
Predám Mercedes
Benz E - 220 CDi - A.
Šedá metalíza, auto-
mat, 110 kW, nafta,

bez korózie, 346
tis.km. Po kúpe me-

nený olej v motore, fil-
tre, nová batéria.

Tónované sklá, multi-
funkčný volant a

mnoho ďalších dopl-
nkov. Motor je v

poriadku, vozidlo bolo
servisované. Dohoda

istá. Treba vidieť a
vyskúšať (5.000 €) (

0915 035 353. 

ÄPredám Seat combi/ 15,
prvý majite ľ, v dobrom
s tave ,  bez  po ruchy a
korózie. Servisované v NR,
tis. km, elektrické okná,
autorádio, strešný nosič
ABS, airbag, posilňovač
r i aden ia ,  cen trá lne
zamykanie, klimatizácia,
CD prehrávač (3.350 €) (
0908 541 342. NR

ÄPredám Volkswagen Pas-
sat B7/ 11. K autu je ser-
visná knižka, úplná ser-
visná história, ako nové
bolo kúpené v SR 23/ 11/
2011. Na aute menené
rozvody, olej v DSG + filter
+ preplach + nastavenie
olej v motore + všetky fil-
tre. Komplet brzdy predok
zadok. Pravidelný servis,
posledný v 231 865 km.
apríl 2020, 2 x kľuč a 2 x

k ľuč  od zabezpečenia
Zeder proti krádeži ABS,
airbag, alarm, posilňovač
riadenia, xenónové reflek-
to ry ,  cen t rá lne
zamykanie, klimatizácia,
CD prehrávač, elektrické
okná, elektrické zrkadlá,
kožený interiér, metalická
farba, hliníkové disky, im-
mob i l i zé r ,  pa lubný
počítač, hmlovky, tempo-
mat, autorádio, parkovací
as istent (10.000 €) (
0907 035 419. KE 

ÄPredám Peugeot 308 Al-
lure 1.6/ 16, Blue HDI 100
k, jediný užívateľ, 84 600
km.  Bezk ľúčové š tar-
tovanie, manuálna 5-st.
prevodovka, aut.  dvo-
jzónová klimatizácia, do-
tyková obrazovka, tempo-
mat, zimné aj letné kolesá
na Al diskoch 16“ Topaze,
dojazdové rezervné
koleso, hlavové, bočné air-
bagy, automatické uzam-
knutie vozidla pri rozjazde,
el. sklápateľné spätné
zrkadlá po uzamknutí voz-
idla a i. Vozidlo je po kom-
pletnej servisnej prehliadke
v decembri 2019 (11.900 €)
( 0905 520 508.

ÄPredám Audi Q7/ 06, prvá
majiteľka, 2967 ccm, 171
kW - 232 PS, 4 x 4, diesel,
177 tis. km, čierne, alarm,
posilňovač riad., ABS,
ESP, ASR, BAS... aut. kli-
mat izác ia,  e l .  p redné
okná, ťažné, sedadlá a el.
zrkadlá, navigačný systém,
tempomat, koža, tónované

sklá, vyhrievané sedadlá
a zrkadlá, dažďový sen-
zor ,  xenónové sve t-
l ome ty . . .  Voz id lo
pravidelne servisované,
garážovane,  vše tko
vymenené - olej, f iltre,
vzduchové f i l t re .
zariadenie (13.300 €) (
0903 210 582. BA

ÄP r ed ám  „ re t ro  au to “
Škodu 120 L, model M, vo
veľmi zachovalom stave.
Rok výroby: 01.01.1984.
Vozidlo má menšie chyby
krásy, primerane k svojmu
veku. K vozidlu predávam
motor s prevodovkou a
mnoho náhradných dielov
-  c h l ad ič ,  r ad iá t o r
kúrenia... = nové diely a
veľa starších náhradných
dielov. Vozidlo má v súčas-
nosti zimné pneumatiky, sú
k nemu aj letné pneumatiky
na diskoch, ťažné zaria-
denie. STK a EK platná do
16.10.20 20 ,  k on t ak t
denne v čase od 13. - 20.
hod. Seriózni záujem-
covia! Super cena aj s
dielmi. Nevolať AAA, ani
iné autobazáre (1.000 €)
( 0905 270 409. 

ÄPredám Opel Grandland
X Turbo Dynamic 1.6 D/
18, 31. t is.km, Euro 6,
1.560 ccm, 88 kW - 120



PS. Navigačný systém, Blue-
tooth, MP3, AUX, USB, start/
stop, parkovacie senzory, bi-xe-
non, LED, ABS, ESP, PDC, kli-
matizácia, airbag, tempomat,
Isofix (9.800 €). jindrich.veres@
pobox.sk. BA

ÄPredám Nissan Almera 1.5/ 02, 66
kW, 1497 ccm, 66 kW - 90 PS,
Generácia vozidla: N16, P, M5,
benzín, 5-dver., 210 tis. km, modra
metalíza, airbag 2 x, posilňovač
riad., Isofix. Manuálna klimatizácia,
centrálne uzamykanie, el. predné
okná, rádio, lakťová opierka,
hmlové svetlomety, immobilizér,
ťažné zariadenie, sezónne prezu-
tie - po dohode platné EK, STK do
12/ 2020, mechanicky vo veľmi do-
brom stave, má trochu koróziu, má
buchnutý predok - nič vážne, treba
vymeniť štartér, ale inak ide aj s
týmto. ABS, Airbag, alarm, cen-
trálne zamykanie, klimatizácia, el.
okná a zrkadlá, metalíza, hmlovky,
autorádio (400 €). Možná dohoda
( 091 9028 616.

ÄPredám Škodu Fabia combi/ 04.
1198 ccm, 47 kW - benzín, hnedá
svetlá metalíza. Vozidlo je po
prvom majiteľovi, plne funkčné.
STK a EK platná do roku 2022.
Letné, zimné obutie. Centrálne
zamykanie, Elektrické okná,
metalická farba (1.450 €), pri
rýchlom jednaní zľava ( 0903
774 744.

ÄPredám Audi A4 Avant 2.0 Tdi/
15, diesel, 1 968 ccm, 103 kW -
150 PS, 8-st. automat, predný po-
hon, combi, STK + EK, čierna
metalíza, fólie + certifikát, Euro 5,
ABS, ADS, ASR, EBS, airbag
spolujazdca a vodiča, bočné
vpredu, okenné, 10 x, start stop
systém, ASR, DSC, ESP, immobi-
lizér, Isofix, systém kontroly tlaku v
pneumatikách, rádio + CD + MP3,
alarm + DO, 2 x kľuč, el. okná 4 x a
zrkadlá, komplet v elektrike, fólie,
Handsfree, mt, klíma 4-zónová,
navigačný systém, tempomat,
tónované sklá, vyhrievané se-
dačky a zrkadlá, b luetooth,
Handsfree, LED svietenie +
bixenony, parkovacie senzory
vzadu a vpredu, el. ovládanie ku-
fra, dažďový senzor, Al disky so
z imnými  pneu 225 /  50 /  17 ,
hmlovky, LCD panel, ostrek-
ovače svetlometov, full výbava
okrem kože (11.900 €) ( 0944
241 192. GA

ÄPredám Škodu Superb 2.0 TDI
CR Elegance DSG/ 15 - doho-
dou. Auto je v dobrom stave.
Naliehavý predaj. Potrebujete ju
rýchlo predať. Vlastimil.Stolba@
centrum.cz

ÄPredám BMW X1 xDrive 2.0d
Sport Line/ 15. Navigácia, airbag,

ESP, PDC, ABS, ASR - blue-
tooth, USB, AUX, bi-xenon, LED,
klimatizácia, 140 kW, start/ stop-
Euro 6, 1995 ccm, Smart Key,
132. tis.km, parkovacie senzory
(8.600 €). janosicka@ pobox.sk

ÄPredám VW Golf 4/ 01, 1896
ccm, 96 kW - 131 PS. Generácia
vozidla: IV 1J1, P, M6, diesel, 5-
dver., 241 tis.km, čierna metalíza.
Automatická klimatizácia, centrál
e, el. predné a zadné okná a
zrkadlá, DO, rádio/ CD + MP3,
lakťová opierka, 6-st. manuálna
prevodovka. Na aute vymenené:
baterka, brzdové kotúče s plat-
ničkami predné aj zadné, spojka
+ zotrvačník, rozvody, oleje a fil-
tre, geometria kolies. Dorobené
je aj  automatické zapínanie
svetiel pri štarte. K autu dávam
sezónne prezutie na elektrónoch
(2.650 €) ( 0911 158 060. LV

ÄPredám spo ľah l ivé aut íčko
Suzuki Liana/ 06, vo výbornom
stave. Je to 5-dver. strieborná
metalíza, benzín, 1328 ccm, 66
kW - 90 PS, manuál, 45 tis.km
skutočných. STK do 2/ 2022.
Auto bolo garážované a málo sa
na ňom jazdilo, je vo výbornom
stave. Jediná chybička je škra-
banec na jednej strane auta
(2.800 €) ( 0918 821 983. KE

ÄPredám Nissan Juke 1.6 l DIG-T
Nismo/ 15, CVT - M7 4 x 4 - doho-
dou. Nefajčiarske auto. Auto je v
hornom stave. Naliehavý predaj.
Nízka cena. karel-rek@ cen-
trum.cz

ÄPredám Renault Mégane 1.4/
2000, benzín, STK + EK 8/ 20,
199 tis. km. Letné pneu na Al
diskoch, zimné na plechových.
Klíma nie je naplnená. Dohoda
možná. Airbag, posilňovač riade-
nia, centrálne zamykanie, elek-
trické okná, metalická farba,
hliníkové disky, autorádio (450 €)
( 0903 748 514.

ÄPredám Audi A4 Avant Sport/ 19,
predvádzacie vozidlo - dohodou,
TFSI, 110 kW/ 150 k, 6MP, na-
jazdených 3 tis.km, garážované,
zrýchlenie 0 - 100 za 8,8 s.,
spotreba podľa WLTP je 7 l/ 100
km, bohatá príplatková výbava,
ide o predvádzacie vozidlo, zľava
16,5 % z pôvodnej ceny. ABS,
airbag, posilňovač riadenia, cen-
trálne zamykanie, klimatizácia,
e lek t r i cké  okná,  e lek t r ické
z rk a d lá ,  k ožený  i n te r i é r ,
metalická farba, hliníkové disky,
immobilizér, palubný počítač,
hmlovky, tempomat, parkovací
as i s t en t ,  s t r e š ný  nos ič .
jomakauf@ azet.sk 

PREDAJ
ÄPredám Hondu CB 600 F Hornet/

03, 71 kW, 50500 km, pri 48 tis.km
menený olej + filter, brzdová kva-
palina, oceľové hadice, zadný
kufor, tankvak a zadný nasta-
viteľný stojan v cene. 2 x kľuč,
padacie protektory. Ladený výfuk.
SK TP a ŠPZ, STK platná do 4/
2022. Spoľahlivý stroj. Bez ďalších
investícií. Dôvod predaja - druhé
moto, a toto je nevyužité. Dohoda
možná (1.900 €) ( 0948 027 667.
NZ

ÄPredám veľmi peknú motoru
Honda VTX 1300, málo jazdená,
v top stave, 31 tis.km (6.900 €) (
0907 147 072. PP

ÄPredám krásnu motorku Yamaha
Drag Star XVS 650A/ 98, 58 605
km. Ide o poctivú klasickú motorku
červenej farby, komplet pripravenú
na sezónu - garážovaná, výmena
oleja, filtrov a sviečok. Nové pneu
Michelin Comander II, 2-r. baterka
a vymenený kardan. Chopper má
úplne všetko - vysoké plexi,
prídavné svetlá, padák, prednú
koženú rolku, zadnú opierku spolu-
jazdca, zadný nosič, kožené sedlo
vyrábané na mieru - znížené,
predný rám blatníka, zásuvka na
zapaľovač a USB (4.800 €) (
0905 587 426. BA

ÄPredám krásnu a zachovalú zate-
plenú kvalitnú bundu na motorku
alebo bežné nosenie. Veľkosť M.
Dĺžka 63 cm, šírka 43 cm, šírka v
podpazuší 37 cm a dĺžka rukávov
60 cm (48 €) ( 0903527323. IL

ÄPredám Harley - Davidson/ 19,
Fat boy 114/ 19, 5 tis.km. Doda-
točná inštalácia: výfuk, pohodlné
sedadlá, čelné sklo, taška. Je
možný odpočet DPH, je možná
výmena za BMW R 1250 GS
(18.900 €) ( 0919 166 002. SC

ÄPredám Kawasaki Z1000/ 14, s
ABS. 104,5 kW/ 142 k. Motorka je
ako nová, 100% stav. Prvý ma-
j i t e ľ .  O r i g iná lny  s t av .  Ne-
havarovaná. Farba čierna matná.
Veľmi pekná. Servisná knižka.
Kúpená a servisovaná v značko-
vom servise na Slovensku, 4700
km (8.150 €) ( 0918 819 462. ZA

ÄPredám skúter Honda FJS 600
Silver Wing/ 03, 41 tis.km, 37 kW,
originál výfuk, pribalím 2 nové
cestovné tašky, navigáciu (2.200
€) ( 0905 744 656. NZ

ÄPredám Hondu XL 600. Chybná
rozvodová reťaz. Dôvod predaja -
odchod do zahraničia. Možná do-
hoda na cene (500 €) ( 0907
905 274. HN

ÄPredám Yamahu YZF 450/ 09 po
GO motora, repasované tlmiče.
Viac info po tel. (2.300 €) plus do-
hoda ( 0908 393 690. PU

ÄPredám pár krát použitú integrálnu
prilbu Shark Spartan Carbon,
čierna, s červeným zvýraznením.
Veľkosť L, kupovaná 09/ 2019,
originál faktúra na záruku plus
záruka Shark 5 rokov od regis-
trácie, prilba je nepoškodená, pin
lock je súčasťou, pôvodná cena
439, ako darček priložím prilbu
škrupinku Cast Choppers, veľkosť
L a celotelový nepremok Spyke
2XL, nepoužívaný, na vysokú
postavu, zdarma (250 €) ( 0918
193 271. TN

ÄPredám skúter Sym Jet 4 125i,
veľmi málo jazdený, len 840 km, 2
kľúče, pridávam k tomu prilbu a
zadný kufor. Dôvod predaja -
nevyužité (1.000 €) ( 0907 093
899. NZ 

PREDAJ
ÄP redám Iveco  E uro  Cargo

120E25. EEV/ 11, 753171 km.
manuál VIN 043 185 kW, mo-
to rová  brzda ,  k l imat izácia,
nezávislé kúrenie, 2 x posteľ,
vzadu na vzduchu, stav pneu: 80%
(8.280 €) ( 0914 666 222. LV

ÄPredám autobus Scania Irizar/
04, VIN 476, 481530 km (13-000
€) ( 0914 666 222. LV

ÄPredám Tatru 815/ 85, 89563 km,
pojazdné, platná STK a EK do 10/
20, tachograf 21.03.2021. Motory
v poriadku. Minulý rok prešli kon-
trolou, v servise IJ servis BA.
Brzdy a komponenty (6.500 €) (
0903 286 646. BA
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ÄPredám Volvo FM 13.440/ 08,
cisterna na potraviny, 6 x 2. Euro
4, VIN 950, 966986 km, 324 kW,
objem 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, výdaj,
tlač, teplota, pamäť, ťahanie
mlieka - elektricky a aj hydromo-
torom (27.480 €) ( 0914 666 222.
LV

ÄPredám hydraulické čelo, všetko
plne funkčné, už zdemontované,
možnosť odskúšať, dohodou (
0905 806 804. TT 

ÄProdám soupravu tandem - top
stav. Auto - valník Volvo FH 440/
08, 1 300 tis.km, klimatizace,
tempomat, elektrické střešní
okno, vysílačka, tachograf cejch
na 2 roky. Přívěs - Van Hool typ
2K0018, r .v.  2008. Vše plně
funkční, drobné kosmetické vady,
STK do 2021/ 01. TP a foto přílo-
hou. Cena soupravy 320.000 Kč
bez DPH (12.800 €). Více infor-
mací: Stanislav Hovězák ( +
420 605 280 590. CZ

ÄPredám Mercedes-Benz Actros
2536/ 03, 6 x 2, cisterna na LPG/
plyn, ADR, Euro 3, 964826 km,
objem: 22000 L, poloautomat, 3
pedále, hydraulika, motorová
brzda, kl imatizácia, Fe nad-
s t av ba ,  z adná  z dv í hac ia
náprava, stav pneu 5%, váha
14940 kg, celková hmotnosť
25000 kg (27.480 €) ( 0914 666
222.

ÄPredám Microcar M19 1200
sklápač, chýba valec vyklápania
Kiper, motor naftový Lombardini
štvorvalcový. objem 1222 ccm,
funkčný, treba vymeniť žhaviče,
bez dokladov, dohoda, dlhšie od-
stavený, potrebné spojazdniť
(1.000 €) ( 0915 802 828. ZV 

ÄPredám ťahače: Volvo FH 13.500
Lowdeck/ 19. Euro 6, VIN 496 +
FVG Flexliner, podvalník na 3 ťa-
hače, VIN 176, diesel, VIN: 496 +
176, Odpočet DPH, 1368 km,
Euro 6, automat, motorová brzda,
hydraulika, klimatizácia, nezávislé
kúrenie, 2 x posteľ, 1 x nádrž,
chladnička, vpredu na vzduchu,
bixenony, svetelná rampa, line as-
sistent, núdzové brzdenie, sle-
dovanie mŕtveho uhla, stav pneu
100 % (238.800 €) ( 0914 666
222. LV

ÄPredám diaľkový autobus Karosa
í LC 936.1037/ 97, 188 kW, 9834
ccm, 351 tis.km, diesel diaľkový
(3.100 €) ( 00420 773 333 434.
CZ 

ÄPredám DAF CF 85.340/ 05,
cisterna na mlieko, 6 x 2, 250 kW,
Euro 3, 537903 km, 16 000 l, 2 ko-

mory, automat, retardér, klima-
tizácia, zadná zdvíhacia náprava,
stav pneu 10%, Al disky, váha
10200 kg, celková hmotnosť
26000 kg (12.500 €) + DPH (
0914 666 222.

PREDAJ
ÄPredám spodnú časť motora 1.9

TDi, 77 kW, s kódom motora
BXE, motor je z koncernu Volk-
swagen a je určený pre: Škoda
Octavia, Passat, Volkswagen,
Seat Leon atd., spodná časť mo-
tora je kompletná, bez známok
poškodenia, motor BXE je to-
tožný s motormi BJB, BKC, po
malej úprave sa prerába na kód
motora  BLS,  motor  ma l  na-
jazdene 152 tisíc km, na motor
poskytujem záruku 3 mesiace,
cena spodnej časti motora BXE je
(240 €), doveziem zadarmo až do
vášho servisu tel. 0950 705 723.

ÄPredám Ford Focus MK1, 74 kW,
1.8 TDCi, na náhradné diely, do-
hodou ( 0950 214 803. CA

ÄPredám letné pneu na diskoch,
235/ 45 R17 (450 €) ( 0911 444
234. ZA

ÄPredám strešný nosič originál na
Renau lt  Mégane IV, Grand-
coupé, pod názvom „hliníkové
strešné tyče QuickFix“. Tyče
majú maximálnu nosnosť 80 kg a
uzamykanie na kľuč. Minimálne
využité, prakticky ako nové.
Súčasťou 4 x kľúč . Odber je
možný LEN osobne v Trnave.
Kontaktujte ma prosím len for-
mou SMS (100 €) ( 0944 385
571. TT 

ÄPredám vyhrievaný volant Por-
sche Cayenne 958-I I ,  nová
čierna koža, perforovaná a čer-
vený kožený pásik. Holý, model
pre auto (250 €) ( 0948 777 444.
MT

ÄPredám predné svetlo Volk-
swagen Passat B6, čočkové,
číre. Paraboly svetiel aj sklá sú
bez známok poškodenia, úchyty,
držiaky tiež bez poškodenia,
súčasťou predných svetiel sú
automaticky kompletné žiarovky,
originál náhradný diel z koncernu
V, cena za jedno svetlo je (40 €),
ak chcete pár, tak (80 €), môžem
poslať poštou, poštovné bude 8 €
( 0950 705 723.

ÄPredám 6-stupňovú prevodovku
určenú pre motory 2.0 TDi 103
kW - 125 kW, kód prevodovky

JLU, je zameniteľná s kódmi
prevodoviek HDV, GRF, JLU,
KQN, KNS, KXX, LHD, NFP a
iné, prevodovka sa používa v
celom VW group - Škoda Octa-
via, Passat, Golf, Seat atd., na
prevodovku poskytujem záruku 3
mesiace (250 €), doveziem až do
vášho servisu, je vo veľmi do-
brom stave, stredový hriadeľ bez
vôle ( 0915 440 280. MT

ÄPredám na Škodu Superb 2:
chladičová stena 2.0 tdi, 125 kW
commonrail (300 €), chladičová
stena 2,0 tdi 103 kW (300 €) a 1,9
tdi (250 €), zadný nárazník (120
€), zadný nárazník biely (120 €),
zadný kufor biely a čierny (150 €),
zadný kufor 9157 (150 €), dvere
čierne (70 €) kus, začínajúca
povrchová hrdza naspodku,
dvere 9157 sedan (120 €) kus,
bez hrdze, pyro pásy predné (80
€), pyro pásy zadné (80 €), airbag
vodičov (80 €), spolujazdcov (70
€), kolenný (70 €), strešné airbagy
(40 €) kus, volant (100 €), zadné
svetlá sedan (30 €) kus, zadná
náprava Superb (50 €), ABS
1k0614517dd, rj 1k0907379bh
(100 €), rádio Columbus - nemám
od neho kód, volant Superb 2, mo-
tor 2,0 tdi 125 kW cfgb prevodovka
manuálna 6-rýchl., kxz prevo-
dovky: 2,0tdi 125 kW kxz (350 €),
2,0 tdi 103 kW kxx (250 €), 1,6 tdi
77 kW mtg 5-rýchl (300 €), dsg
125 kW mfm (500 €), dsg 103 kW
pbf (500 €), mám k nej aj zotr-
vačník (100 €), dsg 7-rýchl. MPJ
(800 €). Prevodovka 2,0 tdi 125
kW 4 x 4 NFM (500 €) ( 0950
387 512. LM

ÄPredám kvalitnú kompletnú sadu
ramien - ramená prednej nápravy.
Sada ramien je komplet 12 -dielna,
ktorá je vhodná a typovo sedí na
viacero vozidiel. Ako napríklad:
Audi - A4 B5, A4 Avant 95-01, A6
C5, A6 Avant 97-04, VW Passat
B5, B5,5, Passat Variant 96-05 a
Škoda Superb - 3U4, 02. Sada je
nová, nepoužitá. Cena za celú
sadu (130 €). Viem to zaslať
kuriérom + cca 5 €. Najlepšie volať
( 0951 298 845. PO

ÄPredám na náhradné diely VW
Golf 5 v dobrom stave - 4 dvere
plus drobnosti ako pás, hmlovky,
koberce a iné plasty. Auto málo,
90 tisíc km a prvého majiteľa, čiže
aj sedačky boli v top stave, len sú
zaprášené, trocha pretepovať a
sú tip- top (150 €) ( 0907 625
517. NR

ÄPredám orig. Al disky Škoda 6,5J
x 15H2 5 x 112 ET50 (180 €) (
0908 052 809. BJ

ÄRozpredám Ford C-max 1,6
TDCi na náhradné diely. Od roku

2004 po 2010, treba volať, super
ceny ( 0910 862 870. HC

ÄPredám predný brzdový systém
Octavia 2 RS (89 €),  predné
tlmiče a otoče (79 €) ( 89 €) (
0917 920 348. GA

ÄPredám použitý, ale zachovalý
strešný box značky Thule Pacifik
100. Rozmery: d-139 cm, š-90
cm, v-39. Max. nosnosť je 50 kg,
Cena dohodou. Kontakt: miropi-
esok@ post.sk ( 0902 207 090.
BR

ÄRozpredám Škodu Octavia 1.9
tdi, 77 kW, kód motora BXE, kód
prevodovky JCR, farba strie-
borná, predná kapota (130),
chrómová maska (40), predný
nárazník (130), predný blatník
(70) kus, predne svetlá (50) kus,
predná stena s chladičmi (130),
dvere kompletné (70) kus, zadný
kufor (70), zadný nárazník (60),
zadné svetlá (20) kus, sedačky
celý set (30), baterka (30), motor
komplet ustrojený (700), prevo-
dovka (250), ostatné veci doho-
dou ( 0950 705 723. MT

ÄPredám originál elektrónové
kolesa Škoda Octavia 5 (220 €)
( 0911 466 788. MI

ÄPredám znak Ferrari (8 €) (
0903 348 302. NM

ÄPredám svetlá na Citroen Ber-
lingo, r.v. 2002-2008. Predný ľavý
svetlomet, zadný kryt pravého
svetlá, brzdové stop svetlo, doho-
dou ( 0903 307 199. RA

ÄPredám zimné kolesá na Nissan
Qashqai 16" (99 €) ( 0907 855
559. MA

ÄRozpredám na diely Volkswagen
Golf 1.9 tdi, 66 kW: predná kapota
(60) ,  p redný nárazník  (60),
predný blatník ohnutý (10 €) kus
svetlá (20) kus, stena s chladičmi
(50), dvere (30 €) kus, zadný
kufor kompletný (40), motor kom-
plet ustrojený 1,9 tdi 66 kW (500),
ak dáte na výmenu váš zadretý,
tak (300), prevodovka (150),
servo riadenie (40), kolesá (40),
kus, ostatné veci dohodou (
0950 705 723. MT

ÄZlatých Moravce - 3,5-izb. byt po
kompletnej rekonštrukcii, 75 m2,
na 2. /  7 posch., s balkónom,
prešiel kompletnou rekonštrukciou
cca pred 8 rokmi. Boli vymenené
všetky rozvody, nové stierky, nové
plávajúce podlahy vo všetkých
izbách, nové dlažby v kuchyni,
chodbe, WC, kúpeľni a v polizbe,
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všetky okná plastové, nové ob-
ložkové zárubne nové interiérové
dvere, vstupné bezpečnostné
dvere (85.000), ( 0905 980 997.

ÄNitra - 2-izb. byt 62 m2 v širšom
centre mesta, 10 min. pešo k OC
Mlyny, na 3. poschodí v tehlovej by-
tovke, s dostupným parkovaním,
obchodnou sieťou a v blízkosti
autobusovej zastávky MHD. Byt je
po komplexnej rekonštrukcii - plas-
tové okná, rozvody elektrickej en-
ergie, vody, kanalizácie, nové
omietky, obklady, dlažba a pláva-
júca podlaha. V kuchyni je príprava
na montáž kuchynskej linky a
spotrebičov ( 0903 659 539.

ÄTrenčín - priestranný 3-izb. byt na
ulici Pred Poľom pred Kubrou, 72
m 2  +  b a l kón  a  l ogg ia ,  na
1.poschodí tehlového bytového
domu, dve pivnice. Garáž 22 m2
s montážnou jamou cca 20 m od
domu nie je v cene. Dispozične byt
pozostáva zo vstupnej chodby,
jedálne s východom na balkón,
kuchyne s  komorou,  dvoch
nepriechodných izieb, obývačky s
východom na loggiu, kúpeľne a
samostatnej toalety, je v pôvod-
nom s tav e ,  vhodný  na  rek-
onštrukciu (89.000) ( 0905 931
036. 

ÄNové Zámky - 3-izb. byt po čias-
točnej rekonštrukcii, prerobený
na 4-izb., neďaleko stanice,
81,62m2, na zvýšenom prízemí -
po čiastočnej rekonštrukcii: elek-
trina, sadrokartón - byt disponuje
klimatizáciou - bytový dom je
zateplený, menené stupačky,
nová strecha (75.000) ( 0910
183 535.

ÄHumenné - pekná garsónka so
zariadením, po kvalitnej rek-
onštrukcii na Sídlisku 3, dostupná
ihneď, 24 m2 - nová rekonštruk-
cia marec 2020 - komplet v celom
byte nové stierky, steny a stropy /
FP1 - vyrovnanie podlahy niveli-
začnou stierkou - nová kvalitná
plávajúca podlaha, zosilnený
povrch - nové elektrické rozvody -
nová kuchynská linka, - predáva
sa so zariadením (práčka, sporák,
chladnička) - vymenené plastové
okná, nový tel. vrátnik - murované
jadro (29.500) ( 0908 539 248.

ÄDetva - 3-izb. byt, 80 m2. Byt sa
nachádza v zrekonštruovanom
bytovom dome na 4./8 posch., s
výťahom. Priestranná vstupná
chodba so špajzou, kúpeľňa,
samostatné WC, kuchyňa, pries-
tranná obývačka, veľká detská
izba s loggiou a spálňa. Všetky
izby sú nepriechodné. Byt prešiel
č ias točnou rekonštrukciou,
vymenené plastové okná, nová
kuchynská linka, stierky (65.000)
( 0949 833 900.

ÄMalacky - 2-izb. v centre, na 4./ 5
posch., 63 m2, s vlastným kúrením,
a s oddeleným WC. Byt je zrek-
onštruovaný, nová plávajúca pod-
laha, nová kuchynská linka s elek-
trickou rúrou a indukčnou varnou
doskou (116.550) ( 0915 831
165.

ÄMartin - 1-izb. byt - Košúty I, v zate-
plenej panelovej bytovke s plas-
tovými oknami, na 1.poschodí. Ori-
entácia - juh, prešiel rekonštruk-
ciou - stierky, nové rozvody vody a
elektriny, nové stupačky, chodba -
dlažba,  p láva júce pod lahy,
stierky, nové vchodové dvere,
murované jadro. K bytu prináleží
pivnica. Nachádza sa v lokalite s
dobrou dostupnosťou a komplet-
nou občianskou vybavenosťou
( 0949 833 900.

ÄRužomberok - 2-izb. byt na Žilin-
skej ceste, 62,5 m2, dve pivnice o
rozlohe 2 a 6 m2. Kúpeľňa prešla
kompletnou rekonštrukciou. V
byte sú plastové okná a pre-
brúsené parkety. V bytovke boli
vymieňané stúpačky, strecha,
má nový výťah. Vykurovanie je
zabezpečené prostredníctvom
teplárne. Náklady na dve osoby
sú 160 € (69.000 €) ( 0915 088
033.

ÄŽilina - 2-izb. byt, Ul. Antona Ber-
noláka, 55 m2, čiastočná rek-
onštrukcia, na 1./ 8 posch. - nie
prízemie, v zateplenom paneláku
- Nový bulvár. Byt je čiastočne
zrekonštruovaný, plastové okná,
kuchyňa prepojená s obývačkou,
murované jadro po staršej rek-
onštrukcii, v izbách parkety, má
balkón v kuchyni a loggiu v izbe,
orientácia bytu juh a západ (
0905 916 217.

ÄMalacky - 3-izb. byt h na ulici
Ľudovíta Fullu - sídlisko Juh, na
6./ 8 posch. v bytovom dome.
Vstupná chodba, kúpeľňa + WC,
kuchyňa + jedáleň, obývačka so
vstupom na loggiu, spálňa, det-
ská izba, pivnica na prízemí, vy-
bavený plastovými oknami so
žalúziami a sieťkami proti hmyzu.
V  spá ln i  a  v  de tske j  i zbe  je
laminátová podlaha, v obývačke
korková podlaha, na chodbe, v
kúpeľni a v kuchyni je keramická
dlažba (85.900) ( 0915 831 165.

PREDAJ
ÄPredám pianíno Scholze vo

výbornom stave, spolu s otáča-

vou klavírovou stoličkou (790) (
0950 356 450.

ÄPredám digitálne piano Kawai
CA63. Plne funkčné (970) (
0905 532 576.

ÄPredám gitarové kombo Laney
LX 65R, rok používané, 100%
stav. Ideálne do skúšobne (130)
( 0905 596 925.

ÄP re dá m  z a c hov a l ý  k l av í r :
výrobca Eduard Sieler - Liengnitz
z Viedne (1.300) ( 0944 311
459.

ÄPredám elektrickú basovú gitaru
Höfner HCT-SHB-BK-0. Štvor-
strunová cestovná bassgitara
Shorty Bass. Telo vyrobené z
lipy, skrutkovaný javorový krk s
menzúrou 760 mm, osadený pali-
sandrovým hmatníkom s 22
pražcami. O ladenie a intonáciu
sa stará kovová kobylka Fixed
Tailpiece/ Bridge, sada mechaník
Single Nickel a nultý pražec so
šírkou 42 mm.  P o zapo jen í
nástroja do zosilňovača snímač
Hofner Humbucker v polohe pri
kobylke. Snímač sa ovláda pomo-
cou dvoch potenciometrov Vol-
ume a Tone. Farebné prevedenie:
Black. Basa je vo veľmi dobrom
stave, kupovaná len nedávno +
originálne puzdro, kábel a pás
Ernie Ball (100) ( 0908 072 163.

ÄPredám ručne vyrábanú fujaru z
čiernej bazy. Vhodné ako darček.
Bližšie informácie po telefóne, v
ponuke sú rôzne prevedenia -
veľkosti, zdobenia a ceny ( Emil
0944 282 019

ÄPredám ústnu otočnú harmoniku
značky Johann Schunk - Burgtor,
vyrobená v r. 1937. nepoužívanú.
Okolo osi je 6 harmoník, každá v
inej tónine C, G, D, A, B, F, ne-
poškodená, nepoužívaná, v
originálnej krabici s č. 856. Pri
vážnom záujme je dohoda na
cene možná. Ponuku zasielajte
na mail ergo@ centrum.sk,

ÄPredám heligónku Popular, dvo-
jradová, dvojhlasná, ladenie CF,
lacno ( 0918 527 678.

ÄPredám 80-basový akordeón vo
veľmi dobrom stave, ako nový,
kufor, k tomu folklórne remene (
0950 631 152.

ÄPredám krásnu harmoniku 120" v
super stave. Ma prekrásny vzhľad
a ešte lepší zvuk, komplet puzdro,
bezchybný stav (460 €), malá do-
hoda možná ( 0948 892 626. 

ÄPredám celé husle s puzdrom a
sláčikom ( 0915 552 028.

ÄPredám subwoofer, značka Lo-
gitech 240 V, hrá pekne, má
basy, nechrčí ani nič podobné (25

€), môžeme sa dohodnúť, sub-
bo f e r  j e  s a m oz r e j m e  bez
reprákov - treba dokúpiť ( 0951
164 562.

PREDAJ
Predám  Bibliu, vyd. 1904,

podľa orig. 1613 Karlického
(100 €) ( 0948 235 404. BB

ÄPredám súbor: Jožo Nižňánsky
11 kníh, Andrej Štiavnický 5 kníh,
Emo Bohúň, L.N.Jégé, Ján Čajak
ml., Laco Zrubec. Spolu 20 kníh +
Gogoľ k tomu. Knihy sú vo veľmi
dobrom stave. Kto má záujem,
píšte na mail, SMS. Inde takýto
komplet nezoženiete. Dohoda (
0949 455 820.

ÄDaru jem s ta rš ie  kn ihy ,  len
osobný odber alebo do knižnice
( 0902 133 458. 

ÄPredám romantickú knihu od
Kathar ine Wilson: Láska po
taliansky. Kniha je nová, nepošk-
odená. Odber možný v Bratis-
lave, Trnave a Prešove, pošlem
aj poštou (5) ( 0949 277 449.

ÄPredám knihy vo veľmi dobrom
stave: S. Brownová: Mrazivý
záv an  (6  € ) ,  R .  Jamesová:
Krásna beštia (4 €), J. Crossová:
Búrka, uväznený v čase (3 €),
G.Poole: Akadémia ( 0944 834
425.

ÄPredám detektívky vo výbornom
stave, nepoškodené. Ceny sú ori-
entačné - dohoda možná. Mai-
gret a prípad Nahour - Georges
Simenon, Slovenský spisovateľ,
1978, 1. vydanie (2 €), Komisár
Maigret sa zabáva - Georges
Simenon, Smena 1966, 1.vy-
danie (2 €). Volať medzi 17. a 19.
hod. Tovar posielam na dobierku.
Ak ste nablízku, možnosť osob-
ného odberu po dohode. Cena +
poštovné ( 0944 145 702.

ÄPredám knihy Kuchtová - Tuto noc
nezaspím (3 €), Brasharesová -
klub putovných džinsov - navždy v
modrom (4 €) - zázračné džínsy (4
€), Rothschildová - Vždy správna
žena (4 €), Becnelová - Naučím ťa
milovať (3 €), Hoytová - Leopardí
princ (5 €), Coddington - Predohra
(3 €) ( 0949 047 570.

ÄPredám veľmi zachovalú knihu:
Pedagogická encyklopédia slo-
venská 1. zväzok. Kniha obsahuje
súhrn poznatkov o minulosti a
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prítomnosti pedagogiky, výchovy,
školstva a osvety na Slovensku v
slovníkovej podobe. Píše sa tu o
školách, o metódach výchovy od
čias Veľkej Moravy až po dnešok,
744 strán, 40 strán farebnej prílo-
hy (8) ( 0903 661 567.

ÄPredám knihy Harlequin - Zlatý ti-
tul: Jackie Merrittová - Tajemná
dcera CZ (1,50 €), tvrdý obal,
Lovestory plus: Christina Hamlett
- Temné tajomstvá (1,50 €) ,
hrubá, Stephanie Bancroft  -
Druhý pokus, zadná strana dole
kúsok fliačik, Gail Douglas - Ex-
pertka (0,80 €), rozpadnutá, zišlo
by sa zalepiť strany, Harlequin -
CZ  43  -  Jan i ce  Ca r te rová  -
Vánoční překvapení 62 - Ellen
Jamesová - Ohnivé srdce 66 -
Helen R. Myersová - Navarrone
69 - Emma Darcyová - Risk nebo
z isk  77  -  Emma Darcyová -
Nesplnený sen (1) ( 0904 510
415.

ÄPredám knihy Tajné životy, obe
časti, nepoškodené, raz čítané,
cena za obe spolu (12) ( 0949
278 961.

ÄPredám novú, nečítanú knihu v
top stave - Veľké pravdy v malých
príbehoch 2. Autori Pierre Le-
fevre a Bruno Perrinet. Vydal Lúč,
136 strán ( 0944 127 730.

ÄPredám novú, nečítanú knihu od
Alfonz Mária de Liquori - Vo
svetle večnosti - príprava na
smrť. Vydali redemptoristi, 336
strán ( 0944 127 730.

ÄPredám zachovalé knihy: román
v slovenčine od autora Iris Murdo-
chová - Čierny princ, 369 stánok
čítania. Vydavateľ Smena SÚV
SZM Bratislava. Mierne pošk-
odený obal. Inak bez poškodenia
(1,50 €), ďalej historický román z
roku 1985 v slovenčine, od autora
Gore Vidal - Mohol som byť prez-
identom, 536 strán čítania. Vy-
davateľ Pravda, edícia Maják Bra-
tislava. Tvrdá väzba s papierovým
obalom, ktorý je trošku poškodený
( 0904 430 286.

ÄPredám knihu Lauren Slayton -
Malá kniha štíhlosti (4). V dobrom
stave. Cena je pevná + 3,50 € do-
bierka poštou. Pri odbere viac-
erých kníh dohoda možná (
0950 400 727.

ÄPredám knihu „Vzpomínky na At-
lantidu“ z edície NEJ. Český text.
Cena dohodou ( 0903 923 299.

ÄPredám: Herec Antonín Novotný,
prvý f i lmový mi lovník, který
zmoudřel, stav výborný, čeština,
knihy zasielam poštou, alebo
knihy si môžete prebrať aj cez
víkendy osobne. Za stav a kvalitu
vždy ručím ( 0904 861 766.

ÄPredám ako novú knihu: Jak se
stát modelkou aut.  Milos lav
Svánovský - Váš sprievodca na
ceste za úspešnou kariérou, v
českom jazyku .  Obsahovo
výborná knižka ako na to s množ-
stvom dôležitých informácií a rád a
konkrétnych riešení. Adresy a
návrhy zmlúv atď. (7 €) + poštovné.
Uprednostňujem osobný odber,
ale posielam aj na dobierku, a pri
dobierke požadujem úhradu
poštovného vopred (7) ( 0903
661 567. 

PREDAJ
ÄPredám peknú predsieňovú

zostavu vo výbornom stave (
0905 269 658.

ÄZa odvoz dáme obývacie steny a
luster, sedačku harfa 3 + 1 + 1.
Viničné pri Pezinku, odber možný
ihneď ( 0903 536 300.

ÄPredám bledú komodu, 140 cm
dlhú, bez poškodenia, vo výbor-
nom stave (25 €) ( 0917 984
373.

ÄPredám posteľ s matracom a
úložným priestorom. Rozmer
postele 80 x 200 ( 0905 986
869.

ÄPredám malú obývaciu stenu (
0902 083 000. 

ÄPredám dvoj posteľ s úložným
priestorom. Dobrý stav, skrinka k
tomu zdarma ( 0902 050 116.

ÄP re dám  lame lový  roš t ,  ne-
používaný, zn. Lönset, 90 x 200
cm. Lokalita Bratislava, Ružinov
(30 €) ( 0907 532 393

ÄPredám stolík, priemer 60 cm, aj
so stoličkami, vo výbornom stave
(35 €) ( 0908 881 457.

ÄPredám zachovalú detskú izbu.
Posteľ, komoda, polička a písací
stôl z jednej série a zostava skríň,
písací stôl, polička a stôl pod tv z
druhej série. Dohoda možná. Pri
odbere komplet garniža grátis (
0918 579 339. Nitra

ÄPredám dve regálové skrine,
jedna šatníková skriňa a písací
stôl z kolekcie Magnolia ( 0908
997 729. 

ÄPredám peknú predsieňovú
zostavu vo výbornom stave (
0905 269 658.

ÄPredám starožitný nábytok: Ko-
moda A - š. 210 x h. 43 x v 226

(280 €). Komoda B - š. 117 x h. 48
x v. 80 (480 €). Zrkadlo - 105 x 84
(60 €). Príborník - š. 102 x h. 46 x
v. 226 (480 €). Vitrína - š. 113 x h.
35 x v. 150 (280 €). Mosadzný
luster (65 €)/ ks. V prípade záu-
jmu alebo ďalších otázok ( 0948
430 799. 

ÄPredám prebaľovací pult - drevo
(20 €). Lokalita Bratislava, Ruži-
nov ( 0907 532 393,

ÄPredám starodávny kredenc,
potrebné renovovať (109 €).
Predám Kastu, tiež potrebné reno-
vovať (105 €). Iba seriózni záujem-
covia, predávam spolu, nie zvlášť.
Poprosím SMS. Len východ. SK.
Mám toho viac, ak by mal niekto
záujem o väčšie množstvo. Kon-
taktujte ma cez SMS! ( 0949 230
838.

ÄPredám ratanovú dvojsedačku s
dvoma kreslami a stolíkom, vo
veľmi dobrom stave, vhodné na
krytú terasu, alebo do zimnej
záhrady. Ak máš záujem, volaj (
0908 461 005. 

ÄPredám sivú sedačku vo veľmi
dobrom stave Rozmer 2,39 m x
1,83 m ( 0904 422 431.

ÄPredám kvalitnú, rozkladaciu se-
daciu súpravu ( 0902 083 000.

PREDAJ
ÄKriváň - dvojpodlažný rodinný

dom a priestrannými izbami,
dvorom, záhradou a dostatkom
súkromia, prešiel čiastočnou rek-
onš t rukc iou ,  na  rov ina tom
pozemku 712 m2, zastavaná plo-
cha 343 m2. Na prízemí domu je
k dispozícii vstupná chodba,
kuchyňa, 2 izby, kúpeľňa s WC,
špajza. Poschodie riešené ako
pr ízem ie :  vs tupná chodba,
kuchyňa - toho času využívaná
ako 4. izba (129.000) ( 0911
855 199.

ÄLučenec - RD v tichej okrajovej
časti mesta, s priestrannými
izbami, terasou, dvorom, záhra-
dou, prešiel rekonštrukciou, na
rovinatom pozemku 358 m2, zas-
tavaná plocha 120 m2 + 20 m2
garáž. Na prízemí vstupná chod-
ba, priestranná kuchyňa z ktorej je
východ na terasu, 2 priestranné
izby - obývačka s murovaným
krbom, spálňa, jedna menšia izba
(135.500) ( 0911 855 199. 

ÄVýchodná - útulný rodinný dom
po rozsiahlej prestavbe, tehlový,
napojený na všetky IS, zast. plo-
cha 90 m2, na pozemku cca 650
m2 v pokojnej časti obce. K domu
patrí stodola, vhodná aj ako garáž,
prešiel takmer kompletnou rek-
onštrukciou: plastové okná, pláva-
júce podlahy, kuchynská linka na
mieru so spotrebičmi, keramické
obklady, nové elektrické rozvody,
rozvody vody, plynu, plynový kotol
so zásobníkom vody, samostatné
WC, priestranná kúpeľňa s roho-
vou vaňou (105.000) ( 0949 604
294.

ÄMalé Uherce okr. PE - RD, prešiel
rekonštrukciou. priestranná
chodba, kuchyňa prepojená s
veľkou jedálňou, 4 obytné izby,
kúpeľňa s WC, špajza. Dom je
zateplený, kúrenie plynovým kot-
lom. K domu patrí garáž a altánok
s krbom. Treba vidieť ( 0917
410 211.

ÄVarín, okr. ZA - rodinný dom po
rekonštrukcii, asfaltová prístupová
cesta, na rovinatom pozemku,
vstup z chodby do obývačky,
kuchyne, kúpeľne, pivnice a na 2.
poschodie, na prízemí podlahové
kúrenie, na poschodí radiátory. V
chodbe a v kúpeľniach dlažba, v
izbách laminátová podlaha,
plynový kotol. Na poschodí sú pri-
estranné dve izby s kúpeľňou a
WC, plastové okná, nové rozvody
e lek t r i ky ,  za tep lený  25  cm
polystyrénom, vodovod, elektrika,
kanalizácia, plyn ( 0905700 597.

ÄDolný Štál - 60 km od BA, 7-izb.
zrekonštruovaný RD nachádza-
júci sa v tichej slnečnej ulici,
úžitková plocha 2 x 120 m2, elek-
trina, plyn, kanalizácia, vodovod,
studňa, tehla, vstupná chodba,
izba so šatníkom, kuchyňa, ko-
mora, kúpeľňa, WC, garáž - vstup
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i z domu, poschodie: 4 x neprie-
chodná izba, obývacia izba,
kúpeľňa s WC, chodba, pozemok
600 m2, oplotený, vykopaná
studňa, hospodársky domček,
garáž -(109.000) ( 0948 923
777.

Ä Ivanka pri Dunaji - 4-izb. RD na
R už ov e j  u l i c i ,  na  rožnom
pozemku rozlohe 469 m2, jeho
rozmery 26 m x 18 m. Prístup na
pozemok je z dvoch strán. Dom je
kocka s plochou strechou, plyn,
elektrika, voda a kanalizácia.
Dom je v pôvodnom stave okrem
plastových okien na jednej strane
a je potrebná kompletná rek-
onštrukcia. Úžitková plocha
domu je 130 m2 (165.000) (
0918 599 853.

Ä Jasenie - čiastočne podpivničený
rodinný dom v Nízkych Tatrách, s
garážou, v pôvodnom stave, v
krásnej prírode v obci, vymenené
plastové okná, strecha sedlová,
vymenená v roku 2012, orientácia
V/ J/ Z. 1 PP: kotolňa, komora,
letná kuchyňa, 1 NP: zádverie,
chodba, kuchyňa, 3 izby, kúpeľňa,
samostatné WC, špajza, veľký
pôjd. K rodinnému domu patrí
záhrada, garáž s montážnou
jamou, elektrikou, udiareň, a
hospodárska budova (85.000) (
0907 823 858.

ÄHlohovec - Šulekovo - samo-
statne stojaci RD v tvare štvorca,
s prístavbou, postavený z tehly.
Dom pozostáva z dvoch izieb ori-
entovaných do ulice, za vstup-
nými dvermi na chodbe je umiest-
nené WC a východ na povalu,
prechod do kuchyne, kúpeľne,
špajzy.  Z kuchyne dvere do
prístavby. V prístavbe sú dve
priechodné izby s výhľadom do
dvorovej časti domu a dvere na
gánok a odtiaľ je druhý východ z
domu smerujúci na dvor. Dom je
suchý, zachovalý, prízemný 4-
izb. dom vhodný pre 4-5 člennú
rodinu (95.000) ( 0905 418 001.

ÄBánov - 4-izb. RD, pozemok 738
m2, v pôvodnom stave, postavený
z pálenej tehly. Pozemok sa dá
využiť na stavbu rodinného domu,
3 x izba, 2 x kuchyňa, kúpeľňa,
WC, chodba. Na pozemku garáž
16 m2, hospodárska budova 32
m2, všetky IS (67.000) ( 0907
586 739.

ÄBučany - starší, samostatne sto-
jaci rodinný dom, cca 11 km
Trnava, vhodný na zbúranie, leží
na rovinatom pozemku o rozlohe
500 m2  so  š í r kou  10  m .  Na
pozemku sa nachádza studňa a
pred ním sú dostupné všetky IS.
Obec Bučany disponuje s kom-
pletnou občianskou vybavenosťou
a má výbornú dostupnosť do kra-

jského mesta Trnava aj do okres-
ného mesta Hlohovec. Nachádza
sa tu MŠ, ZŠ, zdravotné stre-
disko, lekáreň (55.000) ( 0915
505 359.

ÄDobšiná - rodinný dom, pozemok
1059 m2, z toho zastavaná plo-
cha 198 m2. V dome sa nachádza
vstupná hala, kuchyňa, obývačka,
kúpeľňa s toaletou a tri izby. V zad-
nej časti domu technická miest-
nos ť  a  dvor  so  svahov i t ým
pozemkom, prešiel čiastočnou
rekonštrukciou, nové podlahy,
kuchyňa, okná plastové, dvere,
Kúrenie ústredné ale elektrickými
kach ľami .  Kana l izác ia  na
pozemku je obecná (36.900) (
0914 163 936.

ÄHorná Štubňa - RD na pozemku
92 8  m 2 .  Jednopod laž ný ,
murovaný, 4-izb., prešiel čias-
točnou rekonštrukciou: strecha -
nový krov, stropy zateplené, plas-
tové okná, plastové vchodové
dvere, plávajúca podlaha, dlažba,
ústredné kúrenie na tuhé palivo -
nastaviteľný termostat. Dom má
možnosť prestavby podkrovia na
obytné priestory. Na pozemku sa
nachádza studňa na zavlažovanie,
septik a plechová dvojgaráž
(95.000) ( 0949 833 900.

ÄČelkova Lehota - pekný rodinný
dom na pozemku 212 m2, v
príjemnej, tichej lokalite, po-
zostáva z troch obytných izieb,
kuchyne s jedálňou, kúpeľne s
toaletou, špajzy, dvoch chodieb,
terasy, šopy, pivnice a garáže.
Prešiel čiastočnou rekonštruk-
c iou  -  p láva júce  pod lahy  +
dlažba, stierky, znížené stropy,
nová kuchynská linka, drevené
euro okná, drevené schody,
sanita - kúpeľňa, nové interiérové
dvere a zárubne, úplne nová
garáž (67.000) ( 0949 833 900.

ÄRajecké Teplice - Poluvsie - veľký
tehlový dom na pozemku obdĺžnik-
ového tvaru 850 m2. Nehnuteľnosť
pozostáva zo vstupnej chodby,
štyroch obytných miestností,
väčšej kuchyne, kúpeľne s toale-
tou, špajzy, pivnice a veľkého
podkrovia. Výhoda priestranného
podkrovia - možnosť dobudovať
ďalšie izby spoločne so strešnou
terasou, čiastočnou rekonštruk-
ciou - plastové okná, plávajúca
podlaha, dlažba, sanita, kuchyn-
ská linka (125.000) ( 0949 833
900.

ÄZbehy - RD s krásnou záhradou,
slnečný, v staršej, zastavanej
lokalite na krásnom mierne sva-
hovitom pozemku 8 á, postavený
v roku 1965. V roku 2017 prebe-
hla kompletná rekonštrukcia stre-
chy - nový železobetónový veniec
a platňa, nový krov, drevené trámy,

nová pálená krytina značky Ton-
dach - čierna. Za rodinným do-
mom betónová platňa s prípo-
jkami, možnosť postaviť ďalší
dom (93.600 ( 0949 833 900.

ÄZemné - 4-izb. rodinný dom v
pôvodnom stave,  okamži te
obývateľný, vo veľmi dobrom
stave, slnečný, tiché prostredie,
škola, škôlka, obchody. Pros-
tredie je tiché, v kľudnej časti, s
dobre dostupnou občianskou vy-
bavenosťou. Podlaha parkety.
Okná a dvere pôvodné. Stav ob-
j e k t u  p ôv o dn ý .  R ov i na tý
pozemok.  Asfal tový prístup
(40.000) ( 0902 179 193.

ÄRužiná - 5-izb. rodinný dom, po-
zostáva z pr ízemia -  2 izby,
kuchyňu, kúpeľňa s WC a z po-
chodia, kde sú 3 izby a malá mi-
estnosť vhodná na rôzne využitie,
garáž, dreváreň, letná kuchynka
a záhrada, vykurovaný kombino-
vane pecou na plyn a pecou na
tuhé pal ivo.  Na pozemku je
studňa hlboká 13 m, vykladaná
kameňom, ktorá slúži ako alter-
natívny zdroj pitnej vody. Dom bol
v roku 2013 rekonštruovaný,
dostal nový krov, strešnú krytinu
(68.599) ( 0948 128 501.

PREDAJ
ÄPredám „profi“ pojazdné hliník-

ové lešenie holandskej značky.
Nízke lešenie, výška 100 cm x
dĺžka 200 cm x šírka 75 cm, nos-
nosť  podlážky 240 kg (340),
vyššie lešenie (380 €) výška 200
cm x dĺžka 200 cm x šírka 75 cm
nosnosť podlážky 240 kg ( 0907
603 096.

ÄPredám profi lámačku na zámk-
ovú dlažbu. Kvalitný pevný rám
na kolieskach (200 €) ( 0944
071 394.

Ä redám brikety z bukového dreva
Ruf ( 09515 87 302.

ÄPredám 10 ks zachovalých la-
tov ých  dve r í  so  sk lenenou
výplňou, zámkom a kľučkou,
nezrezávaných v  pôvodne j
výške. 1 ks ľavé 90, 3 ks ľavé 80,
6 ks pravé 80 (30 €) ks ( 0903
561 558.

ÄPredám trapézový plech T-12 -
12 mm výška vlny, 2 bm T18
farba čierna, hrúbky 0,60 mm,
šírka 109 cm (12 €) ks, 50 ks 2 bm
T12 farba biela, hrúbky 0,40 mm,
šírka 98 cm (9,50 €) ks, 35 ks 2

bm T12, farba šedá, obojstranne
farbený, hrúbky 0,60 mm šírka
111 cm (13 €) ks, 30 ks 2 bm T12,
farba biela, hrúbky 0,50 mm,
šírka 112 cm (11 €) ks, 2 ks.
Skladové priestory: Rekreačná
ulica 4, Piešťany - oproti polik-
linike ( 09018 919 731.

ÄPredám 2-ročnú betónovú škridlu
Terran Evo, cca 200 m2 zák-
ladná, 32 ks LK, 32 ks PK, 55 ks
ukončovacie, 32 ks polovičné, 10
ks odvetrávakov, vhodné na šik-
mejšiu strechu osobný odber -
Detva a vlastný odvoz, cena do-
ho do u ,  o db e r  a j  menš ie
množstvo ( 0905 949 223. 

ÄPredám krásne vzduchosuché
nadrozmerné dubové fošne, d.
260 cm, 415 cm, š. 75 - 80 cm, hr.
6 cm, 8 cm ( 0940 361 441.

ÄPredám gamatky Karma 600 x
450 - 2 ks po (150 €) kus, použi-
vané 4 roky, náhradné diely na
gamatky Karma 600 x 808 - 2 ks
po (45 €) kus ( 0911 371 729.

ÄPredám stavebné smrekové rez-
ivo na krovy, altánky a pod. Hra-
noly (190 €), dosky (175 €),
strešné laty (210 €). Cena za 1
m3 ( 0907 365 330.

ÄPredám uchý, fasádny, drevený
obklad zo sibírskeho smrekovca.

ÄSibírsky červený smrek. Dvojitý
rhombus profil  24 x 146 mm.
Hrúbka dosky 24 mm. Šírka
dosky 146 mm. D ĺžka dosky
3000, 4000, 5100 mm. Šírka
dosky 128 mm. Trieda AB. Profil
hladký (25,98 €) m2 s DPH (
0944 485 759.

ÄPredám pozinkovaný hladký
tabuľový plech 1 x 2 m. Hrúbka
plechu 0,4 mm. Dohodou za
jeden plech ( 0948 449 441. 

ÄPredám hranoly, hrubšie aj tenšie.
Je to zo staršej strechy, ktorú sme
prerábali na iný tvar. Sú vhodné na
prístrešok, altánok atď. Treba
vidieť (350) ( 0905 460 286.

ÄPredám očistenú pálenú škridlu,
zhruba 1500 ks a škridlu, zhruba
500 ks ( 0903 423 585.

ÄPredám šamotovú tehlu 25 cm x
18 cm x 6,5 cm - 14 kusov a šikmé
-  k l i n ,  5 -  k us ov .  Nov é ,  ne-
používané, zostatok ( 0909 115
892.

ÄPredám očistenú pálenú tehlu v
počte do 2000 kusov ( 0909 115
892. 

ÄDarujem Porf ix.  Uložený na
palete - 2 palety, treba iba preložiť
do svojho auta ( 0905 570 573.
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ÄPredám cca 600 ks očistenej te-
hly 24 x 12 x 11,5 cm. Dohoda na
cene je možná ( 0950 502 968.

ÄPredám stavebné kozy, rozkla-
dacie, dva varianty. 1. Šírka 80 cm,
výška 60 až 103 cm (30 €) 2. Šírka
120 cm, výška 73 až 123 cm (40
€) ( 0910 581 437.

ÄPredám dve betónové Prefa
garáže, zateplené zvnútra, s
elektrickým rozvodom aj os-
v e t l en ím .  Z  j edne j  s t r any
dorobené okná z dôvodu pres-
vetlenia. Možnosť spojiť k sebe.
Bez brány. Rozmer 5,43 m dĺžka,
3,32 m šírka, 2 m výška. Strecha
je zaizolovaná Bitagitom ( 0905
703 776.

ÄPredám posuvný systém 1980 x
2000 mm, len volať, nie SMS (
0910 982 387. 

ÄPredám používané plastové
okná, 4 ks a dvere, 1 ks. Všetko
od značky Rehau, kovanie Maco.
Namontované boli cca v roku
2006/ 2007, koeficient prechodu
tepla je U=1,0. V roku 2019 boli
menené tesnenia na krídlach
okien. Predávam aj so žalúziami
a ak sa pri demontáži nepošk-
odia, tak aj s vnútornými a vonka-
jšími parapetmi. Okná sú ešte
osadené, predpokladaná demon-
táž na prelome jún/ júl 2020 (
0907 386 339.

ÄPredám zánovné termostatické
hlavice, 7 ks (5 €) ks, pošlem aj na
dobierku + poštovné ( 0949 398
198.

ÄPredám teplovodný kotol, výroba
Nemecko, výška 90, šírka 60,
dĺžka 100, objem vody 46 l, váha
110 kg. Materiál kotla liatina,
bezchybný stav, zánovný, ne-
potrebuje ťah komína - pretlak-
ový, plne automatický (800 €) (
0944 506 498.

ÄPredám krbovú vložku, cena do-
hodou, kontaktovať len SMS na
( 918 846 336.

ÄDarujem starú tehlu + stavebný
kameň, za odvoz, nachádza sa v
obci Nemšová, okr. Trenčín,
záhradkárska oblasť Bočky (
0904 468 443.

ÄPredám očistenú pálenú škridlu,
zhruba 1500 ks a škridlu, zhruba
500 ks ( 0944 165 370.

ÄPredám tabu ľový zinkovaný
hladký plech, šírka 1 meter, výška
2 metre, hrúbka 0,40 mm. Cena
dohodou ( 0948 492 313.

ÄPredám 1 ks interiérové smrek-
ové dvere 80 - bez zárubne (25
€). V prípade záujmu ma kontak-
tujte ( 0905 699 628.

ÄPredám 22 ks lapačov. Cena do-
hodou ( 0903 774 449 okr.
Prievidza

ÄPredám stĺpiky betónové rozmer
8 x 10 cm dĺžka 240 cm alebo 8 x
8 d ĺžka 220 cm Alebo mám aj
železné 250 cm dlhé ( 0905 675
769.

ÄPredám rezivo všetkých roz-
merov, hranoly, laty, foršne,
smrek.  Dubové foršne 6 cm
vzduchosuché ( 0905 275 731.

ÄPredám krbové kachle s výmen-
níkom, 12,5 kW. Treba vymeniť
šamot, ktorý dám s kachľami (
+0908 793 595.

ÄPredám kované brány a ploty (
0917 934 409. 

ÄPredám interiérové dvere pravé
80, buk, aj so sklom, mám 2 ks
(20 €) kus ( 0908 998 019. 

ÄPredám 22 ks lapačov. Cena do-
hodou ( 0903 774 449 okr.
Prievidza.

ÄPonúkam 4000 ton podrveného
asfaltu, vhodného na vysypanie a
opravu príjazdových ciest. Cena
za tonu (4,5 €). Dopravu viem za-
bezpeč iť na nákladných voz-
idlách 8 x 8 - 17 ton na jednom
aute ( 0908 452 253.

ÄPredám dvere, 80/ 200 cm ľavé,
70/ 200 cm pravé, vyrobené v
Rakúsku, farba slonová kosť, vo
výbornom stave, za kus (19 €),
len osobný odber ( 0948 180
715.

ÄPredám elektrický rozvádzač
spolu s elektromerom, elek-
tr ickým káblom a zástrčkou.
Vhodný na stavbu - možnosť
odoberať energiu od suseda a
pomocou elektromera, ktorý je
súčasťou rozvodnej skrine sa vi-
ete finančne vyrovnať za spotre-
bovanú energiu (60 €). Adriana
Kacková ( 0919 392 943. 

ÄDarujem za odvoz 3 strešné
okná, v zachovalom stave, vo Va-
jnoroch, 120 x 60 ( 0918 659
502.

ÄPredám železnú koľajnicu dĺžky 5
m... 6š x 12 v x 10 š cm (50 €)
0949 266 586.

ÄPredám nový nástenný infračer-
vený žiarič 1200 W. Osobný od-
ber v Prievidzi ( 0909 188 073.

PREDAJ
ÄPredám málo používaný golfový

vozík. Skoro ako nový (19) (
0903 441 366.

ÄPredám Kenzel bicykel, je v udr-
žiavanom stave, všetko funguje
ako má, veľkosť kolies 26" (120)
( 0948 221 333. 

ÄPredám kolieskové korčule Fila
Fitness Primo Wave. Korčule sú
nové, raz vyskúšané, komplet v
krabici. Cena v obchode cca 100
€. Veľkosť č.42. Mail:abuzait@
gmail.com 

ÄPredám novú multifunkčnú lavičku
na domáce cvičenie. Používanú
asi mesiac. Lavička sa dá dať do 3
polôh. Odcvičiť sa dajú aj nohy
predkopávanie a zakopávanie.
Maximálna váha cvičenca je 100
kg a stojana 140, celková maxi-
málna záťaž lavičky je 240 kg (110)
( 0910 102 532.

ÄPredám detský horský bicykel
Scott Nitrous jr 20. Celoodpružený,
v dobrom stave, používaný asi rok,
ale treba skontrolovať zadné
koleso, púšťa (110) ( 0903 475
019. 

ÄPredám kolieskové korčule, veľk-
osť 42, brzda sa hýbe, inak v do-
brom stave (15) ( 0908 236 341.

ÄPredám zachovalý detský bike
Dama Condor 18". MOC 140 €,
teraz (55 €) ( 0903 468 746. 

ÄPredám cestný bicykel značky
Author, málo jazdený, servi-
sovaný, veľkosť rámu 20", veľk-
osť kolies 29". Všetko je Shi-
mano. Predný volant odpružený
(180) ( 0905 303 536. 

ÄPredám golfové palice: 1 ks PW
Wilson pre ľavákov, 2 ks železa
č.4 a č.5 Yonex carboniron. Cena
za 1 ks (8 €) ( 0949 262 516.

ÄPredám detský bicykel Sprint.
Koleso 20". Vhodné od 6 - 10
rokov, minimálne 130 cm vysoké
deti (60- €) pevná cena. Osobný
odber Fiľakovo okres Lučenec (
0949 358 294.

ÄPredám skoro nepoužitý mag-
netický horizontálny rotoped
HMS R6800-i. Je ako nový. Je
nepoužívaný kvôli zdravotným
problémom. Cena nového bola
400 €. Má veľa stupňov záťaže a
rôzne tréningové programy. Je k
nemu appka, cez ktorú si môžete
vytvoriť vlastný tréning (170) (
0949 424 483.

ÄP redám de tské  ko l ieskové
korčule, nastaviteľná veľkosť 32
33 34 35, poštovné podľa taríf sp
(20) ( 0918 539 333.

ÄPredám Author Stratos, veľkosť
rámu 16, málo používaný, farba
biela, ako nový ( 0903 843 399. 

ÄPredám horský dámsky bicykel,
veľ. kolies 26", odpružený, hliník-
ový rám, 21 prevodov (190) (
0908 795 513. 

ÄPredám trampolínu Insportline s
priemerom 95 cm, bez krytu na
pružiny. Inak plne funkčná (25) (
0949 889 826.

ÄPredám málo používaný long-
board značky Streetsurfing. Dĺžka
dosky je 116 cm. Používaný bol asi
2 mesiace a je v dobrom stave, s
miernym oškrením na špičke.
Pôvodná cena bola asi 90 €.
Dôvod predaja je, že na moju
výšku bol príliš dlhý (50) ( 0915
354 199.

ÄPredám v top stave nové teniso-
vé rakety, 2 ks, aj s obalom (50)
( 0907 263 105. 

ÄPredám detský bicykel značky
Genesis, pre deti od 8 - 12 rokov.
Je funkčný, v dobrom stave (99)
( 0903 636 763.

ÄPredám univerzálne kolieskové
korčule. Staršie, ale v dobrom
stave. Veľkosť 42 ( 0904 348
489.

ÄPredám nový, 1 x odskúšaný
hoverboard s príslušenstvom
(190 €), dohoda možná (150) (
0950 477 843.

ÄPredám detskú BMX. Vzhľadom
na svoj vek má už známky opotre-
benia. Veľkosť kolies je 12" (
0911 733 538.

ÄPredám sedačku na bicykel v
peknom stave, na jednej strane
trošku ohnuté, ale to je úplne nič,
plne funkčná, plus držiak na bi-
cykel (35) ( 0901 709 432. 

ÄPredám golfovú súpravu vo výbor-
nom stave (150) ( 0949 358 869.

ÄPredám freestylovú kolobežku.
Používaná 2 roky. Je na nej zopár
škrabancov, ale ide ako nová (26
€) ( 0908 456 305. 

ÄPredám detský šikovný bicykel
zn. Playskool Balance, G2R, 12’’,
vo veľmi dobrom stave. Funguje aj
ako odrážadlo a bicykel zároveň.
Odnímateľné pedále (35 €) (
0903 765 506. 

ÄPredám tenisovú raketu Head -
Twaron  F iber ,  e l .  master,  v
zachovalom stave, poslať poštou a
dohoda možná, možno aj poslať
alebo doviezť smer BB - Bánovce
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Ak v inzeráte uvediete predajnú cenu,
máte vyššiu šancu rýchlo predať.



nad Bebravou (39) ( 0944 028
087.

ÄPredám kolobežku zn. Oxello
Scooters MF1.8. Používaná
veľmi málo, vhodná na rôzne
freestyle triky, vo veľmi dobrom
stave (45 €) ( 0903 765 506.

ÄPredám skladací bicykel A- Bike,
rýchle skladanie 5 sekúnd, do
váhy 85 kg, hliníkový, veľmi ľahký
(100) ( 0944 586 446.

ÄPredám tenisové rakety rôznych
značiek (10-15 €). Dohoda na
cene možná (10) ( 0911 108
748.

ÄPredám chrániče na bojové
športy zn. Katsudo, veľkosť XL, v
dobrom stave, nepoškodené (5
€) ( 0949 148 925.

ÄPredám málo používaný box vak,
stojan sa plní vodou (35) ( 0902
339 939..

ÄPredám junior horský bicykel sloven-
skej značky Kenzel, zachovalý, v do-
brom stave, vhodné pre deti od 9
rokov podľa výšky, veľkosť: 3/ 4 bi-
cykel 26”, odnímateľné rohy (70) (
0901 775 787. 

ÄPredám používané hoverboardy
(120) ( 0902 714 733. 

ÄPredám kolobežku, vhodná pre
deti aj dospelých (50) ( 0903
610 660. 

ÄPredám bicykel na cvičenie (10 €)
( 0905 233 598. 

ÄPredám zachovalé korčule, veľk-
osť 42, párkrát obuté (20 €) (
0911 285 286. 

ÄPredám úplne nový krásny dám-
sky retro bicykel, s integrovaným
prehadzovačom Shimano. Zľava
z pôvodnej ceny 140 € ( 0905
s252 715. 

47-ročný muž hľadá
kamaráta z celého Sloven-

ska, od 18 do 60 rokov.
Prosím pošli fotku, napíš,

aké máš záujmy. Bude nám
spolu fajn. Dlho hľadám, ale
nenachádzam. Priateľstvo,

trvalý vzťah ( 0915 851 899.

Volám sa Roman a h¾adám èier-
novlásku, kamarátku a èasom
vážny vz�ah. Som 42-r., slobodný,
ak máš záujem, môj ( 0918 296
738. SMS, okr. TV, MI a okolie.

Ak je nejaká štíhlejšia dáma, ktorej
je samej smutno, od 55 - 65 rokov,
môžeme sa spriateli�. Ja, tiež senior,
rozvedený. PE, TO, BN ( 0902 191
600.

Nájde sa žena z BA a okolia, na pár
SMS a možno nieèo viac? Neh¾adám
niè na jednu noc, k¾udne si dám
poveda� aj ráno, žartujem. Len
seriózne a vážne ( 0903 428 874.

Nájdem tu úprimné dievèatko na
vz�ah? Volám sa Richard, mám 39
rokov ( 0902 423 383.

Kúty a okolie. H¾adám Rómku (
0910 631 550. 

H ¾adám ženu na vážny vz�ah,
zoznámenie a môže by� aj roz-
vedená, aj s die�a�om. Na veku mi
nezálež í .  Mám 37 rokov. Som z
Trnavy. SMS na ( 0949 295 072.

Partnerku si h¾adá osamelý senior.
Zatia¾ SMS ( 0944 088 837.

Ktorá mamina maródi? Pomôžem. Ja,
starší muž. SMS ( 0903 846 582.

Nájde sa tu sympatická žena na
vz�ah? 35 - 40 -r., SL, BJ, PO, SB.
SMS ( 0918 303 857.

Žilina - Turzovka. H¾adám úprimné
dievèa, ktoré to myslí vážne a h¾adá
úprimný vz�ah. Ja mám 34 rokov (
0915 089 620. Len vážne!

63/ 181/ 78, rozvedený, pracujúci
muž, h¾adá priate¾ku, aj staršiu, na
spoloèné trávenie vo¾ného èašu.
Stred SK. SMS ( 0949 898 149. 

Ozve sa mi príjemná žienka? (
0904 317 807. SNV.

H¾adám si priate¾ku ( 0903 363
660.

46 -r., slobodný, vysoký, štíhly muž,
rád spozná št íh lu ženu na
zoznámenie. Vranov a okolie (
0944 442 718.

Nemáš dokonalé miery? Tempera-
ment, spontánnos�, nadšenie, to sa
mi tiež páèi. Ozvi sa nezadanému, 55
-r., západ SK ( 0904 199 036.

Chce sa so mnou zoznámi� normálny
inteligentný chlap okolo 40-tky? Ja,
47/ 169/ 65, blond, Liptov ( 0944
581 765. MMS, aj WhatsApp.

Volám sa Dušán a h¾adám ženu do
38 rokov. RV, TV, MI, PP ( 0908
546 581.

Kto má záujem o stretko s pánom v
strednom veku? Žilina ( 0905 307
386.

H¾adám sklamanú, sympatickú ženu
( 0908 556 474, str. SK.

Poprad - h¾adám mladú Rómku na
lásku - vz�ah ( 0949 174 608.

Dá sa tu nájs� pohoïáèka? K¾udne
aj slobodná mamina, deti Vitane. Na
krásny vz�ah založený na úprimnej
láske, dôvere, na spoloèný život (
0907 696 325. Ja, chalan, 39.

MY - nájde sa tu osamelá koèka z
okol ia myjavských kopaníc pre
osamelého 50-nika? ( 0911  665
700.

H¾adám kamošku - turistku alebo
cyklistku, na spoloèné tury. Ja, muž,
50, stredné Slovensko. SMS ( 0915
200 868.

H¾adám priate¾ku. Ja 55 -r. muž, NR
( 0908 074 089.

Ktorá žena h¾adá vážny vz�ah a
nebude jej vadi�, že mám 37, som
slobodný, bezdetný, nepijem, nefa-
jèím, som zo stredného Slovenska?
Môžeš by� aj z celého Slovenska, aj
slobodná mamièka, nech sa ozve na
( 0918 280 492.

V SNV sleèna, pani, kamarátka?
Zatia¾ SMS, kto a odkia¾ a potom
crn. Muži a kreditári nie, overím to
( 0948 171 402.

Ktorá popíše so 48 -r., mužom? (
0907 648 367.

H¾adá sa bacu¾ka nad 50 rokov, z
Brezna a okolia. Ja, muž 52 r. SMS
( 0915 200 730.

H¾adám vážny vz�ah, láskou skla-
maná Diana, 33 . Michalovce (
0944 074 691. Len vážne.

Má žena, 50 až 60, zo Žiliny a ši-
rokého okol ia , záujem o 40-r . ,
muža? Dám aj... Nech dá vedie� na (
0904 259 251.

Ž. - ž. ( 0950 797 707.

Stretká, diskrétne, 45, štíhla. PD (
0940 960 754, nie SMS.

PB a okol ie - h¾adám zrelú si lnú
moletku nad 100 kg a do 65-r., na

dlhodobý milenecký vz�ah, SMS (
0915 784 156.

Vyh lasujem pátran ie po zre lej
žienke, èo má chu� sa uvo¾ni� po
fóne a prípadne zoznámi� sa s
mužom, 48, rád �a spoznám ( 0915
260 717. 

H¾adám ženu na nezáväzné stretká
za odmenu. ZA, MT, PX ( 0944
935 432. 

Ktorá po 50 - 60-ke ponúka nieèo
šteklivé, z okr. GA, SA? Dohoda, ja
56-r., ( 0940 364 474.

Si osamelá a vášnivá a h¾adáš si
muža na pekný veèer bez zábran?
( 0905 652 826.

Ktorá má rada prírodu a má auto?
A všetko potajomky - máj, mesiac
lásky. Ja, 53 -r. muž od KN ( 0907
254 984. 

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

Je tu zrelá dáma na zoznámenie? (
0904 219 809 - SMS.

Ktorá zrelá žena 40 - 50 -r. má
chu� a potrebuje tajne vypadnú� z
reality? Ja, 41 -r. ch. Byt mám. Len
ženy ( 0907 264 321 , n ie SMS.
Šamorín. 

Ktorý párik pozve 45-roèného na
malé divadielko? ( 0951 264 050.

Kúty a okol ie . H¾adám ženu na
obèasné stretká ( 0910 631 550.

Chce sa nejaká žena stretnú�? Ja,
mi lý, sexi ,  sympoš, solventný (
0902 755 004. Žilina a okolie. 

Ktorá holka má? ( 0944 051 681. 

Nájde sa tu štíhlejšia žena na dlho-
dobé stretká? Neskôr možný vz�ah.
Ja, 47-r., muž. SMS ( 0908 751 910,
zslov. kraj 

Strašne mám rád subineèky... sú
úžasné. .. SMS ( 0908 040 819 .
Ïakujem. 

Ktorá si h¾adá tajného kamaráta
na pravidelné stretká? KE a okolie,
aj zrelšie ( 0951 273 930.

H¾adám babu alebo zrelú ženu na
dlhodobé nezáväzné stretnutia a
èasom možno aj viac, ja 38-roèný,
sympatický chalan. Nitra a okolie.
SMS ( 0904 321 727.
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H¾adám žienku, 35 - 45-r., na nežné
obèasné stretnutia, lásku, leto... Ja,
sympatický, zabezpeèený muž. Ni-
tra, Levice, Nove Zámky a okolie (
0903 391 560 SMS. 

Stretko - štíhla Rómka s pries-
torom, okolie LV, len vola� ( 0902
873 636. 

Diskrétne stretko Liptovský Mikuláš.
Športová postava, 170, 51. Vek 35.
Len vážny záujem ( 0944 740
434. Priestor nemám, iba v aute, len
vážny záujem. 

Rad spoznám zrelú ženu na dlho-
dobé diskrétne stretnutia, vek nie je
podstatný, vysoké sú krásne ženy,
nie služby. BA ( 0904 559 974.

H¾adám ženu na sex ( 0949 531
183. 

H¾adám pár. On môže by� mierne bi.
Som z okr . Levice , a le viem
pricestova� do NR, ZV, BB, LC. Ja,
35-r., 186 cm, 90 kg. M 17/ 4,5. SMS
( 0915 400 396. 

H¾adám si ženu, ktorá žena si popíše
a chce aj h¾adá aj teraz stretko? Z
Hlohovca. SMS MMS ( 0910 279
766. Ja, muž, 39 r. 

Pár h¾adá pár, alebo samostatne,
aj masér, väèšie m. Sobota veèer u
nás. Nitra, Ša¾a, TT ( 0908 781 833,
SMS, MMS. 

Priuèí ma niektorá? ( 0904 643
504, odpíš. 

Nájde sa tu žena, sleèna, na pekné
stretko? TO a okolie. Prezvoò (
0944 229 320.

Nemá náhodou nejaká príjemná
koèka chu� sa is� povozi� so zrelým
pánom? Žilina, BY, MT ( 0905 307
386. 

PREDAJ
Predám doma vyrobený
malotraktor s motorom

Jawa 50 Pionier, uzávierka,
kultivátor, vlačka + kára a
iné ( 0908 423 934. NZ

ÄPredám traktor Mitsubishi 1550.
3-valec diesel. 4 x 4, vypínateľný
predný náhon. Vodou chladený,

818 mth. Po výmene oleja, pali-
vového filtra, vzduch filtra. Samo-
zrejme 3 bodový záves spodné
tiahlo + rotavátor.. Mám aj pali-
vové aj vzduchové filtre do rezervy.
Pod kapotou 15 koní (4.000) (
0907 592 705.

ÄPredám väčšie množstvo krás-
neho rozmarínu na sušenie ako
korenina, na svadbu, pierka, na
výzdobu, cena dohoda dľa množ-
stva ( 0908 447 469. 

ÄP redám saden ice  ba ta ty ,
oranžové a biele. Cena dohodou.
Priamo v Leviciach. Viem aj zaslať
( 0905 858 275. 

ÄPredám priesady kaleráb gigant,
biely kaleráb, modrý, kapusta
neskorá a kel, 12 ks balenie, dá
sa aj väčšie množstvo ( 0949
567 260.

ÄPredám ťažného poľského žre-
bca, 3,5 roka, 29 chomút, 175 cm
výška, 100% ťah. Má čip aj pas s
plným pôvodom, vhodný aj na
pripúšťanie (2.800) ( 0911 803
843. 

ÄPredám včelí odloženec. Včely
sú línie sklenár 47/ G/ 10. Včela je
pokojná dobre sa s ňou pracuje,
málo bodavá, málo rojivá, vhodná
aj pre prácu s deťmi. Tohtoročná
matka generácie F1. K rodičovskej
matke mám doklad o pôvode. V
rámci Trnavy a okolia doveziem
(60) ( 0908 185 645.

ÄPredám malé kozliatka, 2 kozičky
a 1 capko. Majú 9 týždňov. Po do-
brých rodičoch. Vhodné aj na
ďalší chov (25 €) kus ( 0915 113
341. 

ÄPredám ročnú kobylu, kríženku,
matka je Hackney pony, otec Lipi-
can. Kobyla má čip a pas s jed-
nostranným pôvodom. Momen-
tálna výška v kohútiku je 125 (
0915 455 944.

ÄPredám potravinárske sudy na
med - 200 l ( 0911 374 260. 

ÄPredám 2 ks bezrohých anglonu-
bijských capkov - podielový 50%,
otec čistokrvný anglonubijský cap
bezrohý, matka alpská koza
bezrohá, odber možný ihneď (25)
( 0908 875 101.

ÄPredám kvalitný zachovalý 60 l lis
na hrozno. Iba osobný odber. Ok-
res Nové Zámky (99) ( 0918
505 258. 

ÄPredám 2 jalovice, vek 3,5 roka
(1.500 €), len spolu. Dajú sa kŕmiť
z ruky, pohladkať. Ročný býk
slovensky strakatý, váha 450 kg
(900 €) ( 0951 138 357.

ÄP redám m ladé  4-mesačné
samičky, samcov vhodné na chov.

Po papierových čistokrvných
rodičoch. Zatiaľ nie sú tetované
( 0908 958 985.

ÄPredám 4-mesačných samcov
maďarských obrov. Taktiež jednu
samičku- maďarský obor ( 0903
792 285.

ÄPredám 7 mesačného francúz-
skeho barana, samca (30) (
0915 648 806. 

ÄPredám plne funkčný krovinorez
Oleo mac Sparta 250 s (85) (
0948 600 060..

ÄPredám georgíny - nízke, dorastá
do výšky 35 - 40 cm. Darí sa jej na
svetlom mieste. Pestuje sa v
črepníkoch, alebo sa vysadí
rovno do záhradky. Hľuzy prez-
imujú na mieste bez mrazov (
0908 132 155.

ÄPredám čučoriedky kanadské v
grow bagoch, odrody Duke, Pa-
triot, Bluecorp, Chandler - výška
cca 50 cm. V ponuke mám aj
zemolez kamčatský. Zasadené v
35 a 55 l grow bagoch v originál
kyslom substráte - zemolez v
klasickom, nepotrebuje kyslú
pôdu. Cena za 35 l grow bag (20
€), 55 l (22 €) ( 0948 292 902.

ÄPredám 1 a 2-ročného žrebca
plemena českomoravský belgik.
Cena 1 ročný (1.200 €) a 2-ročný
(1.600 €) ( 0905 803 856. 

ÄPredám 4 ks vidly na seno, spolu
(20 €) ( 0907 878 568.

ÄPredám kosačku MF 70 Jičínka +
hrabačka. Kosačka aj hrabačka
vo funkčnom stave. Predávam
len spolu kosačku a hrabačku.
Vážny záujem - dohoda možná.
Dôvod predaja - kúpa traktora (
0915 972 461.

ÄPredám elektrický vertikulátor
1300 W, 230 V, funkčný (50 €) (
0911 481 664.

ÄPredám strunovú benzínovú
kosačku. Spoľahlivá, funkčná,
vhodná na väčšiu plochu (125 €)
( 0911 481 664.

ÄPredám vyžínač značky Homelite,
plne funkčný, len osobný odber
(70) ( 0903 568 372.

ÄPredám 7-ročného ťažného
valacha kľudnej povahy. 100%
ťah, 900 kg váha. Volať len vážny
záujem ( 0911 803 843.

ÄPredám sadbové zemiaky, cca
500 kg, odroda Angria. Cena na
kilogram (0,35 €) ( 0949 487
351.

ÄPredám pr iesady chrenu na
ďalšie pestovanie ( 0905 368
785. 

ÄPredám vodné rastliny a lekná do
jazierka ( 0949 789 881. 

ÄPredám 3-kolesovú elektrickú
kosačku, má perfektnú manévro-
vateľnosť v úzkych priestoroch či
okolo obrubníkov. V pohode sa dá
prestaviť späť na 4-kolesovú.
Všetko výborný stav. Nôž 32 cm
(25) ( 0905 983 477. 

ÄPredám 2-ročnú kosačku s ame-
rickým motorom, vo výbornom
stave. Osobný odber Prešov (80)
( 0949 580 654. 

ÄPredám krovinorez Stihl FS87. V
plne funkčnom, zachovalom
stave. Dohoda istá (2.960) (
0908 131 172. ň

ÄPredám malotraktor domácej
výroby. Pred tromi rokmi komplet
zrenovovaný. Úplne spoľahlivý
stroj silný do lesa alebo na rôzne
využit ie okolo domu, mám k
nemu aj príves, ktorý je zosilnený
a nosnosť kľudne aj 1500 kg.
Cena prívesu po dohode, ale len
s malotraktorom (750) ( 0911
966 350. 

ÄPredám mrazu odolný citrónov-
ník - rastie celý rok vonku ( 0905
368 785.

ÄPredám motorovú kosačku s po-
honom Toro Recycler, motor
Briggs, kovové šasi, záber 56 cm
(150) ( 0950 477 110. 

ÄPredám sadbové zemiaky, cca
500 kg, odroda Angria. Cena na
kilogram (0,35 €) ( 0949 487
351. 

ÄPredám 9-ročného ťažného
valacha kľudnej povahy, chomút
28, kovanie v rukách, výška 170
cm. Pracoval v lese aj na poli, v
gazdovke bezproblémový na
všetky druhy práce (2.100 €). Do-
hoda na mieste. Viac ( 0948
942 327. 

ÄPredám vretenová kosačku AL-
KO 38 HM aj so zberným košom
(spolu 30 €). Pôvodne kosačka
stála 60 € a kôš 20 €. Použili sme
ju iba raz,  lebo máme ve ľký
trávnik, ona sa hodí na menší. Je
vhodná pre kosenie trávnych
plôch do 250 m2. Má šírku 38 cm
a štyri nastaviteľné polohy výšky
strihu 14 až 35 cm. Kosí šetrne,
trávu nerozstrapká a je tichá. Je
ľahká - 8 kg, preto je manipulácia
s ňou jednoduchá (35) ( 0918
088 095.

ÄPredám zachovalú, plne funkčnú
elektrickú kosačku 1500 W, dôvod
predaja je kúpa novej (40) ( 0907
929 405. 

ÄPredám krovinorez Stihl FS87 v
plne funkčnom, zachovalom
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stave. Dohoda istá (2.960) (
0908 131 172.

ÄPredám zachované motyky s
oskou a bočnými taniermi na šesť
hrán, šírka 80 cm - pošlem aj na
dobierku (80) ( 0915 205 914.

ÄPredám tabakové priesady odrody
Virginia Gold. Priesady sú veľké
asi 20 cm s koreňovým balom
dopestované v zakoreňovačoch
za (1 €)/ ks. Pošt. dobierkou, posie-
lame najmenej 20 ks (20 €) + 6 €
poštová dobierka. Pri osobnom
odbere neplatí množstevné ob-
medzenie. Osobný odber je vítaný
7 dní v týždni ( 0905 226 970.

ÄPredám sečkovicu, cena doho-
dou ( 0907 223 234.

ÄPredávam sadenice medvedieho
cesnaku - cibuľky (7 €), 100 ks.
Posielam na dobierku poštou (
0904 184 156.

ÄPredám rôzne druhy zeminy,
rašeliny a podobne. priaznivé
ceny ( 0905 690 460.

ÄPredám malotraktor, rotovátor
Vari, Pony IIA s motorom Honda
GCV160 ( 0905 165 450.

ÄPredám traktorovú kosačku Mur-
ray (1.450 €). Dohoda istá (
0905 944 414.

ÄPredám býka limuzíne chovaných
na pastve, v zime senom. Váha
cca 550 kg, vek 22 mesiacov.
Cena za 1 kg živa váha (2,30 €) (
0915 761 144.

ÄPredám profi kosačku Toro, 3
nože, zadné vyhadzovanie, hy-
dro pohon, elektrické spúšťanie
kosy. Super stav (2.400) ( 0915
280 572.

ÄPredám tuje smaragdové. Výška
300 - 350 cm ( 0948 511 551.

ÄPredám ťažnú muránsku kobylu
s papiermi, je aj pálená. Váha 800
kg. Veľmi kľudnej povahy, kuje sa
v rukách, je možné si kobylku
vyskúšať. Naučená v páre aj
samostatne ( 0915 525 301. 

ÄPredám pr iesady chrenu na
ďalšie pestovanie 0905 368 785. 

ÄPredám semenáče asimina tri-
loba. Veľmi chutné a exotická
rastlinka ( 0905 597 709.

ÄPredám domáci včelí med minu-
loročný a tohtoročný (7 €) za fľašu
( 0901 777 246.

ÄPredám tohtoročné včelie roje na
rámikovej miere B (2 €)/ rámik (
0917 336 185.

ÄPredám čistokrvných búrskych
capkov (50) ( 0905 609 311. 

ÄPredám sadenice chryzantém k
rezu, črepníkové ( 0903 187
656.

ÄPredám mäsové teliatka, býčky a
jalovicu. Neregistrované krížence
Slovák, Angus, Limuzín vo veku 1
- 4 týždne (250 - 350 €). Pijú z ve-
dra ( 0950 436 850. 

ÄPredám odložence na rámikovej
miere zander horná latka ako
Béčko o 4 cm nižší.  Odber 6
rámikov (10 €) rámik plus 20 €) to-
htoročná rozplodované matka
(80) ( 0903 667 410.

ÄPredám alebo vymením dvoj
ročného barana. Plemeno Kent
(100) ( 0903 784 405.

ÄPredám 5-ročnú kľudnú kravu.
50/ 50 limuzín/ šarolák, momen-
tálne zasušená, pred dvomi týžd-
ňami inseminovaná limuzínom,
váha 870 g. Cena dohodou (
0907 920 331.

ÄPredám jalovice miešané H100 -
ss, majú rok, váha okolo 400 kg,
zvykajú si na oplotok, na predaj 2
ks (550 €) ks ( 0915 322 507.

ÄP re dá m  m e do m e t  s  e lek-
tronickým pohonom + vanička na
odvíčkovanie ( 0911 374 260. 

ÄPredám seno vo veľkom balíku,
fóliované (30 €). Slamu (15 €) vo
veľkom balíku ( 0904 100 138.

ÄPredám včelie roje a odložence
na rámikovej miere B. Skúška
meliva bola vykonaná (10 €) za
obsadený rámik ( 0915 852
368.

ÄPredám krásny oleander. Výška
cca 220 cm. 1 ks biele (90 €) 1 ks
červené (80 €) ( 0908 539 972.

ÄPredám pluh trojak, a pridám k
tomu 3 nové nože (250 €) (
0903 749 027.

ÄPredám zavlažovací počítač Gar-
dena aj s pridávaním modulom
( 0904 067 735.

ÄPredám ručný moržovák na
kukuricu. Rozmer nádoby 50 x
100 cm, hĺbka 40. Plne funkčný
(30) ( 0905 860 852.

ÄPredám teľa narodené 2.4.2020 z
dobrého statku, vhodné do cho-
vu. Matka dobrá dojnica, kvalitné
mlieko. Cena dohodou ( 0904
273 894. 

ÄPredám záhradný traktor Yard-
Man HE 5150, kosačka s hydro
pohonom (2.500) ( 0910 537
936.

ÄPredám ovce a jahnence, ročné
jahničky, 2-ročné barany ( 0918
816 486. 

ÄPredám nevyužitú, plne funkčnú
kosačku MF 70, lišta 120 cm, per-
fektne štartuje, drží voľnobeh,
novší model, cena dohodou (450)
( 0911 104 433.

ÄPredám roje včiel, malý za (30 €),
veľký za (50 €). Možnosť i s úľom.
Cena úľa (50 €) alebo dohodou
( 0949 218 040. 

Predám gramorádio Tesla,
50. roky + platne ( 0948

235 404. BB 

Predám rôzne fotoaparáty,
blesk malý, ručný 1960, Mul-

tilux ( 0948 235 404. BB

ÄPredám domáce vajíčka (30 ks =
6 €). Odber: Bučany, Trnava,
Dolné Orešany ( 0905 577 220.

ÄPredám rôzne medaile a vyzna-
menania od roku 1948, cena doho-
dou ( 0944 449 659. NR

ÄPredávam tohtoročný repkovo
kvetový med. Som registrovaný
včelár (6 €) ( 0944 239 633. GA

ÄPredám s.r.o., plátca DPH. Pred-
met podnikania: vykonávanie
emisnej kontroly, vykonávanie
technickej kontroly (40.000 €) (
0910 259 258. BA

ÄPredám ručne tkané koberce -
farebný koberec rozmer 2.20 x
0.70 m (25 €) . Sivý koberec so
vzorom, rozmer 2.85 x 0.70 m (30
€) . Zasielam aj dobierkou plus
poštovné, úplne nová 100%
bavlna ( 0911 492 536 . VV

ÄPredám novú, nami vyrobenú
po ľovn ícku  kapsu  z  p rave j
hovädzej kože (75 €) ( 0918 493
167. PE

ÄPredám kartónové krabice, mám
viac rozmerov, napr. VDS 31 cm
32 cm 24 alebo VDS 25 cm 26 cm
24. Mam viac kusov, okolo 1500,
cena za kus (0.50 €), po dohode
doveziem ( 0903 642 463. KE

ÄPredám nové solárium Luxura
V8, ešte v záruke, nákupná cena
13.000 €, cena teraz (6.500 €) (
0918 986 202. NO

ÄPredám rukavice vinyl latex, 50
ks, uz od (5,5 €), latex vinyl, 50 ks
(6 €), nitryl, 50 ks (7 €) (  0905
710 796. NR

ÄKúpim  bankovky platnéh na
našom území od roku 1800 (
0940 752 515. PD

PREDAJ
ÄPredám spodnú frézu na drevo.

Konštrukcia je liatina (370) (
0940 978 110.

ÄPredám továrenská kotúčovú
brúsku v dobrom stave. Priemer
70 cm s dvoma obojstranným
kotúčmi (500) ( 0910 226 907.

ÄPredám kombinovanú hobľovačku
so spodným prieťahom, šírka
hobľovania 310 mm. Top stav
(1.150) ( 0944 203 750.

ÄPredám kalové čerpadlo motor
550W (70 €) ( 0905 144 677.

ÄPredám starý cirkulár. Masívny
rám, prevod na pás, s oskou, rám
na motor. Motor 5,5 kW, 38 r v.
BB kraj (250 €), možná dohoda
( 0908 920 033, flashlube@
pobox.sk.

ÄPredám čerpadlo Sigma ( 0910
258 769.

ÄPredám motor k čerpadlu Alko (
0905 122 682. 

ÄPredám čerpadlo Sette Jet 900,
plne funkčné, bez závad ( 0944
121 248.

ÄPredám lis určený na lepenie
spároviek, interiérových dverí.
Maximálny rozmer lepeného ma-
teriálu je 1250 x 2100 mm. Lis má
nastaviteľný bočný doraz pre pra-
vouhlé dorazenie v prípade
potreby. Je vyrobený pre ver-
tikálne použitie, čo šetrí miesto-
zhruba 55 cm od steny. Netreba
žiadne kozy (550) ( 0901 700
612.

ÄPredám raz použitý kvalitný
sústruh s elektronickou regu-
láciou otáčok. Stav nového, v
záruke (320) ( 0948 833 557.

ÄPredám továrenskú hobľovačku
MS 300, šírka 30 cm, 3 nože,
pripájací kábel, pravítko. Hrubo-
vací nástavec je prerobený na
elektrický pohon. Cena spolu
(500 €). Výborný technický stav
( 0918 969 048.

ÄPredám gáter RP 50 s príslušen-
stvom, pílové listy, vymedzovacie
podložky, posuv guľatiny cez
frekvenčný menič, centrálne
mazanie, ku gátru je aj brúska na
pílové listy. Ku gátru je aj kom-
pletná originálna dokumentácia
( 0904 024 258. 

ÄPredám pákové nožnice na plech,
veľmi masívne, poctivý českos-
lovenský výrobok z roku 1965.

29
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Nože sú ostré ako žiletky, bez
jediného poškodenia! Nikdy ne-
boli vo výrobe, je to uloženka zo
školskej dielní. Typ NCR 300/ 6.
Dĺžka čepele 30 cm. Max. strih
plechu do 6 mm. Váha 65 kg.
Cena je pevná (299) ( 0944 733
003.

ÄPredám nové posuvné meradlo
na rysovanie ( 0907 564 490.

ÄPredám kováčsku nákovu, kovad-
lina 150 kg. Kontakt: siemcpl@
gmail.com ( 0911 659 763.

ÄPredám náhradné diely na frézu
FA3V a diely na sústruh SV18RA.
č e r pa d l á ,  i s t i č e ,  r e lá tka ,
prepínače posuvov a veľa iného
( 0911 151 138.

ÄPredám vystružniky nové Hss
Poldi s kužeľovou stopkou Morse
kužeľ: Cena za ks (8 €). Rozmery
10h7, 15, 16, 18, 22, 26 4 3 2,5 5
19 13 25 28 29 17 23 26 27 40 23
9 15  4 ,5 .  V p r ípade záujmu
prosím volať alebo SMS na 0944
180 742. Preferujem osobný od-
ber, pripadne viem priniesť cca
do 100 km dovoz grátis.

ÄPredám 3 ks valčekové doprav-
níky pre pásovú pílu. Dĺžka jed-
ného je 200 cm a šírka 30 cm,
výška nastavovacia. Priemer
oce ľového va lca  je  95  mm.
Valčeky sú osadené v ložiskách.
Cena za jeden valčekový do-
pravník dlhý 200 cm (150 €). Dá
sa prispôsobiť pre pásová píla Pi-
lous, Bomar ( 0910 542 869

ÄPredám zrovnávačku. Dĺžka 2,5
m. Šírka 60 -  va lec. 4 nože.
Továrenská výroba, liatina. Na
cene sa vieme dohodnúť (500) (
0911 552 472.

ÄP redám tabu ľové nožn ice ,
výborný stav, digitálne nasta-
vovanie zadného dorazu, nový
olej 180 l - pozor ešte v sude. K
stroju máme náhradnú sadu
nožov v cene dohodou - nie je v
cene stroja, hrúbka strihaného
plechu 10 mm; šírka strihaného
plechu 3150 mm (6.500) + DPH
( 0903 888 077.

ÄPredám spodnú stolársku frézu
(400 €), prípadne dohoda (
0905 747 133.

ÄPredám cirkulár s košom, 380 V,
motor 4 kW, 60 cm kotúč, funkčný
(400 €) ( 0 908 583 366. 

ÄPredám skrutkový - šnekový
kompresor Mark 7,5 kW vo výbor-
nom stave, je po servise, kde bol
vymenený olej, filtre a nastavený,
pridám doklad o servise (1.100)
( 0905 617 582.

ÄP re dám  v ŕ t ačk u  B M 32  S B
stĺpová, MK4, motor 1,1 kW, 12

druhov otáčok, váha 125 kg a
vŕtačku BM 20 T stolová, MK2,
motor 0,55 kW, 16 druhov otáčok,
váha 45 kg ( 0948 313 122.

ÄPredám frézu PF1200E - plus
alucobond. V záruke. Kupovaná
v 11/ 2019, veľmi málo použí-
vaná, cca 300m odfrézované.
Cena dohodou ( 0911 750 905.

ÄPredám kotúče týchto veľkosti:
125, 150,230 mm ( 0907 502
491.

ÄPredám dvojkotúčovú stolovú
brúsku Elko - 175 na 380 V, veľmi
málo použitá, ako nová, nový
ko túč ,  100% s tav ,  na j lepší
osobný odber (125) ( 0918 124
816.

ÄPredám brúsku na vrtáky (250)
( 0904 372 093.

ÄPredám odsávač pilín (50 €) (
0910 790 877.

ÄPredám rôzne nože. Väčšina je
nových, nepoužitých, treba vidieť,
na priemer hriadeľa 30 mm (
0907 345 399.

ÄPredám stolárske čapovacie
frézy (20 €) za 1 ks, prípadne do-
hoda ( 0905 747 133. 

ÄPredám profi cirkulár s košom 5,5
kW motor, 60 cm kotúč ,  rok
výroby 2015, cena dohodou ( 0
908 583 366.

ÄPredám hobľovačku s prepú-
šťačkou, 2 motory, valec 50 cm
štyri nože (150) ( 0907 200 375. 

ÄPredám pílu Rojek. Kvalitná,
masívna, na skracovanie aj na
pozdĺžne pílenie. Kotúč 250 mm,
motor 1.1 kW (500) ( 0948 770
870.

ÄPredám odsávačku chladiva
Mini-R2. Osvedčený prístroj pre
chladiarenské mechaniky, uni-
verzálne použitie pre: R 12, 22,
502, 500, 134a, 401A/ B, 402A/
B, 404A, MP 39, stav nový, ne-
použitý (500 €) stav používaný,
funkčný (200 €), odsávačky sú
bez hadíc HDS- 36-R/ V a HDS-
36-B/ V ( 0905 811 833.

ÄPredám zvárací agregát Soyer -
BMS - 4, zváranie RTN na radiá-
tory ( 0903 629 217.

ÄPredám jednovalcový fabrický
kompresor Orlík. Motor 4 kW, 300
l nádrž na vzduch. Je nevyužitý
(400 €) ( 0944 071 394.

ÄPredám zváračku CO2, 400 A,
vodou chladenú. Plne funkčnú.
Bez horáka a kostry (500) (
0918 833 066.

ÄPredám dvojmotorovú vývevu na
vákuovanie. Pripojenie na 400 V.

Podt lakový regulátor ,  200 l
vzduchojem (480) ( 0917 481
765. 

ÄPredám elektrický lanový zdvihák
500 - 1000 kg, 1800 W. Zabalený
v krabici, nepoužitý, úplne nový,
no nevyužitý. Pôvodná cena 250
€. Teraz (200 €), prípadne do-
hoda ( 0918 253 869.

ÄPredám starší osobný výťah,
veľmi málo používaný. Vhodný
na 1 - 3 poschodia, po úprave i na
vyššie budovy. Výťah si treba de-
montovať. Po obhliadke (2.000),
v prípadne dohoda na cene (
0905 615 354.

ÄPredám zvárací usmerňovač
WTU 400 - 3. Plne funkčný. Cena
je bez káblov (115) ( 0910 334
998.

ÄPredám kompresor Orlík, nále-
zový stav, funkčnosť neskúšaná
( 0911 987 771.

ÄPredám kvalitnú brúsku na betón
zn. Makita PC 5000C, s príslu-
šenstvom aj kufríkom (220) (
0903 315 175.

ÄPredám plne funkčný a spoľa-
hlivý cirkulár aj s kotúčom 60 cm,
380 V (100 €), cena je pevná! Do-
voz neviem zaobstarať (100) (
0907 458 897.

ÄPredám Stihl 181 bez chyby (
0919 237 602.

ÄPredám usmernenú silnú trafo
zváračku. Zvára rutilové aj báz-
ické elektródy, 6 polôh zvárania
( 0908 304 446.

ÄPredám ako celok použité rakúske
lešenie Graf, s certifikátom, náter
150 m2, na stredný rod. dom. Jed-
noduchá a rýchla montáž, dobre
sa prepravuje, dĺžka max 2,5 m
Sa (2.690) ( 0911 902 211.

ÄPredám brúsne segmenty 90 x 35
x 150 M3X 36 GVXP na kalené
materiály, pórovitý (3) ( 0903
840 608.

ÄPredám kompresor Orlík, 100 l,
funkčný, treba malý servis (130 €)
alebo dohoda ( 0905 751 318.

ÄPredám hobľovačku. Rozmer
stola je 350 x 1420 mm. Troj-
nožová hlava, motor 3 kW (300)
( 0915 354 307.

ÄPredám cirkulár domácej výroby.
Motor 0,55 kW, výškový posuv,
na kolieskach s ojkom ( 0948
699 648.

ÄPredám okružnú pílu vo veľmi do-
brom stave, s posuvným stolom
rozmerov, výška 1,2 m, šírka 0,62
m, dĺžka 1,4 m, s pohonom tro-
jfázového motora, výkon 7 kW,

2800 ot. Pílový kotúč 500 mm
(300 ( 0902 609 970.

ÄPredám aku vŕtačku skrutkovač
(30) ( 0907 271 088.

ÄPredám profi sekacie kladivo
Bosch 11, plne funkčné (390) (
0915 873 877.

ÄPredám ručný elektricky cirkulár
Parkside, plne funkčný, u mňa
nevyužitý stroj, nový stál 80 €,
predám za (45 €) ( 0918 371
934.

ÄPredám nový regulačný poistný
ventil na hydrauliku. Na štiepačku,
traktor a iné stroje ( 0918 019
474.

ÄPredám nové domce s ložiskom
( 0918 019 474.

ÄPredám hydraulické lisovacie
kliešte s maximálnym tlakom 6 ton,
sú vybavené 8 ks tlakových čeľustí
vo veľkosti od 4 do 70 mm. Kliešte
sú vhodné pre elektrikárov na
lisovanie medených a hliníkových
spojok. Dĺžka 310 (40) ( 0951
356 130.

ÄPredám Stihl MS 251 a staršie
261, 311, 260, 250 (299) ( 0909
025 643.

ÄPredám výkonnú kotúčovú pílu
na rezanie ocele, dreva, kameňa,
betónu. 380 V, 300 kotúč, na sto-
jane s výškou 1,10 m, nastavenie
uhlov, 2,2 kW, 2860 ot./ min.
(150) ( 0904 168 752. 

ÄPredám cirkulár Gbely - Adamov
(60) ( 0901 777 810. 

ÄPredám prík lepovú v ŕ tačku
Bosch GBH 2-24 DSR. Vŕtačka je
veľmi zachovalá. Zatiaľ toho moc
nevyvŕtala. S kufrom, takmer ne-
použitým (65) ( 0908 144 132. 

ÄPredám ručný elektricky cirkulár
Parkside, plne funkčný, u mňa
nevyužitý, stroj nový stál 80 €,
predám za (45 €) ( 0918 371
934.

ÄPredám akumulátorovú funkčnú
vŕ tačku značky, Bosch slabé
batérie (15) ( 0940 896 297. 

ÄPredám motorovú pí lu Hus-
qvarna 235. Píla je funkčná a
nevyužívaná. Dôvod predaja je
dedičstvo. Osobný odber BB, BR
( 0944 967 069. 

ÄPredám cirkulár továrenskej
výrob, vybavený krosnami a výk-
lopným stolom. Motor MEZ Mo-
helnice 5,5 kW. Cirkulár je plne
funkčný, kotúč naostrený (300)
( 0908 847 943.

ÄPredám skrutkovú tesársku
svorku vyrobenú s pravej českos-
lovenskej ocele v roku 1987.
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Ocení každý znalec opráv a rek-
onštrukcie (22) ( 0944 082 135. 

ÄPredám vŕtačku Black & Decker,
má príklep a je 2-otáčková, 1000/
2600 ot., 330 W, v dobrom stave
( 0904 206 636.

ÄPredám cirkulár s košom, 4 kW,
380 V, funkčný, 60 cm kotúč (255
€) ( 0908 583 366.

ÄPredám starý momentový kľúč, v
peknom, nezničenom stave, v
originál plechovej krabičke (50)
( 0907 240 551.

ÄPredám elektrický kladkostroj
GIS EM 50/ 2 NF ( 0904 476
125.

ÄPredám nefunkčný cirkulár ,
chyba v elektrike alebo v motore
(130 €) ( 0907 424 205. 

ÄPredám motorovú pílu Stihl MS
181, veľmi málo používaná, ako
nová. Na SMS neodpovedám
(149) ( 0908 286 620. 

ÄPredám frézu na dlažbu, mramor
a betón, Bosch GTR 30 CE, pro-
fes ioná lna fréza do tv rdých
dlaž ieb, mramoru a betónu,
vrátane fréz 4 ks (200 €), iba volať
( 0918 542 411.

ÄPredám búracie kladivo, vŕtačku
Bosch Profesional GBH 2-28F
(70 €) ( 0949 362 817.

ÄPredám cirkulár, plne funkčný.
Odvoz si musíte zabezpečiť (85)
( 0905 878 229. 

ÄPredám nepoužitý pílový kotúč
Pilana s SK plátkami 600 mm, je

to kvalitný kotúč tradičnej českej
výroby, nie je to žiadna Čína!
Kotúč je pripravený k okamžitému
použitiu, stačí ho založiť a rezať.
Pílový kotúč je určený na rezanie
palivového dreva, je veľmi tichý,
ľahko sa s ním reže a ma presný,
čistý rez (99) ( 0951 386 277. 

ÄPredám cirkulár s košom a kotú-
čom. El. motor 3f 3 kW, 1410 ot./
min., kotúč Pilana 600 x 3,5 x 30/ 56
zubov a kábel 14 m a 19 m (250 €)
( 0907 360 076.

ÄPredám motorovú pílu Solo Rex,
r.v. 1957, stav pôvodný, málo
používaný ( 0908 598 628. 

ÄPredám nastreľovačku DX 460
(200) ( 0907 317 371.

ÄPredám cirkulár 6,5 kW ( 0904
959 892, iba osobný odber.

ÄPredám cirkulár 6,5 kW ( 0904
959 892, iba osobný odber.

ÄPredám kruhové nože - rezačku -
na kapustu, plne funkčné, ostré.
Na rezačke sú 4 nože. Upevnenie
na stôl. Cenu dohodneme. Po do-
hode doveziem na trase LC - ZV -
ZH - BB (35) ( 0905 793 304.

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

ÄPredám veľmi málo používanú
elektrickú pílu s dlhou 45 cm lištou
zn. Oregon. Cena novej 90 €,
teraz (25) ( 0944 422 489.

ÄPredám plne funkčnú cirkulárku
továrenskej výroby, k tomu ešte
dva pílové kotúče, dohoda (300)
( 0905 606 000.

ÄPredám p ieskovačku ,  málo

používaná (100) ( 0948 770 870.

ÄPredám Makitu, nabíjačku (150)
( 0944 394 578.

ÄPredám kotúčovú reznú pílu,
málo používaná, funkčná (50) (
0907 344 973.

ÄPredám originálnu profi motorovú
pílu Husqvarna 555, vhodná do
ťažby ale aj na domáce použitie,
v ýk o n  3 . 1  k W,  5 9 . 8  ? cm.
Maximálne odporúčané otáčky
motora 13600, pri záťaži 9600 ot./
min ( 0917 613 663. 

ÄPredám elektrickú rezačku na
obklady a dlažbu Ryobi Ws721s,
kupovanú v marci 2020, plne
funkčná, v záruke. Ku rezačke je
nutné si dokúpiť rezný celoobvo-
dový kotúč (160) ( 0911 876
167.

ÄPredám akumulátorový skrut-
k ov ač  B os c h  IX O  (25  € )  +
poštovné ( 0903 676 337.

ÄPredám motorovú profesionálnu
pílu Stihl MS 361. Výkon. 3,4 kW.
Bola používaná na prípravu pali-
vového dreva. Plne funkčná,
výborný stav (330) ( 0907 568
057 

ÄPredám búracie kladivo, vŕtačku
Bosch Profesional GBH 2-28F
(70 €) ( 0949 362 817.

ÄPredám kotúčovú pílu na železo,
si lný 1.5 kW motor na 380 V.
Všetko funkčné, na pridržanie
materiálu je tam malý zverák +
kábel cca 7 m (70 €), pri obhliadke
možná malá dohoda ( 0908 620
484. 

Ä


