
ÄPredám Volkswagen Tou-
ran 2.0 TDI Highline/ 13,
DSG, bixenon, navi, ka-
mera, v top stave, zacho-
valé a málo jazdené, ove-
rená servisná história.
STK do 11/ 2021. VIN:
WV G ZZ Z 1T ZEW0
28871, 107 tis.km, výmena
o oleja + filtra, naftového,
vzducho-vého a peľového
filtra, výmena oleja a filtra v
DSG prevodovke, 2 x kľú-
če, 4 x nové zimné pneu + 4
x nové letné pneu na Al dis-
koch. Nová STK, EK do
2022 (11.999 €) ( 0915
171 022. Len tel. kontakt,
na SMS neodpovedám.

ÄPredám Peugeot 207 1.4
Hdi/ 07, 200 tis.km, STK a
EMS do 4/ 2022, úplne no-
vá batéria, vymenený olej,
olejový a palivový filter,
spotreba cca 4,5 - 5 l nafty.
Minulý  rok vymenená
spojka, žhaviče, predné
brzdy aj kotúče, čapy.
Rozvody boli menené pri
115 tis.km, keď som kúpil
auto. Auto bolo dovezené
z Nemecka (2.000 €) (
0915 974 614. KE 

ÄPredám Audi A4 Avant
Sport 2.0 TFSI/ 19, 110
kW/ 150 k, 6MP, 3.400
km, bohatá príplatková vý-
bava, ide o predvádzacie
vozidlo. Možnosť financo-
vania tretinky, štvrtinky,
pätinky, mesačné splátky
s možnosťou rozloženia
splátok až na 8 rokov.
ABS, airbag, posilňovač
riadenia, centrál, klimati-
zácia, CD prehrávač, el.

okná a zrkadlá, kožený in-
teriér, metalíza, Al disky,
immobilizér, palubný počí-
tač, hmlovky, tempomat,
parkovací asistent, streš-
ný nosič (dohodou). joma-
kauf@ azet.sk 

ÄPredám Volkswagen Pas-
sat/ 01, sedan, 4motion,
diesel, 196 tis.km, kupo-
vané na Slovensku, prvý
majiteľ, vždy dobre stara-
né a garážované. Od roku
2001 získalo nejaké škra-
bance a bolo rozbité pred-
né svetlo. Ostrekovače
xenónov boli odstavené.
Nikdy nesklamalo, má sil-
ný motor a nádrž si drží pl-
nú. Výhodou je štvorkolka.
Len do dobrých rúk (3.950
€) ( 0911 044 310. SN 

ÄPredám pekný a zachova-
lý VW Passat Variant B7
2.0 TDi/ 12, 341 tis.km,
103 k, v bohatej výbave,
103 kW - 140 PS manuál-
na 6-st. prevodovka, čier-
na metalíza. Alarm, EBD/
EBV, posilňovač r iad.,
ABS, ESP, ASR, MSR, Air-
bag 10 x, DSC, BAS, Isofix,
immobilizér, deaktivácia
airbagov, natáčacie svetlo-
mety, indikátor straty tlaku v
pneumatikách, detekcia
únavy. Centrálne na DO,
el. predné a zadné okná, el.
nastaviteľné sedadlá, el. zr-
kadlá, automatická dvojzó-
nová klimatizácia, automa-
tické rozsvietenie svetiel.
Rádio/ CD + MP3, multi-
funkčný volant, lakťová
opierka vpredu, vzadu,
vonkajší teplomer, klimati-
zovaná priehradka, ostre-
kovače svetlometov, LED
svetlá predné aj zadné
(6.900 €) ( 0917 093 723.
NR 

ÄPredám Škodu Yeti 2.0

TDI CR/ 11, 4 x 4. Off road
as is ten t ,  S TK,  EK do
2022, 1968 ccm, 81 kW -
110 PS. Generácia vozid-
la: 5L, 4 x 4, M6, diesel,
E u r o  5 ,  5 -d v e r . ,  196
tis.km. Hnedá sv. metalí-
za. Airbag 6 x, posilňovač
r iad., ABS, ESP, ASR,
MSR, DSC, BAS ), Isofix,
Deaktivácia airbagov.
Automatická klimatizácia -
novo doplnená centrálne
uzamykanie, el. predné
okná a zrkadlá, rádio, von-
kajší teplomer (7.499 €)
( 0915 171 022. 

ÄPredám Suzuki SX4 S-
Cross 1.6 DDiS/ 15, M6,
diesel,  1598 ccm, 130
tis.km. Pravidelne serviso-
vané. Auto je vo výbornom
stave, udržiavané, vyhrie-
vané predné zrkadlá, airba-
gy, klíma, centrálne uza-
mykanie, elektrické zadné
aj predné okná, dymové
sklá s certifikátom, kontrola
t laku v pneumatikách,
hands free, dotykové rádio
CD/ MP3, USB/ SD karta -
možnosť prehrávať filmy,
navigácia, wifi pripojenie,
multifunkční volant, parko-
vacie senzory zadné, par-
kovacia kamera, Isofix de-
aktivácia airbagu. Zimné aj
letné pneu na plechových
d iskoch (11 .600 €) (
0944 140 029. TT 

ÄPredám veľmi pekný Mer-
cedes-Benz A 180 CDI/
85, naftový motor 80 kW,
po prvom majiteľovi, maxi-



málne zachovalý, 170141 km -
garancia skutočných kilometrov,
pravidelne servisované v značko-
vom servise. Má krásnu modrú
metalízu bez škrabancov, klimati-
zácia, 6-st. manuálna prevodov-
ka, multifunkčný kožený volant,
tempomat, el. nastaviteľné se-
dadlo vodiča spolu s el. nastavi-
teľnou opierkou hlavy, svetelný
senzor, automatické denné svie-
tenie, autorádio s CD meničom,
predné a zadné parkovacie sen-
zory so svetelnou signalizáciou
(3.599 €) ( 0948 508 062. ZC 

ÄPredám Fiat Bravo 1.4 16V/ 08,
220 tis.km benzín, veľmi udržiava-
né, spoľahlivý technický stav, jedi-
ný majiteľ, zakúpené nové v SR,
svetlá metalíza, stredná výbava -
ABS, ASR, EBD, klíma, tmavé fólie
certifikované, 6-st. manuál, odbo-
čovacie svetlá, 6 x repro, palubný
počítač, 6 x airbag, nastaviteľný
volant, el. okná, centrál, servisná
knižka, náhradný kľúč, klimatizo-
vaná priehradka, immobilizér, Iso-
fix, mierny povrchový šrám na ľa-
vej strane, zimné pneu Nokian na
diskoch + možnosť aj nové letné
pneu Continental na elektrónoch,
16" (2.400 €) + jednoznačná doho-
da ( ( 0907 919 043. BB 

ÄPredám Audi A6 3.0 TDi Quattro/
05, 4 x 4, sedan, 4-dver., 2967
ccm, 165 kW - 224 PS, diesel,
268 tis.km, šedá metalíza, alarm,
EBD/ EBV, posilňovač r iad.,
ABS, ESP, ASR, DSC, BAS, air-
bag 12 x, deaktivácia airbagov,
indikátor tlaku v pneu. Rádio/ me-
nič 6 x CD, centrálne uzamyka-
nie, diaľkové ovládanie, el. pred-
né a zadné okná, el. nast. sedad-
lá, el. zrkadlá, aut. 2-zón. klimati-
zácia, multifunkčný kožený vo-
lant, vonkajší teplomer, navigá-
cia, tempomat, vyhrievané kože-
né sedadlá a zrkadlá, dažďový
senzor, parkovací asistent, par-
kovacie senzory vzadu a vpredu,
bočné a zadné okno, el. roleta, tv,
LCD panel, Bluetooth, denné
svietenie, el. otváranie kufra. Al
disky, kožený interiér, imitácia
dreva (dohodou) ( 910 538 111. 

ÄPredám Škodu Fabia 1.9 TDI/ 05,
203 tis. km, 1 896 ccm 74 kW/ 102
PS, VIN: TMBHS 46Y4644 23697.
Dovezené od prvého majiteľa, bez
najmenšej korózie, interiér veľmi
pekný, nejazdený po soli, garážo-
vaný, nová STK, EK, KO, sloven-
ské ŠPZ, cena (2 450 €) je bez
ŠPZ, všetko zabezpečíme, cena
za prihlásenie 399 € ( 0 915 972
565. 

ÄPredám Škodu Superb III/ 17,
motor 2.0 TDI, 140 kW, automa-
tická DSG prevodovka, originál
162 tis. km, vo výbave Sportline.
Biela metalíza, centrálne uzamy-
kanie, el. predné a zadné okná a
sedadlá, zrkadlá, aut. 3-zónová
klimatizácia. Diaľkové ovládanie,
rádio/ CD/ DVD, multifunkčný vo-
lant, lakťová opierka, bezkľúčové
štartovanie, vzduchové odpruže-
nie podvozku, vonkajší teplomer,
klimatizovaná priehradka, ostre-
kovače svetlometov, čítanie dopr.
značiek, radenie pod volantom,
360-st. sledovanie auta a mnoho
iného. Alarm, posilňovač riad.,
ABS, ESP, ASR, MSR, airbag 10

x, DSC, BAS, deaktivácia airba-
gov, natáčacie svetlomety, indi-
kátor tlaku v pneu. Al disky, hmlo-
vé svetlomety, immobilizér, pa-
lubný počítač, navigačný systém,
strešný nosič, Alcantra interiér,
tónované sklá, pneu 235/ 40 R 19
(18.500 €) ( 0918 270 795.

ÄPredám Nissan Pathfinder R51
2.5 l/ 05, 280 tis. km, automat,
128 kW, 4 x 4, STK, EK do 1/
2021, plná výbava - el. ovl. okien,
všetky tónované sklá, xenóny,
hmlovky, strešné okno sklenené,
el. zadné okná výklopné, výškovo
nast. volant, predné sedadlá vy-
hrievané, čalúnenie kožené,
elektricky nastaviteľné sedadlo
(8.800 €) ( 0903 611 659. KE

ÄPredám Audi Q7 4.2 TDI/ 08 314
tis.km, diesel, automat, full výba-
va, bez investícií pravidelne ser-
visované (13.999 €) ( 0908 499
781. BA 

ÄPredám Mustang/ 13, 178 tis.km,
3727 ccm, 27 kW - 309 PS, auto-
mat, DO, el. sedadlá, zrkadlá, lak-
ťová opierka, multifunkčný volant,
palubný počítač, tónované sklá,
vyhrievané zrkadlá, klimatizova-
ná priehradka, kožený paket, kli-
matizácia manuálna, elektrické
okná 2 x, rádio + CD + MP3. Karo-
séria coupe v elegantnej optickej
úprave, auto vypadá nádherne a
ihneď zaujme. Bez akýchkoľvek
ďalších investícií, je dovezené z
EU, čiže bezproblémový prepis.
V prípade záujmu prosím kedy-
koľvek volať, na SMS neodpove-
dám (13.500 €) ( 0907 080 406. 

ÄPredám Suzuki Splash 1.2 GLX
CD AC/ 09, 131 571 km, 1242 ccm,
63 kW/ 87 PS, zelená metalíza,
VIN: TSMEXB 32S003 32187
(3.950 ( 0915 972 565. TO 

ÄPredám Peugeot 307 Break/ 04,
s výborným naftovým motorom
1.6 HDi 80 kW/ 110 koní, 239
tis.km, 5-st. manuál, 7-miestny,
STK/ EK do 11/ 2020, čierna far-
ba, kombi, 2 x kľuč, servisná kniž-
ka digitálna klimatizácia, immobi-
lizér, palubný počítač, ABS, ESP,
6 x airbag, 4 x el. okná a zrkadlá,
predné a zadné hmlovky, svetelný
a dažďový senzor, automatické
zapínanie svetiel (1.990 €) (
0949 655 749. ZV 

PREDAJ
ÄPredám Suzuki B-King GSX

1300 BK/ 09, 30 tis.km, 1340
ccm, 135 kW - 184 PS. Palubný
poč í tač ,  ladený vý fuk, VIN:
JS1CR 11110 0104 633. Hľadá
sa nový majiteľ pre spoľahlivú
S u z uk i  B  K in g ,  30 .  t i s . k m,
Yoshimura výfuky, padáky LSL,
race predné brzdové platničky
EBC EPFA 347HH, pancierové
brzdové hadičky, ochranné fólie
na nádrži a prednom blatníku,
pneu  Br idges tone S20 evo
v p r edu ,  vz adu  zánov ná

Bridgestone S21. Moto je v špičk-
ovom stave, treba vidieť. Prosím
volať len vážnych záujemcov
(6.999 €) ( 0950 430 063. BA

ÄPredám Hondu GW 1800 B/ 18,
11 300 km, 1833 ccm, 93 kW -
126 PS, strieborná tm., nasta-
viteľné predné sklo, navigačný
systém, palubný počítač, rádio,
vyhrievané rukoväte, 1.majiteľ,
garážované, kúpené v SR, ne-
havarované, servisná knižka, top
stav (21.900 €) ( 0911 744 033.
VK

ÄPredám Harley Davidson XL/
Sportster 1200 Custom limited
1200 CA/ 19, 15 800 km, 1200
ccm, 50 kW - 68 PS. Alarm, im-
mobilizér, palubný počítač, STK,
garážované, kontrola originality,
kúpené v SR. Top stav (8.000 €)
( 0902 924 012. RV 

ÄPredám Yamahu FZ6-S/ 07.
Havarovaná. 600 ccm, 23 tis.km,
ceny a foto dielov na vyžiadanie,
kufor a platňa predané ( 0908
798 152. MA

ÄPredám Kawasaki VN 900/ 12, 1
900 km, 903 ccm, 37 kW - 50 PS,
1.maji te ľ .  Kúpené v SR, ne-
havarované, servisná knižka, top
stav, je možné odpočítať DPH,
nebúrané, kupované nové v SR,
veľmi málo jazdené, 1900 km.
Výbava: Padací rám, štít, veľké
kufre, opierka s držiakom ba-
tožiny, akumulátor menený 2019.
Servisná knižka (4.999 €) (
0915 235 383. KN 

ÄPredám chopper Harley David-
son V-Rod 1200 883 700/ 02,
33333 km, 1200 ccm, 85 kW -
116 PS, nové náplne, oleje, filtre,
ladený výfuk Vance-himes -
nenormálny zvuk ,  KN f i l te r
osadený, Power - commander na
jemné zvýšenie výkonu, ale
hlavne na kultivovanejší chod
motora -  emisné normy EU,
zadná pneu 95%, predná nová,
obuté Metzeler 880. Použitý kit
predlžene j  zadne j  kývačky
zákazkové kolesá, použitá pevne-
jšia predná vidlica. Nová STK. Aj
vymením za auto 4 x 4, Jeep, mo-
torku BMW Intruder, ponúknite
(7.777 €) ( 0904 445 448. PB 

ÄPredám Suzuki M 109/ 08, 25 300
km 1800 ccm 92 kW - 125 PS,
strieborná STK platná do 07/ 2020.
Chrómové doplnky, orig inál
kožené kufre, nová predná pneu,
servisovaná v Suzuki, nepadnutá
(8.100 €) ( 0915 033 063. CA 

ÄPredám skúter Honda X8R-S 50/
02, 11500 km 49 ccm, 3 kW - 4
PS (750 €) ( 0905 658 384. SC

ÄPredám Hondu VFR 800 FI/
2000, 800 ccm 82 kW - 112 PS,
super stav, pohodlná, spoľahlivá,
cestovno turistické moto, vždy
pravidelný servis. Aktuálne po
výmene oleja, nová baterka a
pneumatiky Dunlop, reťaz DID
90%, vyššie plexi, K&N filter,
ladený výfuk, gélové sedadlo Cor-
bin, neskutočné pohodlie. Dual
brzdový systém, neskutočný úči-
nok. Alebo vymením za auto, mo-
tocykel, dodávku, kabriolet, mik-
robus ( 0904 445 448. PB. 

ÄPredám Kawasaki ZX-6R Ninja/
03, 87 kW, 44 tis.km, 636 ccm, 87
kW - 118 PS. Č ierna. Ladený
výfuk, STK, nová predná pneu,
menené brzdové doštičky, reťa-
zový kit, ladený výfuk Scorpion.
Bez investícií. Možná dohoda
(2.600 €) ( 0908 409 440. SB 

ÄPredám chopper Yamaha XVS/
Drag Star V-Star 950 CU/ 15, 1
300 km, 942 ccm 1.maj i te ľ .
Kúpené v SR. Úplná servisná
história, čierna (6.500 €) - od-
počet DPH ( 0907 122 373. SC. 

PREDAJ
ÄPredám Volvo FM 340 fekál/ 07,

642 tis.km, motor 250 kW/ 340 PS,
emisná norma Euro 4, auto-
matická prevodovka, uzávierka dif-
erenciálu, nová nádrž o objeme
11000 l, nová výveva Jurop RV
360 s hydraulickým náhonom,
manuálne otvárateľne zadné čelo,
dva nasávacie a vypúšťacie
otvory, kontrola originality, nová
STK + EK, prihlásenie na okres-
nom úrade, evidované ako špe-
ciálne vozidlo fekálne. Odber
Hurbanovo (38.000 €) ( 0948
059 333.

ÄPredám MAN TGS 18 240/ 08,
240 kW, 90 tis.km, manuál, Euro
4, 176 kW - 239 PS. molcik, 3-str.
nadstavba, pneumatiky sú dobré,
klimatizácia (28.900 €) ( 0918
393 599. KN 

ÄPredám Mercedes Atego 1224/
07  -B lueTec  4 .  Tro jst ranný
sklápač - vyklápač + veľmi silná a
kvalitná hydraulická ruka Atlas
80.1, v top stave, Euro 4, immobi-
lizér, palubný počítač, strešné
okno, digitálny tachograf, výšk-
ovo - dĺžkovo nastaviteľné se-
dadlo vodiča a volant, Ad Blue,
vzduchové vankúše. Všetky
pneumatiky s hlbokým dezénom -
80% stav (27.500 €) ( 0905 385
056. MI 

ÄPredám Mercedes Actros 1845/
13, 450 kW, 558 tis.km, Euro 5.
Automat, medzi nápravové, 2 x
Al, diesel. Pneu 315/ 60/ 22,5, cca
50%, vzadu 100%, 2 x lôžko,
nezávislé kúrenie. Chladnička,
full el. výbava interiéru, 2 x kľúče,
serviska, servis len u Mercedes.
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Top stav, 1. majiteľ, STK platná
do 12/ 2019 (21.000 €) ( 0918
393 599. KN

ÄPredám náves trajler Zaslaw/ 14,
rozťahovací, rozširovací, nájazdy
elektro hydraulické, plne funkčný,
prípadne urobíme prepravu
podľa potreby - možnosť do 36 t
(27.000 €) ( 0918 411 177. TS 

ÄPredám motor Tatra 815, 10-
valec, po celkovej generálnej
oprave.  Predaj  so zárukou.
Máme skladom aj motor s plecho-
vou olejovou vaňou. Viac info na
( 0903 727 448.

ÄPredám Mercedes Atego 817/ 98
v  pe r f e k t nom s t ave ,  m á lo
jazdené 106 tis.km, s hydr. ploši-
nou ,  v e ľk á  kab ína  s  dvom i
lôžkami, krúžkový tachograf,
ložná plocha dl. 6,1 m, š. 2,42 m, v.
2,4 m, komplet vybavený - gurtne,
rohy, gumy, 2 prehradzovače
bočníc + nový paletový vozík,
donedávna jazdil Švajčiarsko,
stačí sadnúť a jazdiť (6.950 €) (
0903 461 828. BA

ÄPredám nasledujúce diely na
Iveco Eurocargo 75 E 15: motor -
6-valec, najazdených 670 tis.km,
r. v. 2000 (600 €), prevodovku
(400 €) a hydraulické čelo Zepro
(300 €). Motor Iveco, prevodovka
Iveco ( 0905 420 423. LV 

ÄPredám Iveco Euro Cargo 120
E25/ 11. EEV, manuál, VIN 043,
76 tis. km, 185 kW, manuál, mo-
to rová  brzda,  k l imat izác ia ,
nezávislé kúrenie, 2 x posteľ,
vzadu na vzduchu, stav pneu
80%, (8.280 €) ( 0914 666 222.

ÄPredám náves nákladný špe-
ciálny - Schmitz - Gotha Walking
Floor Trajler/ 11, posuvná pod-
laha. Objem skrine 100 m3. Vo
veľmi dobrom stave (18.000 €) (
0905 447 534. TN 

ÄPredám Multicar 25 M/ 87, v do-
brom stave, s uzávierkou a novou
batériou a platnou STK a EK.
Cena dohodou, volať  iba vo
vážnom záujme (1.800 €) (
0948 833 387. ML 

ÄPredám na diely motor Iveco
Daily 3.0, mám aj hlavu (150 €) (
0944 879 039. NM

KÚPA
ÄKúpim : Iveco Dai ly , valník,

havarovaný alebo inak pošk-
odený, s platným technickým
preukazom, do 3,5 t, od roku
výroby 2000 do 2004, ponúknite,
vďaka ( 0905 107 994

PREDAJ
ÄPredám na B-150/ 2007, 1.5 ben-

zín, 140 tis.km: prevodovku,
štartér, alternátor, a to isté aj na

A-140 Mercedes/ 2004, všetko
plne funkčné a plus servo na
Áčko ( 0911 735 222. GA

ÄPredám použité servo riadenie –
Octavia 2, VW Passat B6 (60 €)
( 0919 082 096. IL

ÄP re dám  nezáv i s l é  kú ren ie
Škoda, VW, Audi (150 €) ( 0940
702 862. ZV

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

ÄPredám na Mul t ica r  ND: a l-
ternátor (30 €), remenička al-
ternátora (10 €) ( 055 /  695
0702. KE

ÄPredám poistkovú skrinku Fiat
Ducato 2.0 JTD 1332052080 (15
€) ( 0911 599 311. PB

ÄPredám kompletný motor Škoda
Fabia 1.4 Mpi, 44 kW, originál 124
tis. km (250 €) + dohoda. Motor je
v 100% stave ( 0918 578 949.

ÄPredám chladič oleja Škoda Oc-
tavia II 2.0 TDi 045115389K (25
€) ( 0911 599 311. PB

ÄPredám spomalené prevody Nis-
san Patrol v pomere 5,42. Mám
dve sady na jedno auto (750 €) (
0914 167 802. NO

ÄPredám úplne nové celo protek-
torované pneumatiky na osobné
autá, r.v. 2019. Záruka 2 roky.
Sezóna: zimná M + S, ceny sú za
1 kus: 195/ 65 R15 (21 €) A3, 205/
55 R16 (23 €) vzor mich A4 a al-
pin A3, 225/ 50 R17 (30 €), 225/
45 R17 (25 €), 185/ 65 R15 (20 €),
175/ 65 R14 (20 €), 215/ 60 R16
(30 €). Volať, písať SMS ( 0917
112 493. NO

ÄPredám vstrekovacie trysky 1.9,
96 kW ASZ -  038130073AL,
pasujú do: Škoda Superb, Octa-
via , Audi A4,  Audi  A6, Volk-
swagen Sharan, Golf, Passat,
Bora, Seat Alhambra, Altea,
Leon, Toledo, Golf, vstreky sú
plne funkčné, cena za kus (80 €),
4 ks (200 €) ( 0903 140 295. IL 

ÄPredám č isto nové zabalené
pneumatiky Nokian Wetproof
225/ 60 R16 102 W XL ( 0907
237 756. TV 

ÄPredám na Mercedes Sprinter
CDI  tiahla lanka prevodovky
kulisy na modelový rád od 1999 -
2006. OE: 9012601338 (60 €) (
0919 283 188. PO 

ÄPredám predné b latníky na
Škodu 120 M, presné epoxidové
odliatky (150 €) ( 0905 607 230.
MT

ÄPredám 2 ks pneu Hankook
K117B Ventus S1 EVO2 245/ 45
R19 98Y - jazdené cca 2800 km
(47 €) kus ( 0904 506 330. BA

ÄPredám Volkswagen LT 2.5/ 06,
80 kW havarované, nafta, 2461
ccm 642 t is .km (1.177 €) (
00420 602 739 202. CZ

ÄPredám náhradné diely na Škodu
1000 MB, Škodu 100, 110, 105.
Predná, zadná náprava, dvere 4
x, blatníky, motor Škoda 1000
MB, predné mriežky Škoda 105,
tapacíre a mnoho iného, sada
diskov na Škodu 1000, 100, Oc-

tavia. Pre viac informácií ma kon-
taktujte ( 0905 191 766. NM 

ÄRozpredám Škodu Octavia II,
motor 2.0 TDI . Automatická
prevodovka a iné rôzne diely,
všetko za babku. Kód motora:
BND 16V. Kód farby: 9462 (
0902 159 019. PP

KÚPA
ÄKúpim originálne puklice na

Felíciu ( 0903 429 183. BA
ÄKúpim novú nebo používanú od-

pruženú sedačku na Renault
Master ( 0905 445 886. BJ

ÄKúpim funkčný komplet motor na
Chevrolet Aveo, r. 2006, 1.2, 53
k W ,  IČ M :  B 1 2S 1.  Cenu
ponúknite ( 0907 228 374. PD

ÄKúpim zadné plató do kufra na
VW Caddy, 5-miestny, krátka
verzia, r.v. 2014 - 2018, cena do-
hodou, ponúknite. N. Zámky (
0945 448 483.

ÄKúpim ľ a p predný blatník na
Seat Ibiza 6L, kód farby LS7N (
0904 891 674. LM

ÄKúpim prevodovky, diferenciály,
reduktory, prevodovky 5-stupňové
manuálne, aj pokazené, prevo-
dovky na: Suzuki Swift, Ignis,
Splash a pod., 2WD, 4WD, benzín,
diesel, kúpim ND, cena dohodou.
N.Zámky ( 0918 526 009. NZ

ÄK ú p im  k ľ u č k u  n a  F ab i u  1 ,
vnútornú prednú pravú – spolu-
jazdec. Prevedenie len chróm.
Na SMS neodpisujem (10 €) (
0940 275 245. RS 

Ä     Žilina - 2-izb. byt na sídlisku
Hájik. Byt ma výmeru vrátane log-
gie 52,5 m2. K bytu prináleží aj
p ivn ica.  Nachádza sa  na  3.
poschodí (86.000 €). Prosím re-
alitné kancelárie - nekontaktujte
ma ( 0940 978 110. 

ÄPoprad - komplet rekonštruovaný
4-izb. byt  na sídlisku Juh, 96 m2,
na 8./ 8 posch. Posledná rek-
onštrukcia v r.  2003 - 2004 -
výmena elektrických rozvodov,
murované jadro, plávajúce pod-
lahy, nové plastové okná, nová -
veľmi kvalitná kuchynská linka so
vstavanými spotrebičmi. V cene
bytu je aj zariadenie, pivničné pri-
estory cca 4 m2. Mesačné nák-
lady cca 150 €  (148.000 €) (
0948 222 403.

ÄNové Zámky - 3-izb. byt 73,21 m2
+ loggia, na sídlisku Juh, v osob-
nom vlastníctve. Má murované
jadro, plastové okná s vnútorným
žalúziami, laminátovú podlahu v
oby tný ch  i zb ách ,  d la žbu  v
kuchynskej časti, na chodbe, v
kúpeľni a na toalete. Bytový dom
je za teplený, kúpe ľňa je vy-
bavená masážnou rohovou
vaňou, sprchovým kútom (77.000
€) ( 0908 701 794.

ÄOščadnica - mezonetový byt 2 +
KK, 48 m2, balkón 4 m2, v centre

obce, na druhom poschodí zate-
pleného tehlového bytového
domu bez výťahu, s orientáciou
na sever a západ (88.000 €) (
0903 866 040.

ÄKošice - 2-izb. byt, 58 m2 + 4 m2
balkón, v pokojnej lokalite mimo
hlavnej cesty , s íd l isko Dar-
govských hrdinov, ulica Buzu-
lucká, 2./ 8 posch., výmena elek-
troinštalácie v jadre, plastových
okien, p lávajúce podlahy. V
kúpeľni a samostatnom WC je
dlažba. Vo vstupnej chodbe sa
nachádza veľká vstavaná skriňa
(99.900 €) ( 055/ 622 3247.

ÄTrenčín - 2+1-izb. byt na Sobla-
hovskej ul., 50 m2, na prízemí
panelového bytového domu s
výťahom, nové betónové potery,
nové omietky, zateplenie stropov
10 cm minerálnou vatou, SDK
podhľady s bodovým osvetlením,
nová elektroinštalácia, murované
jadro, nové radiátory, interiérové
dvere , bezpečnostné vchodové
dvere  , plávajúce podlahy v kom-
binácii s dlažbou. Osadená bude
kuchynská linka so  spotrebičmi,
jedálenský stôl so stoličkami,
Rolldoor na chodbe, botník so
sedením, posteľ s úložným pries-
torom, komoda, gauč,  stôl  v
obývačke a box na televízor
(88.000 €) ( 0917 510 741.

ÄNitra - 77,7 m2, 11./ 12 posch.,
ulica Čajkovského, výborné park-
ovanie, šatník, lodžia, pivnica,
u za m y k a t e ľ n á  c h od b ič k a ,
panelák zateplený, 2 výťahy,
vymenené stúpačky, 2 vnútorné
klimatizačné jednotky, masívne
drevené int. Zárubne a dvere, bez
tiarch, okamžite k dispozícii. (98
000 €) ( 0908 164 794.

ÄBanská Bystrica - 3-izb. rek-
onštruovaný byt,  Fončorda,
balkón, 65 m2. Čiastočná rek-
onštrukcia, 5./ 10 posch., balkón
prístupný z obývačky. Byt je čias-
točne rekonštruovaný, vymenená
je polovica okien, murované jadro
s novou elektrikou, stupačky
vymenené, upravená kuchynská
linka, bezpečnostné dvere a po-
dobne, murovaná pivnica 2 m2
(105.000 €) ( 0918 474 775. 

ÄSkalica - 3-izb., krásny, pries-
tranný a modernizovaný byt na
ulici Dr. Clementisa, 64 m2. Po-
zostáva zo vstupnej chodby s
bezpečnostnými dverami, samo-
statného WC, zrekonštruovanej
kúpeľne so sprchovým kútom,
kuchyne a 3 izieb - vymenené
plastové okná, nové podlahy,
d la žb a ,  ku c hy nská  l i n k a ,
keramické obklady a kúpeľňa.
Byt sa nachádza na prízemí,
pivnica   3 m2 (75 900 €) ( 0949
266 206.

Ä Levice - 3-izb., kompletne zrek-
onštruovaný, na Textilnej ulici, na
6./ 7 posch., 64 m2 plus 4 m2 log-
gia plus 2 m2 pivnica. Byt je
kúpou voľný, možný HU (62.000
€) plus provízia pre RK ( 0910
873 862. 

ÄPrešov - pekný, 2-izb. byt na Sídl.
III, ul. Mirka Nešpora v Prešove,
56 m2, bez lodžie,  na   1./  7
posch., okná plastové, inak je v
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pôvodnom, a le ve ľmi dobre
udržiavanom stave. Bytové jadro
je panelové. Orientácia východ –
západ, zateplenie, rekonštrukcia
vchodu, nový výťah, v r. 2019
kompletne menené všetky roz-
vody. Nízke náklady za užívanie
bytu, pivničná kobka cca 1 m2
(83.000 €) ( 0948 501 772.

ÄŽiar nad Hronom - 1-izb. byt na
Etape, 34 m2, v zateplenom byto-
vom dome na 8.poschodí s výťa-
hom, má prerobené jadro so
sprchovacím kútom, nové pod-
lahy, novú kuchynskú linku. Byt je
vhodné použiť aj ako investíciu s
možnosťou prenájmu. V súčas-
nosti je v byte spoľahlivý nájom-
ník s platbou 300 €/ mesiac.
Nízke náklady na bývanie 100 €/
1 osobu! V blízkosti bytu je kom-
pletná občianska vybavenosť.
Energetická trieda G (39.590 €)
( 0903 667 191.

ÄDunajská Streda - veľkometrážny
3-izb. byt v centre, na Nám. Vám-
béryho, 86 m2 aj s balkónom, na
4./ 6 posch., s výťahom, nové
plastové okná, nové komplet
e l ek t r i c k é  v e de n ie ,  vaňa ,
sprchový kút. Oddelené WC. By-
tovka je zateplená (64.500 €). Pri
rýchlom jednaní dohoda na cene
istá! ( 0948 145 588 

ÄBratislava - 63-m2 2-izb. luxusný
byt priamo v centre. Staromest-
ská bytovka je postavená z tehly,
na 4./ 6 poschodí, v tichej uličke
na Trnavskom mýte, prešiel úpl-
nou  rekonštrukc iou.  Byt  sa
predáva úplne zariadený, je čer-
stvo vymaľovaný, pripravený na
bývanie. Orientácia bytu je JV,
vďaka veľkým oknám je veľmi
svetlý (184.900 €) ( 0905 923
923.

ÄTrenčín - 3-izb. byt po nadštan-
dardnej kompletnej rekonštrukcii
- ešte nebol obývaný, 70 m2 byt +
6 m2 balkón, na sídlisku Juh, ul.
Novomeského na 6./ 7 posch., v
zateplenom panelovom dome s
novým výťahom, od prízemia kom-
pletne nová elektroinštalácia
vrátane vypínačov, zásuviek a
LED svietidiel, nová vodoinštalácia
a  odpady ,  nové  rad iá to r y ,
bezpečnostné vchodové dvere,
biele rámové interiérové dvere s
ob ložkovými  zárubňami ,
laminátové podlahy s bielym
olištovaním, nové plastové okná
(96.000 €) ( 0911 554 925. 

ÄBanská Bystrica - stará Sásová,
zrekonštruovaný 1-izb. byt Baur-
ing, 29 m2, zariadenie v cene, v
os o bn om  v l as t n í c t ve ,  na
zvýšenom prvom poschodí  -
dostatočne vysoko nad zemou,
zatepleného a zrekonštruovaného
bytového domu, s južnou orien-
tác iou .  Bytový  dom z rek-
onštruovaný, zateplený, plastové
okná, elektrický vrátnik, poštové
schránky, nový výťah (59.900 €)
( 0907 538 562. 

ÄBrezno - 2-izb. byt v Brezne, 49
m2, v širšom centre mesta, s
dos ta tkom ze lene.  Byt  je
prízemný, bezbariérový. Je po
kompletnej rekonštrukcii. Kúrenie
centrálne, obchody, škola, škôlka,

zastávka autobusu (52.000 €) (
0904 539 046.

ÄKošice - veľmi pekne priestorovo
nadštandardne riešený 4-izb.
bungalov, novostavba v stave
ho lodom,  Šaca,  b l í zko  Ne-
messányiho ulice. Pozemok 433
m2. Zastavaná plocha 145 m2,
terasa 8 m2 na rovinatom teréne
z presných tvárnic Ytong 30 cm,
zatepleným 15 cm polystyrénom,
na sokli 5 cm styrodurom. Steny
sú sadrové omietky, podlaha s te-
p lovodný m vykurovaním +
betónový poter s 10 cm izoláciou.
Okná sú najvyššej kvality 6-ko-
morové Slovaktual Climatop XN,
izolačné 3-sklo, zvonka farba an-
tracit, zvnútra biela. Vchodové
dvere hliníkové bezpečnostné vo
farbe antracit (174.900 €) ( 055/
622 3247. 

ÄSenec - 2-izb. byt na ulici SNP,
pekný, na vyvýšenom prízemí, čo
beriem ako veľkú výhodu, 48,27
m2, rekonštrukcia: vonkajšie rolety,
plastové okná, kúpeľňa, WC,
kuchyňa so vstavanými spotre-
bičmi - umývačka, rúra a mikrovl-
nka, zateplená bytovka, optika,
zostava práčka a sedačka. Vynika-
júca občianska vybavenosť: Škola,
škôlka, potraviny, do centra pešo 2
minútky ( 903 880 310. 

ÄŽiari nad Hronom - 2-izb. byt v
osobnom vlastníctve, na 3./ 11
posch., s výťahom, 66 m2, v zate-
plenom panelovom dome, rek-
onštruované chodby a výťah. Byt
prešiel kompletnou rekonštruk-
ciou - nové rozvody voda a elek-
tr ina, vymenené stupačky, v
izbách stierky a maľovky, plávajúca
podlaha, plastové okná, zväčšená
kuchyňa. K bytu prislúcha pivnica
1,5 x 1,5 m2 a balkón (74.900 €) (
0904 437 903. 

ÄKomárna - 2-izb. byt na Rákócz-
iho ulici, 57 m2, plastové okná,
inak je v pôvodnom stave, ko-
mora a špajza, ktoré sa dajú pre-
robiť na veľkú kúpeľňu s oknom.
Obytný dom je zateplený, byt je v
stredovej zóne a má nízku réžiu
(47.000 €) ( 0917 943 318.

PREDAJ
ÄPredám brašnu na fotoaparát a

príslušenstvo zn. Hama, d. 15 x š.
13 cm x v. 18 cm. Nastaviteľný
popruh, bočné vrecko, vnútri od-
nímateľná horizontálnej deliaca
priehradka na suchý zips (5 €) (
0908 806 668. TN

ÄPredám akčnú videokameru
Nilox F60 + pribalím zdarma
prídavné príslušenstvo: držiak na
tyč bicykla, motocykla, akejkoľvek
tyče s priemerom 1.9 - 3.5 cm.
Video módy 1080i - 1920 x 1080i/
60f až 848 x 480P/ 60f. Snímací
uhol  175°. Počet pixelov 16
miliónov, CMOS senzor 4608 x
3456. Rozlíšenie fotky 8M - 16M,
JPEG obrázky. Obrazový senzor

CMOS. Stabilizátor obrazu (40 €)
( 0914 172 400. SC

ÄPredám makro krúžky so závitom
M42. Osobne (6 €) alebo do-
bierka poštou + 3 € ( 0950 400
727. TO 

ÄPredám nepoužité puzdro pre ob-
jektív s rozsahom 100 - 300 mm.
Puzdro je francúzskej značky
TNB (10 €) pri osobnom prevzatí
tovaru - Blatné, okres Senec. V
prípade zaslania na dobierku +
poštovné 3.35 € ( 0914 172
400 .  l uk ashanz l i k1988@
gmail.com

ÄPredám novú, iba vyskúšanú
vonkajšiu IP66 bezpečnostnú wifi
IP kameru 1 Mpix/ 720P/ HD s
podporou Two way audio - mik-
rofón a vode odolný reproduktor,
tiež aj podpora micro tf karty do
64 GB. Umožňuje vzdialené sle-
dovanie a nahrávanie cez LAN
alebo wifi prostredníctvom PC
alebo mobilného zariadenia - An-
droid, IOS. Jednoduché nas-
tavenie s príjemným grafickým
rozhraním, HD rozlíšenie 1280 x
720p, objektív 3,6 m (38 €) (
0905 921 759. ZV

ÄP re dá m  vý n imoč ný  a  vy-
hľadávaný objektív Carl Zeiss
Jena - Flektogon MC 2.4/ 35 mm
Auto, zaostruje už od 19 cm, je
perfektne ostrý, má krásne sýte
farby, a jemný bokeh (165 €) (
0908 570 811. CA

ÄPredám Wi-fi video kameru, málo
používanú, značka Motorola,
model Scout 85 (55 €) ( 0903
693 586. MA

ÄPredám objektív Tamron 80 - 210
pre Yashicu/ Contax, vynikajúci
stav, sklá sú čisté, bez škraban-
cov,  p lesní  a  prachu,  zaos-
trovanie a zoom sú funkčné,
clona je suchá a funkčná. S re-
dukciou vhodný na digitál. V cene
zadná krytka, puzdro, slnečná
c lona  a  návod na  použ i t ie .
Zasielam na dobierku (35 €) (
0904 698 157. BA

ÄPredám nemeckú kinofilmovú
zrkadlovku Praktica MTL 5. Ob-
jektív Pentacon 1.8/ 50 mm. Fo-
toaparát  i  objekt ív  sú v per-
fek tnom,  pôvodnom stave ,
všetko funkčné, nepoškodené,
čisté, servisované - vyhľadávaná
manuálna zrkadlovka vhodná pre
zač ína júc ich  fo togra fov na
kinofilm, ale i pre pokročilých. V
cene je kožené puzdro a nová
batéria. Možnosť  osobného
prevzatia a odskúšania v CA (125
€) ( 0908 570 811. CA

ÄPredám plne funkčný, ako nový
Ricoh KR, 10 x, manuál + auto-
matika, uzávierka, expozimeter,
transport filmu sú v poriadku,
hľadáčik je čistý, nové tesnenia
filmovej komory. Objektív bajonet
Pentax - s výbornou svetelnosťou
je čistý, bez škrabancov, plesní a
prachu, clona a ostrenie pracujú
bezchybne. V cene filter Topaz
UV a nové batérie. Zašlem na do-
bierku (79 €) ( 0904 698 157.
BA

ÄPredám tele konvertor Nikon
TC14EII. Málo používaný, dobrý
stav (190 €) ( 0911 400 007. TN 

ÄPredám plne funkčnú, ako novú
Prakticu MTL 5B Pentacon 1,8/
50 MC - uzávierka, expozimeter,
transport filmu sú v poriadku,
nové tesnenia filmovej komory.
Objektív s výbornou svetelnosťou
je čistý, bez škrabancov, plesní a
prachu,  c lona a ostrenie sú
funkčné. V cene nová batéria.
Zašlem na dobierku (90 €) (
0904 698 157. BA

ÄPredám Nikkor 55 - 200 f4 - 5.6G
ED, sklo je ako nové, dôvod pre-
daja - prechod na kameru (70 €)
( 0911 743 313. KM 

ÄPredám nový digitálny fotoaparát
Canon  IXUS 132 (25  € )  +
poštovné. - pôvodná cena 119 €.
Obsah balenia: Fotoaparát Ixus
132, zápästný remienok WS-800,
batériový zdroj NB-11L. Nabíjačka
batérií CB-2LFE. Napájací kábel,
užívateľské príručky, 16 Mpix,
CCD snímač, 28 mm širokouhlý
objektív s 8 x zoomom. Displej
LCD s uhlopriečkou 6,8 cm - 2,7".
Inteligentný IS pre ostré výsledky,
potláča otrasy fotoaparátu, čím
zaisťuje, že všetky fotografie a
videozáznamy sú ostré (25 €) (
0940 345 176. LV

ÄPredám Carl Zeiss Tessar 2,8/ 50
mm, M42 - top stav, špičkový ne-
mecký vintage objektív s krásnou
kresbou už na otvorenej clone, s
bublinkovým efektom (109 €) (
0949211384. SA 

ÄPredám nový fotoaparát Nikon
D5600 so základným objektívom
18 - 55 a 32 GB pamäťovou kar-
tou k nemu a platnou zárukou na
2 roky. Pôvodná cena bola 700 €
+ 30 € za kartu. Kupovaný je dva
mesiace dozadu z Alzy a je ab-
solútne bez poškodenia Mám k
nemu aj poukážku na štyri čis-
tenia zdarma (520 €), pri rýchlom
jednaní môžem aj trochu spustiť z
ceny ( 0951 297 633. ZA 

KÚPA
ÄKúpim staré fotoaparáty, objek-

tívy, príslušenstvo. Môžu byť i ne-
funkčné, pokazené. Po dohode
prídem osobne, Žilina, okolie.
Alebo poštou ( 0940 384 995.
ZA

ÄKúpim do zbierky, staré kinofil-
mové fotoaparáty, objektívy,
kamery, aj nefunkčné ( 0904
046 416. LV

ÄKúpim battery grip Canon BG-
E20 na Canon EOS 5D Mark IV,
alebo vymením niečo z mojich
inzerátov za takýto grip. Najlepšie
originál. Môže byť aj bez záruky.
Osobne po trase Zvolen - Bratis-
lava - Brno ( 0915 637 631. ZV

ÄKúpim Nikon D750/ D780/ D810/
D850/ Z6/ Z7 výmenou za moju
Canon, Olympus, Lensbaby a
Zhyiun foto výbavu. Ponúkam:
Canon EF 50 mm f/ 1.4 USM
Canon Lensbaby Velvet 56 mm f/
1.6 Olympus PEN-F Olympus
M.Zuiko Digital 14-42 f/ 3.5 -5.6
EZ ED MSC Pancake Zhiyun
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Crane 2 Motion Sensor Remote
Control with Follow Focus UV fil-
ter 77 mm Hoya Pro 1 Digital UV
filter 58 mm HAMA Star filter + 6
77 mm KnightX 32 GB SD karta
Kingston UHS1U3. K tomu kopec
príslušenstva a mám aj iné zau-
jímavé veci, Osobne po trase
Zvolen - Bratislava - Brno ( 0915
637 631. ZV 

PREDAJ
ÄPredám Vox lampový bulldog dis-

tortion, dvojkanál, plne funkčný,
super zvuk, mierne známky
používania, foto na požiadanie,
krabica, cena vrátane dobierky
(55 €), dohoda možná ( 0911
257 987. LC

ÄPredám štandardné krídlo značky
August Förster, rok výroby 1936.
Výrobné číslo je 69440. Farba
hnedá, malo pôvodne vysoký lesk,
ale lak je momentálne popraskaný.
Mechanika je anglická, jedno
repetičná, má 88 kláves. Re-
zonančná doska je bez prasklín.
Kladivká sú opotrebované. Nástroj
je v súčasnosti podladený o 25 Hz.
Klávesy sú zo slonovej kosti. Tri
polovičné časti bielych kratších
klávesov sú odlepené, jedna
chýba.  Je potrebný serv is  -
ladenie, vybrúsenie kladiviek a
kompletné nastavenie mechaniky
by stálo okolo 850 €. K dispozícii je
odborný posudok nástroja (2.500
€) ( 0904 970 912. LM 

ÄPredám raritnú luxusnú gitaru
made in Korea, z 90. rokov, krk ja-
vor + pal isander, telo jelša,
snímače Seymour  Duncan,
obidva rozopínateľné na single,
takže široká škála zvukov, univer-
zálny, kvalitný nástroj (470 €) (
0903 630 089. SC 

ÄPredám western gitaru, pekná,
svetlá, s cutway, kovové struny,
úzky hmatník. Kvalitná značka
V a le s c a  s o  s m re k ov ou  re-
zonančnou doskou.  Taška ,
ladička, brnkátka zadarmo (59 €)
( 0905 194 665. NR

ÄVymením elektrickú gitaru Stagg
v dobrom stave, výmena za inú
( 0940 375 056. MI

ÄPredám nové drevené sopránové
ukulele s puzdrom, možnosť
poslať aj na dobierku (25 €) (
0951 305 956. PB

ÄPredám súprava aj s činelmi, 22"
kopák, dvojité pevné stojany.
Stolička je zadarmo(249 €) (
0905 194 665. NR

ÄPredám krásne celomasívne
husle 4/ 4, 3/ 4, 1/ 2. Husle sú
komplet nastavené, s novými
strunami Dadario Prelude v hod-

note 25 €. Hmatník je ebenový,
takisto aj podbradník a kolíky.
Dávam k tomu aj sláčik a puzdro.
možnosť poslať aj na dobierku
(95 €) ( 0951 306 103. PX

ÄPredám hudobnú aparatúru, viac
info na tel. čísle (350 €) ( 0940
254 498. NO 

ÄPredám elektrickú bassgitaru pre
ľaváka, úplne nová, nepoužitá, je
vhodná pre  zač i a točníkov.
Záruka 24 mesiacov (129 €) (
0940 174 525. BA

ÄPredám ťahový trombón, je to
značka  A mat i ,  ľahko chodí
sniženec, málo používaný, ako
nový (200 €) ( 0903 039 352. NZ

ÄPredám hel igónku Hohner .
Ladenie CF, vhodná do školy
(470 €) ( 0908 273 204. NO 

ÄPredám husle a j s  kuf rom a
s láč i kom,  4  do laďovače a
kolofónia. Pre začiatočníka, so
zárukou a možnosťou vyskúšania,
4 dolaďovače a kolofónia ( 0905
194 665. NR

ÄPredám Yamaha Stage Custom
10, 12, 16, 20 plus rytmičák 14,
iný rad - Stage Custom Nouveau.
Prechody a flor tom osadený
veľmi kvalitnými úderovými bla-
nami Remo Pinstripe Ebony, re-
zonančné, pôvodné. Rytmičák
Evans J1  Etched,  zospodu
kval i tný  st runík ,  bass drum
úderová blana Evans Emad. Mik-
rofón na basový bubon Suond-
king ED 007 + stojan. Dvojšľapka
DW 2000. Hi-Hat stojan basix a
činel stojan rovný Basix + snare
stojan Basix + stojan na činel do
Tom úchytu. Nejaké tie obaly na
prenos zdarma + jeden mik-
rofónový stojan. Bicie majú silný
výtlak, v kluboch netreba ani oz-
vučovať (700 €) ( 0903 305 885.
KA

ÄPredám nemecký digitálny klavír
Kurzweil K 130 WH, stolička vo
fa rbe v  cene, ešte zbalený,
záruka 2 roky, doprava po do-
hode (550 €) ( 0951 305 956.
PB

ÄPredám b - trúbku, úplne nová, ne-
použitá., vhodná pre začiatočníkov
i pokročilých. Je vyrobená z po-
zlátenej mosadze. Ventily sú z ne-
hrdzavejúcej ocele. Má lesklú
povrchovú úpravu. Balenie obsa-
huje nátrubok a kufor. Záruka 24
mesiacov (159 €) ( 0940 174
525. BA

ÄPredám fúkaciu ladičku na akus-
tickú a elektrickú gitaru. Osobné
prevzatie Podunajské Biskupice
( 0903 311 672. BA 

ÄPredám šláger saxofón, model z
televízie Šláger TV, čierny, so
zlatými klapkami, hrá tam na ňom
Frakie. Es-alt s kufrom a prís-
lušenstvom, hubica, vytierák.
Plnoklapkový, aj pre profíkov.
Originál v kartóne so zárukou
(320 €) ( 0905 194 665. NR

KÚPA
Kúpim aj staršiu sochu har-
monikára, tak 150 -  200 cm,

drevenú, aj poškodenú.
Popis + cena príp. foto. Ky-
suce, Orava, Považie. Na-

jskôr napíšte! Štiavnik 894,
013 55. Okr. Bytča.

Má niekto bohato zdobenú
5-rad., 120 - 180-bas. chro-
matickú harmoniku? 3 - 4-

hlas, aj s vykrojeným
hmatníkom. Popis + cena

príp. foto.  Najskôr napíšte!
Štiavnik 894, 013 55. Okr.

Bytča.

Kúpim 6-radovú, 120 – 180-
basovú chromatickú har-

moniku, 3 – 4-hlas. Palope a
iné. Aj poškodenú. Popis +

cena príp. foto.  Najskôr
napíšte! Štiavnik 894, 013

55. Okr. Bytča.

Kúpim ramenný syntetizátor
- stredný, veľký, aj starší
typ. Pripojenie na jack do
komba. Popis + cena príp.

foto.   Najskôr napíšte!
Štiavnik 894, 013 55. Okr.

Bytča.

PREDAJ
ÄPredám zachovalú, nepošk-

odenú knihu Vlčia krv, autor Milan
Rajský, vydala Príroda v roku
1975. Edícia Trofeje 13. Kniha je
písaná v slovenskom jazyku, má
289 strán. Vydanie prvé, šírka 15
cm, výška 21 cm a hrúbka 2,2 cm
(25 €) ( 0902 734 625. NO

ÄPredám t i tu l  Sut ,  Návraty  k
Haddedihnum, stav výborný,
čeština, zasielam poštou, alebo
cez víkendy osobne. Za stav a
kvalitu vždy ručím!. Na SMS
nereagujem, len seriózni záujem-
covia (dohodou ) ( 0904 861
766. KE 

ÄP redám K rs t ný  o t ec  (8  € ) ,
Šťastná putnička (6 €), Expert zo
Sicílie (7 €) ( 0949 112 182. BB

ÄPredám vystrihnuté a nepoužité
scény z kultovej série fi lmov
Ronyho Escherwooda s komen-
tármi, autorov popis: Po obsahovej
i estetickej stránke mimoriadne
originálna knižka, zložená zo
scenárov nepoužitých a vystrih-
nutých scén kultovej série detek-
tívnych filmov Ronyho Escher-

wooda, autori: Krištúfek, Nagy
(3,99 €) ( 0948 039 015. BA 

ÄPredám úplne novú knihu Alergia
od A po Z - Linda Gamlinová, vy-
davateľstvo Reader´s Digest
Výběr, 2003, počet strán 256,
200 x 250 mm (6,5 €) + poštovné,
pôvodná cena 30,47 €. O knihe:
Ktoré kvapky do nosa sú pri dlho-
d ob om  u ž í van í  škod l i v é?
Nezhoršuje vám obľúbené jedlo
astmu? Naozaj vás akupunktúra
zbaví nepríjemných príznakov?
Sú predpísané lieky naozaj lepšie
než voľne predajné prípravky?
Môžete svoje dieťa otužiť proti
alergii? (6,50 €) ( 0940 345 176.
LV 

ÄPredám Agnes Martin - Lugand -
Nad slnko jasnejšie (6 €) ( 0908
224 957. BA

ÄPredám novú knihu - ešte je
zabalená vo fólii, dostali sme dve
rovnaké. Kniha Domáci lekár v
o táz k ac h  a  odpoved iac h  -
ponúka lekársky overené od-
povede na vyše 1000 medicín-
skych otázok (15 €) + poštovné,
pôvodná cena 36 €. Praktická
príručka o príznakoch, kúrach,
liečbach, potravinách, doplnkoch
a  v y še t re n i ac h .  K n i ha  j e
rozdelená na 5 častí: Prvá časť:
váš celkový zdravotný stav,
druhá časť: lieky a doplnky, tretia
časť: bežné zdravotné problémy,
štvrtá časť: lekárske vyšetrenia,
piata časť: prvá pomoc (15 €) (
0940 345 176. LV 

ÄPredám novú knihu Ako stopy v
snehu (5 €) ( 0948 318 100. BJ

ÄPredám Deborah Lawrensová -
Lampa, 1 x čítaná, ako nová Na
dobierku neposielam. Možnosť
osobného odberu v BA (2 €) (
0908 224 957. BA 

KÚPA
ÄKúp im kn ihu  Medzinárodné

hospodárske vzťahy z roku 2012
( 0904 455 279. BA

ÄKúpim knihu Katastrofa sloven-
ských Židov od Arona Grunhuta,
vydané v roku 2015 ( 0905 441
802. BA

ÄMám záujem o titul Bašta civi-
lizácie, rok 1964, ďakujem (
0904 861 766. KE

ÄKúpim poľovnícku literatúru,
prípadne celé zbierky ( 0918
079 086. SB

ÄKúpim Mám záujem o titul Prežiť,
ďakujem za ponuky ( 0904 861
766. KE

ÄKúpim skriptá plus poznámky,
materiál pre 1. ročník farmaceu-
tickej fakulty v Bratislave ( 0915
711 606. LV

ÄHľadám a dobre zaplatím kom-
pletnú sadu učebníc spred r.
1989 - Slovensko pre prvý a
druhý stupeň základných škôl,
dajte mi prosím vedieť ( 0917
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máte vyššiu šancu rýchlo predať.



170 860. BN
ÄKúpim knihu od Leva Nikola-

jeviča Tolstého - Čítanie na každý
deň. Za rozumnú cenu :). Ďaku-
jem za každý návrh ( 0908 461
867. RK

ÄKúpim knihu Nábožné Výlevy.
Rok vydania 2010 ( 0902 245
544. BA

ÄKúpim knihu Gundžovníky, od J.
Satinského, za prijateľnú cenu.
Možná aj výmena za niečo iné (
0908 136 123. TT

ÄKúpim knihy Zamilovaný darebák
a Tajomný dar, od Lindseyovej (
0908 382 204. SN

ÄKúpim produktový katalóg Sony
in side Nr. 3 Herbst/ Winter 1995/
1996 v nemeckom jazyku. Len v
dobrom stave, kompletný. Cena
(10 €) ( 0903 939 676. BA

PREDAJ
ÄPredám málo používanú poscho-

dovú posteľ s úložným pries-
torom a stolíkom v posteli + ma-
trac (120 €) ( 0908 215 460. BA

ÄPredám veľmi zachovalú se-
dačku 3 + 2 + 1 (130 €) ( 0908
746 029. KN

ÄPredám predajný pult na pok-
ladňu do obchodu, výška 90 cm,
šírka 100 cm, hĺbka 60 cm plný,
plus jedna polička (95 €), výška
90 cm, šírka 100 cm, hĺbka 60 cm
plný plus 1 x šuplík (130 €), výška
90 cm, šírka 100 cm, hĺbka 60 cm
+ 2 x polička vrch sklo (146 €)
vrátane skla. Mám na predaj pulty
v dekore slivka, dub sonoma,
buk, biela, čerešňa, nové, ne-
použité, viem aj priviezť ( 0948
244 262. BN

ÄPredám manželskú poste ľ  s
úložným priestorom, rozmer 180
x 200, so stolíkmi, bez matracov,
s roštmi (200 €) ( 0907 941 325.
PO

ÄPredám 6 ks pekných dubových
stoličiek k jedálenskému stolu, so
zeleným látkovým poťahom (15
€) kus (15 €) ( 0910 951 418. SN

ÄPredám polohovateľné kožené
kreslo vo veľmi dobrom stave.
Osobný odber Vráble (70 €) (
0907 358 582. NR

ÄP re dá m  ú p l ne  n ov é ,  eš te
zabalené ležadlo. Dôvod predaja
je, že sme chceli niečo iné (110 €)
( 0915 420 982. PB

ÄPredám krásnu veľkú drevenú
m an da lu  s o  s t o j an om.
Vyrezávané drevo + stojan, celk-
ový rozmer v. 73 x š. 61 cm.
Farba hnedá ebenová + čierny
stojan. Nepoužívaná, zabalená,
nevhodný dar (69 €) + posielam
kuriérom ( 0918 265 300. BA

ÄPredám tkané koberce, aj na
mieru, farba, dĺžka, šírka je 70 cm

a menej (10 €), Jabloňovce (
0917 048 612. LV

ÄPredám starožitnú drevenú ko-
modu, šírka 250, výška 160,
skladá sa z dvoch častí, širšia
naspodu a vyššia navrchu ko-
mody (220 €), Nesluša ( 0905
825 362. KM

ÄPredám 2 válendy v dobrom
stave. Iba osobný odber a odvoz
z BA Ružinov. Rozmer 197 d. x
86 š. x 37. Cena za jednu je (25 €)
( 0949 860 642. BA

ÄPredám príručné stolíky, sadu 2
ks, malý a veľký. Možno využiť
ako príručné stolíky, z bokov se-
dačky, alebo ako klasický konfer-
enčný stolík - malý a veľký vedľa
seba. Alebo ako nočné stolíky.
Stolíky sú kovové + vrchná plocha
je zrkadlo, rozmer veľký 67 x 55 x
55 cm, malý 59 x 46 x 46 cm. Ku-
povala som ich za 180 €, stolíky -
sadu malý a veľký predám za (118
€) + kuriér ( 0918 265 300. BA

ÄPredám 2  kusy lamelových
roštov v top stave, bez akýchk-
oľvek poškodení, s možnosťou
nastaviť spevnenie v oblasti
chrbta, lamely sú osadené v gu-
mených v ložkách,  takže pr i
používaní nevŕzgajú. Rozmer 90
x 200 cm, používané cca 2 roky,
p r ed a j  l en  spo lu .  N a  S M S
nereagujem (60 €) ( 0915 977
685. PD

ÄPredám drevený nábytok. Stôl a
2 police v bezchybnom stave, ko-
modu stačí nalakovať a bude ako
nová. Málo používané, malo by
ísť  o bukové drevo. Odber v
Petržalke. Pri rýchlom jednaní sa
viem dohodnúť na cene : ) Ko-
moda š: 39 cm x d: 180 cm x v: 82
cm. Stolík 75 cm x 75 cm x výška
48 cm. Polica jedna š: 19 cm x d:
200 cm (150 €) ( 0910 605 854.
BA

ÄPredám kompletnú spálňu -
posteľ má rozmer 160 x 200 cm,
skriňa 135 x 56 x 209 cm, jedna
časť skrine je policová, zvyšok je
na vešanie. Komoda má rozmer
90 x 45 x 82 cm a 2 nočné stolíky
45 x 44 x 45 cm. Všetko bolo
používané, ale nábytok je v do-
brom stave (250 €) ( 0910 917
401. BN 

KÚPA
Ä  Kúpim posteľ Brimnes - Ikea.

Rozmer 180 x 200 ( 0901 772
655. PN

ÄKúpim zachovalú kuchynskú
linku vo veľmi dobrom stave,
prípadne môžu byť aj jednotlivé
skrinky - potrebujem skrinku na
vstavanú rúru a varnú dosku,
skrinku pod drez - najlepšie
zásuvkovú, nie je podmienkou a
zásuvkovú skrinku, cena doho-
dou ( 910 104 341. BA

ÄKúpim komodu Ikea Leksvik 5 (
0905 129 130. BA

ÄKúpim staré skrine, police, stoly
atd., po babke ( 0949 711 666.
BA

ÄKúpim lacné starožitnosti, ktoré
nutne potrebujú rekonštrukciu.
Staré stoličky, kreslá, stolíky,

nočné stolíky, malé komody,
s k r i nk y ,  p r í bo rn ík y .  C enu
ponúknite. e-mail: samuel.ma-
tusov@ centrum.sk. BB

ÄKúpim rôzne s taré s to l ičky,
rovnaké typy, na cene sa určite do-
hodneme, platí pre celé Sloven-
sko, fotky posielajte prosím na e-
mail: kupa.nabytok@ gmail.com.
NR

ÄMám záujem o kúpu starých
kresiel, starého písacieho stola z
ohýbaných trubiek, tiež o kúpu
rô z neho  i ného  náby tk u  z
ohýbaných t rubiek:  k res lá,
stoličky, stoly, stolíky, lampy,
skrinky, taburety. Na cene sa
určite dohodneme. Platí pre celé
Slovensko. Fotky posielajte
prosím na e-mail: kupa.naby-
tok@ gmail.com, ďakujem. 

Kúpim garáž v Bratislave,
na Ipeľskej ulici ( 0948 158

475. BA

PREDAJ
Predám pozemok v Tatrách -

pred Račkovou dolinou, v
chatovej oblasti, vo výmere

3500 m2, 720 m2, 650 m2
atď.  5400 m2 ( 0903 917

867. LM

Predám pozemok v Tatrách
– Podbanské, v chatovej

oblasti, vo výmere 7200 m2
5400 m2 ( 0903 917 867.

LM

Predám pozemok v zadných
Tatrách – chatová oblasť,
5400 m2 ( 0903 917 867.

LM

ÄB ra t i s lava  -  rod inný  dom s
garážou a menším pozemkom vo
vynikajúcej lokalite: Kramáre, na
Klenovej ulici. Dom je postavený
z tehly a zateplený polystyrénom,
úž. pl. 122,18 m2, pozemok 170
m2, 4 izby. Výborní susedia,
k rás na  l oka l i t a  s  úž asným
výhľadom, blízko do lesa, na
Kamzík. Kompletná infraštruk-
túra.Kolaudácia spodnej časti v
roku 1999, vrchná časť 2006,

cena nehnuteľnosti: dohodou (
0903 880 310. 

ÄPredám č iastočne zariadený
rodinný dom po čiastočnej rek-
onštrukcii, v tichej obci Tušice.
Plocha úžitková 165 m2, zas-
tavaná 1181 m2, pozemku 2633
m2. Podlaha plávajúca, dlažba,
betón, stierky, omietky. Okná dre-
v en é  p ôv o dné ,  p las t ové ,
sprchovací kút, umývadlo. Od-
delené WC, kuchynská linka
(55.900), ( 0910 356 888.

ÄPredám zachovalý 3-izb. RD  v
obci Dolné Dubové, 15 km od
T rnavy .  S tav ba  j e  v e ľm i
zachovalá, v pôvodnom stave,
postavený v 70. rokoch z pálenej
tehly, 3 izby a kuchyňa. Okná
pôvodné drevené dvoj ité . V
izbách je na podlahách lepený
korok ,  v  chodbe,  kúpe ľn i  a
záchode je dlažba, v kuchyni lino-
leum, špajza, z veľkej časti pod-
pivničený - 3 menšie miestnosti a
veľká garáž (105.000), ( 0907
037 777.

ÄP re dá m  ro d iny  dom S o k-
olovciach, má 7 izieb, 2 kúpeľne,
veľká záhrada, prešiel celou rek-
onšt rukc iou -  nová strecha,
fasáda, zateplený, dlažba okolo
domu parkovisko (148.000), (
0911 719 527.

ÄPredám rodinný dom - Dvory nad
Ž i t a v ou ,  10  k m  od  N ov ýc h
Zámkov, zachovaný v pôvodnom
stave, z pálenej tehly, pozostáva
z troch izieb, kuchyne, špajzy,
kúpeľňa WC, predsiene. V pivnici
pod domom je plynový kotol a el.
ohr. vody, napojený obecný vo-
dovod (48.000), ( 0905  279
318.

ÄPredám veľký dvojpodlažný pod-
pivničený rodinný dom v obci
Čaňa, vhodný ako dvojgeneračné
bývanie. Dom sa nachádza v zas-
tavanom území obce s veľmi do-
brou občianskou vybavenosťou -
MŠ, ZŠ, športové ihrisko, zimný
štadión, obchodné centrum, bowl-
ing, zdravotné stredisko, polícia a
pod. (145.000), ( 0902 198 160.

ÄPredám 2-izb. rodinný dom v cen-
tre obce Dolné Dubové, len 12 km
od Trnavy, na pozemku 1521 m2,
zastavanú plocha 90 m2, úžitková
cca 80 m2, pozostáva z dvoch
samostatných izieb, priestrannej
kuchyne, kúpeľne, samostatného
WC, priestrannej špajzky a dielne,
napojený na všetky inžinierske
siete - elektrina, plyn, obecný vo-
dovod + vlastná studňa (48.000)
( 0908 130 361.

ÄPredám RD -  Ch ľaba, Nové
Zámky, so záhradou + letná
kuchyňa, terasa, špajza, pivnica,
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dielňa, hospodársky dvor (
0902 497 178. 

ÄPredám rodinný dom v Horných
Túrovciach, neďaleko od mesta
Šahy, prešiel čiastočnou rek-
onštrukciou, pozemok 466 m2,
kuchyňa, spálňa, obývačka,
kúpeľňa, terasa. Pri dome je
menšia záhrada a letná kuchynka
samostatne od domu (29.500),
( 0944 555 852.

ÄPredám dom v Choňkovciach, 9
km od Sobraniec. Dve bývania na
jednom pozemku. Záhrada, vinič,
kamenná pivnica ( 0905 183
661.

ÄPredám rodinný dom, 140 m2,
pozemok 951 m2 - Sikenička, ok-
res Nové Zámky, len 15 km od
termálneho kúpaliska Štúrovo.
Dom bol postavený v 60.h rokoch
- tehla a kvádra (14.990), ( 0905
521 710.

ÄPredám 3-izb. rodinný dom v obci
Dlžín, pri Prievidzi. Ak hľadáte
poko j ,  ve ľa zelene a  b l ízku
obč iansku vybavenosť tak je
tento byt ten pravý! Dom prešiel
komple tnou vnútornou rek-
onštrukciou pred niekoľkými
rokmi (84.000), ( 0917 409 103. 

ÄPredám v menší rodinný dom v
rekonštrukcii, v tichej uličke v
blízkosti Mariánskeho námestia v
Spišskom Podhradí, pozostáva z
dvoch p r i echodných  iz ieb ,
kuchyne, chodby, kúpeľne a jed-
nej nepriechodnej izby, je v rek-
onštrukcii - strecha, odkvapové
rúry, PVC okná, elektro i vodo-
vodná inštalácia, pivnica. K
nehnuteľnosti patrí aj hospodár-
ska budova a garáž. Na pozemku
sú všetky IS - elektrika, voda a
plyn (33.000), ( 0944 164 677.

ÄPredám 4-izb. rodinný dom v obci
Radava, okres Nové Zámky, z
pálenej tehly, prešiel čiastočnou
rekonštrukciou - nové plastové
okná v  p rednej  čast i  domu,
ostatné sú pôvodné drevené. V
dvoch obytných izbách sú dre-
vené parkety, v kuchyni,  na
chodbe a v obývačke je linoleum.
V kúpe ľni dlažba. Strecha je
škridlová, menená v roku 1990,
napojený na všetky inžinierske
siete, kúrenie plynové - radiátory,
žumpy. Na pozemku studňa,
vinice, stromy, predzáhradka
(58.900) ( 0908 476 764.

ÄPredám 3-izb. rodinný dom v obci
Svodín,  ok res Nové Zámky,
pôvodnom stave, vhodný na rek-
onštrukciu. Okná sú v pôvodnom
stave. V dome je zavedená elek-
trika, plyn a obecná voda. Kúrenie
je plynové (26.800), ( 0908 701
794.

ÄPredám 5-izb. rodinný dom v
tichej lokalite v obci Kútniky. Dom
je v pôvodnom stave, pripravený
na prerábku. Je postavený z te-
hly. Strecha je pôvodná škridlová.
Okná sú čiastočne plastové a
drevené. Kúrenie je riešené pros-
tredníctvom plynového kotla a
radiátorov (65.000), ( 0919 453
778.

ÄPredám rodinný dom, Ve ľký
Čepčín okres Turčianske Teplice.

Zastavaná plocha je cca 80 m2,
pozemok cca 300 m2, vodovod,
kanalizácia zvedená do žumpy.
Vstupná chodba,  kuchyňa,
predná izba, zadná izba, kúpeľňa
s WC a príslušenstvom (32.990)
( 0949 511 114.

ÄPredám priestranný rodinný dom
v  o bc i  T o m áš i k ov o ,  ok res
Galanta, celková plocha 189 m2
a je dvojpodlažný. Spodná časť
bola postavená v roku 1959 a
vrchná 2010. V roku 2010 prešiel
dom aj rozsiahlou rekonštruk-
ciou. Spodná časť: Predsieň,
kuchyňa, spálňa, izba, obývačka,
kúpeľňa a šatník (105.000), (
0903 880 310.

ÄPredám rodinný dom v obci
Zemianske Kostoľany, na krás-
nom, priestrannom pozemku 951
m 2 ,  d v o j po d l až ný ,  nepod-
pivničený, postavený okolo roku
2000, po čiastočnej rekonštrukcii.
Prvé podlažie pozostáva zo
vstupnej chodby, príručnej špa-
jzy, kuchyne spojenej s obývacou
izbou, dvoch izieb, kúpeľne,
samostatného WC, technickej
miestnosti a schodiska vedúceho
na poschodie. Druhé podlažie
tvorí chodba, dve izby, kúpeľňa
s po lu  s  WC ,  dv a  ša t n ík y .
(117.000) ( 0948 179 796.

ÄPredám veľký 300 m2 dvojpod-
lažný rodinný dom vo Zvolenskej
Slatine, prešiel rozsiahlou rek-
onštrukciou - nová sedlová stre-
cha, zadná časť domu je pris-
tavená nanovo, v prednej časti
domu ostali pôvodné tehlové a s
časti kamenné múry. Pri dome je
postavený aj malý domček, kde
bo la  p l án ovaná  d ie ln ič ka .
Pozemok je veľký, rovinatý s
vysadenými ovocnými stromami.
Dom je v kľudnej časti a ponúka
dostatočné súkromie na trvalé
bývanie, alebo na chalupu (
0911 311 045.

ÄPredám priestranný rodinný dom
vo Zvolene, časť Môťová, v tichej
loka l i te ,  v  s lepe j  u l ičke  na
slnečnom pozemku 656 m2.
Prízemná časť domu pozostáva z
garáže, práčovne, kotolne. Prvé
poschodie tvorí priestranná
obývac ia  m iestnos ť ,  k to re j
dominuje vkusne riešený veľký
krb, kuchyňa, špajza, vstupná hala
so zabudovanými skriňami a WC,
t r i  oby tné  izby a  m iestnosť
využívaná ako šatník, kúpeľňa
(151.900) ( 0910 989 687.

ÄPredám RD v obci Turčianske
Kľačany, v pôvodnom stave, zas-
tavaná plocha 43 m2, 1 izba +
kuchyňa,  pozemok 241 m2.
Rodinný dom je v pôvodnom
stave. Okná sú kastlíkové dre-
vené (32.900) ( 0949 511 114.

ÄPredám starší dvojpodlažný
rodinný dom v obci Závada, 15
minút cesty autom od TO, ideálny
ako víkendová chata alebo na
trvalé bývanie, prízemie so vstup-
no u  c h od bo u ,  p r i es t ranná
obývačka s krbom, kuchyňa s ko-
morou, kúpeľňa so sprchovým
k ú t o m  a  o dd e l ené  WC .  N a
poschodí je chodba, tri  izby,
kúpeľňa so sprchovým kútom,

samostatné WC, prešiel čias-
točnou rekonštrukciou - výmena
strešnej krytiny, interiérové stropy
s dreveným obkladom, nové
plávajúce podlahy v izbách,
dlažba na chodbách a v kuchyni,
nové obklady a sanita v kúpeľni a
WC (86.990) ( 0904 036 384.

ÄPredám starší rodinný dom v
B a n ske j  Š t iavn i c i .  Dom sa
nachádza v starej časti mesta.
Pozostáva z troch izieb, kuchyne
a vstupnej miestnosti. Zo vstup-
nej miestnosti sa prechádza do
kúpeľne a kuchyne. Dom je po
kompletnej rekonštrukcii vnútor-
nej  časti  domu. Kúrenie za-
bezpečuje krb s ventilátorom
(90.000) ( 0918 576 645.

ÄMichalovce - dvojgeneračný
rodinný dom – vila, v lukratívnej
tichej časti v centre, v blízkosti
rieky Laborec. Samostatne sto-
jaci dom - 2 samostatné bytové
jednotky, pozostáva z dvoch pod-
laží, čiastočne podpivničený,
pričom každá bytová jednotka má
samostatný vstup, samostatné
kúrenie a vodu. zimná záhrada,
dvojgaráž s diaľkovým ovládaním
brány s vonkajšou elektrickou
bránou + 2 parkovacie miesta - 4
au tá .  S úča s ťou  záhrady  je
murovaný bazén so solárnym
ohrevom a samostatnou stro-
jovňou. Dom je napojený na všetky
IS, internet, pevná linka, TV, alarm
so signálom napojeným na tele-
fóny. Cena dohodou po osobnom
stretnutí ( 0905 828 913.

PREDAJ
Predám železnú bránu s
vchodovými dvierkami a

stĺpikmi ( 0903 917 867. LM

ÄPredám veľmi lacno sekcie z 2
s t a rš ích  garážových  b rán ,
nezateplené, kazetový vzor, boli
na otvor š. 2400 x v. 2000 a z 2
s t a rš ích  garážových  b rán ,
pruhovaný vzor jedna - š. 2500 x
v. 2125 nezateplená, druhá š.
24 00  x  v .  20 00  z a t ep lená ,
možnosť kúpiť jednotlivo aj spolu.
Cena dohodou ( 0903 701 835. 

ÄPredám nepoužitý splyňovací ko-
tol na drevo Zeus 25 Pyro (780).
Pôvodná cena 1.150. Dohoda
možná ( 0911 490 324.

ÄPredám zachovalé kachle + an-
tikorové rúra, výkon cca 7 kW (
0902 621 563. 

ÄPredám plastové vchodové
dvere (290 €) ( 0903 926 588.

ÄP re dá m  pa le t ov é  oh rá dk y
vhodné na výstavbu záhonov na
zeleninu, kvety atď., dl. 120 cm, š.
80 cm, v. 20 cm, možnosť sto-
hovať na seba ( 0907 777 690.

ÄPredám staré očistené tehly na
paletách, 3000 ks (0,10 €) (
0910 929 220.

ÄPredám pezinské tehly Termo-
brik TD 440 PD, 1800 kusov. Mi-
esto odberu je Báč ( 0905 746
610.

ÄPredám agátové koly za výhodnú
cenu. Široký výber. Ceny od (2 €)
bm. Priemer od 4 - 20 cm. Rýchle
dodanie celá SR, kvalita ( 0944
540 222. 

ÄPredám trapézový plech T14 s
povrchovou úpravou aluzinok -
kvalitnejší ako pozink (4,9 €)/ m2
( 0915 162 694. 

ÄPredám dosky na šalovanie, cca
200 metrov. Pôvodná cena 600 €.
Predám za polovicu (300 €). Bolo
s nimi raz šalované ( 0907 150
560. 

ÄPredám staršie okenice, sú
pevné, nerozsušené, vhodné na
chatu alebo na dekoráciu, š. 135,
v. 113, 2 ks, š. 73, v. 197, 1 ks,
cena za kus (35 €) ( 0905 712
893.

ÄPredám drevené okná ma-
hagónovej farby, rozmer okien 198
x 138 cm, 4 ks, vnútorné a vonka-
jšie parapety, sieťky a žalúzie (50
€) kus ( 0918 466 557.

ÄDarujem okná za odvoz, drevené
a staré. Rozmer 180 x 145 2 kusy,
130 x 120 2 kusy, 60 x 60 3 kusy
( 0907 849 270.

ÄPredám plastové okná, kus po (40
€) alebo dohoda možná. Dôvod
predaja - prerábka a výmena za
nové rozmery 120 x 55 a 124 x 57,
obe okná je možné dať na vetračku
( 0907 067 585.

ÄPredám liatinové kachle, šamo-
tová výplň v dobrom stave, veľké
ohnisko (125 €) ( 0911 481 664.

ÄPredám závesný plynový kotol
Vaillant, kúpený v roku 2017, ale
nebol nainštalovaný. Pôvodná
cena 1080 €, teraz (700 €) (
0902 896 372. 

ÄPredám turbo kotol Leopard
Protherm. Plne funkčný, včera
demontovaný, dali sme konden-
začný (100 €) ( 0908 881 021.

ÄPredám nepoužité tvrdené OSB
dosky s pero drážkou po obvode,
rozmer 205 x 62,5 cm - 1,24 m2/
ks. Výroba CZ Krono. Hrúbka 12
mm v cene od (5,70. €) ks (
0918 992 595, po dohode viem
zabezpečiť dopravu, alebo odber
v meste Poprad. 

ÄP re dá m  p l ynov ý  ko t o l  z n .
Protherm PLO 30, 26 kW. Kotol
predávam aj s čerpadlom, termo-
statom a rúrou do komína, je plne
funkčný, vo výbornom stave.
Dôvod je prestavba domu (130)
( 0905 304 517. 

ÄDarujem zachovalé interiérové
dvere, pravé aj ľavé, rôzne šírky,
celkovo 10 kusov ( 0904 259
065. 

ÄPredám stacionárny plynový
ohrievač vody zn. Quadroflex Qf
120 Gors, vhodný do domác-
nosti, rodinných domov. Objem
115 l. Príkon 6,9 kW. Výkon 5,7
kW. Zánovný, používaný cca 11
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mes., dôvod predaja je, že som
menil komplet kúrenie a taktiež
ohrev vody (320) ( 0917 388
244. 

ÄPredám obklad tatranský profil -
smrek. Rozmer 20 x 125 x 4000
mm (6 €) m2 ( 0948 057 946.

ÄPredám strešnú krytinu Bramac
Classic, farba mokka. Cena
všetko spolu len (350 €). Po
častiach: 1000 ks základná
škridla (250 €), 64 ks základná
škridla polovičná (85 €), 75 ks
hrebenáč 1,10/ ks (80 €), 2 ks
hrebenáč na ukončenie nárožia
(8 €), 3 ks rozdeľovací hrebenáč
(21 €), 5 ks odvetrávacia škridla
(15 €) ( 0905 246 732. 

ÄPredám plastové vchodové
dvere aj so zárubňou, 98 x 197,5
cm. Dvere majú 2 závesy a malé
iba povrchové estetické chyby.
Zámok chýba a kovaniu iba
chýbajú skrutky, inak by to malo
by ť  f unk čné .  D ve re  n ie  s ú
prerazené, pôvodne 100 €, ku-
pované v Obi. Ideálne pokiaľ
možno osobný odber, na cene sa
vieme dohodnúť ( 0911 669
103.

ÄPredám nové plastové dvere.
Bez zámku a kľučky. Rozmer 700
x 1800. Spišské Vlachy 0915 926
479.

ÄP re dá m  la c no  z ac h ova lú
garážovú bránu, červený smrek,
obložený OSB doskami, zate-
plená, hrúbka skla 1,1 cm. Otvor
cca šírka 244 cm x výška 217 cm.
Cena dohodou ( 0910 473 566.

ÄPredám koto l  Uspor 20, ne-
použitý, uloženka, nejaké odren-
iny od prevozu, čistá mechanika
(350 €), len volať ( 0911 913
544.

ÄPredám hliníkové strešné okná.
Rám + krídlo. Mám 15 ks (50 €)/ 1
ks ( 0915 935 101.

ÄPredám OSB dosky, hrúbky:
OSB 10 x 1250 x 2500 (11 €) ks -
125 ks, OSB 12 x 1250 x 2500 (12
€) ks - 211 ks, OSB 15 x 1250 x
2500 (15 €) ks - 125 ks, OSB 18 x
1250 x 2500 (18 €) ks - 96 ks,
OSB 22 x 1250 x 2500 (24 €) ks -
40 ks. V prípade záujmu neváha-
jte a volajte ( 0948 244 262.
Viem aj priviezť.

ÄPredám zámkovú dlažbu, mám
jej cca 50 m ( 0910 108 298.

ÄPredám používané lešenie, mám
toho viac, z veľkej stavby. Je to 1
m široké lešenie vhodné pre bun-
galovy, ale aj vyššie stavby. Pra-
covná výška je 1 m a každé ďalšie
poschodie je + 2 m. Mám ku tomu
nas tavovac ie  nož ičky  1  m.
Zostava za (470 €) - 7 rámov, 10
podláh, 14 nôh 1 m dlhých (
0902 462 340. 

ÄPredám 4 palety pekných žltých
tehál, 1200 ks. Tehly paletujeme
po 300 ks. Tehly sú aj so znakmi
Reidner, Utodai a Heklergy. Je to
stará bratislavská tehla. Ideálne
zobrať v celku 4 palety na plot,
altánok, pivnicu. Doprava možná.
Cena za 1 paletu tehál 300 ks
(120 €) ( 0940 808 525. 

ÄPredám prepracovanú okrasnú
studňu z mäkkého masívneho
dreva. Rozmer 100 x 100 cm,
výška 190 cm. Strieška pokrytá
as fa l tovým š ind ľom, d revo
ošetrené náterom. V prípade
akýchkoľvek otázok ma kontaktu-
jte ( 0905 346 273. 

ÄPonúkam drevené dosky, hra-
noly, za cenu odvozu. Vhodné
ako palivo ( 0908 720 880.

KÚPA
ÄKúpim kachličku Scandinavian

Soft grey 31 x 62 cm. Potrebujem
1 ks ak by niekomu zvýšilo (
0908 135 667. KN 

PREDAJ
ÄPredám mul t i funkčnú polo-

hovateľnú lavičku značky Gorillas-
ports. Lavička umožňuje viacero
polôh čo umožňuje precvičovanie
viacerých cvikov, nová, zabalená.
Maximálne zaťaženie činky sto-
jana 200 kg. Celková hmotnosť
lavičky 20 kg (99) ( 0907 223
233. 

ÄPredám dámske kol ieskové
korčule Rollerblade, veľkosť č.
39, odjazdené cca 1 km, nepošk-
odené. Pôvodná cena 139,95 €,
darujem k nim aj chrániče (100)
( 0908 655 998.

ÄPredám vibračnú plošinu Vibro
Shaper .  Používanú iba dva
m es iac e .  P e r f ek t ný  s t av ,
originálne balenie od predajcu
(120) ( 0904 899 439.

ÄPredám kolieskové korčule inline.
Značka Luigino. Používané 3
mesiace. Vo vynikajúcom stave.
Rozmer nastaviteľný číslo 34 - 37
(150) ( 0905 316 993. 

ÄPredám málo používaný haver-
board. Malé známky používania.
Nevhodný darček (80) ( 0908
969 583. 

ÄP redám de tské  ko l ieskové
korčule, s veľkosťou sa dá trochu
manipulovať, plus mínus sú to 36.
Pošlem aj na dobierku (5) (
0908 218 334.

ÄP re dá m  t en i s ovú  rak e tu
Slazenger Smash 23, 100% stav
( + 43 670 200 8079. A

ÄPredám staršie tenisové rakety
Prince, obvod rúčky 11,5 cm a
Seneca Junior, obvod rúčky 10,5
cm (30) ( 0904 679 096.

ÄPredám detskú kolobežku, málo
používanú. Skoro ako nová (30)
( 0910 968 037. 

ÄPredám juniorský bicykel do 60
kg - Kreatív Citystyle 24“, model
2015. Veľkosť rámu 14“, zadný
nosič, zvonček, oceľový rám,
brzdy V- brake, odrazky, kryt na
reťaz, predný a zadný blatník.
Pôvodné predné svetlo na dy-
na m o  od lo m en é ,  dynam o

zostalo. Inak 100% stav (90) (
0911 750 611.

ÄPredám bicykel, vhodný pre deti
od  8  do  cca  15  rokov .  P lne
funkčný (20) ( 0950 673 878.

ÄP redám de tské  ko l ieskové
korčule, veľkosť od 30 do 33.
D a j ú  s a  ľ ah ko  nas tav i ť  na
požadovanú ve ľkosť  (14) (
0903 170 539.

ÄPredám zachovalú, rok jazdenú
freestyle kolobežku v dobrom
stave. Osobný odber (50) (
0949 860 126.

ÄPredám dámsky mestský bicykel
v 100% stave. S taškou na kor-
midle (160) ( 0908 701 237.

ÄPredám dievčenský/ dámsky bi-
cyke l  CTM Terra C i ty  B ike.
Používaný, v dobrom stave (100)
( 0914 388 000. 

ÄPredám tenisovú raketu Yonex
23 .  R ak e t a  j e  ve ľm i ľa hk o
ovládateľná a určená pre deti vo
veku 7 - 8 rokov. Modro - čierny
dizajn rakety je vhodný aj pre
chlapcov a dievčatá. Hmotnosť
rakety je 210 gramov (18) (
0907 763 628.

ÄPredám tenisovú raketu zn. Dun-
lop, s puzdrom, nepoškodená.
Dôvod predaja - nevyužitá (80) (
0910 580 446.

ÄPredám bicykel zn. CTM, 20"
kolesá, zachovalý, v 100% stave
(100) ( 0907 475 453.

ÄP re dá m  d e t s k ý  b i c y k e l  s
vo ľnobehom, nutné dokúpiť
brzdu (15) ( 0905 488 055. 

ÄPredám detské korčule. Nasta-
v i t e ľ ná  v e ľ k os ť  27  -  3 2 .
Používané. Len osobný odber
(10) ( 0908 276 140.

ÄPredám kolobežku Razor Pow-
erking (28 €) ( 0911 775 623. 

ÄPredám plne funkčný, používaný
Orbitrek (60) ( 0911 615 197.

ÄPredám tyč Dance, jednoduchá
montáž bez vŕtania. Nie je ro-
tačná ( 0918 113 703.

ÄPredám autotrakčné lehátko, in-
verzia lavica, málo používané
(99) ( 0918 043 133.

ÄPredám elektrickú kolobežku,
používanú, vo výbornom stave,
rýchlosť 25 km/ hod., dojazd 25
km, váha 12 kg, skladateľná, mo-
bilná aplikácia. Model Ninebot by
Segway ES2. Originálna krabica,
nabí jačka, manuál .  Zašlem
kuriérom za 5 € ( 0911 664 666.

ÄPredám detský bicykel do 10
rokov (50 €) + dohoda ( 0940
904 847.

ÄPredám BMX, málo používaný.
Potrebné nastaviť brzdy (80) (
0911 557 370. 

ÄPredám zachovalý dámsky bi-
cykel, málo používaný. Bicykel je
plne funkčný, v dobrom stave.
Nedávno menené plášte. Sad-
nete a jazdíte (35) ( 0944 461
739.

ÄPredám skladačku, prestriekanú
na čierno-bielo. Je komplet pre-
mazaná, má nové plášte, duše aj
sedadlo. Dôvod: chcem sa jej

zbaviť, zaberá priestor (40 €),
prípadne rozumná dohoda (
0940 766 403. 

ÄPredám freestyle kolobežku v do-
brom stave. Je ľahká a pevná. Je
ideálna pre deti, ktoré si chcú užiť
veľa zábavy. Výška s kolesom je
81  cm. Možnos ť  dokúpenia
nového griptape. Cena dohodou
( 0903 404 525.

ÄPredám dve detské badmin-
tonové rakety bez výpletov, pre
začiatočníka. Dĺžka 56 cm. Spolu
za (5 €) ( 0911 444 486.

ÄP redám detské  ko l ieskové
korčule vo veľmi dobrom stave.
Nastaviteľná veľkosť 30 - 33 (20)
( 0907 438 328. 

ÄPredám prekrásny zachovalý
dámsky horský bicykel Merida
Juliet 20, kolesá 26", veľkosť M,
bicykel bol málo jazdený, je ako
nový ( 0944 862 123.

ÄPredám pekný detsky bicykel v
zachovalom stave (99 €) ( 0907
966 203.

ÄP re dá m  k r ás ny  z ac hov a l ý
dievčenský značkový horský bi-
cykel Specialized Hotrock, kolesá
24", veľkosť vhodná od 7 rokov
do 11 rokov, všetko je funkčné,
plášte zachovalé, nové duše
(150) ( 0940 929 596. 

Muž po pä�desiatke h¾adá ihlu v
kope sena. Ak si sa spoznala, môžeš
sa ozva�, len ak to myslíš vážne. BB,
ZV ( 0911 962 479. 

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

H¾adám ženu z BN, prezvoò. Za-
volám ( 0914 196 263. 

TN - nájde sa tu osamelá koèka z
okol ia Trenèína pre osamelého
pä�desiatnika? Na stretko - pokec
pri káve? ( 0911 665 700. 

Ktorá žena h¾adá vážny vz�ah a
nebude jej prekáža�, že mám 37 a
som zo stredného Slovenska, nech
sa ozve na ( 0918 280 492. Môže
by� aj z celého Slovenska.

H¾adám slobodnú mamièku, èier-
novlásku, od Jelšavy ( 0911 968
735. 

Rád sa zoznámim s pr i jemnou
dámou z okolia TO ( 0908 711 974.
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Láska je najkrajší cit, tužím ju s te-
bou preži�. Ak si žena a h¾adáš to
isté, napíš. Mám 50 rokov a bývam
sám v rodinnom dome na strednom
Slovensku ( 0907 382 473. 

Ktorej slobodnej mamièke budem
pomáha�,nech sa ozve. Dia¾ka mi
neprekáža ( 0918 280 492. 

Nájde sa žena, ktorá by mala záu-
jem o seriózne zoznámenie s 37-r.
chalanom? Môže by� aj slobodná
mamina. Ak sa taká nájde, napíš
SMS ( 0903 428 874.

Ahoj Lenka z LC. ¼utujem slova ktoré
som ti povedal a myslím to úprimne.
Ak si mi chcela vynada� tak si to
mala urobi� ty a n ie tvoja
kamarátka Monika z LC . . .  máš
právo sa na mòa hneva� a op-
ovrhova� mnou . . .  maj sa pekne.
Lenka z LC chcem �a poprosi� o od-
pustenie za moje slová...

Ahoj . . .nájde sa tu žena nad 45
rokov, ktorá má vo¾né miesto v
srdieèku? TT, TN kraj ( 0905 270
210.

Kamoška na SMS a zoznámenie.. .
Napíšeš? ( 0915 319 176.

Žena na zoznámenie? Vek, nepod-
statný. Ja, 45-r. muž, 174/ 87 (
0948 337 532, muži nepísa�, nevola�!
Celá SR.

Nájdem ženu na pekný vz�ah,
spoloèné prechádzky, rozhovory, v
pohode kamarátku na rados� zo
života? Som muž, 45-r., 180, slo-
bodný, z Pieš�an. Budem rád, keï �a
nájdem ( 0911 765 455. 

Som 58-roèný vdovec z okr .
Luèenec, rád by som sa zoznámil so
ženou primerane k môjmu veku, s
ktorou by som prežil zbytok života
na dedine, v mojom malom domèeku
( 0940 245 479. 

Žienka na zoznámenie? ( 0940
558 626. Tomáš 40 r. 

Muž, 50, fešák, h¾adá príjemnú ženu
na trvalý vz�ah. Viem ve¾mi ¾úbi�.
SMS ( 0917 345 966. Trnava. 

Ktorá chce len popísa� SMS? Len
Orange ( 0908 270 185. 

Je to¾ko osamelých žien a mužov,
tak ani neviem, preèo sme sami. Ja,
56-r., pracujúci, príjemný, veselý
macko. Ak si príjemná, v mojom
veku + -, tak daj vedie�. Okr. GA, SA.
Cmuk ( 0903 278 496.

Osamelý, 37-r., muž h¾adá ženu na
trvalý, vážny vz�ah ( 0949 256
798. 

Volám sa Tibor, mám 39
rokov a chcel by som sa

zoznámiť s transkou alebo
nejakou perverznou ženou.

Ale zároveň môže byť
nežná a vášnivá. Zo

západoslovenského kraja,
na dlhodobejší vzťah (

0908 612 432.

Ktorá po tel.? ( 0903 200 516. 

Kúty a okolie. Nechce niektorá 39-r.
s. partnera? 180/ 115 ( 0904 466
094.

Ktorá žena ma záujem o stretko?
Pobavi� sa a má záujem o
staršieho, aj pomôžem jej. A ne-
bránim sa aj viac. ZA, MT, RK, ZH,
PD ( 0940 819 351. 

Ktorá sestr ièka, sekretárka,
notárka do 60 rokov má záujem o
dobré èervené vínko od Štúrova,
pošle SMS ( 0907 527 745. 

Muž h¾adá ženu nad 55 rokov, na
nezáväzné stretká, z Bratislavy (
0905 381 171. 

H¾adám milovníèku, ktorá má rada
lízanie. NR, LV, Vráble ( 0903 937
130. 

Som zlatokopka, èakám, ale niè! Iba
vola� ( 0907 127 810. Idem zatia¾
kopa�. 

Považská Bystrica a okolie. H¾adám
zrelú, silnú bacu¾ku nad 50 rokov, na
pravidelné stretnutia bez zábran
SMS ( 0915 784 156.

Ktorá má chu� sa urobka�? (
0904 919 512. 

Sympatický senior rád spozná ženu,
ktorá má záujem o diskrétne stret-
nutia, spoji� prijemné s užitoèným,
pr i lepši� s i a zosta� nezávis lá .
Západné SK ( 0902 425 165. 

Dá sa tu nájs� slušný ženský lekár,
ktorý nesranduje a píše pravdu? PE
( 0902 426 516.

Starší muž - senior h¾adá, ženu, pár,
na dlhodobé priate¾stvo, stretká u
mòa. Považie, kontakt aj cez what-
sap ( 0944 627 087.

Hronský Beòadik a okolie... kto 69...?
( 0949 707 039. Ja, muž, 42-r.

Ktorá zrelá žena h¾adá riadneho
muža 28/ 8? Napíš, keï tak Orange
( 0915 601 220. 4% pohov!

Príjemný, slušný, na úrovni, h¾adá
príjemnú maminu, ktorá má mlieko.
Alebo zrelá, vydatá, ktorá mi ich
ukáže? Diskrétnos� a úroveò. Dlho-
dobé stretká. Okr. ZH, ZC, ZM, LV
( 0915 660 886. SMS 

H¾adám èernošku, Aziatku, Rómku s
ve¾kými prsiami 4-< na vážny dlho-
dobý vz�ah. Z DS, Ve¾ký Meder KN.
Ja, 45-180-90. Samostatný muž.
SMS + MMS, nie crr ani diskret (
0915 078 270.

H¾adám sympatickú priate¾ku z
Košíc ( 0915 139 474.

58-roèný zadaný muž h¾adá
zadanú ženu na pekné stretávanie.
PK, TT, GA, len SMS ( 0910 429 162.

BA, PK, SC, TT + okolie. Zrelý muž
h¾adá sleènu, žienku, na prijemné
stretnutia u mòa alebo u teba. Nie
služby. Aj dlhodobo. Len SMS, MMS
( 0903 761 094. 

Som 45-roèný dominantný muž.
H¾adám submisívnu sm založenú
ženu. Na veku stave a postave
nezálež í .  Ser iózne, diskrétne (
0918660337. Stred SK.

BA. Ktorá žena z BA si popíše so
seniorom? SMS ( 0904 841 537. 

Ak si chudá baba, žena i seniorka a
máš rada jazýèok, hranie, napíš. I
dlhodobo. Ja, zrelý muž ( 0915 042
634.

58-r. zadaný muž h¾adá zadanú
ženu na pekné stretávanie. PK, TT,
len SMS ( 0910 429 162. 

Ktorá pošle ve¾ké prsia? ( 0948
460 063.

Ktorá vydatá žena popíše zo
ženatým? ( 0904 919 512. 

Moje videá zo súkromia na whats,
aj viber. Volania a SMS ignorujem!
Stretká neponúkam ( 0901 741
903.  

Kúpim na malotraktor PF62
karburátor, zapaľovanie,

výfuk a spojku  ( 0948 158
475. BA

PREDAJ
Predám rezačku na slamu,

seno, ďatelinu, vrátane elek-
tromotora ( 0903 917 867.

LM

Predám na malotraktor
PF62 kľukovku (50 €),

prednú liatinovú masku aj s
kastlíkom (60 €)  ( 0948

158 475. BA

ÄPredám malotraktor Vari Systém.
Motor ma pár hodín za sebou, čo
ťahal poloprázdny vozík (1250 €)
( 0903 028 820. 

ÄPredám pluh obracák, jednorad-
ličný, jeho prípojka bola robená
na malotraktor Vari a Agzat. Ale
na tieto typy je trochu veľký, je
vhodnejší na iný traktor (100) (
0908 474 836.

ÄPredám malotraktor TK 14 v do-
brom stave. Je k nemu ešte jeden
motor vhodný na repas alebo na
ND. Vyklápacia vlečka, pluh
o t o č ný  P on  25 ,  k u l t i v á to r ,
riadkovač na zemiaky, traktor ma
aj predný nosič.  Predám len
všetko spolu (3.500 €) ( 0902
680 022.

ÄPredám továrenskú kotúčovú
brzdu na Agzat, ktorá sa pripája
na ľavý kardanový vývod, brzda
je kompletná, a plne funkčná (50
€). Pošlem aj na dobierku + 7 € (
0918 661 541.

ÄPredám rotavátor, 4-takt, motor 3
H P ,  f un k č ný ,  zábe r  70  cm
spoľahlivý (300 €) ( 0911 481
664.

ÄPredám doma robenú vlečku za
malotraktor. Pripojenie oko. Cena
dohodou ( 0908 633 441. 

ÄPredám planty paradajky (0,30
€)/ ks ( 0944 424 419.

ÄPredám húževnatú 5-ročnú
kobylku, plemeno Hucul, čierne
sfarbenie, z rodinných dôvodov
( 0908 663 074

ÄPredám pavin ič  päť laločný,
rýchlo rastúca popínavá trvalka
( 0910 912 290.

ÄPredám malotraktor domácej
výroby, motor 1203, s prevo-
dovkou + prídavná prevodovka,
uzávierka, hydraulika, 3-bodový
zaves + príslušenstvo - vlečka,
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pluh, vyorávač zemiakov. Po do-
hode možnosť dovozu ( 0949
688 894.

ÄPredám pekné sadenice levan-
dule vypestované v našich pod-
mienkach, v. 9 cm kvetináčoch
(1,2 €), nad 50 ks (1 €) ( 0948
008 819.

ÄPredám veľmi pekné tuje Sma-
ragd, za prijateľnú cenu. Všetky
sú pohnojené a ošetrené. Výška
130 cm (10) ( 0940 058 154.

ÄPredám jačmeň, pšenicu, ovos a
kukuricu z vlastnej úrody (20 €)/
100 kg. Predávam aj kŕmnu zmes
na výkrm hydiny ( 0903 473
688, 0948 310 008.

ÄPredám zakorenené chryzan-
témové sadenice Creamist. Ter-
mín odberu - posledný júnový
týždeň. Minimálne množstvo 100
ks. Pošlem aj na dobierku (
0315 582 664.

ÄPredám strieborné jedličky vo
v e ľ k ý c h ,  45 - l i t r ový ch  z ak-
oreňovačoch -  i s tota  u jat ia
stromčeka po vysadení. Výška
od 1 do 2 m (od 40 €) kus podľa
výšky ( 0905 616 063.

ÄDarujem priesady paradajok -
dostatočný a kvalitný koreňový
ba l ,  pes tované pre  v las tnú
potrebu, odskúšané chuťovo
vynikajúce odrody. Paradajky sú
na poli aj počas noci, sú pripra-
vené na vysádzanie. odber v obci
Be rno lákovo,  ok res Senec
Odrody cherry: Sungold 1 ks žltá,
Bejbino 4 ks, Jahodo 3 ks (
0918 643 817. 

ÄPredám skalničky, skalné ruže,
rozchodníky,  sedum, ve ľmi
rýchlo sa rozrastajú (1,20/ ks) (
0944 309 848.

ÄPredám doma robený malotrak-
tor. Motor a prevodovka Lada
1500, zadná náprava z V3S
zúžená.  Motor  š tar tu je bez
problémov, je v dobrom stave.
Brzdy sú trochu slabšie, ale nie
úplne nefunkčné. Baterka je
s la bá ,  bude  t r eba  po  čas e
vymen i ť .  Trakto r  je  bez hy-
drauliky ( 0904 912 146.

ÄPredám odložence, včely, včelie
rodiny s mladými matkami na
rámikovej miere B, odber od-
ložencov jún - júl 2020. 9-rámik-
ový odloženec s matkou (90 €) s
úľom B10 + (50 €), 6-rámikový
odloženec s matkou (60 €) s úľom
B10 + (50 €) Samozrejmosťou sú
sprievodné doklady ( 0951 446
057.

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

ÄP redám ročného zdravého
capka, vhodný aj do chovu aj na
zarezanie, tento rok už stihol aj na
kryť. Je kľudnej povahy, zvyknutý
aj s ovcami vo voľnom výbehu (50
€), dohoda možná ( 0903 341
930.

ÄPredám včelí roj osadený na 5 ks B
rámikov, cca mesiac už osadený,
matka kladie, silný roj, kľudný a
majú už nové včely a svoj med.
cena s rámikmi (50 €), bez rámikov
za (40 €) ( 0904 980 144.

ÄPredám seno, úroda 2020, možný
odber koniec júna, na predaj 200
ks (1 ks 20 €). Po dohode možnosť
nakládky ( 0908 168 025.

ÄPredám 2-ročnú kobylku. Je čis-
tokrvná, s plným pôvodom, ple-
meno Nonius. Farba vraník. Je
kľudnej povahy ( 0910 690 153.

ÄPredám skvelý kultivátor, málo
používaný, 4-taktný motor, v 100-
percentnom stave. Váha 37 kg
(160) ( 0940 652 748.

ÄPredám stromčeky ginkgo biloba.
Veľkosť rastliny cca 15 cm (
0904 682 988.

ÄPredám čerešne srdcovky - Van,
vhodné aj na zaváranie (3 €)/ kg,
č is té poháre na zaváranie s
viečkom 20 centov ( 0910 187
062.

ÄPredám 4-mesačnú bezrohú
50% anglonúbijskú kozičku (40 €)
plus dohoda ( 0907 182 776.

ÄP redám če rešne fo rmou
samozbe ru ,  p re tože  úroda
prevyšuje potreby našej rodiny,
strom nie je chemicky ošetrovaný
a je v peknom prostredí ovocných
stromov ( 0910 966 201.

ÄPredám planty papriky a parada-
jky (za 1 ks 0.20 €) ( 0903 988
482.

ÄP redám  dubové  vy vý šené
záhony rôznych rozmerov (
0905 167 310. 

ÄPredám moruše červené (5 €)/
kg, biele (3 €)/ kg, samozber (2 €)/
kg, Hlohovec ( 0903 536 195.

ÄPredám strunovú vyžínačku
Oleo-Mac 25 TR. Vyžínačka je
nefunkčná - potrebné vymeniť pi-
est a pravdepodobne spraviť
výbrus, ale šikovný kutil si s tým
určite poradí. Predávam ju vcelku
- nie na diely! Preferujem osobný
odber (30) ( 0907 362 175.

ÄPredám ovečku s jahniatkom,
čistokrvného amerického suf-
folka ( 0905 616 063. 

ÄPredám drvičku na konáre Alko
(100) ( 0948 882 228.

ÄPonúkam funkčnú kosačku na
trávu. Cena dohodou ( 0915
044 711.

ÄPredám býka 120 kg (4 €) za kilo,
dohoda možná ( 0948 466 029.

ÄPredám nasledovnú záhradnú
techniku: Vyorávač zemiakov,
čert, pluh dvojak, nesené brány
za traktor, vlečka za traktor.
Všetky tieto stroje boli používané
ešte minulý rok. Sú funkčné, už
sa nevyužívajú ( 0903 906 788.

ÄPredám AL-KO -  benzínový
prevzdušňovač. Málo používaný,
takmer ako nový. Nové stoja ok-
olo 300 €. Predám za (200). Pri
rýchlom jednaní sa dá na cene
dohodnúť ( 0911 469 045.

ÄPredám mládky, 19-týždňové,
dominant červený (6,5 €) kus (
0908 717 820. 

ÄPredám burgundských králikov,
samcov aj samice. Možnosť
zostaviť nepríbuzné páry. Očk-
ované proti moru a myxomatóze
( 0910 252 096.

ÄPredám dve mladé samičky,
český strakoš, majú 6 mesiacov,
vhodné aj do ďalšieho chovu (15)
( 0915 887 573.

ÄPredám na ND strihačku krovia.
Motor a l išta OK. Prasknutá
pružina (10) ( 0904 131 451. 

ÄPredám jatočné a vyradené ovce.
Cena dohodou. Pre viac info vo-
lať ( 0905 941 298. 

ÄPredám párkrát použitý posy-
pový vozík Gardena 300 (20) (
0944 312 480.

ÄPredám elektrickú kosačku,
záber 30 cm, kôš 30 l, problém s
motorom alebo rozb. konden-
zátorom (10) ( 0902 960 273.

ÄPredám kozičky, ročnú a 2,5-me-
sačnú. Po dobrej dojke(4 litre
deň). Matka lamancha a otec an-
glonúb, ročná (40 €) a 2,5 mes.
(30 €). Najradšej spolu, ale dá sa
aj jednotlivo (spolu 60 €) ( 0950
760 508.

ÄPredám tohtoročné jahňatá (
0905 941 298.

ÄPredám 2-ročnú jalovicu, vhodná
na pripustenie (600 €) ( 0940
258 288. 

ÄPredám pluh (100 €), dohoda
možná ( 0917 807 140.

ÄPredám brány (120) ( 0915 742
274.

ÄPredám ťažnú kobylu kľudnej
povahy. Vek 8 rokov. 100% ťah.
Kobyla je pripustená čistokrvným
pe rc he ronom.  V o la ť  i ba  s
vážnym záujmom. Priekupníci
nevolať (2.700) ( 0917 188 864.

ÄPredám malotraktor GuKom
Kolárovo s novým motorom 7 hp,
príslušenstvo: orebné návleky,
pluh, dvojbubnová kosačka, vy-
orávač zemiakov, rozhrňovací
p luh ,  ro tová torové  motyky.
Poistka proti zadretiu, keď klesne
tlak oleja počas prevádzky, motor
okamžite zhasne. V okruhu cca
50 km, aj doveziem (700) ( 0915
343 603.

ÄPredám rotavátor Terra, prevo-
dovka t20 2 + r, plne funkčný,
záber 70 cm, štartuje na brnk, po
repase  z apa ľov an ia  a  kar-
burátora (360) ( 0910 788 040.

ÄPredám ťažného 3-ročiaka, 850
kg, 30 chomút, je kľudnej povahy
naučený na rôzne práce lesné aj
poľné, možná aj výmena, viac na
( 0919 146 518.

ÄPredám včelie odložence na 5 - 6
rámikoch. Rámiková miera B.
Odber po tel. dohovore ( 0904
621 622.

ÄPredám morky ťažkého typu BIG-
6  n a  ď a lš í  c h ov ,  v o  vek u  4
týždňov (7 €)/ ks ( 0911 800
125. 

ÄPredám trojmesačné samičky aj
samce hyla (12) ( 0903 032
953.

ÄPredám extrudovanú sóju, 3 me-
tre (40 €) meter. Odber len v celku
( 0915 432 860.

ÄPredám slamu v malých balík-
och, uskladnenú pod strechou.
Cena dohodou ( 0905 654 286.

ÄPredám prvé lúčne seno, nal-
isované 6.6.2020. Vysoká kvalita.
Dohoda ( 0905 213 982.

ÄPredám jalovicu do ďalšieho
chovu alebo na mäso, vek 17
mesiacov, kríženec l imuzín/
simentál, váha cca 450 kg (850 €)
+ dohoda ( 0940 214 898. 

ÄPredám pšeničný šrot, 100 kg (16
€). Pšeničné otruby, 25 kg (5 €)
( 0910 942 888.

ÄPredám včelie roje na 9 rámikoch
B. Cena 1 rámik (10 €) (90) (
0908 598 184.

ÄPredám trojmesačné teliatko
čiernej farby. Cena dohodou (
0914 137 892. 

ÄPredám vče ly ,  za 5  ks  nád-
stavkov, dno, včely, strieška. Je
možné doniesť si aj vlastné nád-
stavky a zobrať len včely. Dohoda
na  c en e  m o ž ná .  C e l kov é
množstvo včiel - 40 rodín. Jeden
náds t avok  obsahu je  11  ks
rámikov. Druh rámika - polovičný
Čechoslovák, výška 14,5 cm,
vhodné na lesnú znáška (140) (
047 482 1335, 0903 731 019.

ÄPredám ovos, hrach zelený,
konope, cena dohodou ( 0902
203 477. 

ÄPredám škôlku na kutie koní (
0905 875 223.

ÄPredám kamerunské mini kozy.
Kozičky po (50 €). Pri odbere 3 ks
(120 €) - 3 x 40 €. Treba sa ohlásiť
dopredu. Zvieratá sa nachádzajú
v Malých Dvorníkoch okr. Duna-
jská Streda ( 0905 119 663. Vo-
lať len od 8. do 18. 

ÄPredám jatočné a vyradené ovce.
Cena dohodou ( 0905 941 298. 

ÄPredám ovečku s jahniatkom,
čisto krvného amerického suf-
folku ( 0905 616 063.

ÄPredám 3-ročnú dojnú kozu
bezrohú dobrej povahy. Dojivosť
3.4 l denne. Len do dobrých rúk
(150) ( 0903 188 389.

ÄP redám koz ičky b ie le ,  b le-
dohnedá s bielym pásom na
h l av e  a  c a pk o v ,  b ie leho  a
hnedých, 6, 4 a 3-mesačné (50 €)
a jednu bielu ročnú rohatú kozu
dojku za (60 €). Myjava ( 0949
266 566.

ÄPredám kravu mliekového typu,
po troch teľatách. Krava je teľná
od 1.3.2020 ( 0950 542 014.

ÄPredám kvalitnú miešanku, seno
a ďatelina. Veľké okrúhle balíky
130 cm (24 €) ( 0918 982 371. 

ÄPredám 13-mesačnú jalovičku
(550 €) a mesačnú, teliatko (300
€). Obe po dobrej dojke ( 0908
922 769. 

ÄPredám čínske kačice. Cena za
kus (10 €) ( 0944 304 079.

ÄPredám ťažnú kobylu kľudnej
povahy. Vek je 8 rokov. 100%
ťah. Kobyla je pripustená čistok-
rvným percheronom (2.700) (
0917 188 864. 

ÄPredám starý, zrekonštruovaný
koč (1.400) ( 0905 750 732.

ÄPredám pojazdný traktor Zetor 25
bez TP, EČ, hydrauliky a elektriky
Traktor je garážovaný, bez hrdze.

10 INZERÁT



Stav traktora zodpovedá veku
(1.520) ( 0905 249 775..

ÄPredám pšeničnú slamu, aj v
väčšom množstve. Váha balíka
250 -  280 kg.  Predávam len
suché balíky ( 0908 065 455.

ÄP redám ma l o t rak to r  s  hy-
draulikou + vlečka 2-kolesová
pevná + ohrňovač zemiakov,
štar tuje bez problému - kar-
burátor po repase, motor Š-1203
(spolu 1.100 €), sám traktorík
(950 €). Možnosť prihlásiť na F
značky ( 0904 669 082.

ÄPredám lis na okrúhle balíky Fiat
Agri. s variabilnou komorou 70 =
160 cm veľkosť balíka, viazanie
dvojité do špagátu. Stroj je v do-
brom stave, ovládanie cez elek-
trickú riadiacu skrinku. Mám aj lis
John Deere 550 (3.500) ( 0903
502 189. 

Predám tkané domáce
plátno ľanové, konopné,

pamokové, väčšie
množstvo, cena dohodou
5400 m2 ( 0903 917 867.

LM

KÚPA
ÄKto daruje, príp. symbolicky

predá zosilňovač na štúdiové
slúchadlá? ( 0911 786 924. BA

ÄKúpim nerezovú misu na mie-
senie cesta komplet, na kuch. ro-
bot Crups Ks 801 ( 0907 309
822. LC

ÄKúpim popruh Peak Design Slide
alebo vymením niečo za takýto
popruh. Môže byť aj bez záruky.
Osobne po trase Zvolen - Bratis-
lava - Brno ( 0915 637 631. ZV 

ÄKúpim jeden z týchto kávovarov
do (600 €) alebo vymením: De-
Longhi Ecam 550.75 DeLonghi
Ecam 650.85 ( 0915 637 631.

ÄKúpim plne funkčnú mikrovlnnú
rúru na zabudovanie do kuchyn-
skej linky ( 0950 389 989. PE

ÄHľadám nahratú reláciu televízie
Luna Uhádni a vyhraj, s Evou
Pribylincovou a hosťom Marti-
nom Ďurindom, z roku 1999 (
0910 560 975. PU

ÄKúpim nabíjačku na vysávač na
okná Leifheit ( 0902 677 266.
SE

ÄKúpim ihly na gramofóny: Tesla
NZC 030. Supraphon GZ 090 (
0944 474 902. TT

ÄKúpim cievku stykača Siemens,
typ cievky 3RT1924-5AF01, 230
V, 50 Hz ( 0907 936 830. VT

ÄKúpim alebo vezmem darom
holiaci strojček Braun Sixtant. Je
to už dosť starý strojček, môže
byť aj nekompletný alebo pošk-
odený ( 0948 080 541. BA

ÄH ľadám na prenájom a lebo
kúp im  obn i tkovac í  s t ro j  na
stredne latky. Na dĺžke prenájmu
a cene sa rád dohodnem. Bratis-
lava a okolie ( 0944 146 276. BA

ÄK ú p im  pokazené  kávovary
značky DeLonghi a Krups, písať
správu ( 0911 553 050. PO

ÄKúpim akékoľvek zlaté a strie-
borné mince - dukáty, koruny, ru-
ble, marky, doláre a iné naše aj
zahraničné, staré aj súčasné,
stačí prezvoniť ( 0917 435 094.
LC

ÄKúpim jelenie zhody akejkoľvek
kvality a množstva, ponúkam na-
jvyššiu možnú cenu na trhu od
11-16 € za kilo, pripadnú vyššiu
ponuku dorovnáme, pripadne
prevýšime, transparentnosť a
čestnosť sú mojimi prioritami,
ponúkame dlhodobú spoluprácu
( 0907 456 243. BR

ÄZberateľ kúpi obrazy, grafiky,
keramiku a plastiky od sloven-
ských  au torov :  Kompánek,
Mousson, Medvecká, Brunovský,
Bizmayer, Weiner - Kráľ, Benka,
Hála, Krivoš, Paštéka, Bazovský,
Jasusch, prípadne aj od iných
autorov. Platí pre celé Slovensko.
Pošlite fotky, popis a ceny na mo-
bil ( 0915 881 759. BA

ÄKúpim pozemky a pôdu, ornú
pô du ,  z áh ra dy ,  s t av ebné
pozemky. Platba v hotovosti už
do 48 hodín po preukázaní všet-
kých potrebných dokumentov.
Neváhajte ma kontaktovať. Moja
ponuka platí pre celé Slovensko
( 0903 287 001. BA

ÄKúpim olovo káblové, kusové,
mastné, zavážia, ale nie z pneu-
matík, BA, NO, RK, PP (0,9 €) kg
za mastné, (1 €) kg za kusové,
káblové, čisté, suché ( 0903
122 257. 

ÄKúpim cín, cínové tyče, cínové
stery, cínovú strusku, cínovú
pastu, pri dohode si pre materiál
aj prídem. RK, BA, NO, PP (
0903 122 257. RK

ÄK úp i m  š t en ia tk o  p lemen a
pomerian, psíka, veterinárne
ošetrené, s čipom ( 0949 284
004. CA

ÄKúpim slovenské zlaté pamätne
mince ako Svatopluk, Bimi l-
lenium, Leopold, Matej, Mojmír,
B a rd e j ov ,  S p i š s ký  h r ad ,
Vlkolinec, Banská Štiavnica, 500.
výročie toliarov a iné, ďalej kúpim
zlaté mince Františka Jozefa ako
10-koruny, 20-koruny, 100-
koruny a iné zlaté alebo strie-
borné mince, mince nájdené aj
kopané, celé krčahy, nádoby aj
bankovky, celé sady, z dedičstva
a pozostalosti. Platím slušne na
stav padajúcej ceny zlata a strie-
bra na trhu. Cela SR. V BA a okolí
okamžité ( 0915 950 639. 

PREDAJ
ÄPredám stroj  na pí lenie dre-

veného šindľa. Predávam zo
zdravotných dôvodov (1.000) (
0918 991 598.

ÄPredám továrensky vyrobený
ci rkulár  s podávačom. Plne
funkčný, dôvod predaja nevyužitý
(250) ( 0908 989 888. 

ÄPredám zachovalú frézu, vôbec sa
na nej nerobí, nemám čas sa jej
venovať. Sú k nej aj dve frézy. Plne
funkčná (300 €) ( 0944 839 342.

ÄPredám ručnú kotúčovú pílu z
výbavy ženistov - z armády.
Napájanie 3 x 380 V. Plne funkčná,
s veľkým výkonom (40 €) dohoda
možná ( 0910 787 858.

ÄPredám malú pásovú pílu ne-
meckej výroby, výška rezu je nas-
taviteľná do 10 cm, posuv pásu je
regulovateľný (100) ( 0907 106
934.

Predám krosná na tkanie,
plátno, koberce, atď., doho-

dou ( 0903 917 867. LM 

Kúpim stroj na zatváranie
konzerv  ( 0903 318 176.

Kúpim mlynček na mäso
Worker, 22 alebo 32  (

0903 318 176.

ÄPredám automatickú brúsku na
gátrové píly,  pílové kotúče a
pásové píly. Možnosť brúsenia, 4
druhy zubov, zdvih 0-60, rozteč 0-
80. Made in Germany (1.050 €),
dohoda možná ( 0909 211 419.

ÄPredám 3-nožovú hobľovačku
šírky 410 mm. Je to pevný a sta-
bilný stroj. Plne funkčný. Dôvod
predaja je kúpa širšej (900 €) (
0907 372 753.

ÄPredám starú ZSSR štepársku
súpravu, v pôvodnom stave (18
€) ( 0904 913 583.

ÄPredám profi aku vŕtačku zn.
Fein, 2 x batéria, nabíjačka (130
€) ( 0948 690 313.

ÄPredám Hilti TE 30 A, silný profi
stroj - 36V, upínanie sds plus,
batéria 6 Ah, sila 3.6 J, super stav
(480 €) ( 0915 873 877.

ÄPredám nepoužitú ohýbačku
hákov 600 mm, kliešte na háky,
ohýbačka na háky (45 €) ( 0950
260 539.

ÄPredám lanový zdvihák Brano
1,6 t. Lano 25m s hákom (200 €) +
šneková prevodovka s hydromo-
torom MM 12,5 C 03/ 12. Vývod
hriadeľa 39 mm (200 €). Dohro-
mady (400 €) alebo každé zvlášť
( 0944 501 026.

ÄPredám kálačku na drevo Power
Log 8t. Použitá 3 x, preto sa aj
predáva kvôli nevyužitiu. Stojí v
garáži ( 0915 615 431.

ÄP re dá m  ho b ľ o vačk u  s
p r ep úš ťač ko u.  M as í vna
konštrukcia, 2,2 a 7,5 kW motory,
3- nožový valec. Odoberateľné
kolesá pre lepšiu manipuláciu
(450) ( 0949 813 700.

ÄPredám súbor sústružníckych
nožov N-mix 30, kvadrant nožov:
12, 16, 20 mm. Spolu 30 ks. 6 ks
do otvoru, 24 ks vonkajších. Sú
tam nože pravé aj ľavé. Cena na
zavolanie! Odber spolu ako

celok. Pri volaní treba uviesť číslo
súboru nožov N-mix 30 ( 0951
146 427.

ÄPredám formátovaciu pílu Proma
Pks - 315p ( 0911 545 999.

ÄPredám rôzne nástroje a náradie:
vrtáky, frézy, výstružníky, výhrub-
níky, závitníky, upínače, pílové
kotúče, ručné náradie, deličky (15
€) za 1 kg. Minimálny odber 10
kg, t.j. (150 €). Len osobný výber
a odber ( 0905 494 803.

ÄPredáme ko túčovú p í lu  TS
161_21 na rezanie zasklievacích
líšt ( 0903 700 766.

ÄPredám čeľuste na univerzálne
skľučovadlo 160/ 3, vnútorné.
Vonkajšie momentálne nemám
( 0951 146 427.

ÄPredám ručnú ohýbačku plechu.
Pracovná šírka 120 cm. Celková
šírka 130 cm. Výška 100 cm.
Hĺbka 90 cm. Maximálna hrúbka
plechu 3,5 mm (410) ( 0910 577
046. 

ÄPredám ohýbačku žľabových
hákov. Aj na dobierku (40) (
0949 703 533.

ÄPredám kompresor Orlík,  vo
veľmi dobrom stave (1.200) (
0940 724 486.

ÄPredám zachovalý továrenský
vyrobený cirkulár  na pí lenie
palivového dreva, opiľovanie hra-
nolov, dosiek a podobne. Výkon
5,5 kW + pripojovací kábel (330)
( 0977 258 963.

ÄPredám cirkulár s 5,5 kW mo-
torom, priemer kotúča 550 mm,
kotúč nabrúsený, nový kábel,
dĺžka kábla 9 m, nové ložiská,
nové remene, stav 100% ( 0905
825 608. 

ÄPredám ohýbačku na plech 1 m
(500 €) a nožnice na plech, strih 1
m (500 €). Prípadne dohoda pri
obhliadke ( 0910 693 233.

ÄPredám vzduchový kompresor na
Zil, aj s odkalovačom. Je možné
pripojiť ho k tlakovej nádrži a vyro-
biť si kompresor (50 €) + dobierka
( 0902 716 990.

ÄPredám doma robený gáter, má
silný motor, perfektne sa s ním
robí, predávam zo zdravotných
dôvodov. Pí l i do d ĺžky 12 m.
Nachádza sa pri Martine. Mám na
predaj aj štiepačku za (400 €) aj
sečkovú mašinu za (150 €) (
0918 991 598.

ÄPredám zrovnávačku - hrúbk-
ovačku Umaro 410, tichý stroj,
100 percent, kvalitný liatinový
stroj, ťažký, robustný, 4 kW mo-
tor, váži cez 1000 kg (2.500) (
0903 646 571.

ÄPredám cirkulár 7,5 kW, kotúč
Hannibal 60 cm. Dôvod predaja -
nevyužitý (350) ( 0903 987 531.

ÄPredám doma robenú stolársku
pí lu,  vhodnú na masív aj  na
drevotriesku. Pojazdný stôl a
vysoko nastaviteľný kotúč, 2,2
k W m o to r .  V h o d n á  a j  p re
domácich majstrov (280) ( 0907
403 207. 

ÄPredám prírubu na univerzálne
skľučovadlo 200 mm. Príruba je
ešte nepoužitá - polotovar (
0951 146 427. Nie SMS!
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ÄPredám rolovaciu ohýbačku
p le c hu  d o  15 0  m m,  ruč ná
o hý b ač k a ,  k l a m p i a rsk a
ohýbačka (120) ( 0950 260
539.

ÄPredám vrtáky s kužeľovou stop-
kou MK2, 20 ks (10 €) kus. Predaj
len spolu ( 0951 146 427.

ÄP redám s upo r tová  brúska
SBMT2, nepoužívaná, v pôvod-
nej krabici ( 0951 146 427.

ÄPredám zachovalú pílu Dolmar,
plne funkčná (220 €), možnosť
zaslania (199) ( 0949 535 383.

ÄPredám kvalitnú pílku na rezanie
konárov aj v elektrickom vedení,
s teleskopickou tyčou. Málo
používaná. Kvalitná, používaná
profesionálmi pri odstraňovaní
porúch na el. vedení. Dĺžka pri
vysunutí 4 m. Pôvodná cena 380,
teraz (220) ( 0905 948 597.

ÄPredám cirkulár továrenskej
výroby, vybavený košom a výk-
lopným stolom. Motor MEZ Mo-
helnice 4 kW, 1440 ot./ min.
Cirkulár je plne funkčný. Osobný
odber okres Skalica (280) (
0903 224 638.

ÄPredám kotúčovú pílu Metabo
4341 s automatic vo veľmi do-
brom stave, ako nová (40) (
0910 131 148.

ÄPredám plne funkčný elektrický
hoblík. Vymenené uhlíky, takže
ešte určite poslúži (30) ( 0905
436 688.

ÄPredám vynikajúcu a spoľahlivú
elektráreň na výrobu elektriny zo
slnka. Používaná 3 roky. Panely
majú životnosť 25 rokov. Bola
používaná na chate od roku
2016. Tento rok zriadili elektrickú
prípojku elektrárne, tak už ju ne-
potrebujeme. Je to zánovný 3 kW
off grid systém s batériami Hop-
pecke (4.900) ( 0905 556 586.

ÄPredám Worx kladivo SDS Plus,
super stav (60 €) - Makita, Dewalt,

Bosch, Festool, Narex ( 0915
873 877. 

ÄPredám elektrickú tavnú rezačku
na polystyrén. Dĺžka rezačky 134
cm, možnosť rezať polystyrén až
do hrúbky 25 cm. Rezačka je ľa-
h ká ,  v e ľ mi  do br e  sa  s  ňou
pracuje (75 €) + poštovné (
0905 417 100.

ÄPredám priamočiaru pílu zn. Park-
side s napájaním do el. siete,
zakúpená v máji 2020 v hodnote
39,99 €. Nepoužívaná ani raz,
keďže medzitým som dostal inú
p í lu  a  dve  nepotrebu jem.
Súčasťou je aj 3-ročná záruka od
mája  2020 do  má ja  2023.
S účas ťou sú  a j  4  nové  ne-
používané pílové listy (35) (
0948 692 430.

ÄPredám Makita búracie kladivo,
silný profi stroj, super stav (490 €)
( 0915 873 877. 

ÄPredám elektromotor 7,5 kW,
2910 ot., originál štítok MEZ Mo-
helnice, v 100% stave (140 €),
osku na cirkulár (60 €), možná
dohoda pri kúpe oboch ( 0949
276 960.

ÄPredám reťazovú pílu značky
Hecht 45. Dokonale funguje,
Nová lišta a reťaz (55) ( 0907
141 156. 

ÄPredám plne funkčný cirkulár
mocne j  konšt rukc ie ,  s  od-
nímateľným stolom a košom, 4
kW/ 380 V. Má rozbehový spínač
na 2 stupne a nový náter. Predáva
sa bez kábla a píly (400 €). Volajte
alebo píšte SMS na ( 0944 288
512 a obratom zavolám. 

ÄPredám profi aku vŕtačku zn.
Fein, 2 x batéria, nabíjačka (130)
( 0948 690 313.

ÄPredám nepoužitú ohýbačku
hákov 600 mm, kliešte na háky,
ohýbačka na háky (45) ( 0950
260 539.

ÄPredám továrenskú pásovú pílu

( 0905 389 328.
ÄP r ed ám  f o rm á t ova čku  zo

zrušenej dielne, aj s odsávaním
pilín (1.500) ( 0904 222 561. 

ÄPredám kovové kliešte, ktoré boli
používané na premiestňovanie
sudov. Maximálne roztvorenie
klieští 102 cm (15 €) + dobierka
( 0902 716 990. 

ÄPredám 4 m vodováhu ( 0905
203 055.

ÄP r ed ám  k om p r es o r ,  p lne
funkčný, v dobrom stave, málo
používaný (160 €), viac infor-
mácií ( 0911 031 943.

ÄPredám málo používanú mo-
torovú pílu Dolmar PS-3410 TH.
Plne funkčná, skoro ako nová.
D ĺžka lišty 30 cm, vhodná na
vyrezávanie v korunách stromov
dá sa s ňou píliť aj jednou rukou.
Obsah 34 ccm, výkon 1,4 kW/ 1,9
HP. Nová stojí cca 390 €, teraz
(220) ( 0905 857 248.

ÄPredám rozmietaciu pílu TOS
Svitavy, po GO, výška rezu 150
mm, šírka rezu max. 500 mm,
hlavný motor 30 kW, váha 3500
kg aj s príslušenstvom a originál-
nou dokumentáciou ( 0904 024
258.

ÄPonúkam funkčné, kvalitné el.
striekacie pištole, zn. Everspray
a  zn. Mistral. Cena podľa dohody
( 0911 489 373. 

ÄPredám staršiu mechanickú
ručnú 2-rýchlostnú vŕtačku Made
in Czechoslovakia. Poprad ok-
olie, aj na dobierku (12) ( 0915
788 343.

ÄPredám funkčné turbínové čer-
padlo - dvojlamelové + náhradné
lamely, sacia hadica a kôš (80 €)
( 0911 185 107.

ÄPredám, vo výbornom stave,
používané obehové čerpadlo
Grundfos Alpha2 25-40 180 mm
95047500. Cena s dohodou (
0944 385 377.


