľusťovú hlavu
200 mm, bez kľúča, vhodná
na výrobu tokárne (60 €) (
0907 127 842. ZC

Ä Predám stavebný navijak na mo-

PS E 0525 s 3 ks pílovými plátmi
(40 €) ( 0903 748 844.

tor 380 V (160) ( 0944 101 867.

hrán Felder G 320, veľmi málo
používanú, v krásnom, čistom,
zachovalom stave. Olepovačka
olepila len niekoľko lamino zákaziek v malej stolárskej dielni, zameranej hlavne na masívnu výrobu
z dreva. Používaná len jedným
stolárom - majiteľom ( 0907 872
407.

Ä Predám dvojkotúčovú pílu. Na
pozdĺžne rezanie dreva, s posuvom na koľajničkách. Poháňaná
dvoma elektromotormi. Píla je
funkčná (800) ( 0944 264 163.

Ä Predám 50 cm širokú nedokončenú hobľovačku, okrem el.
motora je všetko nové valce atď.
Bez motora a stola (150) ( 0902
632 555.

Ä Predám hobľovačku šírka noža

(15 €) za 1 kg. Minimálny odber
10 kg, t.j. (150 €) ( 0905 494
803.

Ä Predám nožnice na plech (600 €).
Dohoda možná ( 0905 569 211.

Ä Predám otočný hrot, nový. Nemecká výroba (40) ( 0944 826
941.

Ä Predám čeľuste 250/ 4 vnútorné
( 0951 146 427.

Ä Predám nepoužívaný uhlomer s
lupou. Komplet príslušenstvo v
pôvodnom balení. Odber dobierkou je na plné riziko kupujúceho - objednávateľa. Preferujem osobný odber ( 0950 244
656.

Ä Predám stolársku frézu (350 €) +
frézovacie hlavy (200 €) ( 0905
625 176.

Ä Pred ám cirkulár na drevo.

Ä Predám stĺpovú vŕtačku, silnejší

kou MK3, 15 ks (18 €) ks. Predaj
len spolu ( 0951 146 427.

motor, reverzný spínač, ľavý a
pravý chod, zmena otáčok prehodením remeňa (200) ( 0905
522 402.

Ä Predám doma robený cirkulár,
nastavenie výšky píly bez náklonu, motor 5,5 kW, 2910 ot.,
priečny rez 90 cm (700 €) dohoda
možná ( 0907 686 160.

Ä Predám impulznú zváračku na
sáčky, s dĺžkou zvárania 400 mm.
Balenie obsahuje aj náhradný odporový drôt, môžete zvárať materiály s rôznou hrúbkou (40 €), aj
na dobierku ( 0940 106 559.

Ä Predám vŕtačku do sadrokartónu
M etabo SE 4420 F-L 380 W.
Vŕtačka je plne funkčná (20 €) (
0905 538 523.

Ä Predám spodnú frézu, liatinová
konštrukcia. Stôl rozmer: 1100 x
950/ výška 890. Upínací trn D30
mm. Grátis falcovacie frézy D180/ d30 x 32; D153/ d 30 x 14.
P íl a D 1 9 7 / d 3 0 x 4 ( 6 3 0 € ).
Možný odpočet DPH ( 0948 133
287.

Ä Predám kvalitnú zrovnávačku,
vrchnú hobľovačku, vo výbornom
stave (560) ( 0905 890 331.

Ä P redám používaný strojný

Ä Predám hobľovačku s hrúbk-

zv e r á k , p l n e fu n kčn ý. C en u
ponúknite. Iba osobný odber (
0944 145 338.

Ä Predám rôzne upínacie náradie

300 mm, celková dĺžka stroja
1350 mm. Motor 2.2 kW, 2850
otáčok, 220/ 380 V. Dovoz
možný, do 20 km zdarma (300)
( 0903 790 915.

Ä Predám zverák, šírka čeľusti 125
mm (90) ( 0907 987 074.

s naložením. Na cene sa určite
dohodneme. Možná aj výmena
za zrovnávačku (600) ( 0904
500 944.

ovačkou, šírka noža 30 cm (400)
( 0905 669 501.

Ä Predám vrták na výrobu dre-

Predná náprava sa otáča. Má aj
kolísku (160) ( 0948 627 393.

Ä Predám vrtáky s kužeľovou stopÄ Predám funkčný sústruh na kov
zn. Triumph Colchester. Možnosť
odskúšania na mieste, naloženie,
prípadný odvoz viem zabezpečiť.
Dohoda na mieste (1.300) (
0905 161 403.

Ä Predám továrenské tabuľové
nožnice na plech, v zachovalom
stave, strihajú pekne a nože sú
naostrené, rozmer 1000/ 2 mm
(450) ( 0940 890 059.

Ä Predám uhlomer s lupou - optikou. Merací rozsah prístroja 0 360°, komplet v krabici. Odber
dobierkou je na plné riziko kupujúceho. Preferujem osobný odber
( 0950 244 656.

Ä Predáme používaný stôl otočný,
priemer 500 mm, typ SM 500, rok
výroby 1974, výrobca TOS
Kuřim. Veľmi dobrý stav, málo
užívaný (500 €) bez DPH ( 0911
661 210.

Ä Predám vrtáky s kužeľovou stopkou MK2, 20 ks (10 €) ks. Predaj
len spolu ( 0951 146 427.

Ä Predám kladivkový šrotovník na
obilie. A dám ešte veľa kusov sitá.
Stroj je funkčnom stave (60 €) +
dohoda možná. Ferenc ( 0915
123 396.

Ä Predám nepoužitý, čisto nový
montážny rezák s náhradnými
dýzami na plyn, kyslík, autogén
(30) ( 0915 053 050.

Metabo, plne funkčný, 220 V,
1500 W, váha 27 kg, objem
nádrže 50 l, pridám aj tlakovú
hadicu (190) ( 0944 148 856.

vených guličiek za pomoci
sústruh alebo podobného
zariadenia (15 €). Šablóna na
výrobu rybinových spojov (5 €) (
0908 939 863.

Ä Predám plne funkčnú zachovalú

Ä Predám plne funkčnú, párkrát

Ä Predám funkčnú hobľovačku -

Ä Predám frézu na drevo, po

Ä Predám kompresor značky

použitú vibračnú brúsku S1B90X187F 135 W s rozmerom pre
brúsny papier 90 x 187 mm a
brúsne kotúče pre flexku, 2 ks 125 x 7,0 x 22,2, a 7 ks - 150 x 8,0
x 22,2, všetko spolu za (25 €) ( 0
948 529 882.

zrovnávačku. Šírka valca je 40
cm, 400 v. Dĺžka stola 240 cm, 3
nože . Má aj p ravítko (800 €)
alebo možná dohoda ( 09 11
335 060.

Ä Predám

kompletne
zreštaurovanú, plne funkčnú
pásovú pílu zn. Żefam. Pomôžem

hobľovačku na drevo, aj s káblom
(150) ( 0914 207 106.
domácky vyrobená, cena dohodou ( 0905 656 583.

Ä Predám osku na cirkulár, nálezový stav (10 €) ( 0919 378 830.

Ä Predám skružovačku, plne
funkčná (450 €), dohoda možná
( 0905 569 211.

Ä Predám funkčný hupcug, nosnosť

3,2 t (80) ( 0901 707 836.
Ä Predám málo používanú rezačku
na dlažbu, 50 cm (60) ( 0940 973
590.
Ä Predám motorové píly Stihl MS 462
A M S 46 1, e šte v zár uke, bol i
používané na prípravu palivového
dreva (450) ( 0915 890 657.
Ä Predám rám na cirkulár, komplet.
Hriadeľ vypínač hviezda - trojuholník, zásuvka, 2 ks klinové remene.
Okrem hriadeľa a rámu sú všetky
veci čisto nové. Cena dohodou (
0904 593 419.
Ä Predám cirkulár (270) ( 0908 981
028.
Ä Predám stojanový cirkulár na 380
V. Výška stola 80 cm, šírka 52 cm,
dĺžka 66 cm (85) ( 0949 319 337.
Ä Predám elektrické píly, žltá zn.
McCulloch, 1400 W (30 €) Zelená
zn. Profi E 1.7 (45 €) ( 0951 265
152.
Ä Predám kováčsky zverák, iba
osobný odber (80) ( 0950 463
571.
Ä Predám plne funkčnú, párkrát
použitú vibračnú brúsku S1B- 90 x
1 8 7 F 1 3 5 W , s ro zm er om p r e
b r ú sn y p a p i e r 9 0 x 1 87 m m a
brúsne kotúče pre flexku, 2 ks - 125
x 7,0 x 22,2 a 7 ks - 150 x 8,0 x 22,2,
všetko spolu za (25 €) ( 0948 529
882.
Ä Predám motorovú pílu MS 290, rok
výroby 2008, výkon 3 kW. Veľmi
zachovalá, používaná na prácu okolo domu (250) ( 0948 032 721.
Ä Predám továrenský cirkulá r s
ko š o m a stol om , m o tor 4 kW ,
funkčný + dohoda (250) ( 0949

808 832.

Ä Predám CO2 zváračku s fľašou.

Max 1 hodinu použitá (650 €) (
0908 136 674, e-mail :
Lucky_Strike@ azet.sk
Ä Predám motorovú pílu Stihl 461.
Rok výroby 2017 (350) ( 0907
109 320.
Ä Predám kompletný set, pílka plus
batéria plus nabíjačka 2 x reťaz
(180) ( 0911 914 890.
Ä Predám plne funkčnú motorovú
pílu Stihl MS 441 bola používaná
jeden rok v hore (400) ( 0915 471
246.
Ä Predám továr enský cir kulár s
k o šo m a sto lo m , m ot or 4 kW ,
funkčný, + dohoda (250) ( 0949
808 832.

Ä Predám starú kovovú mazničku na
premazávanie vazelínou. Plne
funkčná (15 €) + dobierka. Kontakt
mailom alebo na ( 0902 716 990.
Ä Pre dám veci na zváran ie
plameňom: 1. Rukoväť U4 (45 €) 2.
Nástavec 14-20 (21 €) 3. Tesnenie
do nástavcov 4. Nahrievacia hubica 3-DH3 ( 0945 508 912.
Ä Predám benzínovú pílu priemeru
400 mm, plne funkčnú (300) (
0905 895 779.
Ä Predám cirkulár, stôl + výkyv. 4 kW
motor, plne funkčný, 3 kotúče + 30
m kábel (250 €) + dohoda. JakubOrsula@ zoznam.sk ( 0904 160
180.
Ä Predám Hilti SF10 WA22 set: Stroj
a nabíjačka, top stav. Dobierka
možná (250) ( 0940 538 611.
Ä Ponúkam starý typ brúsky aj na
ND, je plne funkčná ( 0998 899

899.

Ä Predám funkčný hupcug, nosnosť
3,2 t (80) ( 0901 707 836.

Ä Predám novú stolovú dvojkotúčovú
brúsku. Pošlem aj na dobierku (31)
( 0950 338 339.
Ä Predám motorovú pílu Husqvarna
350 používaná pri stavbe r. domu.
Nebola využívaná v ťažbe všetko
originál (240) ( 0911 149 871.
Ä Predám ponorné kalové čerpadlo
Sigma NFMU, čerpadlo je 1 rok po
GO, málo používané. Motor 230 V
(100) ( 0905 151 455.
Ä Predám zverák na trubky, Pionier
(75) ( 0949 373 164.
Ä Pre dá m no vý l aserový me ra č
vzdialeností do 100 metrov. Má
viacero funkcií. Cena (39) plus
pošta ( 0905 486 644.
Ä Predám zverák na pracovný stôl
(45) ( 0949 373 164.
Ä Predám ručnú pumpu na naftu KS
32, sacie potrubie sa dá predĺžiť
alebo skrátiť, ako nová ( 0917
971 754.
Ä Predám obnovené čerpadlo Sigma
25- SVA-II-LM- 90, nová oska,
ložisko a tesnenie, max. prietok 48
l/ min., max. tlak 3.3 bar,. elektromotor 3-fázový, 1400 ot./ min. 1,1
kW (90) ( 0908 895 780.
Ä Predám úplne novú motorovú pílu,
ešte ani raz nepoužitú, komplet
ešte zabalenú v krabici, s príslušenstvom (100) ( 0915 300 211.
Ä Predám hĺbkomer Somet made in
Czechoslovakia, dĺžka 250 mm,
zachovalý, skoro nepoužívaný. V
prípade záujmu pošlem aj na dobierku ( 0944 127 171.
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