
ÄPredám Škodu Octavia
combi 1.9 TDI/ 99, 81 kW.
Pôvodný lak, nehavarova-
né, výborná výbava, STK
do 7.2021, garážované, v
zime nejazdené. Treba vi-
dieť. Dohoda možná. Na
S M S  neodpov edám
(2.789 €) ( 0905 728
708. MY

ÄPredám Audi Q7/ 06/ prvá
majiteľka, 2967 ccm, 171
kW - 232 PS, 4 x 4, diesel,
177 tis. km, čierne, alarm,
posilňovač, ABS, ESP,
ASR, BAS. Automatická
klimatizácia, el. predné
okná, elektricky nastavi-
teľné sedadlá, el. zrkadlá,
automatická štvorzónová
klimatizácia, klimatizova-
ná priehradka... palubný
počítač, navigačný sys-
tém, tempomat, kožený
interiér, tónované sklá, vy-
hrievané predné aj zadné
sedadlá, vyhrievané spät-
né zrkadlá, dažďový sen-
zor, xenónové svetlomety
(13.300 €) ( 0903 210
582. BA

ÄPredám VW Golf 4 1.9
SDi/ 04, auto je plne po-
jazdne, 4 krát sťahovanie
okien, klíma, ABS, ťažné,
STK a EK do 2/ 2022, 258
tis.km (1.350 €) ( 0944
339 250. BA

ÄPredám Hondu CRV/ 06,
2.2i - CTDi, 103 kW - 140
PS, 6 st. manuál, 4 x 4, 5-
dverová, 187 tis.km, VIN:
SHSRD 97606U 110117.

ABS, ASR, ESP, 6 x air-
bag, automatická klimati-
zácia, tempomat s regulá-
ciou rýchlosti, palubný po-
čítač, multifunkčný volant,
4 x el. okná, a vyhrievané
zrkadlá, ostrekovače svet-
lometov, centrálne zamy-
kanie s diaľkovým ovlá-
daním (4.999 €) ( 0940
217 138. ZA

ÄPredám Škodu Superb
2.0/ 17, diesel, 4 x 4, L&K,
125 tis.km, 140 kW 190
PS, automatická prevo-
dovka. Vyhrievané sedad-
lá vpredu aj vzadu. Koža.
Sám zaparkuje. Safety vý-
bava + roletky vzadu. Bez-
kľúčové otváranie a štar-
tovanie. Adaptívny tempo-
mat, čelné sklo super vy-
hrievane atd. (19.999 €)
( 0917 918 417.

ÄPredám krásne Audi A6
3.0 Tdi-/ 09, 176 kW - 232
PS, automat 6-rýchl, 239
tis.km, perleťová čierna
metalíza. Originál Audi-In-
dividual-Exclusive 100%
garancia najazdených km
+ na pôvod vozidla (8.190
€) ( 0944 339 334. HC

ÄŠkoda Yeti 2.0 TDI 4 x 4 6/
2011, 2.0 TDI CR 4 x 4-
funkcia Offroad zjazd z
kopca. Auto je v top stave.
Kompletná servisná histó-
ria, 4 x nové letné pneu.
Dám vám k nemu aj 4 x
nové zimné pneu na ple-
chových diskoch, zabudo-
vaný Defend lock - proti
k rádeži .  ABS, a irbag,
alarm, posilňovač riade-
nia, centrálne zamykanie,
klimatizácia, CD prehrá-
vač, el. okná a zrkadlá,
metalická farba, hliníkové
disky, immobilizér, hmlov-

ky, tempomat, autorádio,
strešný nosič, ťažné zaria-
denie (7.499 €) ( 0915
171 022. 

ÄPredám  Škodu Superb
Combi 1.6 TDI CR Ele-
gance/ 13, diesel, 5-st.
manuál, bi-xenon, koža,
navi, rodinné priestranné
combi s výkonným a záro-
veň veľmi úsporným agre-
gátom 105 PS v plnej vý-
bave. Vozidlo je vo výni-
močne zachovalom stave,
servisované len v autori-
zovanom servise, 157 tis.
km. Kilometre zmluvne
garantované s možnosťou
preverenia. Kompletná
servisná história + servis-
ná knižka + 2 x kľúč. Cena
+ prihlásenie 300 €. Vozid-
lo má prepravné značky.
VIN:  TMBJJ 73T6D90
53609 (9.690 €) ( 0944
580 277. BB 

ÄPredám Audi Q7 4,2 TDI/
08, 314 tis.km Automat,
full výbava, bez investícií
pravidelne servisovaná
(13.999 €) ( 0908 499
781. BA

ÄPredám BMW E91 Lif t
320d/ 09, automat, 130
k W ,  m - pa k e t ,  m ode l
2010,, 1995 ccm, 130 kW
- 177 PS, A6, diesel, Euro
4, 5-dver., 238 tis.km, čier-
na metalíza. Airbag 8 x,
ABS, ESP, DSC, Isofix, in-
dikátor straty tlaku v pneu-
matikách, rádio/ CD, cen-



trálne uzamykanie, el. predné a
zadné okná, el. zrkadlá, automa-
tická dvojzónová klimatizácia,
diaľkové ovládanie, rádio, nezá-
vislé kúrenie, multifunkčný volant,
lakťová opierka, navigačný sys-
tém, vyhrievané predné sedadlá
(7.650 €) ( 0911 253 253. LC

ÄPredám Hyundai i30 - 1.4/ 14,
1396 ccm, 73 kW, 6-st. manuál,
GDHB5P 11, M61B21, benzín, 5-
dver., 116600 km, hnedá metalí-
za. Alarm, airbag, posilňovač
riad., ABS, brzdový asistent, kli-
matizácia dvojzónová, centrálne
uzamykanie, tempomat, el. otvá-
ranie predných a zadných okien,
zrkadlá, vyhrievané predné se-
dadlá, diaľkové ovládanie, rádio -
CD + MP3, lakťová opierka, multi-
funkčný volant, nastavenie volan-
tu, vonkajší teplomer, nastavenie
športovej jazdy (dohodou) (
0905 526 735. PK 

ÄPredám Seat Leon 2.0TSI Cupra
FR/ 07, 241 PS, xenón, top stav,
1984 ccm, 177 kW - 241 PS. Ge-
nerácia vozidla 1P1 mod.09, P,
M6, benzín, Euro 5, 5-dver., 192
tis.km, čierna metalíza, alarm,
airbag 6 x, posilňovač riad., ABS,
ESP, ASR, DSC, deaktivácia air-
bagov, natáčacie svetlomety, in-
dikátor straty tlaku v pneumati-
kách, centrálne uzamykanie, el.
predné a zadné okná, el. zrkadlá,
CD menič, automatická dvojzó-
nová klimatizácia, diaľkové ovlá-
danie. v prípade záujmu viem pri-
hlásiť na SK ŠPZ + 380 €, KO,
STK, EK, okresný úrad (6.450 €)
( 0911 253 253. LC

ÄPredám Renault Traffic 1.9l DCi /
09, 9-miestny, 66 kW STK/ EK do
2022, KO, 404 tis.km, nedostatky
- nefunguje ručná brzda, minimál-
ny únik oleja cez vypúšťaciu
skrutku oleja - minimálne opravy,
inak auto plne funkčne, dôvod
predaja - ukončenie práce a kúpa
menšieho (3.800 €), pri vážnom
záujme možná dohoda ( 0915
801 643 do 22. hod. 

ÄPredám Opel Astra 1.9 diesel/ 07,
vyhrievané sedačky, ťažné zaria-
denie, zimné pneu, navigácia, vy-
hrievané spätné zrkadlá, pravi-
delná údržba, bez vážnej havárie
(1.950 €) ( 0908 981 938. ZA 

ÄPredám Seat Alhambra 1.9 TDi /
04, 7-miestne, v koži, 317 tis.km,
STK a EK do 03/ 2021 (1.950 €)
( 0908 981 938. BA

PREDAJ
Predám Babettu 207  (

0908 423 934. NZ

ÄPredám Kawasaki Eliminator
125/ 98, len 20740 km. Motorka je
nezničená, v cene brašne a kufor.
Stačí vodičák A1. Doklady na pri-
hlásenie (1.150 €) ( 0905 842
464. PK 

ÄPredám exkluzívnu tmavohnedú
moto bundu značky Dainese z

pravej jelenej kože, made in Italy.
Veľkosť 46 talianska, zodpovedá
slovenskej cca 40/ 42. Bunda je
Unisex - použiteľná pre muža,
a l eb o  ž e nu ,  m á  v n ú t o rný
oc h ra nn ý  pás  a  n iek o ľk o
vnútorných, ako aj vonkajších
vačkov. Bola len 3 x nosená, je
bez pachov, od nefajčiara a má
patinu - koža. Kúpna cena bola
cez 600 €, teraz (80 €) ( 0910
669 254. BA

ÄPredám skúter Aprilia SRV 850,
výkon 56 kW, 76 koní,  šedá
m e t a l í z a ,  E v idov aná  od
23.3.2015, 13. tis.km, 2 kľúče.
Nový veľký štít zn. Givi a kufor 56 l
zn. Monokey max 4. Výfuk Lee
Vince, namontovaný Pawer co-
mander, irídiové sviečky. STK
platná do febr. 2021. Druhý ma-
jiteľ. Výborný stav (5.600 €) (
0905 621 612. SA

ÄPredám Triumph 900 Thunder-
bird/ 03,69 tis.km, 69 tis.km, mo-
tocykel je vo veľmi zachovalom
stave, bez poškodenia, technicky
tiež výborný, po servise vyčistený
a nastavený karburátor,  ide
krásne ako hodinky. Pôvod Bel-
gicko, všetky doklady na pri-
hlásenie, po dohode vybavím KO
a STK, pripadne motorku dovez-
iem ku vám domov (4.500 €) (
0911 900 988. KA

ÄPredám skúter Yamaha X Max
400 ccm, kupovaný na Slovensku
koncom roku 2018. Ešte stále
v záruke, cca 8 tis.km, úplne bez
jedinej chyby. Ako nový. Jazdí
prekrásne. Vhodný do mesta aj
na dlhé výlety vo dvoch. Dôvod
predaja je prechod na veľkú mo-
torku. K skútru predávam aj
originál držiak zadného kufra aj s
veľkým kufrom Givi s opierkou,
predná vidlica podobná ako na
veľkých motorkách (5.400 €),
možný odpočet DPH ( 0915 564
383. IL

ÄPredám Yamahu Xv 750 Virago/
90, Red Canada Edi t ion, 41
tis.km, je v krásnom, zachovalom
a pôvodnom stave. Technicky tak
isto výborný, verzia Canada v
nádhernej červenej metalíze.
Pôvod z Holandska, po dohode
vybavíme KO a STK, SK TP
a dovezieme motorku ku vám do-
mov (2.900 €) ( 0911 900 988.
KA

ÄPredám elekt r ickú motorku
Kol l ter  ES1-S s  technickým
preukazom a EČV, 3 kW. Batéria
l í t iová  72  V,  25,6  Ah.  Doba
nab í j an ia  p r i b l i žne  6  hod .
Maximálna rýchlosť 75 km/ h. Do-
jazd 60 km. Nosnosť 150 kg. Mo-
torka je nová - predvádzací kus,
cca 350 km. Záruka 2 roky +
záručný aj pozáručný servis.
Možnosť kúpiť aj na splátky. Na
jazdenie po cestných komu-
nikáciách potrebujete vodičský
preukaz minimálne AM - na malú
motorku (3.999 €) ( 0949 242
613. BB

ÄPredám moto cruiser Honda
CMX 500A Rebel, kúpený 6/

2019 v Styx Nitra Moto, vo výbor-
nom stave, 11 700 km, navyše
originál zadná opierka, kvalitné
sedadlo. Ochranný rám motora,
bočné držiaky kufrov + kožené
kufre, predný štít (4.900 €) (
0908 551 177. BR

ÄPredám cestný motocykel BMW
F800 R/ 09, 30 tis.km. 798 ccm,
64 kW - 87 PS, Z, M6, benzín. VIN
WB1021 707AZ Z37881. STK do
05/ 22. Tlmič riadenia, ABS, výfuk
Remus s DB-killerom, nasta-
viteľný zadný tlmič, a originálne
BMW kufre - zadný Top Case,
bočné x 2, tankvak. Originál farba
BMW bielo - čierny. Motocykel je
v 100% stave, servisovaný v
Tech Moto s.r.o. BMW Motorrad.
30 tis.km servis v apríli 2020 -
olej, filtre, brzdová kvapalina a
nové pneu Dunlop (5.500 €). MA

ÄPredám veľmi peknú Hondu VTX
1300/ 06, 31 tis.km, 130 ccm,
málo jazdená, v top stave (6.500
€). Dohoda možná ( 0907 147
072. PP

ÄPredám Triumph Daytona/ 08 po
prerábke na Stunt, 24 tis.km, za
posledné štyri roky cca 500 km.
Má quickshifter, tretiu brzdu,
veľkú zadnú rozetu atd. Pre viac
info volať. Je možná aj výmena.
Dôvod predaja - je nevyužitá
(3.500 €) ( 0902 456 456. RS

ÄPredám Babettu 210 s kartičkou,
po GO motora - výbrus valca,
nový piest, krúžky, semeringy,
ložiská a ostatných častí. Nove
pneu. Nový karburátor Delorto.
Po dohode viem zabezpečiť od-
voz (350 €) ( 0915 405 443. GA

ÄPredám BMW R60/ 7 s motorom
595 ccm výkon 29 kW. STK platná
do roku 2021. Je to absolútne jedi-
nečný a originálny motocykel ktorý
bol komplet zrekonštruovaný a
prerobený na caffe racer v roku
2019. Od rekonštrukcie sa na mo-
torke najazdilo 518 kilometrov. Na
ja r  bo la  na  p redsezónne j
prehliadke u mechanika takže
nevyžaduje absolútne žiadnu ani
tú najmenšiu investíciu. Je to
naozaj originálny a do detailu
prepracovaný motocykel. Po do-
hode viem poslať detailné foto-
grafie (6.800 €) ( 0948 221 522.
PD 

PREDAJ
ÄPredám Renault T 460 Lowdeck/

14, 355255 km - originál km, Euro
6, automat, motorová brzda, kli-
matizácia, nezávislé kúrenie, 2 x
posteľ, 2 x nádrž, chladnička,
vpredu na vzduchu, stav pneu
vpredu 30%, vzadu 60%, full
service in Renault (18.900 €) +
DPH ( 0914 666 222. LV

ÄPredám prives Panav TK - 12 t,
dvojnápravový, dvojmontáž.
Kolesá 17,5“. Trojstrana zhrno-
vačka  +  co lné  očká .  Výška
vnútorná 3,05, dĺžka 5,70, na 14
euro pal. Zadné dvere. Zaves
vrchný. Vzduch na vankúšoch +
prízdvih k rampe. Čelo pozink-
ované, rok 2012, najazdené cca
550 tis.km, nápravy Gigant, nos-
nosť cca 8,5 t (8.500 €) ( 0903
764 844. GA

ÄPredám Iveco Euro Cargo 120
E25/ 11, 753171 km, EEV, 185
kW, manuál, motorová brzda, kli-
matizácia, nezávislé kúrenie, 2 x
posteľ, vzadu na vzduchu, stav
pneu 80%, váha 6000 kg, celková
hmotnosť 12000 kg, rozmery
ložnej plochy d: 8,18 m, š: 2,50 m,
v: 2,65 m (6.900 €) + DPH (
0914 666 222. LV

ÄPredám Volvo FM 340/ 07, fekál,
642 tis.km, motor 250 kW/ 340
PS, Euro 4, automatická prevo-
dovka, uzávierka diferenciálu,
nová nádrž o objeme 11000 l,
nová výveva Jurop RV 360 s hy-
draulickým náhonom, manuálne
otvárate ľne zadné čelo, dva
nasávacie a vypúšťacie otvory,
kontrola originality, nová STK +
EK, prihlásenie na okresnom
úrade, evidované ako špeciálne
vozid lo fekálne. Odber Hur-
banovo (38.000 €) ( 0948 059
333.

ÄPredám Tatru 815 S3/ 87, motor
8V Turbo r.v. 1987, po celkové
opravě, prodej bez závad, nová
STK, nové pneu, motor 8V turbo s
čerpadlem Bosch - originál Tatra
(dohodou) ( + 420 602 575 253.
CZ

ÄPredám ťahač Volvo FH 500/ 13,
375 kW, 12777 ccm, d iesel,
kúpené v SR, motor OK (4.680 €)
( 0905 450 573. PE

ÄPredám Iveco Eurocargo 120E18/
08, 3-stranný sklápač, vyklápač,
Euro4. Celková hm. 11 990 kg,
úžitková nosnosť 5 200 kg. Auto je
v dobrom stave, zachovalé, pneu
vpredu aj vzadu 90%, tempomat,
el. okná, 3 miesta na sedenie,
kolesá 19,5“. Nová korba, nová hy-
draulika na vyklápači. Všetko plne
funkčné. Dĺžka korby 4,30 m, š.
2,30 m. V. bočníc 0,5 m. Vozidlo na
perách. V cene slovenské ŠPZ,
nová STK a EK (15.200 €) ( 0919
170 086. BB

ÄPredám Volvo FH 13.460/ 11,
1188954 km, EEV, automat, mo-
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to rová  brzda ,  k l imat izác ia,
nezávislé kúrenie, 2 x posteľ, 2 x
nádrž, vpredu na perách, stav
pneu 40% (12.200 €) + DPH (
0914 666 222. 

ÄPredám náhradné diely na Tatru
815, 148 dvojčatá - nápravy, pod-
vozky kompletne, motory 10, 12-
valce, 8-valce turbo, motory na T
148, prevodovky, vzostupne
prevodovky, perá, torzné tyče a
všetky karosárske diely. Predná
náprava (550 €), zadná a stredná
(400 €), prevodovky synchrónne
450 €), nesynchrónne 350 €),
predné nábo je  komplet a j  s
poloosou (150 €), perá (120 €),
torzne tyče (80 €), motory (od
1.000 do 1.500 €), karosárske
diely ceny po telefóne ( 0915
169 823. BR

ÄPredám trojstranný sklápač/ vyk-
lápač Iveco Daily 35C18/ 09, s
kvalitnou hydraulickou rukou
značky Effer 2500 AZ. Auto je vo
vynikajúcom stave s úplne novou
STK a EK. Celková najväčšia
prípustná hmotnosť 3500 kg,
úžitková nosnosť 1000 kg. Počet
miest na sedenie - 3. Modelový
rok 2010. Silný motor s výkonom
130 kW/ 180 koní, 6-st. manuálna
prevodovka, d iesel ,  Euro 4,
213.150 km. Všetky pneu zn.
Continental. Zadná náprava -
zdvojene kolesá. Nová korba,
nový kiper, nová hydraulika, nové
hydraulické čerpadlo, nový hy-
draulický olej Výbava: Immobi-
lizér, airbag, el. okná, el. zrkadlá,
ASR, ABS, servo, rádio, palubný
PC. Nie je potrebné mýto ani
t ac hog ra f  -  s tač í  v od ičs ký
preukaz skupiny B. Auto pripra-
vené na prácu, ihneď k odberu
(20.500 €) ( 0905 385 056

ÄPredám Volvo FM13.440/ 08,
c is te rna na potraviny 6 x 2,
966986 km, Euro 4, 324 kW, ob-
jem 16.000 l, 3 komory, manuál,
motorová brzda, klimatizácia,
stav, pneu 6 x 30%, 4 x 90%,
zadná zdvíhacia náprava, vzadu
na vzduchu, vlastné, čerpadlo,
vydaj, tlač, teplota, pamäť, ťa-
hanie mlieka - elektricky a aj hy-
dromotorom, váha 11940 kg,
celková hmotnosť  26000 kg
(22.900 €) + DPH (27 480 €) (
27 480 €). 

ÄPredám Mercedes-Benz Atego
1218/ 04 - hákový nosič konta-
jnerov a výmenných nadstavieb,
130 kW/ 180 PS, 4250 ccm, 340.
tis.km, najväčšia celková príp.
hmotnosť 11990 kg, úžitková nos-
nosť 5500 kg. Nová STK a EK,
platná do 07/ 2021. Vozidlo je celk-
ovo vo výbornom stav so skvelými
jazdnými vlastnosťami a s veľmi
dobrou spotrebou paliva. K vozidlu
je možné dokúpiť kontajner s
rozmermi 3540 x 2300 mm, výška
bočníc 600 mm, v cene vozidla
nie je zahrnutý kontajner (16.490
€) ( 0907 395 251. MI 

PREDAJ
ÄPredám náhradné diely na Superb

2.0 TDI CR 170k Elegance DSG,
125 kW: Bixenon, led, columbus,
dvere, nárazník, sedačky, ta-
pacíre, náprava, nápravy, riadenie,
brzdy, otoč, páčka, podvolantovka,
mf volant, soundystem, budíky, cli-
matronic, panel klímy, vyhrievané
sklo, prevodovka, poloos, štartér,
klíma, trubky, kompresor, chladič,
kúrenie, tlmič, tlmiče, struny,
vstrek, vstreky, rampa, čerpadlo,
turbo, spojka, zotrvačník, motor,
DSG ,  d i sky ,  dve re ,  zadný
nárazník, zadné svetlá, CFF, CFG,
CEG. Dvere a zadný nárazník
mám aj na combi. Airbagy predám
iba kompletnú sadu. Predok pre-
daný ,  d isky  p redané (
0944215248. NR

ÄPredám nd na Porsche, model
911 Cayenne, Macan, Panam-
era, Taycan 0944 300 636. BA

ÄRozpredám na diely Škodu Octa-
via II combi striebornej farby, 2.0
tdi, 125 kW, VRS, kód motora
BMN, kód prevodovky HUV:
predná kapota (130 €), chrómová
maska (40 €), predný nárazník
komplet ustrojený (300 €), predné
svetlá xenónové (150 €), kus
predná stena s chladičmi (130 €),
predný blatník (70 €), kus motor
komplet ustrojený (950 €) prevo-
dovka (250 €), kolesá (300 €),
celá sada sedačky celý set (200
€), strechovica s plastmi hnedá
(100 €), dvere kompletné (70 €)
kus, zadný kufor (100 €), zadný
nárazník (100 €), zadné svetlá
(25 €) kus, ostatné veci dohodou
( 0907 347 869.

ÄPredám letné pneumatiky 195/
65 R15 ProSport 2 (27 €). Celo
protektorovaná nová letná pneu-
matík, index 91H. Predám sadu
nepoužívaných pneumatík (za 1
ks 27 €). Rok výroby 2020. Možný
osobný odber aj cez víkendy.
Posielam aj kuriérom - dobierka
( 0944 025 029. BB

ÄPredám úplne novú mecha-
t roniku na 7-stupňovú DSG
Stronik prevodovku 0B5 DQ500
DL501. Pasuje do všetkých typov
Stronikov, je úplne nová, 0 km.
0B5927156E. Viem aj namon-
tovať a flashnúť nový softvér,
prípadne naklonovať riadiacu
jednotku cez týždeň od 8. - 18.
hod., možná dohoda (1.750 €) (
0904 449 271. BA

ÄPredám zadné kufrové dvere na
Seat Ibiza 1.4, 55 kW. Dvere sú v
zachovalom stave, ale momen-
tálne bez skla, ktoré sa nechtiac
rozbilo. Viac info volať alebo
písať. Špekulanti nevolať (20 €)
( 0951 135 211. TO

ÄPredám predné svetlá určené na
vozidlo Škoda Octavia II, facelift,

sú číre, pekné, čočkove svetlá, sú
kompletné zo žiarovkami h7,
žiadne poškodenie, originál
náhradný diel, cena za obe (200
€), možnosť poslať kuriérom (200
€) ( 0907 347 869. MT

ÄP re dá m  a le bo  roz p redám
Chevrolet Epic 2008, 110 kW, 2 l.
Všetky diely sú k dispozícii okrem
zadku. Špekulanti nevolať (111 €)
( 0951 135 211. TO

ÄRozpredám na diely strieborný
Volkswagen Touran 1.9 tdi, 77
kW, kód motora BxE, kód prevo-
dovky GQN: predná kapota (80
€), predný nárazník (130 €),
predná maska (40 €), predná
stena s chladičmi (130 €), predné
svetlá (50 €), kus predný blatník
(70 €), kus motor komplet ustro-
jený, kód (700 €),prevodovka 6-
st. (380 €) kód GQN, kolesá celá
sada (100 €), zadný kufor kom-
plet ustrojený (130 €), dvere (70
€), kus zadný nárazník (60 €),
zadné svetlá (20 €) kus, spätné
zrkadlá (20 €) kus, ostatne veci
dohodou ( 0951 305 809.

ÄPredám sady el. diskov 15" s
obutím na Audi a Peugeot (doho-
dou) ( 0915 849 242. KE

ÄP redám or ig iná l  ko lesá  na
Chevrolet Epic 2 l, 110 kW, rok
výroby 2008. Elektróny sú v
zachovalom stave a zimné pneu.
Rozteč kolies 4 x 108,3 R17. Len
vážny záujem ( 0951 135 211.
TO

ÄPredám originálne zadné hmlové
svetlo OE: 92406C8000 na Hyun-
dai i20 r.v. 10/ 2014 - 07/ 2018.
Pravá zadná strana. Originál diel,
nový nenamontovaný (35 €) (
0905 350 994. MA

ÄPredám rozvod motora, komplet
aj s reťazou, Astra j 1.6 CDTi, 81
kW, motor originál Febii (225 €)
( 0907 181 800. TO

ÄDarujem za cenu poštovného -
plastové časti a obloženia, diely in-
teriéru, tapacír na dvere, okná a iné
na Subaru Justy, 1.3, 50 kW, r.v
1997, typ G13BA. Vhodne aj pre
Suzuki Swift ( 0940 895 875. BA

ÄPredám havarovaný Peugeot
Partner 1.6 Hdi, 66 kW, r.v. 2010,
b ie le j  fa rby .  V oz id lo  má
havarovanú prednú pravú časť.
Vozidlo je s odpočtom DPH. Cenu
ponúknite ( 0908 816 899. BB

ÄPredám búrané auto Audi A4 2.0
TDI. Rok výroby 2009, najazdené
257 tis.km. Predám len celé auto
(1.500 €) ( 0905 827 928. RA

ÄPredám letné pneumatiky na
Jeep Grand Cherokee, 2 sezóny
jazdené, vo veľmi dobrom stave,
rozmer 265/ 60 R18, značky
Michelin (400 €) ( 0910 958
040. BA

ÄPredám Škodu Octavia 1.9 tdi,
r.v. 2001, 81 kW, motor funkčný,
havarované, STK platná do 2022
dohoda na cene možná (700 €)
( 0915 244 256. PT

KÚPA
ÄKúpim pneu 425/ 65 R 22.5 Ae-

o lus.  Novú a lebo  zánovnú.
Presne ten to  t yp ,  vý robca,
rozmer, dezén a veľkosť ( 0908
183 245. 

ÄŽilina - 3-izb. byt s priestrannou
loggiou a francúzskym oknom, na
sídlisku Hliny, 63 m2, na 4. posch.
bytového domu, 2 samostatné a
1 priechodná izba, predsieň,
samostatné WC, kúpe ľňa so
sprchovým kútom, kuchyňa a pri-
estranná loggia, po kompletnej
rekonštrukcii - vymurovanie
jadra, sadrokartónové stropy,
plávajúce podlahy, obklady,
d l až b y ,  s an i t a ,  no v á  e lek-
troinštalácia a vodoinštalácia a
kuchynská linka na mieru v tvare
L (117.900 €) ( 0903 709 059.

ÄPrešov - 3-izb. byt na ulici Martina
Benku na sídlisku Sekčov, 72 m2,
na 12./ 12 posch. zrekonštru-
ovaného bytového domu, má k
dispozícii loggiu s výmerou 4 m2
(88.900 €) ( 0918 528 326.

ÄOščadnica - mezonetový byt 2 +
KK v centre obce, na druhom
poschodí zatepleného tehlového
bytového domu bez výťahu, 48
m2 a patrí k nemu balkón s rozlo-
hou 4 m2. V okolí je dostupná
občianska vybavenosť (88.000 €)
( 0903 866 040. 

ÄKošice - 3-izb. byt s loggiou, s krás-
nym výhľadom na mesto v blízkosti
centra, v pôvodnom stave, 73 m2,
na 11./ 12 posch. Bytové jadro je
pôvodné murované, okná plas-
tové, v izbách sú zachovalé
dubové parkety. Bytový dom je
zrekonštruovaný - vymenený
výťah, zateplený (124.000 €) (
0905 763 659. 

ÄBratislava IV - Karlova Ves -
krásny 3-izb. byt s prekrásnym
výhľadom na 7. poschodí. Na
poschodí sú len dva byty, prešiel
č ias točnou rekonštrukciou.
Plávajúca podlaha v celom byte,
v kúpeľni a na balkóne dlažba.
Nové plast. okná s vnútornými
žalúziami a sieťkami proti hmyzu
(159.000 €) ( 0902 652 264.

ÄStupava -  3- izb. byt v rámci
stavby trojdomu, ulica - Sama
Tomášika, napojenie na všetky
inžinierske siete, 67 m2, terasa
12 m2, záhradný domček + per-
gola 12 m2, garáž 17 m2, celková
výmera pozemku pred domom s
garážou a dvomi parkovacími
státiami 45 m2, plocha záhrady
177 m2. K nehnuteľnosti patrí
spoluvlastnícky podiel na zas-
tavanom pozemku k to rého
výmera je 163 m2. Dom bol sko-
laudovaný a daný do užívania v
roku 2014 (240.000 €) ( 0948
045 130.

ÄTrenčín - 3-izb. byt v Trenčíne na
ulici Kubranská, 80 m2. Kom-
pletná rekonštrukcia, samostatná
toaleta, balkón, pivnica. Byt má
veľmi priaznivú polohu s komplet-
nou občianskou vybavenosťou
(99.900 €) ( 0944 218 714.
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ÄPoprad - 3-izb. byt s krásnym
výhľadom na Vysoké Tatry, 65
m2, prešiel kompletnou rek-
onštrukciou: plávajúce podlahy,
omietky, plastové okná Incon, in-
teriérové dvere, bezpečnostné
pro t ipož ia rne  dvere  Ad lo  s
bezpečnostným certif ikátom
triedy 3 -  25 ist iacich bodov
(103.990 €) ( 0944 676 871.

ÄMaďarsko - krásny 2-izb. byt s
balkónom v novostavbe v Rajke,
49,4 m2, skolaudovaný v roku
2019, balkón 4 m2. Súčasťou pri-
es t ranne j  spá lne  j e  v e ľk á
vstavaná skriňa. Bytový dom sa
nachádza v tichej a kľudnej loka-
lite. Mes. náklady cca 60 €. Rajka
má približne 3000 obyvateľov, z
ktorých je už viac ako polovica
občanov Slovenskej republiky
(75.500 €) ( 0902 986 333.

ÄMartin - 3-izb., Priekopa, v nízkej
zateplenej panelovej bytovke s
plastovými oknami, na 1.posch.,
81 m2, prešiel kompletnou rek-
onštrukciou: kuchynská linka
robená na mieru so vstavanými
spotrebičmi, drevená podlaha,
posuvné interiérové dvere s ob-
ložkovými zárubňami, znižované
stropy, nové rozvody vody a elek-
tr iny v celom byte, vstavané
s k r i ne ,  s i e ťk y  na  ok nách ,
bezpečnostné vchodové dvere.
Cena dohodou ( 0949 833 900. 

Ä Lučenec - zariadený elegantný 3-
podlažný byt v úplnom centre
mesta, s vlastnou garážou a
vlastným priestorom na podni-
kanie. Objekt je vhodný v kom-
binácii aj na bývanie aj na podni-
kanie. Celková výmera je 235
m2. Objekt zahŕňa: nebytový pri-
estor o výmere 61,48 m2, bytový
priestor o výmere 111,50 m2,
garáž o výmere 31,72 m2,2 pries-
tranné terasy o výmere 30 m2
(68.500 €) ( 0948 212 944.

ÄBratislava - garsónka, Ružinova,
ul. Nezábudková, 20 m2, na 6.p./
7  posch.  panelového domu
s výťahom, je po čiastočnej rek-
onštrukcii: plastové okno, pláva-
júca podlaha, rohová kuchynská
linka, vstavaná skriňa, kúpeľňa
spojená s WC. Byt sa predáva aj
so zariadením vrátane elek-
trospotrebičov (75.000 €) (
0907 407 754. 

ÄG abč í kov o  -  k rásny  v e ľk-
ometrážny 2-izb. byt v centre, 80
m2 s balkónom, má el. podlahové
kúren ie  so  samos ta tným
ovládaním v každej izbe, alarm, kli-
matizáciu a vnútorné žalúzie, kom-
pletne zariadený nábytkom,
vrátane všetkých spotrebičov v
kuchyni, televízorov, pračky. V
cene bytu je aj vlastné vonkajšie
parkovacie státie o výmere 17 m2
(97.900 €) ( 0908 808 535. DS

ÄKrásna, okres Galanta - 2-izb. byt,

4 bytové jednotky, v tichej a veľmi
vyhľadávanej lokalite, zánovná
kuchynská linka, murované jadro,
plastové okná, klimatizácia, ver-
tikálne žalúzie na krytej lodžii,
plávajúce podlahy, stierky, obk-
lady, dlažby, ručne robené in-
teriérové dvere, sadrokartónové
stropy, kúrenie a ohrev teplej
vody - plynový kotol Protherm,
Satro TV (77.000 €) ( 0919/ 21
21 51.

ÄPrešov - 1-izb. byt v 7-posch. rek-
onštruovanom bytovom dome na
Bajkalskej ulici. Je v pôvodnom
stave aj s umakartovým obkladom
technického jadra, 31 m2, na 1.
posch. Bytový dom s novým výťa-
hom v kľudnej lokalite sídliska pri
relaxačnej zóne s lanovým cen-
trom, kúpaliskom a nábrežím To-
rysy s cyklochodníkom (62.000 €)
( 0949 772 893.

ÄMartin - 3-izb., Ladoveň, 68 m2,
na 9. posch., s výťahom. Byt
prešiel rekonštrukciou: vyme-
nené plastové okná, plávajúce
podlahy, nová kuchynská linka
na  m ie ru ,  v kus ne  z rek-
onštruované jadro, vymenené in-
teriérové dvere aj vchodové
dvere bezpečnostné, veľká zask-
lená loggia, šatník a pivnica, ih-
neď k dispozícii (95.000 €) (
0949 833 900.

ÄNitra - 1-izb. byt v tehlovej no-
v os t a v be ,  v ý ťah ,  37  m2 ,
nachádza na 2./ 5 poschodí. Byt
sa predáva aj so zariadením, a
p re to  s i  tá t o  nehnu te ľnos ť
nevyžaduje žiadne ďalšie nák-
lady na dozariaďovanie (65.000
€) ( 0905 551 300.

ÄPoprad - 3-izb. byt, 69 m2, ktorý si
môžete zrenovovať presne podľa
Vašej vlastnej predstavy, v tehlo-
vom bytovom dome s výťahom,
na 4. poschodí a má dobré dis-
po z ičn é  r i e š en ie  s  t r om i
nepriechodnými izbami a samo-
statnou kuchyňou (92.000 €) (
0903 735 556.

ÄTatranská Lomnica - apartmán v
príjemnom tichom prostredí v
apartmánovom dome Javorinka,
102 m2, na 2.p., pozostáva z
chodby, samostatného WC,
kúpeľne s veľkou vaňou, kuchyňa
s jedálňou, izbou a spálňou pre-
pojenou s obývacou izbou, 84,89
m2, samostatný sklad na 2.p. s
plochou 4,96 m2 a garážovým
s t á t í m  v  s u t e réne  apa r t-
mánového domu 12,35 m2, má 3
balkóny (295.700 €) ( 0903 615
786. 

ÄBratislava - dizajnový 2-izb. byt na
Koceľovej ulici v Ružinove - Nivy.
Or ien tác ia  V /  Z ,  52 ,19  m2.
Kuchynská l inka  vrá tane
vstavaných spotrebičov. Pracovná
doska a  jedá lenský  s tô l  v

rovnakom dekoračnom
prevedení (229.000 €) ( 0915
365 743. 

Ä Lučenec - 3-izb. byt v bezprostred-
nom centre mesta, je v pôvodnom
stave, vymenené plastové okná.
Byt sa predáva aj so zariadením.
výmera bytu 64 m2 (58.000 €) (
0907 234 031.

ÄČadca - zariadený 3-izb., byt 67
m2, v tehlovom bytovom dome,
5 .p . /  6  p r i amo v  cen t re  na
Hviezdoslavovej ulici. Byt má
presk lený ba lkón a j  loggiu.
Bezproblémové parkovanie. Celk-
ová rekonštrukcia 2007 (89.500 €)
( 0905 828 885.

ÄKošice - 2-izb. tehlový byt. Mo-
jmírova, 50 m2, v pôvodnom stave
(112.000 €) ( 0948 897 244. 

ÄDunajská Lužná - veľký 3-izb.
mezonetový byt s dvomi terasami
a so zadnou záhradou, ktorá má
80 m2 a predná záhrada a park-
ovacie miesto, 68 m2, v radovej
zástavbe rodinných domov. V
každom dome sú 2 bytové jed-
notky (144.900 €) ( 0948 624
470. SC

ÄŽilina - priestranný 2-izb. byt vo
vyhľadávanej časti v blízkosti
cyklotrasy, má peknú dispozíciu s
naozaj veľkými izbami a dvomi
balkónmi. Nachádza sa na prvom
poschodí v budove s výťahom a
prešiel čerstvo rozsiahlou rek-
onštrukciou (117.000 €) ( 0903
735 556. 

KÚPA
ÄKúpim 4-izb. byt s balkónom na

s í d l i s k u  R a dv aň  -  B a n sk á
Bystrica ( 0907 823 858.

ÄKúpim 2 - 3-izb. byt v Piešťanoch,
na Teplickej, alebo A. Hlinku, na-
jradšej po rekonštrukcii, nie na
prízemí, s balkónom - lodžiou, za
rozumnú cenu ( 0911 818 619,
záujemca@ post.sk Nie som RK. 

ÄKúpim byt, Nitra, v pôvodnom
stave, platba v hotovosti. Nie som
realitná kancelária ( 0901 755
766.

ÄKúpim 2-izb. byt v Pezinku alebo
v okolí - Viničné, Šenkvice. Byt
môže byť aj v pôvodnom stave.
Cena do (100.000 €), záleží na
stave a adrese bytu ( 0914 125
850.

ÄKúpim 3-izb. byt v Poprade (
0948  445 878.  an toska .mi-
roslav@ gmail.com

ÄKúpim 1 alebo 2-izb. tichý byt v
lokal ite Petržalka, prípadne
Dúbravka, Karlova Ves, možné i
Dlhé Diely ( 0904 524 043.

ÄKúpim 1, 2-izb. byt s balkónom (
0910 482 022.

ÄKúpim 3-izb. byt s loggiou, v
Trnave, len na sídlisku Pred-
nádražie. Stav: po kompletnej
rekonštrukcii alebo v úplnom,
pôvodnom stave (115.000 €) (
0905 331 130.

PREDAJ
ÄPredám systémový blesk Metz

58 AF verzia 5,1 pre fotoaparáty
Nikon. Na súčiastky. Neodpaľuje,
dá sa zapnúť, pohybovať sa v
ponuke. Kúpila som nový, tento
sa možno ešte niekomu hodí.
Pošlem viac foto v prípade záu-
jmu. Z vonkajšej strany je ne-
poškodený. Nespadol, dohodou
( 0944 780 040. zamarsuper@
gmail.com

ÄPredám, ultrazoom kompakt
Nikon P 900, 83 x optický zoom,
t.j. 24 - 2000 mm, 2,8-6,5, citlivosť
16 megap ix .  Fu l l  HD video,
kvalitné makro, výklopný displej,
WiFi ,  atd.  Okrem zák ladnej
výbavy a krabice, pridávam ex-
ternú nabíjačku + batériu, špec.
slnečnú clonu, UV filter Kenko.
Pošlem aj na dobierku (340 €) (
0907 117 632. DS 

ÄPredám používanú bezrkadlovku
Olympus OM-D EM-5 mark II +
príslušenstvo: tr i  originálne
batérie, káblová spúšť Olympus,
pamäťová karta SD extreme 8
GB, blesk + nabíjačka. Drobné
šúchance na spodku. Aparát
stopercentne funkčný. Dohoda
možná (350 €) ( 0917 720 712.
pekelnikivan75@ gmail.com

ÄPredám blesk Minolta v dobrom
technickom stave, dohodou (
0905 274 177. SB

ÄPredám akčnú videokameru
Nilox F60. Cena v e-shopoch sa
po hy b u j e  od  89  €  v yš š ie ,
ponúkam ju na predaj za cenu (40
€) ( 0914 172 400. SC

ÄPredám nový fotoblesk z USSR,
starý model, nikdy nepoužitý
„uloženka“, v pôvodnom balení
(15 €) plus poštovné ( 0949 148
925. BA

ÄPredám Canon EOS 760 D v per-
fektnom stave, bohužiaľ už bez
záruky. Spolu so zrkadlovkou
predávam základný objektív
Canon 18 - 55 f/ 3.5 - 5.6 is stm v
rovnako v bezchybnom stave a
objektív Tamron 70 - 300 mm f/ 4 -
5.6 DI VC USD spolu s filtrom
Hoya pro 1 digital filter a ND 1000
filtrom (600 €) ( 0907 624 208.
patrik961122@ gmail.com

ÄPredám digitálny fotoaparát
Sanyo VPC E-2700 (40 €) (
0905 274 177. SB

ÄPredám funkčný nemecký fotoa-
parát Praktica MTL 5, objektív
Pentacon auto 1,8/ 50 multi coat-
ing. V cene sú aj 2 medzikrúžky k
objektívu na fotografovanie z
veľmi malej vzdialenosti. Cena
celkom (120 €) ( 0944 245 255.
PE

ÄPredám novu nepoužitú kameru
do auta Sencor SCR 2100 (22 €)
( 0904 406 712. SC

 

4 INZERÁT

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



ÄP redám fo toapará t  značky
Smena, ruskej výroby. Fotoa-
parát je v originálnom puzdre. Je
mechanicky nepoškodený (21,90
€) + poštovné ( 0948 776 934.
MI

ÄPredám cenený objektív Minolta
Maxxum AF 35/ 1.4 35 mm f1.4
pre Sony Alpha a DSLR, vo veľmi
dob rom s tave  +  o r i g i ná lna
kožené puzdro. Ako bonus plus
zoom objektív Minolta Maxxum
AF 75 - 300 mm f 1: 4,5 - 5,6
prezývaný Big Beercan pre Sony
Alpha a DSLR, veľmi dobrý stav +
2 x Hoya 55 mm filter (250) (
046/ 5494 575. lubos.matusk-
ovic@ gmail.com

ÄPredám kameru Panasonic SDR-
S 7 0  s  p r í s l uš e ns t vo m:  2  x
nabíjačka, kábel na prepojenie a
kábel  k  PC.  Kamera je p lne
funkčná, bez poškodenia. Odber
osobný (75 €) ( 0948 250 218.
SK 

ÄPredám Nikon D3100 v super
stave + príslušenstvo: Brašna, 16
GB pamäťová karta, 2 baterky, 1
nabíjačka. Zrkadlovka robí nád-
herné fotky + nahráva full HD
video. Predám ju z dôvodu, že sa
už nevyužívam (150 €) ( 0911
931 349. TN

ÄPredám FujiFilm Finepix HS25
EXR + nabíjačka na baterky.
Vhodný pre začiatočníkov, jed-
noduché ovládanie. Veľmi dobrý
stav, na displeji bola celý čas
ochranná fól ia . Predám aj s
nabíjačkou na baterky. Vlast-
nosti: Pokročilý ultrazoom, so
snímačom CMOS EXR 16 Mpix,
3" LCD s režimom Sunny Day a
EVF hľadáčik. 30 x optický zoom
a 60 x inteligentný digitálny zoom,
inteligentný stabilizátor obrazu
(100 €) ( 908 517 753. GA

KÚPA
ÄKúpim ako náhradný diel funkčnú

rukoväť k OSMO alebo OSMO +
prípadne predám funkčný gimbál
OSMO + Zenmuse X3 Zoom (
0905 666 303. LM

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

PREDAJ
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. PB 

ÄPredám čisto novú, nepoužívajú
klasickú akustickú gitaru Pecka
CGP-34 RB - červená (60 €). Plus
puzdro tak isto čisto nové, ne-
poškodené (10 €) ( 0948 250
845. PB

ÄPredám mixážny pult Allen &
Heath Qu-PAC, používaný a
uchovávaný čisto v racku. Mixpult
je ešte v záruke. Počet mikrofón-
nych vstupov: 16. Počet vstupov:
22. Počet AUX: 10. Počet pod-
skupín: 4. Inzerty: 0. Direct out:
10 EQ mikrofónnych kanálov: 4
pásma plne parametrické. Mon-
táž 19". Multiefekt. Kompresor.
USB. LAN. WiFi. Počet kanálov:
32 (900 €) ( 0915 103 295. MT

ÄPredám lacno nepoužívanú gi-
t a r u  p re  ľavák a ,  dôvo d -
nevhodný dar p re  praváka,
pôvodná cena 129, teraz za me-
nej ako polovicu plus dohoda (50
€) ( 0990 7770 937. TT

ÄPredám vinylové LP a SP platne
všetkých žánrov, českosloven-
ských aj zahraničných interpre-
tov. Staré originálne vydania 60-
70-80. roky. Ale aj novinky, vy-
dávané v súčasnosti na LP plat-
niach -  Kabát, Lucie, Daniel
Landa, K.Duchoň, Imt Smile,
Hex, Desmod, Jana Kirschner,
Lenka Filipová. Taktiež CD, DVD
a originálne magnetofónové
kazety. Široký výber - bigbít, rock,
pop, metal, progressive rock,
jazz, blues, folk, country, ho-
vorené slovo, rozprávky... (5 €)
( 0944 954 811. KE

ÄP r ed ám  d i s co  sv e t l o  -  1 8
farebných LED diód, 3 RGB farby
(20 €) ( 0948 084 718. ZA

ÄPredám kontrabas, úplne nový,
nepoužívaný, značky Valencia, s
nemeckou slučkou a skoseným
hmatníkom. Telo nástroja aj krk
sú vyrobené z preglejky, hmatník
zo začierneného javora. Kontra-
bas je osadený mosadzným bod-
com s ladiacou mechanikou
Meta l  F ine  Tune. Súčasťou
balenia je aj ochranný obal, slák a
kolofónia. Farebné prevedenie
Natural (799 €) ( 0940 174 525.
BA

ÄPredám klavír vo veľmi dobrom
stave. Nebol používaný približne
15 rokov, a tak ho bude zrejme
treba dať naladiť. V prípade záu-
jmu môžem poskytnúť viac infor-
mácií prípadne fotiek, najlepšie
by bolo prísť sa na neho pozrieť
osobne. Predaj: osobný odber.
Mariánske sestry (100 €) ( 0918
302 633. marianske.sestry@
gmail.com. KE

ÄPredám profesionálne značkové
violončelo 4/ 4, vyrobené An-
t on om  Wo lk m an no m.  Na
violončelo je potrebné natiahnuť
t r i  nové  s t ru ny  p r e  p lnú
funkčnos ť .  Štvr tá st runa je
funkčná. Poprosím len vážny
záujem (dohodou) ( 0918 224
284. SN 

ÄPredám cimbal v dobrom stave,
po GO, Liptovský Mikuláš (
0908 711 715 (1.400 €) ( 

ÄPredám zachovalú heligónku
vhodnú na učenie. Nové mechy,
ladenie CF (300 €) ( 0911 855
590. CA

ÄPredám prakt icky nový midi
ovládač od Native Instruments, s
nastaviteľným podsvietením
kláves. Komplet príslušenstvo.
Osobne BA + okolie. Prosím iba
serióznych záujemcov (399 €) (
0950 258 881. BA

ÄPredám celé husle Jozef Klozz,
vyn ika júc i  tón ,  možnos ť  a j
osobne vyskúšať (700 €) ( 0948
364 729. SN 

ÄPredám majstrovský nástroj - 4/ 4
celé husle Jozef Klozz, vynikajúci
tón možnosť aj osobne vyskúšať
(700 €) ( 0948 364 729. SN

ÄPredám klavír Rössler, 3 pedále,
lesklá čerešňa, dobrý stav, len
vlastný odber, 1.p., r.v. neviem
(900 €) ( 0918 161 273. KE

ÄPredám funkčné ús tne har-
moniky, ktoré sú v dobrom stave.
Typy harmoník: Tombo Folk
Blues Made in Japan, Arrot HD
24 1 E Made in China, Opera
Delicia Made in Czechoslovakia,
Blessing Vintage from 80s Made
in China, Blessing Vintage from
80s Made in China, Hero Vintage
Shanghai Made in China, Victory
Vintage Made in China (55 €) (
0918 224 284. SN

ÄPredám DJ konzolu Pioneer DDJ
SR. 100% technicky stav. Bez
škrabancov a iného poškodenia.
Konzola bola kupovaná v decem-
bri 2019, cca 1 rok a 5 mes. v
záruke. Kompaktný, cenovo dos-
tupný 2-kanálový DJ kontrolér
určený pre spoluprácu so Serato
D J  s o f t w a rom  ponúka j úc i
množstvo funkcií a ovládanie po
svojom predchodcovi DDJ-SX.
Je vybavený nízko latentným jo-
gom, integrovanými padmi, funk-
ciou Pad Plus, ktorá pridáva
ďalšie štyri zvukové efekty k exis-
tujúcim padom, ďalej LED Per-
f o rm an c e  p ad  um ožňu j úc i
spúšťanie režimov Hot Cue,
Slicer, Roll, Sampler, alebo dy-
namickým ovládanie hlasitosti
(380 €) ( 0905 595 245. BB

PREDAJ
ÄPredám knihy: Hlava 22 - nová -

motivačná cena (5 €), Láska v
Toskansku (3 €), Dubajsky den-
ník (3 €), Moja Austrália - nová (5
€), Americký sen (2 €), Vytvorte si
život po akom túžite - motivačná -
nová (6 €), Kaviareň na konci
sveta - motivačná - nová (7 €),

Portrét Doriana Graya - Oscar
Wilde - nová (9 €), Obhliadka bytu
(8 €), Babovky - román (v češtine)
nová (6 €) ( 0904 674 371. BA

ÄPredám knihu Guy des Cars -
Výrobca mŕtvol, thrillery, 1990,
Smena. Počet strán 148 (4 €) (
0902 133 458. GA

ÄPredám Šmajstrla, Vladimír: Po-
hánka v racionálnej výžive. Kniha
stručne informuje o histórii a
pestovaní pohánky, o jej výživnej
hodnote a potravinárskom využití
s  uvedením 69  receptov na
prípravu netradičných jedál (1,99
€) ( 0948 039 015. BA 

ÄPredám učebnicu a pracovný
zošit, New Headway Elementary,
spolu (15 €) ( 0908 824 464. NR

ÄPredám tieto knihy. Všetky sú
úplne nové a v  super stave:
Prírodné divy sveta - pôvodná
cena 25 €, ja ponúkam za (10 €),
nová, nepoužívaná, Veľký atlas
sveta, pôvodná cena 20 €, je
veľmi veľký, vyše 300 strán, u
mňa za (10 €). Nový. Hlasy di-
voké prírody - super nová kniha o
všetkých zvieratách, k tomu
zvuky ku každému zvieraťu.
Pôvodná cena 35 €, u mňa (15 €),
Zem, planéta záhad - nová kniha,
(10 €). Kuchárska kniha (7 €).
Raz prečítané bestsellery: Po-
chovaná za živa (7 €), Mrazivý
závan (7 €), Dom s minulosťou a
Nezabiješ (5 €), nová kniha Podi-
vuhodné príhody z minulosti (10
€). Všetky knihy sú vhodné aj ako
darček. Sú v top stave ( 0955
343 121. CA

ÄPredám knihy od  Stephena
Kinga. Knihy sú vo veľmi dobrom
stave, boli raz prečítané, sú ne-
porušené a rada ich odovzdám
do ďalších dobrých čitateľských
rúk. Stephen King - Žiarenie (10
€), Stephen King - Carrie (7 €),
Stephen King - Joyland (8 €).
Spolu za (25 €),  cena je bez
poštovného plus zadarmo sever-
ský tr i ler :  Henning Mankel -
Záhada sm (25 €) ( 0911 650
760. SI 

ÄPredám knihy od Danielle Steel, v
zachovalom stave (1,20 €) kus +
poštovné ( 0904 254 762. LA

ÄPredám rôzne knižky, viaceré
žánre, knihy sú v dobrom stave
(od 1 do 5 €), predávam po viac
kusoch + v horšom stave zdarma,
možný aj osobný odber, mám ich
viac, ďalšie odfotím do emailu. Sú
kvalitné (2 €) ( 0902 133 458.
GA

ÄPredám zachovalé knihy: bele-
tria, román v slovenčine od autora
Jana Shemesh - Dobrá krajina,
264 stánok čítania. Vydavateľ
IKAR Bratislava. Tvrdá väzba v
papierovom obale, bez poškode-
nia, ako nová (6 €), z roku 1988
pre mládež v slovenč ine od
autora Halina Rudnická - Malý
Gladiátor - 256 stánok čítania a
ilustrácii. Vydavateľ Východos-
lovenské vydavateľstvo Košice v
náklade 16.000. Tvrdá väzba,
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s k o r o  a k o  n ov á ,  a le  bez
papierového obalu (2 €), z roku
2014  mys ter iózny  román v
slovenčine od autora Diane Set-
terfield - Bellman & Black - 359
stánok čítania. Vydavateľ IKAR
Bratislava. Ako nová (6 €), z roku
19 84  p re  de t i  a  m ládež  v
slovenčine od autora Alexandre
Dumas - Traja mušketieri - 678
strán. Vydavateľ Mladé letá Bra-
tislava v náklade 45.000. Pošk-
odený papierový obal,  tvrdá
väzba (4 €), z roku 1989 odborné
v  s lo v en č i ne  -  M a lá  šk o la
vyšívania - 64 stránok čítania a
ilustrácii. Vydavateľ Živena Bra-
tislava. Vreckové vydanie, mäkký
obal (0,40 €), z roku 1968 beletria
v slovenčine od autora kolektív
autorov Konfrontácia - 184 strán.
Vydavate ľ  Smena v náklade
180.000. Tvrdá väzba, ako nová
(1,20 €), z roku 1968 detektívka v
slovenč ine od autora Robert
Traver - Anatómia vraždy - 480
strán. Vydavate ľ  Slovenský
spisovateľ Bratislava. Mierne
poškodený papierový obal, inak
bez poškodenia (2 €), z roku 2010
história v slovenčine od autora
Guido Kopp - Uchopenie moci -
208 strán. Vydavateľ IKAR Bra-
t i s l av a .  T v rd á  v ä z ba  s
papierovým obalom bez pošk-
odenia, ako nová (5 €), z roku
1984 pre deti v slovenčine Radili
sa zvieratá v pralese - Eugénia
Netová - 47 strán čítania a ilus-
trácii. Vydavateľ Mladé letá Bra-
tislava. Tvrdá väzba (2 €), z roku
1974  poéz ia  v  s l ovenč i ne
Ľúbostné variácie - Pavel Koyš -
184 strán čítania a ilustrácii. Vy-
davateľ Slovenský spisovateľ
B r a t i s l av a .  T v rdá  v äzba .
Papierový obal trocha pošk-
odený, inak bez poškodenia (1 €),
z roku 1990 pre deti v slovenčine
Nigelove dobrodružstvá - Walter
Scott - 324 strán čítania a ilus-
trácii. Vydavateľ Mladé letá Bra-
tislava. Tvrdá väzba, ako nová (2
€), z roku 2010 sci-fi, fantasy v
slovenčine Krátky druhý život
Bree  Tannerove j .  Novela k
románu Zatmenie - Stephenie
Meyerová - 165 str. Vydavateľ
Tatran Bratislava. Tvrdá väzba s
papierovým prebalom, ako nová
(2  € ) .  Odbe r  v  Dubn ic i  nad
Váhom alebo + poštovné podľa
tarify Slovenskej pošty (( 0904
430 286. IL

ÄPredám: Selma Lagerlofová:
Gosta Berling, Cisár z Portugálie,
Zasľúbená krajina, Lowenskol-
dov prsteň, za ks (1 €), všetky
spolu (3 €). Na SMS nereagujem
(1 €) ( 0907 178 329. LM 

ÄPredám knihu Já Jů tuber 2.
Predám ju za (6 €) + poštovné.
K n ih a  j e  v  čes kom  jazy ku .
Slovenská pošta 3,50 €. Zásielk-
ovňa 2,50 € + 1 € na výdajné mi-
esto ,  1,20 € na adresu. Od-
povedám len na SMS ( 0950
585 087. SK

ÄPredám zachovalé knihy: z roku
1990, román v slovenčine od

autora Isabel Allendeová - Eva
Luna - 278 str. Vydavateľ Smena
Bratislava. Mierne poškodený
papierový obal. Inak bez pošk-
odenia (2 €), z roku 1985 histo-
rický román v slovenč ine od
autora Gore Vidal - Mohol som
byť prezidentom - 536 str. Vy-
davateľ Pravda edícia Maják Bra-
t i s l av y .  T v rdá  v äzba  s
papierovým obalom, ktorý je
trošku poškodený inak bez pošk-
odenia (1,50 €), z roku 1976 bele-
t r ia  v  s lovenč i ne  od  au tora
Joanna Chmielewska - Leško a
nielen on, lebo tŕnistá je cesta k
sláve - 245 str. čítania a ilustrácii.
Vydavateľ Pravda Bratislava.
Mierne poškodený obal. Inak bez
poškodenia (1,50 €). Odber v
Dubnic i nad Váhom alebo +
poštovné podľa tarify Slovenskej
pošty ( 0904 430 286. IL

ÄPredám Šebastián Labo - Lieta-
júci pútnik dvadsiateho storočia,
Ján Pavol II. na apoštolských
cestách okolo sveta. Knihy sú
nové, nečítané, v pevnej väzbe.
lll. roky 1988 - 1990, IV. roky 1986
- 1987 (5 €)  za kus,  George
Weigel - Svedok nádeje Životopis
Jána Pavla II. 3.diel. Kniha je ako
nová, možno ani nečítaná, bez
poškodenia, pevná väzba s pre-
balom (7 €). Píšte mi na mail
hlavac.ef@ gmail.com. NZ

ÄPredám učebnicu z ruského
jazyka Raduga 1 - zelená (5 €) +
poštovné alebo cena dohodou.
Ak máte záujem, napíšte mi na
mail: knizky0@ centrum.sk 

PREDAJ
ÄPredám sklápaciu posteľ vy-

robenú na mieru, je to kvalitný
výrobok, kvalitný matrac, málo
využitý (300 €) ( 0903 770 210.
BA

ÄPredám úplne novu obývaciu
s t en u ,  e š t e  v  d em o n te ,
nerozba lená,  v  krabic iach,
pô v odná  cena  bo la  120  e ,
ponúkam za (100 €), viac infor-
mácií na ( 0917 998 330. ZV

ÄPredám použitú rohovú sedačka
do kuchyne, s úložným pries-
torom (50 €). Len osobný odber
Zvolen. Cena pevná ( 0901 922
577.

ÄPredám dva kusy elektricky polo-
hovacích roštov, rozmer 900 x
2000. Cena za kus (75 €) ( 0902
678 262. PK

ÄPredám 4 ks barových stoličiek v
perfektnom stave. Výška 74 cm
(20 €) ks ( 0903 506 010. BA

ÄPredám kancelárske kreslo,
čierny koženkový poťah, otočné,
s nastaviteľnou výškou, na koli-
eskach (25 €) ( 908 339 392. KE

ÄPredám 2 staršie drevené per-
ináky. Rozmer 95 x 45 x 76 cm
(25 €) ks ( 0907 790 999. KE

ÄPredám obývaciu stenu tma-
vohnedú (80 €) ( 0918 607 031.
SN

ÄP redám nový nepouž ívaný
kameninový kuchynský drez
Blanco Zenar XL 6S čierny.

ÄK drezu treba dokúpiť sifón a prís-
lušenstvo (120 €) ( 0907 115
421. TN

ÄPredám Regina sendvičové tvrdé
matrace, rozmer 195 x 85 cm. Na
predaj 2 kusy, len spolu. Sú ako
nové, majú síce 2 roky, ale málo
s a  p ou ž í v a l i ,  keďže  bo l i  v
hosťovskej izbe. Pevný stred ma-
traca zabraňuje neprirodzenému
kriveniu chrbtice. Tvrdosť 6 na
stupnici 1 až 7, kde 7 sú extra
tvrdé matrace. Nosnosť: do 120
kg. Výška matraca 16 cm. Cena
za kus (49 €) ( 0907 045 211.
SC

ÄPredám krásnu hnedú koženú
manželskú posteľ na matrac, 180
x 200 cm (399 €) ( 0911 369
901. TT

ÄPredám jedálenské stoličky, 4 ks
(60 €) ( 0910 907 533. 

ÄPredám kúpeľňové LED zrkadlo
700 x 500 mm, zabalené, MC157.
P o t rebu je  8  x  A A  ba t e rku .
O s o bný  odbe r  Za jež ová ,
prípadne po dohode doveziem
ZV, BB a DT (60 €) ( 0950 499
210. ZV

ÄPredám použitú posteľ s úložným
priestorom, dá sa polohovať
podľa potreby (35 €) ( 0940 193
155. BA

ÄPredám 2 kompletne zreno-
vované žlté retro stoličky Tatra od
návrhára Antonína Šumana -
prešli si povrchovou úpravou
dreva a tak isto kompletným
prečalúnením. Stôl bol robený na
mieru - nohy stola sú z masívu,
snaž i l i  sme sa doladiť  ich k
stoličkám. Aj stoličky, aj stôl boli
veľmi málo využité, čiže sú v top
stave. Preferujem odber všet-
kého spolu ako set - stoličky aj
stôl. Cena spolu za 2 stoličky a
stôl (300 €), menšia dohoda na
cene pri rýchlom jednaní je ešte
možná. Možnosť doviezť v rámci
miest - Žilina, Kysucké Nové
Mesto, Považská Bystrica, Bytča,
Púchov ( 0944 310 470. ZA 

ÄPredám detskú posteľ - domček
posteľ so strieškou, kúpenú v
roku 2018. K tomu zadarmo ma-
trac, ale ten je už starší (120 €) (
0903 736 777. BA

ÄPredám vaňovú zástenu Jika Cu-
bito - sklo dekor, biele kvety,
pravá, 140 x 115 cm. Zástena
bola rozbalená, ale nenamon-
tovaná. Pôvodná cena cca 300 €,
teraz (160 €) ( 0908 766 056.
BA

ÄPredám spálňu v dobrom stave
(50 €) ( 0905 509 855. TT

ÄPredám kval i tnú používanú
obývaciu - študentskú zostavu vo

veľmi dobrom stave. Minimálne
známky používania. Pozostáva z
týchto častí, š x h x v : 1 x komoda
126 x 40 x 78 cm, 1 x vitrína úzka
50 x 40 x 132 cm, 1 x vitrína veľká
90 x 40 x 132 cm, 1 x malý stolík
na kolieskach 41,5 x 40 x 58 cm, 3
x polica 126 x 24,5 x 26 cm.
Farba: dub divoký (380 €). V
prípade rýchleho jednania možná
dohoda ( 0915 043 557. MT 

ÄPredám pohovku, rozkladaciu,
jednolôžkovú aj s úložným pries-
torom (50 €) ( 0902 403 085. NR

ÄPredám manželskú poste ľ ,
používala sa 2 mesiace. Má
pevný matrac, pekný dizajn, kom-
fortná, veľká, čista a bez žiadnych
škvŕn. Okrem toho posteľ má
ve ľký úložný priestor, kde je
možné chrániť posteľnú bielizeň,
vankúše alebo iné veci. Posteľ
bola kúpená za 469 €, predávam
ju len za (180 €), šírka 166 cm;
výška 104 cm; hĺbka 209 cm;
ložná plocha š x d: 160 x 200 cm
( 0950 215 010. BA

PREDAJ
Predám zastrešenú hrubú
stavbu veľkého, 3-posch.
domu z tehál, vhodný je aj

na podnikanie. Všetky
inžinierske siete sú pri

dome. Ovocná záhrada má
rozlohu 43 árov. Obytná plo-
cha cca 560 m2 (35.000) (

0948 011 563.

ÄChotín - RD na pozemku s rozlo-
hou 2744 m2, je v pôvodnom
stave, postavený v kombinácii
nepálenej a pálenej tehly, v
súčasnos t i  neobývaný .  Na
pozemku sa nachádza studňa,
dom je z časti podpivničený a za
domom je rozsiahla záhrada
(17.000 €) ( 0909107571. KN

ÄNitra - 4-izb. tehlový rodinný dom,
5-ročná stavba. Zastavaná plo-
cha 80 m2, úžitková plocha 120
m 2 ,  311  m2  pozem ok .
N eh nu t e ľn os ť  m á  p l ynov é
kúrenie/ plynový kotol, radiátory +
podlahové kúrenie, kachle, klima-
tizáciu, zmäkčovač vody, 220 V
a  3 80  V ,  v š e t k y  I S  vče t ne
kanalizácie (193.000 €) ( 0944
316 729.

Ä Lučenec - RD v tichej okrajovej
časti mesta, s príjemnou dis-
pozíciou, priestrannými izbami,
terasou, dvorom, záhradou a
dostatkom súkromia, prešiel rek-
onš t rukc iou ,  na  rov ina tom
pozemku 358 m2, zastavaná plo-
cha 120 m2 + 20 m2 garáž, pries-
t ranná kuchyňa,  z  k to re j  je
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východ na terasu, 2 priestranné
izby - obývačka s murovaným
krbom, spálňa (125.000 €) (
0911 855 199. LC

ÄČadca - Rodinný dom vo veku 60
rokov, postavený na slnečnom,
rovinatom pozemku (89.900 €)
( 0903 556 337.

ÄBratislava V - Samostatne sto-
jaca, skolaudovaná novostavba
rodinného domu priamo v centre
starých Rusoviec. Top lokalita s
v ý bo rnou  obč i ans kou  v y-
bavenosťou, na pozemku 505
m2, pričom zastavaná plocha 80
m2, pri dome spevnená plocha
pre dve parkovacie miesta. Ku
domu vedie súkromná príjazdová
ces ta .  Dom má  3  spá lne ,  2
kúpe ľne, pracovňu, komoru,
kuchyňu spojenú s obývacou
izbou (399.000 €) ( 0905 449
464.

Ä Levice - viničný dom v nádher-
nom kúsku prírody 2,5 km od
Levíc ,  smer  Mýtne Ludany,
pozemok 1118 m2 má v dolnej
čast i  11  m a  v  horne j  13  m.
Domček so súpisným číslom je v
dobrom stave,  postavený z
nepálenej tehly. Do celého ob-
jektu - dve miestnosti a tufovej
peknej pivnice je zavedená elek-
trina. Vodu nutné riešiť studňou,
cca 30 m. Kúrenie - pevné palivo.
K budove o pôdoryse 45 m2 nad-
väzuje prístavba - dreváreň a
suchá toaleta (17.000 €) ( 0918
806 449.

ÄMichalovce - krásny stavebný
pozemok pre rodinný dom alebo
chatu, pri Morskom oku v obci
Remetské Hámre, 1900 m2 - 19
m x 95 m. Asfaltová prístupová
cesta. V blízkosti pozemku sa
nachádza vodovod, elektrická
pr ípo jka ,  p l ynová p r ípo jka
(19.500 €) ( 0910 356 888.

ÄTŕnie - pozemok s rozlohou 5000
m2. Nachádza sa v Budičke pri
Zvolene, 13 km od ZV. Pozemok
je v tichom prostredí, okolo sú
lesy, krásna príroda. Prípojky sú
dostupné v okolí pozemku (200m
od pozemku), tak isto prístupová
cesta je pri pozemku (41 €) za m2
( 0905 247 117. ZV

Ä J a nov a  Leho t a  -  kam enný
rodinný dom po kompletnej rek-
onštrukcii (132.000 €) ( 0905
410 729. ZH

ÄMartin - nízkoenergetický mon-
tovaný drevodom v tichej lokalite
v obci Socovce, 10 min. autom od
mes ta  Mar t in  a  Turč i anske
Teplice, za výhodnú cenu. 4-izb.
nízkoenergetický rodinný dom v
poko jne j  u l i c i  na  s lnečnom
pozemku 830 m2. Vedie k nemu
asfal tová pr í jazdová cesta,
všetky inžinierske siete - elek-
trická, vodovodná, žumpa. Zas-
tavaná plocha domu 125 m2,
úžitková plocha 105 m2 + terasa
(dohodou) ( 0917 280 563

ÄOrechová Potôň  -  na predaj
Izbová časť dvojdomu. Dom je
priestranný, má 134 m2 UP a 310

m2 pozemok, z tehly, zateplený,
op lo t en ý  s  2  b ránami  a
prestrešenou terasou. Izby sú
nepriechodné a kuchyňa je spolu
s obývačkou, z ktore j sa vy-
chádza na terasu. V kúpeľni je
vaňa a ďalej je samostatná toa-
leta. Na pozemku je studňa s čer-
padlom, žumpa, ale je aj príprava
na  k an a l i z á c iu ,  k t o r á  s a
dobuduje. Kúrenie je podlahové
plynové.  V dome je a j  pred-
príprava na klimatizáciu (127.900
€) ( 0905235065. DS

ÄŽiar nad Hronom - na predaj 2
rodinné domy v lukratívnej časti
Žiaru nad Hronom - IBV. Domy
disponujú vlastnou studňou. V
blízkosti sa nachádza všetka
občianska vybavenosť, do 10
min. pešo je nemocnica, ob-
chody, obchodné centrá, lekárne,
kaviarne a reštaurácie, školy,
škôlky. Prvý rodinný dom je no-
vostavba - bungalov s rozlohou
72 m2, postavený z tehly so sed-
lovou strechou pokrytou kvalitnou
krytinou Druhý dvojpodlažný
rodinný dom prešiel čiastočnou
rekonštrukciou, o rozlohe 133
m2, vymenené plastové okná a
vstupné bezpečnostné dvere
(223.000 €) ( 0911 855 199.

ÄMaďarsko - jazero Rakaca pri
obci Szalonna, iba 45 minút od
Košíc ,  cha társka  loka l i ta  v
peknom prostredí s upraveným
jazerom. Murovaná chata po rek-
onštrukcii, kompletne zariadená
novým nábytkom v izbách, úplné
vybavenie kuchyne riadom a por-
celánom, nová l inka, 2 izby,
kúpeľňa, WC, kuchyňa, terasa s
výh ľadom na jazero, krb, na
prízemí spoločenská miestnosť.
Pozemok 202 m2 mierny svah k
vode 5 min., elektrina, voda, plyn
a kanalizácia. Kúrenie na plynové
gamatky, ohrev vody nový elek-
trický bojler, kachľová pec na
tuhé palivo, vonkajší krb. Ener-
getický certifikát D (36 000 €) (
0948 919 111.

ÄSv in ica ,  Koš ice  -  chata  s
pozemkom v osobnom vlastníctve,
378 m2 + 95 m2, ktoré sa využívajú,
elektrina, možnosť vykopania
studne, odpad riešený trativodom,
chata je murovaná, so sedlovou
strechou. Strecha je plechová, na
prízemí kuchynka, komora, WC,
na 1. posch. spoločenská miest-
nosť, na 2. posch. izba na spanie
(21.990 €) ( 0902 722 601.

ÄHliník nad Hronom - dvojgen-
e račný  rod inný  dom s  pod-
pivničenou prednou časťou,
plynovým kúrením a kúrením na
pevné palivo. Dom má vlastnú
studňu, dvojgaráž, udiareň a
sklad dreva, je s predzáhradkou a
väčšou záhradou za domom
(69.000 €) ( 0905 459 958. ZH

ÄChorvátsky Grob - dvojgen-
eračný rodinný dom, zast. plocha
186 m2, dve nadzemné podlažia:
Každé podlažie tvorí samostatný
bytová jednotka. Dom je napo-
jený na všetky inžinierske siete,

čas ť  domu je  podp ivn ičená
(243.000 €) ( 0905 242 468.

ÄTrnavá Hora - veľký pozemok
neďaleko mesta Žiar nad Hro-
nom. 1766 m2, je bez sietí (6.800
€) ( 0918/ 40 66 56.

Ä Lučenec - Rodinný dom pri parku.
Je po 3-ročnej čiastočnej rek-
on š t ru k c i i ,  v  t i chom  v y-
hľadávanom prostredí, s menším
pozemkom, nová medená el.
i n š t a l ác ia ,  r ozv ody  v ody ,
kanalizácie, stierky, plávajúca
podlaha, plastové okná V kuchyni
je rohová linka, umývačka riadu,
vývod na práčku, zabudované
spotrebiče: el. rúra, el. varná
doska, digestor, rohová vaňa,
umývadlo so skrinkou, zrkadlom,
rebrový radiátor, WC, cca 150
m2, pozemok celkovo 200 m2,
pivnica cca 70 m2, tehla. Sedlová
strecha, strešná krytina škridla.
Č i a s t očn é  p od p i v n ičen ie .
Kúrenie krbové kachle s výmen-
níkom, napojené na radiátory,
ohrev úžitkovej vody - obojživel-
ník (69.990 €) ( 0917 277 707.

ÄRovinka - 3 km od Bratislavy, no-
vostavba, 3-izb. rodinný dom,
ktorý je súčasťou 3-domu/ len
jednou bočnou stenou, garáž + 2
x parking, vlastný pozemok 350
m 2  +  s p o l očn ý  p oz em ok  -
záhradu, dom má vlastnú studňu,
na vlastnom pozemku aj garáž, k
domu prislúchajú aj 2 x park-
ovacie vonkajšie státia pred do-
mom, dom má vlastné kúrenie aj
ohrev vody - plyn (179.000 €) (
0944 570 828.

ÄŽiar nad Hronom - krásny slnečný
pozemok 1544 m2, vhodný na
stavbu rodinných domov, mierne
svahovitý. V blízkosti pozemku sú
novostavby rodinných domov,
možnosť napojiť sa na siete. V
okolí  1 km od pozemku plná
občianska vybavenosť, nemoc-
nica, škola, škôlky, obchody...
P o d  dohode  s  ma j i t e ľom
možnosť rozdeliť pozemok na
viac častí (71 900 €) ( 0905
631 875.

ÄŽaškov - rodinný dom v pôvod-
nom stave, kolaudovaný v roku
1970, na pozemku 315 m2. Ma-
teriál stavby tvorí tehla, strecha je
pokrytá škridlami. Dom je napo-
jený na vodu, elektrinu, septik.
Vykurovanie je riešené pecou na
tuhé palivo. Dispozične pozostáva
z dvoch podlaží a podkrovia
(55.000 €) ( 0911 499 441. 

Ä Janova Lehota - nehnuteľnosť s
obrovským potenciálom, RD má

rozlohu až 114 m2. Čiastočná
rekonšt rukc ia  p rebeh la
spôsobom, aby sa zachoval jeho
vidiecky charakter. Majitelia
zreštaurovali pôvodné schody a v
celom dome ponechali pôvodné
drevené podlahy. Vymenili, však
strechu, Euro - okná a v dome na-
tiahli stierky (111.500 €) ( 0950
103 136. 

ÄBardejov - rodinný dom - no-
vostavba v blízkosti mesta, v časti
Bardejovská Nová Ves. Lokalita
je tichá, slnečná a vhodná pre
rodiny s deťmi, na pozemku 771
m2. Úž. pl. 144 m2. Dom po-
zostáva zo 4 miestností - 3 x
spálňa, obývacia miestnosť,
jedálenský kút, kuchyňa a ko-
mora s dostatočným priestorom,
kúpeľňa s WC, technická miest-
nosť s WC. K domu prislúcha pri-
estranná terasa. Predáva sa v
stave holodomu (175.000 €) (
0915 878 797.

KÚPA
ÄKúpim pozemky alebo ornú pôdu,

záhradu ponúknite. Bratislava I -
Staré Mesto ( 0903 287 001.

ÄKúpim pozemok na stavbu RD v
Trenčíne a v okolí - okres TN, vo
výmere do 1.500 m2. Uvítam aj
pozemok so starým domom na
zbúranie. Platba v hotovosti bez
úveru. Prosím, len seriózne
ponuky ( 0907 314 255.

ÄKúpim pozemok pod rodinný
dom, cca 1000 m2 okolo (20.000
€), alebo starý dom s pozemkom
( 0950 103 136.

ÄKúpim pekný pozemok o výmere
cca 600 m2, maximálne 10 km od
Nitry, za účelom stavby rodin-
ného domu. Výhodou by bola as-
faltová prístupová cesta a v blízk-
osti pozemku inžinierske siete.
Ďalšie výhody: slnečný, pekný
v ý h ľa d ,  t i c h é  p r os t red ie .
Ponúknite, môžete ma kontak-
tovať na ( 0905 988 893.

ÄKúpim stavebný pozemok v Sabi-
nove. Výmera pozemku min. 800
m2 ( 0915 218 704.

ÄK úp im rod inný  dom ček  vo
Ve ľkom Šar iš i .  Požiadavky:
Starší dom, ale obývateľný - nie
na rozsiahlu rekonštrukciu, nie
poschodový. 3 - 4-izb. ( 0907
632 405.

ÄKúpim stavebný pozemok v ok-
rese Pezinok prípadne Trnava (
0914 125 850.
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ÄKúpim dom, chalupu, platba v ho-
tovosti, v okrese ZV, KA, DT, LC,
s veľkým pozemkom, minimálne
1000  m2,  Dom vhodný na
okamžité bývanie, môže byť aj či-
astočne zrekonštruovaný ( 0911
511 717.

ÄKúpim nehnuteľnosť v okolí BB,
BR, najlepšie Ľubietová, Medzi-
brod, Nemecká, Brusno, Šálková,
Slovenská Ľupča, Podkonice,
Lučatín, Predajná, Jasenie, záu-
jem o stavebný pozemok s prípo-
jkami a príjazdovou cestou s
možnosťou okamžitej výstavby,
alebo rodinný dom v pôvodnom
zachovalom stave prípadne pre-
robený dom č i  novostavbu,
vhodné pre rodinu, traktor Zetor či
bývanie, Škoda, aj na auto (
0903 502 190.

ÄKúpim rodinný dom na kúpu, v
blízkosti Prievidze. V prípade do-
brej ceny môže byť aj ďalej od
Prievidze. Cena od 50.000 do
150.000 €) ( 0949 452 306.

PREDAJ
ÄPredám vírivku - praskla nám

nafukovacia vírivka, zostala však
plne funkčná sústava dýz. Je
možné za lacno vybudovať novú
murovanú pevnú (9 €) ( 0905
618 740. BA

ÄPredám nepoškodený podlahový
polystyrén. Cena 80 mm (3,40 €)/
m2, 60 m2, 60 mm (2,60 €)/ m2,
24 m2. Materiál mi zostal zo
stavby. Odber Bratislava - Podu-
najské Biskupice (43 €) ( 0915
773 310.

ÄPredám miešačku Alko na 3
fúriky, funkčná, nemecká výroba,
kvalita, nie Čína Baumax (115 €)
( 0911 481 664. 

ÄPredám dve nové, zabalené
strešné okná zn. Velux APU CK04
0050. Okná sú bez údržbové, výk-
lopno - kyvné, rozmer 55 x 98 cm,
aj s lemovaním a parotesnou
fóliou. Pôvodná cena za jedno
okno 564, predám za (450 €).
Dôvod predaja - nevhodná veľkosť
( 0944 427 649.

ÄPredám rebrinový kúpeľňový
radiátor (45 €) ( 0951 399 593.
BA

ÄPredám na náhradné diely plynový
kotol Leiber KN 24 PEB (100 €) (
0944 143 974. 

ÄPredám doma vyrobenú miešačku
na 4 fúriky. Treba vymeniť ložisko
na bubne (160 €) ( 0911 210
429. SC

ÄPredám bazénové schodíky.
Maximálna výška bazéna 1,22 m,
nosnosť 130 kg. Používané jednu
letnú sezónu (60 €) ( 0940 659
294. BN

ÄPredám nové, nepoužité termo-
stat ické h lav ice Giacomini ,
R470H. Cena spolu za 4 ks (28 €)
( 0917 565 939. VT

ÄPredám stavebnú miešačku, cca
2 - 3-fúriková, napájanie 220 V
alebo 380 V. Predávam 3 kusy.
Miešačky sú plne funkčné, ne-
meckej výroby (od 110 €) ( 0918
506 261. NR

ÄPredám stavebnú kladku jeden
krát použitú, perfektný stav (60 €)
( 0940 881 314. NZ

ÄPredám stĺpiky na plot, poplas-
tované, 48 x 2500 mm, 60 kusov,
súkromne, cena dohodou (
0948 446 441. PO

ÄPredám Superizol 1, ostala mi
platná, v rámci ZA doveziem (15
€) ( 0902 392 966. ZA

ÄPredám 48 kusov rúr - stĺpikov.
Kruhový priemer 48 mm. Výška
2,5 m. Dohoda ( 0948 122 191.
KE

ÄPredám zánovnú malú miešačku,
vhodná na menšie práce okolo
domu, 550 W, 230 V, spoľahlivá,
kúpená 5/ 2020 (135 €) (( 0911
481 664. NR 

ÄPredám súkromne štvorhranné
pletivo ZN + PVC v tmavozelenej
fa rbe  RAL  6005 .  Pov rch  je
poplastovaný a vnútorný drôt
pozinkovaný. Ich celková hrúbka
je 2,5 mm. Veľkosť rolky je 25 m.
Výška v rozmedzí 160 cm. Cena
dohodou za 250 metrov ( 0948
122 191. KE

ÄPredám 4000 ks škridly - bo-
brovka, dĺžka včítane zaoblenej
časti x šírka: 37,5 x 17 cm a 1300
ks škridly - bobrovka, rozmer 31,5
x 14 cm. Škridla bola použitá, ale
je  v o  v e ľm i  d ob ro m  s t av e ,
neďaleko Zlatých Moraviec (10
centov/ ks) ( 0905 224 798. 

ÄPredám elektrický konvektor
značky Ako, skvelý stav (10 €) (
0903 626 557. MA

ÄPredám plynový kotol Wolf kon-
denzačný, 20 kW, kotol bol servi-
sovaný každý rok pravidelne, je
možne poslať aj na dobierku (300
€) ( 0905 645 403. MA

ÄPredám použité plastové okná vo
výbornom stave - 4 ks, aj jednot-
livo. Rozmery: 1 ks 178 x 148 cm,
1 ks 157 x 115 cm, 2 ks 90 x 60
cm (dohodou) ( 0907 865 456.
ZA

ÄDarujem škridlu zo strechy, cca
600 ks. Je to betónová Bramac
alpská červená s posypávkou.
Vek 25 rokov - ako nová. Pod-
mienkou odberu je vlastná de-
montáž zo strechy a vlastný od-
v oz  -  l o k a l i t a  B an ka  p r i
Piešťanoch ( 0907 256 518. 

ÄPredám liatinový starší radiátor
14-č l ánkový  (14  € )  a  jeden
plechový jednopanelový, dĺžka
100 cm, výška 60 cm (10 €),
radiátory netiekli ( 0944 175
892. ZM 

ÄPonúkam na prenájom stroj na
omietky Pft G4, vhodný aj na po-

tery atd. (40 €)/ deň. Záloha 300
€. V ponuke aj penetráky, rohové/
ukončovanie/ rychloomietniky
atd. Viem ponúknuť na prenájom
aj  s ťahovac ie  l a ty  a  š i roké
špachtle ( 0907 923 219. RV

KÚPA
ÄKúpim alebo za odvoz zoberiem

z a t r ávňovac ie  be tón ov é
dlaždice. Ideálne okolie BA a DS
( 0948 354 525 

ÄKúpim lepenku s posypom, aj
viac kusov, nové alebo použité
betónové skruže s falcom, 4 ks.
Vnútorný priemer 1 meter, výška
pol metra. Ponúknite aj betónový
poklop, dva polmesiace alebo
vcelku, väčšie množstvo, cca 256
m2, kvalitného trapézového
plechu môže byť aj použitý, poz-
inkovaný a lebo  h l in íkový o
rozmeroch 0,93 m x 7 m a viacej.
V dobrom stave. Ponúknite (
0903 374 915. VK 

ÄKúpim plotové dielce (3 €) (
0907 508 558. RV

ÄKúpim zeminu alebo iný materiál
-  s u ť ,  k a me n i v o ,  na  z ávoz
pozemku na Dolnej Mičinej, cca
1500 - 2000 m3 ( 0904 151 844.
BB

PREDAJ
ÄPredám kolobežku, lacno, málo

použitú (10 €) ( 0910 325 582.
NR

ÄPredám poťahy na stolný tenis -
sendvič, 2 ks, červený a čierny,
od japonskej firmy Armstrong At-
tack 8 M, špongia 0,5 mm - nové,
1 ks za (30 €). Nákupná cena 40
€. Má výrazný rušivý efekt, zúbky
sú vysoké 1,2 mm, sú vyššie a
tenšie ako klasický sendvič. Vyni-
kajúce na blok a výpadový útok.
Vysoká kontrola ( 0905 452
466. PT

ÄPredám detský 20“ celo od-
pružený bicykel značky Explorer.
Má 6 prevodov, rýchloupínak na
nastavenie polohy sedadla, sto-
jan a je vo viditeľnej oranžovej
farbe. K dispozícii na obhliadku v
Bratislave (55 €) ( 0918 504
277.

ÄPredám pištoľ ČZ P-07 Kadett,
cal. 22 lr za sumu (450 €). Kom-
plet v kufríku, dokúpené svetlo-
vodné mieridlá + taktické puzdro
na zásobník. Vystrelených max.
500 nábojov. Iba na ZP.  Pr i
rýchlom jednaní zľava ( 0948
015 006. SC 

ÄPredám motorový čln Bush Crab
K-400 evidovaný na ŠPS v ZA, r.v
2012, motor Honda BF20 2006 -
krátka noha. V cene komplet prís-
lušenstvo - kotva, laná, pumpa s

ukazovateľom tlaku, 2 x úložný
vak, zakrývacia plachta na motor
aj čln, nádrž. V cene prívesný
vozík, r.v. 2013. Čln je ako nový,
bez akéhokoľvek poškodenia, s
riadením teleflex, výborné pre
začiatočníkov, motor je po ser-
vise, vymenený mot. aj prevo-
dový olej, nový impeler. Cena je
uvedená s DPH, možnosť od-
počtu (4.800 €) ( 0918 613 967.
ZA

ÄPredám Smith & Wesson 1911
Sc, E-Series. Kupovaná 02/ 2019
v Nitre. Vystrelených cca 150
nábojov - raz na strelnici. Tritiové
mieridlá - poškodená muška -
nesvieti, bola buchnutá, na pres-
nosť nemá vplyv. Cal. 45 auto.
Pôvodná cena 1790 €. V záruke
do  02 /  2021 .  2  x  zásobní k ,
zámok, kufrík. Je to zánovná
zbraň. ZP, NP nutné. Prepis GA.
Cena prispôsobená poškodeniu.
Len predaj (999 €) ( 0911 819
875. GA

ÄPredám posilňovacia lavica pod
veľkú činku Master Nemesis pre
mnohostranné posilňovanie a
svalový tréning, lavička pre
cvičenie pod činkou, konštrukcia
s profilmi 44 x 1,5 mm, rozmer po
zostavení 165 x 95 x 116 cm (95
€) ( 0910 909 692.

ÄPredám žltý dres FC Barcelona
Messi,  sezóna 2019/ 2020 s
visačkou a logami sponzorov,
fakt nádhera, čo viac dodať. Plne
funkčný a kvalitný materiál, ktorý
oceníte pri prvom tréningu. Set
obsahuje dres, trenky, štuccne,
pre dospelých od 18 - 99 rokov,
pri výbere dresu si zmerajte ob-
vod hrudníka, dajte vedieť, aby
som poradil vhodnú veľkosť, det-
ské futbalové dresy s logami len
za (33 €), celý komplet za (40 €)
dres, kraťasy a Štubne spolu len
(40 €) výška, obvod hrudníka v
cm M, L, XL ( 0944 999 245.

ÄPredám nové rukavice Fox, veľk-
osť L, XL. K dispozícii aj iné Fox
rukavice. Možný osobný odber
alebo dobierka (20 €) ( 0944
510 818. PO

ÄPredám loď - pre info ma prosím
kontaktujte na telefónnom čísle.
Obhliadka možná kedykoľvek
(7.900 €) ( 0902 933 222. DS

ÄPredám malorážku CZ Tactical
512 (700 €). V cene zelený laser,
puškohľad so zeleným a čer-
veným nastaviteľným podsvi-
etením, kolimátor, nožičky, po-
pruh, pevné mieridlá, zásobníky a
kufor, doplnky a kufor v hodnote
min. 300 €. Vystrelených max.
500 nábojov. Len na ZP. Pri
rýchlom jednaní zľava (700 €) (
0948 015 006. SC

ÄPredám podberák na veľké ryby,
priemer 100 cm (10 €) ( 0905
518 682. LM

ÄPredám veľmi málo používanú
všestrannú lavičku na cvičenie
zn.  Crane sport +  cca 40 kg
závažia. Dohoda možná (200 €)
( 0915 153 917. SE

 

8 INZERÁT



ÄPredám dámske kol ieskové
korčule, ako nové, raz obuté.
Strach vyhral. Veľkosť číslo 37.
Odber Petržalka (40 €) ( 0915
288 974.

ÄPredám nafukovací čln Mariner
3, málo používaný, s pevnou pod-
lahou a s elektromotorom. Do-
hoda istá (350 €) ( 0905 652
072. ZV

ÄPredám originál podpísaný dres
Hamšíkom. Veľkosť L - XL (300
€) ( 0948 888 670. ZA

ÄPredám kolieskové korčule, sú mi
malé (50 €) ( 0950 598 765. BB

ÄPredám štýlový skladací bicykel
zn. Heipe Born2ride, 16" kolesá,
6-rýchlostná prevodovka Shi-
mano, ako nový, plne funkčný,
najazdených max. 100 km, u nás
nevyužitý. Perfektný do auta,
vlaku, busu alebo na dovolenku.
Vhodný pre dieťa i dospelého.
Možný osobný odber BA, resp.
PN, KE. PC 160 €, teraz (120 €)
( 0950 529 948. 

ÄPredám dámske korčule značky
Fila, používané 3 mesiace. Veľk-
osť 38,5. Ale ja mám nohu 39,
takže mi sedí. Kolieska veľkosť
84 mm, brzda plne funkčná,
šnurovanie. Posielam v originál
krabici, obsahuje aj imbusový
kľúč. Odosielam kuriérom alebo
osobný odber. Sú v top stave. PC
100 €, teraz (70 €) ( 0915 140
370. PP 

ÄPredám florbalovú hokejku v top
stave (15 €) ( 0950 890 959. NR

ÄPredám squashová raketa Wish
Alumtec, zelená - 9902. Raketa
určená pre začiatočníkov a rek-
reačných hráčov. Je vyrobená z
vysoko kvalitnej hliníkovej zliatiny
(14,40 €) ( 0944 407 620. TS

ÄPredám Donic ping-pongovú
raketu s obalom (23 €) ( 0911
013 751.. PD 

ÄPredám poukaz na výstup na
Gerlach s horským vodcom,
platný do 25.1.20201 (dohodou)
( 0910 970 186. 

ÄPredám novú raz použitú vole-
jbalovú beach loptu. Dobrá do
vody, na piesok. Ako nová (10 €)
( 0918 697 340. PB

ÄPredám retro turistický batoh, 80.
roky - ľahká a pevná hliníková
kostra, pevná nepremokavá
látka(20 €) ( 0905 741 497. BA

ÄPredám hoke jku  T id  Sher -
Wo od ,  ľav ú  150  c m.  M á lo
používaná (15 €) ( 0918 697
340. PB

KÚPA
ÄKúpim 2 ks signalizátorov Flajzar

Q9 TX, aj jednotlivo. Ponúknite
cenu - dohodneme sa ( 0903
426 102. BA

ÄKúpim vojenskú vzduchovku vz.
35 - vz. 47, alebo Sláviu, alebo
podobnú. Prídem aj osobne. Do-
hoda na cene je istá ( 0905 298
692. KN

ÄKúpim staršiu skladačku Esku
alebo podobný menší bicykel pre
maminku, na presúvanie po me-
ste ( 0911 837 966. MA 

ÄKúpim MTB bicykel na výšku
postavy 185 cm. Cene okolo (200
€). Som z Levíc, ale privítam
akékoľvek ponuky. Dopredu za
ne ďakujem, pracujem často za
volantom, tak je lepšia SMS (
0944 151 527. LV 

39-r. moletka a dobrá kuchárka si
h¾adá kamoša do 43 rokov, na
pokec, príp. na stretko. Len vola� a
len ten, kto má vážny záujem (
0944 841 004.

Som žena, 38, h¾adám lásku na celý
život, h¾adám priate¾a, ktorý h¾adá
lásku. NZ, ZH, ZC. Písa� na ( 0919
149 074. 

H¾adám si priate¾a - nefajèiara,
ktorý má skutoèný záujem - ne-
h¾adám flirt. Som od ZV, vek od 58
do 64 rokov. Na SMS nereagujem,
len vážny záujem, len vola� ( 0907
435 249. 

H¾adám kamaráta. Som seniorka,
plnoštíhla, rozvedená. Dia¾ka nevadí!
Zavolaj! ( 0902 624 756.

Nájde sa kamarát pre 60-r. v mo-
jom veku, z okolia LM? Nevola�, len
vážny záujem ( 0915 140 263.

Som mlada polo Rómka, sl. mamina,
h¾adám vážnu známos� z okolia NR
a GA. Zatia¾ len SMS na ( 0907
338 353. 

Je tu deva, žena na zoznámenie,
písanie, telefonovanie? Ja, muž.. (
0903 138 823.

Nájde sa tu sympatická žena
plnš ích tvarov na zoznamko,
stretká, s 34-r. vysokým chalanom?
( 0904 146 670. Nitra

H¾adám si partnerku na vážny
vz�ah, mám 45 rokov, som slo-
bodný, bezdetný. Tak keby si mala
záujem, odpis ( 0915 974 487. 

Mam 42 rokov, som slobodný,
bezdetný. Myslím si, že láska vek ne-
pozná a verím, že ešte nájdem do-
brú ženu pre spoloèný život. SMS na
( 0944 670 140.

Popise zrelá žienka? Západ ( 0903
833 019.

Nájdem tu ženu od 32 rokov? Hej ty...
Áno, práve ty, práve teba h¾adám.
Teba potrebujem k tomu, aby sme

mohli lieta�, lebo bez jedného krídla
sa lieta� nedá.. . Neváhaj a napíš
SMS na ( 0904 881 844. S
pozdravom Pa¾o.

Poprad - h¾adám mladú Rómku na
vážny vz�ah ( 0940 343 490.

H¾adám si nezadanú ženu na pevné
priate¾stvo, HE a okolie, som 35-r.,
muž ( 0940 742 203.

Ktorá slobodná mamièka h¾adá
vážny vz�ah, nech sa ozve na (
0918 280 492. 

Rožòava. H¾adám štíhlu babu od 20
do 40 rokov, na trávenie vo¾ného
èasu. Ja, 38-r. M ( 0907 198 408. 

Popise milá žienka? ( 0940 558
626. Tomáš, 40 r.

Ktorú žienku pozvem na kávu? Ja od
TN ( 0949 705 887.

Volám sa Michal, som zo Skalitého a
h¾adám si priate¾ku. Mám 22 rokov,
som milý, prítulný. Ozvite sa na (
0911 157 423. 

Žena - mamièka, neh¾adáš si pre
seba mužíèka? Lásku, oporu, ver-
nos� tiež? Ak áno, tak mi odpíšeš.
Mám 51 rokov. Bývam sám vo
väèšom rodinnom dome na stred-
nom Slovensku. Som verný a pra-
covitý, veselý. H¾adám lásku, vz�ah
( 0907 382 473.

Ktorá 60-r. žena od PO na pár pís-
men so 40-r. mužom? ( 0948 066
013.

H¾adám milú žienku na celuèký život.
47- roèný. Nitra ( 0940 820 939.

Som muž po 40. H¾adám si priate¾ku.
Som zo Zvolena . SMS ( 0915
641 163.

Muž so psíkom h¾adá priate¾ku,
šes�desiatnik. Stredné SK ( 0949
295 621.

H¾adám priate¾ku do 45 rokov, na
spoloèný život. Ja mám 42 rokov,
176 cm, modrooký brunet. Som z DT
( 0915 170 867. Ak si, ozvi sa!

H¾adám kamarátku, èasom viac. Ja,
51-r ( 0908 426 293.

Rad spoznám dobrú kamarátku,
ktorú môžem zamestna�. Som z okr
NR ( 0904 523 487.

Láskou sklamaný 40- roèný muž si
h ¾adá ženu - kamošku na
zoznámenie. Vek ženy by mal by� tiež
do 40 rokov. Som z trenèianskeho
kraja ( 0940 893 354. 

Nájdem tu ženu od 32 rokov? Hej ty...
Áno, práve ty, práve teba h¾adám.

Teba potrebujem k tomu, aby sme
mohli lieta�, lebo bez jedného krídla
sa lieta� nedá.. . Neváhaj a napíš
SMS na 0904 881 844. S pozdra-
vom Pa¾o.

H¾adám štíhlu ženu nefajèiarku na
spolužitie Prešov + východ ( 0948
018 612.

Poprad - h¾adám mladú Rómku na
vážny vz�ah ( 0940 343 490. 

Muž - h¾adám kamarátku aj po 64
rokoch - prechádzky, kamarát-
stvo. Mám rád prírodu. Prešov a
okolie SMS ( 944 952 734. 

Hľadám dôchodkyňu na
diskrétne, nežné stretnutia,
len BA. Som dôchodca (

0944 536 639.

Nájde sa tu sympatická žena
plnš ích tvarov na zoznamko -
stretká, s 34-r. vysokým chalanom?
( 0904 146 670. Nitra

Ktorá sympatická žena na disk-
rétne stretká u mòa pri Luèenci?
SMS, MMS ( 0944 787 223.

Diskrétne, len vola�. 45, štíhla, PD (
0940 960 754. PD

Som 48-r. muž, vraj sympa�ák,
nezadaný, h¾adám nezadanú,
náruživú, zrelú ženu 55 +, ktorej to
tiež chýba, na pekné a dlhodobé
diskrétne stretká aj u teba. Bez
ve¾kého narúšania vzájomného
súkromia. Západ SK - GA, DS, NZ,
KN, NR kraj SMS ( 0944 063 597. 

Trebišov - Seèovce a okolie. Nájde
sa tu zrelá žena na pekné stretká?
( 0908 525 441.

Jana, 47/ 173/ 3, posli video aj fotky,
len ženy. Prvá neposielam, na txt sa
klame ( 0904 055 603 - nevola�. 

H¾adám kamaráta na stretko,
mám 54 rokov, východ. Na SMS
neodpovedám ( 094 0951 720.

Zre lý muž . 56-r . ,  v manže lstve
zanedbávaný, h¾adá ženu podob-
ného osudu, na krásny dlhodobý
vz�ah ( 091 1 147 444 - SMS s
opisom, západné SK.

H¾adám si sympatickú partnerku s
ve¾kými prsiami, na seriózne stretká.
Vek 45 - 65 rokov. Som 53-r. sym-
patický muž. Môže by� aj moletka.
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SMS: Opis, odkia¾ ( 0911 351740. LV,
NZ, SA, BS, NR.

Ktorá štíhla žena má záujem o
nezáväzné stretká? Napíš SMS na
( 0944 835 031. KE a okolie. Ja,
muž, východ.

H¾adám subinku alebo ženu, ktorú
to láka. Zatia¾ SMS. Neskôr aj viac.
Píš na ( 0907 103 755. Ja, 47, M.

Som muž po 50 a rád spoznám pár
alebo ženu v mojom veku, ktorý má
záujem o diskrétneho priate¾a. Okr.
ZH a okolie, cez SMS ( 0944 202
039.

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

Nejaká mladá, štíhla, pre spoloèné
bývanie v mojom byte? Som slo-
bodný, športovec. Luèenec, Detva,
Zvolen, okolie ( 0940 305 534.

Solventný pán rád spozná zrelú
dámu s ve¾kým poprsím. Ponúkam
zabezpeèenie. BA + západ SK (
0903 828 422. Len seriózne.

Som zrelý muž. H¾adám mladunkú
babenku . Neskúsenú . K¾udne aj
pannu. Ak to chceš zmeni� a pritom
si aj zarobi�, tak píš na ( 0905
527 553. Dohoda! Iba SMS. 

BA. M h¾adá par na stretká, bi
neprekáža, SMS ( 0944 745 768.

Ahoj, sme dvaja muži v strednom
veku a h¾adáme si ženu alebo pár v
akomko¾vek veku . D iskrétnos�
zaruèená ( 0949 228 542.
Klamári pohov!

Ktorej, aj zadanej bacu¾ke, to tiež
chýba? Nie som Róm. Ja, 47-r., nepi-
jem, nefajèím. SMS MMS? ( 0908
140 079. HC, PN, TT.

Ženatý muž, 60, h¾adá podobnú pri-
ate¾ku na všetko prijemné. Som od
ZC ( 0902 787 059.

Ktorá mladá baba h¾adá brigádu?
Iba seriózne, ja podobne. SMS (
0905 950 381. SMS TT, PK, SC.

H ¾adám ženu na nezáväzné
stretká, na veku nezáleží. LV, KA (
0908 158 905.

Ktorá dnes nezáväzné stretko? MI,
SK, HE, VT, PO, TV. Ja slobodný, len
SMS ( 0951 130 212. 

39-r . žena, moletka. Diskrétne
stretko na byte v Trnave, len vola�.
SMS, clear ignorujem, len vola� (
0940 161 110. 

Ktorá žena má 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.

Chýba ti láska, pochopenie a neha?
Ja, 34 -177-70 ti to ponúkam (
0918 386 956. 

Žilina - som muž, mám 45 rokov a
h¾adám koèku, ktorá si ju nechá
pravidelne líza� ( 0907 242 749,
volaj.

N itra, Nová Baòa, Levice, Zlate
Moravce a blízke okolie. Ktorá ba-
bena, žena, má chu� popísa�, alebo
si dáme viac? Ja som muž, 39-r (
0910 256 002.

Je tu zrela žena, ktorá ma chu� po
(? 0907 539 008. Ja, mladý.

H ¾adám ženu, aj bacu¾ku,
kamarátku, na stále stretká. Ja,
53-r. muž. Tvoj vek je na tebe, aj od
30 do 63 rokov. Ak tužíš po objatí,
píš! TN, BN, TO, PE, PD, DAA, NM,
západ, Nájdem �a? Zdravie zaruèu-
jem ( 0944 409 670.

Ktorá samièka hneï teraz cez fón?
Ja, muž, aj neskúsená, lezkám a
hrám sa prezvoò ( 0904 473 122.

H¾adám ženu na stretká - moletku,
od 45 a viac, zo ZA, CA a okolia.
Som muž, 53/ 18/ 0 90. SMS (
0940 780 715. 

Kto chce na dva dni alebo na tri dni,
mám byt, alebo na celú noc (
0940 358 027. Mám 26 rokov, za-
volaj mi teraz hneï. 

PREDAJ
ÄPredám malotraktor Kubota

B7000 4 x 4 (2.600 €) ( 0903
150 238. ZC

ÄPredám jalovicu 600 kg (850 €)
( 0902 367 103. DS

ÄPredám málo používanú ručnú
vretenová kosačka s bezkon-
taktným nožovým valcom, 50 l
k oš o m  a  z ábe rom 46  c m.
Možnos ť  nastaven ia  výšky
kosenia od 24 do 75 mm (49 €) (
0905 241 240. ZM

ÄPredám japonsky malotraktor
Yanmar F195 v pôvodnom a
veľmi zachovalom stave, má na-
behané 1277 mth, motor vodou
chladený trojvalec, 19 koní, trak-
tor má 4 x 4, s uzávierkou zadnej
nápravy. Má 9 rýchlostí vpred a 3
vzad a 3 rýchlosti na kardan,
kopírovanie, nivelizácia, traktor
má továrenský trojbod, vyme-

nené oleje a filtre, k traktoru je
ešte rotavátor 135 cm, a dvojrad-
ličny pluh. Cena dohodou. Možný
aj dovoz ( 0907 445 733. SA

ÄP redám  mo t o rový  vy ž í nač
McCulloch Trimmac 250 LS.
Zachovalý, bezchybný, ľahký
v y ž í na č  s  j e dn od uc hým
ovládaním. Zdvihový objem valca
25 ccm, výkon 0,7 kW, objem
palivovej nádrže 0,34 l, 2-takt
mix, palivová pumpička pre ľahký
štart (69 €) ( 0907 380 114. BA

ÄP on úk a m  d o  po lo v ičn ého
prená jmu a lebo  ce lkového
prenájmu 4-ročnú kobylku, ple-
m en a  h ucu l .  K o b y l k a  j e
menšieho vzrastu, približne 150
cm. Z nedostatku času a zdravot-
ných dôvodov pre ňu hľadám
zodpovedného človeka, pod-
mienka je mať 18 + rokov, ktorý
by bol ochotný a mal trpezlivosť ju
obsadnúť a pracovať s ňou (40 €)
( 0915 417 642. LV

ÄPredám kosačku v dobrom stave,
málo krát použitá (40 €) ( 0915
165 932. 

ÄP redám 20 ks  p lemenného
dobytka - kravy, jalovice, aj ple-
menného býka, určené na ďalší
možný chov ( 0907 306 612. DK

ÄPredám 1 kus predné koleso na
traktor (100 €) ( 0905 646 511.
DS

ÄPredám 8-mes. sliepky Moravia,
červené, Isa brown, v znáške.
Dovoz priamo ku vám domov
zdarma. Pri odbere viac ks zľava
z ceny. Pre viac info volať non-
stop (5 €) ( 0910 736 464. NR

ÄPredám 6-r. valacha anglického
plnokrvníka, VKH cca 162 cm,
vhodný  na  vy chádz ky ,  na
jazdiarni  pre skúsenejšieho
jazdca, jazdený westernovo; nek-
ope, nehryzie, v stáde nekonflik-
tný. Nie je vhodný pre začia-
točníkov a jazdecké školy (
0948 955 901. LV

ÄPredám 5-týždňového býčka,
plemeno slovenské strakaté, je
dobre stavaný ( 0907 976 544.
DK

ÄPredám príves za malotraktor (70
€) ( 0905 718 358. MA

ÄPredám 5-mesačnú jalovičku.
Okres Prievidza. Cena je po-
prípade dohodou (400 €) ( 0918
147 561. PD

ÄPredám Zetor Super 50. Dobrý
stav. Dohoda istá (1.400 €) (
0908 801 328. PO

ÄPredám včely - odložence, 5 - 6-
rámikové, úľ typ B, jeden rámik
(10 €), v prepravných boxoch (55
€) ( 0905 357 139. LM 

ÄPredám lesný traktor LKT 81T po
oprave. Odpracoval 2 roky a
1800 motohodín po oprave. Nové
pneumatiky Trayal 16,9-30. V
cene diaľkové ovládanie. Na trak-
tor bude záruka 3 mesiace od
dátumu predaja. Možnosť kúpiť
netto (51.600 €) ( 0950 217 804.
NO 

ÄPredám 6-týždňové zakrslé za-
jačiky - otec baranček, matka
tedy, preliečené proti kokcidióze,
úplne samostatné, krotké, neškri-
abu, nehryzú, zvyknuté na deti.
Ihneď k odberu (15 €) ( 0908
905 231. ZV

ÄPredám kosačku AL-KO Highline
523 SP. Motor Briggs Stratton
650 E 196 ccm (220 €) ( 0917
909 670. NR

ÄPredám králiky na chov. Pre-
liečené Sulfacox T, očkované
vakcínou Castomix (15 €) (
0915 115 974. ZM

ÄPredám používané terárium,
dĺžka 79 cm, výška 40 cm a šírka
34 cm. Je vyčistené. Má 2 lampy
a 2 žiarovky. Na vrchu má menšiu
prasklinu (15 €) ( 0944 858 250.
BA

ÄPredám plemenného býka limu-
sin, 8-ročný, v dobrej kondícii
(1.600 €) ( 0917 481 590. PO

ÄPredám nový traktor RK 504
s kabínou, naftový, 4-valec, 50 hp
- 36.8 kW. Pohon 4 x 4. Prevo-
dovka 12 x 12, sychronizovaná.
Riadenie hydraulické (12.500 €)
( 0903 555 168. BB

ÄZamením kozľa za zajaca, za čis-
tokrvného mladého dospelého
samca francúzskeho barana FB,
plus váš doplatok - aj vo forme
obil ia . Koz ľa má 4 mesiace.
Prípadne predám za (4,80 €)/ kg
očisteného mäsa. Mäso je veľmi
c hu t né  a  v y s ok o  d ié t ne  s
vysokým obsahom omega 3 + 6.
Po očistení cca 9 - 10 kg mäsa (
0948 211 131. PT 

ÄPredám automatické otváranie a
zatváranie dverí kurína (120 €) (
0905 597 899. PB

ÄPredám šklbačku hydiny na
všetky druhy hydiny: prepelice,
ho lú bk y ,  k u r ča t á ,  k a č i c e ,
husokačky, morky. Zariadenie je
nové/ ročná záruka. Do šklbačky
môžete zapojiť hadicu pre jed-
noduché odplavovanie peria.
Stroj tejto veľkosti bez problémov
ošklbe 2 - 4 kusy hydiny (410 €)
( 0944 325 236. DK

ÄPredám starý moržovák ( 0908
194 813. NZ

ÄPredám zánovné obuté kolesá, 2
kusy, 6,50 - 20, na Zetor Super
Škoda 30, cena za kus(99 €) (
0908 656 576. HC

ÄPredám rôzne náhradné diely na
Zetor Major a Crystal a skoro
všetky typy Zetorov - motory,
nápravy, kabíny, kapoty, mosty,
prevodovky, hydrauliky, kolesá,
závažia, ramená, konzoly, háky,
chladiče, filtre a veľa iného (
0904 933 171. MT

ÄPredám za symbolickú sumu
kosačku, má 4 roky. Funkčná,
sem-tam kývu otáčky - stačí
prečistiť (55 €) ( 0905 238 160.
KE

ÄPredám šrotovník, funkčný, 3 x
použitý (200 €) ( 0908 178 514.
BR
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ÄPredám domáci slovenský čer-
stvý cesnak (dohodou) ( 0907
725 804. NZ

ÄP re dá m  t oh t o r očn ý  m la dý
domáci lúpaný zelený hrášok.
Mrazený po 1 kg za 5 €. Máme aj
slepačie vajíčka - domáce vajcia
a med (5 €) ( 0949 657 019. SC 

KÚPA
ÄOdchytávam včelie roje. Volajte,

ďakujem za ponuky. Odmením
( 0905 501 311. NZ

ÄOdchytávam včelie roje, ak by ste
niekde videli, dajte mi prosím vás
vedieť .  Som mladý včelár  a
včelárim už 8 rokov. Odmena za
informáciu. Lokali ta -  Nitra,
Topoľčany a okolie ( 0904 344
092. NR

ÄKúp im  sk len ík  na  záhradu.
Prosím kontaktujte ma najlepšie
telefonicky. Beluša a okolie (
0903 171 844. BR

ÄKúpim malé mláďatá korytnačky
vodnej, okolie Popradu (20 €) (
0904 431 780.

ÄKúpim jahňatá, 2 až 4 kusy, alebo
2 ks mladé ovce/ barany. Žilinský
kraj ( 0907 703 508.

ÄKúp im  a lebo prevezmem
darovaním do  dobrých rúk
samčeka korytnačky stepnej, na-
j lepšie cca 5-r. Prosím volať
navečer ( 0905 607 044.

ÄKúp im š ten ia tko p lemena
pomerian, psíka, veterinárne
ošetrené, s čipom ( 0949 284
004. 

ÄKúpim šteniatko anglického
springelspaniela ( 0905 169 001.
BB

ÄKúpim mladého havrana alebo
krkavca ( 0902 749 986. ZV 

ÄKúpim súrne kúpim dospelú
kač icu indického bežca. Na-
jlepšie okolie Martina a Žiliny.
Moja kačica zomrela a káčer sa
ide bez nej zblázniť. Je mi ho
strašne ľúto, boli spolu 5 rokov.
Kľudne mi volajte alebo píšte
SMS. Dám za ňu do (30 €) (
0915 504 388. MT

ÄKúpim pieskomilov, vek do 1 roka.
Najlepšie dvoch, naučených na
ruku. Len osobný odber v NR a ok-
olie ( 0948 330 109. NR

ÄKúpim Agzat aj príslušenstvo,
ponúknite, dám na ruku koľko si
poviete! (5.500 €) aj viac, súrne
( 0919 191 080. KA 

ÄKúpim traktor Zetor alebo Crystal,
v akomkoľvek stave, aj nepo-
jazdné, na náhradné diely, nové
aj staršie typy Zetorov, seriózne
jednanie, odvoz zabezpečený (
0903 527 186. ZA

ÄKúpim nový 1-nápravový náves
za traktor. Nosnosť cca 4, max. 5
ton a sklápanie do 3 strán. Náves
musí mať technický preukaz (
0902 902 110. TT 

ÄKúpim Zetor 25 v akomkoľvek
stave, aj v nepojazdnom, kúpim
aj všetky náhradne diely na tento

typ traktora. Chladič, štartér, dy-
namo, hydraulika ( 0950 219
889. LC

PREDAJ
ÄPredám stavebné bločky z rek-

onštrukcie bytu a rodinného
domu 2019 a 2020 ( 0901 769
867 . PP 

ÄPredám čisto novú rolovačku
cigariet značky Dora (15 €) (
0904 813 810. HE 

ÄPredám starožitné poháre (
0944 136 689. PD

ÄP re dá m  rá m  na  d i op t r i c ké
okuliare. Puzdro a utierku na skla
zadarmo (5 €) + poštovné (
0948 278 400. KE

ÄPredám medík od domáceho
včelára. Ponúkam lesný a kve-
tový 950 g (8 €), 490 g (5 €). Tiež
mám včelí peľ 50 g (2 €) a propo-
lisovú tinktúru 50 ml (4 €). Pri 3 kg
medíku balík peľu ako darček, pri
5 kg 2 balíčky a pri 6 kg 3 balíčky
ako darček. V prípade záujmu
písať SMS prosím ( 0914 111
085. Z

KÚPA
ÄK úp im  k u lm u ,  po nú kn i t e ,

zháňam! Trojitá valcová kulma s
drôtikom s LCD displejom, prie-
mer valcov max. 20 cm (12 €) a
kulma 3v1. Popis 3 v 1: žehlička,
krepovovačka a kulma, materiál:
PVC, kov, keramika (10 €) (
0911 262 288. NR

ÄKúpim 3-dielny hliníkový rebrík
( 0918 380 208. KE

ÄKúpim nočné videnie PNV-57E.
Len E verziu, nič iné. Jedinou
podmienkou je, aby bolo funkčné
( 0949 169 681. BA

ÄKúpim karavanovú chladničku
absorpčnú ( 0905 830 226. 

ÄKúpim pokazenú žehličku Philips
6400, séria s funkčným parným
ventilom. Potrebujem iba ten ven-
til ( 0902 385 005. DS.

ÄKúpim CD, DVD - originálne,
napálené a je vám ľúto ich dať do
zberného dvora? Mám záujem.
Odvoz si zabezpečím ( 0904
861 766. KE 

ÄKúp im  do  zb ie rky  has ičské
odznaky a  vyznamenan ia .
Ponúknite ( 0907 910 755. PO

ÄKúpim pokazenú elektroniku,
napríklad TV, mobil, notebook
atď., nevolať, len SMS ( 0944
231 218. &KE 

PREDAJ
Predám zváračku TS 150 a
stojan na vŕtačku  ( 0908

423 934. NZ

ÄPredám kužeľovú štiepačku na
drevo za malotraktor alebo traktor
- Kubota, Iseky, Zetor, MT...
Štiepací kužeľ má priemer 80 mm
a p o  n as aden í  t an ie ra  m á
štiepací hrot priemer 150 mm.
Šp ička  kuže ľa je výmenná,
ná h radnú  mám  za  (30  € ) .
Kužeľovú štiepačku predávam
bez stola za (220 €), so stolom za
(250 €) ( 0910 310 272. PU

ÄPredám valce na posuvne stoly,
350 ks, dĺžka 50 cm, priemer 7.5
cm, cena za 1 kus (5 €) ,  len
osobný odber ( 0903 705 745.
BA

ÄRozpredám Hon 053-1/ 2 na
náhradné diely, predné nápravy
motor major 7201, kabíny, ra-
mená, piesty, kapoty, blatníky,
hydromotory, otoč a ostatné ND.
Príslušenstvo - veľká lyžica a
drapák na hnoj. Viac info po tele-
fóne ( 0904 933 171. MT 

ÄPredám kvalitný 2-valcový kom-
presor Orlík - 2 JSK-75, vzdušník
originál z kompresora 100 l, po
generálnej oprave, agregát: kľuk-
ový hriadeľ - prvý výbrus, hlavné
ložiská - nové, kĺzne ložiská -
panvičky - nové, ojnice, čapy -
nové, valce - výbrus, piesty,
krúžky - nové, koncentrické ven-
tily - nové, spätný ventil - nový.
Kompresor dáva 35 m3/ hod. -
583 litrov za minútu, maximálny
tlak 12 barov, pracovný tlak nas-
taviteľný na 3 až 12 barov, elek-
tromotor Siemens, 3-fázový, 4,6
kW, 2900 ot./ min., tlakový spínač
Condor, nadprúdová ochrana
max. 10 A - Ui=690 V~, nasta-
viteľná 6 A - 8 A - 10 A (900 €) (
0905 313 603. MT

ÄPredám používané elektromo-
tory klasické, asynchrónne, tro-
jfázové, 380 V - 420 V, vyrobené
v Českej republike, taktiež vo
všetkých výkonoch aj krúžkové,
rozbehové, žeriavové, hutné s
dlhou kotvou.. Všetko záruk-
ované... 30 mesiacov. skladom...
elektromotor: 0,12 kW, 0,18 kW,
0,25 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1
kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3 kW, 4 kW,
5,5 kW, 7,5 kW, 11 kW, 15 kW,
18,5 kW, 22 kW, 30 kW, 37 kW,
45 kW. Výkony: 90 kW, 75 kW, 55
kW, 50 kW, 45 kW, 40 kW, 37 kW,
30 kW, 22 kW, 18,5 kW, 15 kW,
11 kW, 7,5 kW. Otáčky: 2900,
1400, 900, 700. Doprava v rámci
Slovenska zada ( 0948 074
709. SN

ÄPredám hobľovačku s prieťahom
a dlabačkou, šírka 400 mm (700

€) alebo dohodou ( 0905 248
250. ZM

ÄPredám kvalitný elektromotor na
400 V, 4 kW, 1400 ot./ min. Prie-
mer osky je 28 mm. Motor je plne
funkčný, pri odbere predvediem.
Dôvod predaja je, že ho nemám
ako využiť (120 €) ( 0918 143
120. TT

ÄPredám málo používanú drvičku
na konáre zn. Artic (25 €) ( 0905
602 395. MA 

ÄPredám ručne vedený elektrický
vysokozdvižný vozík Junghein-
rich EJC M10 ZT - dvojité telesk-
opické zdvíhacie zariadenie, nos-
nosť 1000 kg, zdvih 2900 mm,
dĺžka vidlice 1150 mm, rok výroby
08 /  2016,  p rev .  hod iny  18 ,
pravidelný servis, bezchybný
stav. Možnosť  odpočtu DPH
(3.200 €) ( 0903 441 969. GA

ÄPredám elektrický písací stroj
Hermes Top Tronic 41 (dohodou)
( 0915 906 386. LE

ÄPredám sušiareň  na drevo -
prírezy, seno, hríby, ovocie... Má
chybu - po hodine na plný výkon
cca po hodine vyhodí poistky,
chce to dobrého elektrikára, nie
náturistu (1.450 €) ( 0907 372
753. BN

ÄPredám čerpadlo odpadové
S a n i c om  P 95 ,  ne použ i té ,
nevyužité, vysoký výtlak 8 m,
vzdialenosť 80 m, pre myčky,
koupelny, garáže, sklepy atd.
Snese vysoké nároky - až 90 st.
(169 €) ( 00420 721110437. CZ 

ÄPredám mini bager Tajeuchi TB
016, r.v.2013, naj. 1833 MTH,
hmotnosť 1598 kg, motor diesel
Yanmar 10.1 kW, joystikové
ovládanie, vývod na kladivo, pra-
covné osvetlenie. 1 + dva lyžice,
čerstvo servisované, po výmene
olejov a filtrov (12.500 €) ( 0905
792 751. KN

ÄPredám skracovaciu pílu aj so
stolom, motor 2.2 kW, píla prie-
mer 40, odolná konštrukcia (180
€) ( 0903 484 494. CA

ÄPredám písací stroj Continental
(dohodou) ( 0944 968 453. LV

ÄPredám funkčný stroj Lada (100
€)  p r ipadne dohoda.  Nutný
osobný odber Martin sever (
0915 899 282. 

ÄPredám invertorovú zváračku
330 A, aj na bázické elektródy,
230  V /  50  H z .  Napä t i e
otvoreného obvodu 66 V. Rozsah
zváracieho prúdu 20 - 330 A.
Zváranie elektródami v rozsahu
1,6 - 4,0 mm. Príkon 7.1 kVA.
Menovitý pracovný cyklus: 60%.
Trieda ochrany F. Trieda izolácie:
IP21S. Napájací kábel 195 cm,
zváračka, remeň, uzemňovací
kábel, zvárací drôt, zváračská
m as k a ,  k l ad i vo  s  k e fou ,
originálne balenie (109 €) (
0917 958 539. TV

ÄPredám nové, nepoužité pílové
kotúče na cirkulár, vhodné na
rezanie: palivové drevo, sia-
hovina, metrovica, značka Pilana
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- je to poctivá česká kvalitná
značka, pílový kotúč 500 mm -
600 mm - 700 mm - 800 mm (12 -
159 €) ( 0918 630 886. KE

ÄPredám kováčsku vŕ tačku v
funkčnom stave (200 €). Infor-
movať sa môžete na ( 0908 136
674, otázky prosím na emailovú
adresu: Lucky_Strike@ azet.sk 

ÄPredám funkčný šijací stroj Lada
s kompletným príslušenstvom
(70 €) ( 0903 680 105. DT 

ÄPredám zváračku Rilon 200 A,
MMA - invertor, profi kategória, s
káblami, možnosť odskúšať,
brutálne spoľahlivá zváračka.
Napájacie napätie 220 V. Viem
doviezť do 20 km po dohode (195
€) ( 0903 943 863. DK

ÄPredám staršiu, ale plne funkčnú
zváračku s výkonom do 250 A.
Len vážni záujemcovia (80 €) (
0908 197 630. LM

ÄPredám zváračku na plastové
trubky, 2660 W. M55905, pre
inštalatérske práce na zváranie
plastových rúr z materiálu PELD,
homopolymér polypropylénu PP a
kopolymér PPC, PPR. Zváračka je
vybavená regulátorom teploty od 0
- 300 °C (45 €) ( 0904 676 721.
BB 

ÄPredám cirkulár funkčný ale ne-
používaný už pár rokov. Plus nová
otočná píla priemer 70 cm (
0908 178 514. BR

ÄPredám cirkulárku 3 kW, kotúč 55

cm, 45 cm. Okres Košice okolie,
Veľká Ida (200 €). email: sssik@
azet.sk. 

ÄPredám nový pevný pracovný stôl
do dielne, garáže. D-1200 x V-850
x H-650, pracovná doska buk 40
(150 €) ( 0944 717 236. MT 

ÄPredám vysokozdvižný vozík
značky Hyundai, s nosnosťou
1500 kg, vežou Duplex 3300 mm,
integrovaným bočným posuvom,
1200 vidlicami, SE pneumatikami.
Vozík je vo výbornom technickom
stave a za bezkonkurenčnú cenu,
nakoľko má iba štyri roky (doho-
dou) ( 0914 115 230. TT

ÄPredám plne funkčný priemyselný
šijací stroj značky Textima s upra-
veným motorom na 240 V (120 €)
( 0902170917. SI

ÄPredám sústruh, 2 x používaný.
Dôvod - nemá ho kto už používať.
Funkčný (dohodou) ( 0908 178
514. BR

ÄPredám veľký cirkulár motor 4,5k
W, 1440 ot., pevná masívna
oceľová konštrukcia, plne funkčný
(200 €) ( 09402 69 378. SA

ÄPredám funkčný, mechanický,
zachovalý šijací stroj značky
Lucznik 465 so skrinkou. Osobný
odber - prípadne možná dohoda
(35 €) ( 0902 170 917. SE 

KÚPA
ÄKúpim šijací stroj - naše občianske

združenie kúpi šijací stroj, len

funkčný ( 0905 321 855.
ÄKúpim vysokotlakovú pištoľ na

Bosch Aquatak ( 0944 877 756.
TV

ÄKoupím plátky Pramet APKX 15,
CNMM, CNMG, SPGN, LNGX,
S NHN,  SP KN,  a  da lš í  t ypy
nástrojů i od firem - Walter, Seco,
Taegutec, Innotool, Iscar, Sand-
vik, Mitsubishi, Kennametal, Su-
mitomo, Tungaloy, Korloy, Kyo-
cera (5.000 €). Nabídněte. ( +
420 777 935 525 email: t.drahok-
oupil@ email.cz 

ÄKúpim hobľovačku - hrúbkovačku
Jaroma, len novší model od roku
výroby 1977, so zavesením spod-
ného stola na trapézových tyčiach.
Do 250 km od Koš íc .  Cena
uvedená orientačne, závisí podľa
s tavu  a  dohody.  Za  ve ľmi
zachovalý kus rád priplatím(1.500
€) ( 0915 090 666. RS

ÄKúpim staršie obrábacie stroje/
brúsky, lisy, sústruhy, obrážačky
na drážky, stroje na ozubenie a
CNC stroje ( 0903 613 380. MI

ÄKúpim hydraulický valec na unc
HV 63/ 32/ 630, krátky. Dĺžka
telesa valca bez ôk je 400 mm,
hrúbka valca 76 mm, hriadeľ 32
mm, oko 25 mm ( 0905 902
718. SP

ÄKúpim pokazenú alebo zadretú
pílu, mám vážny záujem ( 0940
971 551. KE

ÄKúpim Siemens Simatic, aj nové,
platba aj v hotovosti. Simatic
panely cpu všetky typy panelov a
cpu s7-300 s7-400 s7-1500.
Kúpim - celé Slovensko a Česko
( 0917 240 117. TN

Ä

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


