
ÄPredám Peugeot 508 SW
2.0 HDi FAP/ 15, 163k
BVA6 Allure, 109 tis.km,
automat, 120 kW, 100 - 140
kW, 1997 ccm Euro 5 BS,
airbagy, alarm, ASR, cen-
trálne zamykanie, EBD,
ESP, immobilizér, Isofix,
systém kontroly tlaku v
pneumatikách, autorádio,
bezk ľúčové otváranie
dverí, bezkľúčové štar-
tovan ie ,  b lue too th
Hands free ,  d ia ľkové
ovládanie zamykania, el.
okná, sedadlá a zrkadlá
(10.600 €) ( 0908 663
858. KN

ÄP redám BMW X3
xDrive20d/ 08, 177 k, 180
tis.km. VIN: WBAPE 11020
WH36617. Na prihlásenie.
Cena prihlásenia 500 €,
130 kW, metalíza strie-
borná sv., 1995 ccm, Euro
4, ABS, airbagy, alarm,
ASR, brzdový asistent,
centrá lne zamykanie,
deaktivácia airbagov, DSC,
EBD, immobilizér, Isofix,
systém kontroly tlaku v
pneumatikách, autorádio,
DO zamykania, el. okná a
zrkadlá, k l imat izácia,
kožený interiér (6.960 €) (
0907 562 524. NR

ÄPredám Daciu Logan 1.6
MCV/ 07, modrá metalíza,
iba 80 tis.km, benzín 1,6,
platná TK aj EK, momen-
tálne nepojazdná po ne-
hode - zadná náprava, šik-
ovný mechanik opraví za

pár stoviek. Inak vo veľmi
dobrom stave. ABS, air-
bag, posilňovač riadenia,
centrálne zamykanie, CD
prehrávač ,  e l .  okná a
zrkadlá, metalická farba,
palubný počítač, hmlovky,
autorádio (2.000 €), do-
hoda možná ( 090 2203
158. NZ 

ÄPredám Škodu Felícia 1.3/
85. Benzín, 50 kW, STK +
TK 12/  21.  Ťažné
zariadenie zapísané v TP,
nový výfuk, náhradné disky
obuté, plne pojazdné (300
€) ( 0917 752 289. ZC

ÄPredám Toyotu Corolla 1.4
D-4D/ 06, 183 tis.km, 66
kW, VIN: SB1KC2 8E00F0
62060, metalíza strieborná
sv., 1364 ccm, Euro 4.
A BS ,  a i rbagy,  a la rm,
au to rád io ,  d ia ľkové
ovládanie zamykania,
elektrické okná, klima-
tizácia, lakťová opierka,
mu l t i funkčný vo lan t ,
palubný počítač, tónované
sk lá ,  h l in íkové d isky,
autorádio: rádio + CD, el.
okná 4 x, klimatizácia auto-
matická. 1.majiteľ, EK,
kúpené  v  SR,  ne-
havarované, servisná
knižka, STK, top stav,
úplná servisná história
(3.260 €) ( 0907 562 524.
NR

ÄPredám Škoda Octavia
Combi II. 1.9 TDi/ 06, 1896
ccm, 77 kW - 105 PS, P,
M5, diesel, 287 tis. km,
strieborná sv. metalíza,
VIN: TMBHS 61Z17 2021
872. Airbag 6 X, posilňovač
r iad., ABS, ESP, ASR.
Automatická klimatizácia,
Rád io /  CD,  cen trá lne

uzamykanie, el. zrkadlá,
DO, vonkajší teplomer,
hmlové svetlomety, immo-
bilizér, palubný počítač,
tempomat, vyhrievané
spätné zrkadlá, deak-
t ivác ia a irbagu spolu-
jazdca, el. predné okná,
výškovo nastaviteľne se-
dadla, lakťová opierka, kli-
matizovaná priehradka,
parkovac ie  senzory
vzadu, Isofix (2.998 €) (
0904 556 231. ZA

ÄPredám Toyotu Auris Tour-
ing Sports Tourer 1,8/ 15,
hybrid full new, 111 tis. km,
73  kW,  V IN :  SB1ZS
3JE80E 185127 1.majiteľ,
možná výmena, servisná
knižka, top stav, úplná ser-
visná história. Cena je
vrátane SK ŠPZ, zmluvná
garancia na najazdene km
(12.200 €) ( 0908 663
858. KN

ÄPredám Volkswagen Golf
5 - 2.0 SDI/ 04, STK, EK 12/
2021, 55 kW, P, M5, diesel,
Euro 4, 315 tis km, biely.
EBD/ EBV, ABS, ESP,
ASR, Isofix, deaktivácia air-
bagov .  cen t rá lne
uzamykanie, el. predné a
zadné okná a zrkadlá, kli-
m a t i z ác ia ,  d ia ľ kov é
ovládanie, rádio, rádio/
C D  +  m p 3 ,  lakťová
opierka, klimatizovaná
priehradka, zimné gumy.
Nutné opraviť: auto plne
funkčné, po zohriatí ide na



3 valce - viac info telefonicky,
jeden podbeh na výmenu pridám
k autu, predné ložiská, predné
brzdy (1.499 €) ( 0904 277 773.
ZV

ÄPredám Volkswagen Tiguan 2.0
TSI /  09 ,  200  k ,  4 -Mot i on ,
Spor t&S ty le ,  147  kW, V IN:
WVGZZZ 5NZ9W0 69359, 1984
ccm, Euro 4. Metalíza, ABS, ADS,
airbagy, alarm, ASR, brzdový asis-
tent, centrálne zamykanie, deak-
tivácia airbagov, EBV, ESP, immo-
bilizér, Isofix, natáčacie svet-
lomety, parkovacia kamera (8.890
€) ( 0907 562 524. NR

ÄPredám Škodu Fabia Combi s
bezúdržbovým motorom 1.4 ben-
zín, 50 kW, comfort, 110 tis. km, v
pôvodnom stave, jediný majiteľ,
nové zakúpené na Slovensku,
väčšinu času garážované, EK a
STK do júna/ 2021. VIN TMBHB
46Y033 742077 el. predné okná,
rádio na MC, centrál, výškovo nas-
taviteľné predné sedadlo, vy-
hrievané zadné sklo, delené zadné
sedadlá, strešné lyžiny, sada zim-
ných pneu na plechových diskoch,
bez klimatizácie, Defend-Lock, 2 x
kľúč (2.600 €) ( 0919 224 666.
BB

ÄPredám Jeep Grand Cherokee 3.0
CRDi/ 13, 177 kW, overland, die-
sel, 102 tis. km 177 kW, 2987 ccm,
VIN: 1C4RJFC M0DC 606716,
autorádio, centrálne zamykanie,
immobilizér, elektrické okná a
z rkad lá  vyhr ievané,  pano-
ramatická strecha, xenónové re-
flektory, klimatizácia, vyhrievané
sedačky, elektrické sedadlá,
kožený interiér, multifunkčný vo-
lant, vyhrievaný volant, airbagy,
Isofix, palubný počítač, navigačný
systém, parkovací asistent, hliník-
ové disky, ABS, ASR (14.999 €) (
0911 966 033. BA

ÄPredám Škodu Superb combi 2.0
TDI/ 17, 190 k, 4 x 4, Sportline,
DSG. WIN: TMBLJ7 NP3H752
7784, 154 tis.km. Centrálne
uzamykanie, el. predné a zadné
okná, sledovanie mŕtveho uhla,
samo parkovanie, vyhrievané
predné sklo, el. nastaviteľné se-
dadlá a zrkadlá, automatická 3-
zónova klimatizácia, diaľkové
ovládanie, rádio/ CD/ DVD, vy-
hrievané predné sklo, 1968 ccm,
140 kW - 190 PS, 4 x 4, automat 6-
st., šedá oceľová metalíza (21.500
€) ( 0918 270 795. MT

ÄPredám Jeep Grand Cherokee/
01, 164 kW, 140 - 200 kW, 4698
ccm, 333 tis.km Euro 3, modrá tm.
metalíza. ABS, airbagy, alarm,
ASR, centrálne zamykanie, ESP,
immobilizér, autorádio, diaľkové
ovládanie zamykania, elektrické
okná, elektrické sedadlá, elek-
trické zrkadlá, fólie, klimatizácia,
klimatizovaná priehradka, kožený
interiér, kožený paket, lakťová
opierka, multifunkčný volant,
palubný počítač, pamäťové se-
dačky, tempomat (1.699 €) (
0902 055 015. BN

ÄPredám Škodu Fabia 2/ 2010,
1198 ccm, 51 kW - 70 PS, M5, ben-
zín, Euro 5, 105 tis.km, strieborná
metalíza. EBD/ EBV, ABS, Isofix,
deaktivácia airbagov, airbag
spolujazdca, airbag vodiča, air-
bagy bočné vpredu, centrálne
uzamykanie, elektrické okná, kli-
matizácia, palubný počítač, diaľk-
ové ovládanie, rádio, rádio/ CD +
mp3 + aux, klimatizovaná prie-
hradka, Immobilizér (3.999 €) (
0948 773 678. TO

ÄPredám Renault Espace Energy
dCi 160 Initale Paris EDC/ 16, 107
tis. km 118 kW, VIN: VF1RFC
008555 37568, zlatá metalíza,
1598 ccm, Euro 6, ABS, airbagy,
ASR, centrálne zamykanie, deak-
tivácia airbagov, EBV, ESP, immo-
bilizér, Isofix, mechanické za-
bezpečenie, natáčacie svetlomety,
systém kontroly tlaku v pneuma-
tikách, autorádio, adaptívny pod-
vozok (17.699 €) ( 0911 968
438. BB

ÄPredám veľmi pekný a maximálne
zachovalý Mercedes W169/ 05.
Spoľahlivý, nenáročný benzínový
motor 1.7i, 85 kW - 116 PS. 7-st.
automat, 162 tis.km originál,
žiadna stočenka, str ieborná
metalíza. Alarm, posilňovač riad.,
ABS, ESP, ASR, MSR, airbag 12
x, brzdový asistent, Isofix, immobi-
lizér, deaktivácia airbagov, inte-
grované detské podsedáky (4.190
€) ( 0905 337 849. NR

ÄPredám Ford S-Max 2.0 TDCi/ 16,
Duratorq 150 Titanium A/ T, 110
kW, VIN: WF0JXX WPCJGG
41687, zlatá sv. metalíza, 1997
ccm, ABS, alarm, ASR, brzdový
asistent, centrálne zamykanie,
deaktivácia airbagov, ESP, immo-
bilizér, Isofix, systém kontroly tlaku
v pneumatikách, bezkľúčové
otváranie dverí, bezkľúčové štar-
tovanie, bluetooth (13.490 €) (
0908 454 572. TT 

KÚPA
ÄKúpim VOLVO XC60 od r. 2010,

do 200 tis.km (7.000 €) ( 0904
337 073. KE

ÄKúpim autá pojazdné, nepo-
jazdné, havarované, v exekúcii,
firemné, autovraky, dodavky,
inak poškodené vozidlá. Na
značke roku výroby nezáleží,
naložíme, vyplatíme, odvezieme,
zbavíme vás vášho starého auta,
môžu byť bez STK - EK, bez TP,
ŠPZ, alebo s platnými papiermi.
Uprednostním autá 4 x 4. Od-
hlásenie vybavím. Cenovo sa do-
hodneme podľa typu auta. Nové
Zámky. Viac SMS správa (
0945 448 483. NZ

ÄKúpim auto na splátky, súrne
potrebujem auto, som ochotný
splácať auto v cene 150 až do
20 0  € .  S o m z ames tnaný  a
cestoval som autom do práce,
mám jedno malé dieťa, ktoré
vozím do škôlky, ktorá teraz bude
otvorená v septembri. Na lízing

mi nedajú, viem sa dohodnúť,
nesklamem, viac po ( 0940 237
044. BB 

PREDAJ
ÄPredám krásny Triumph TIGER

800 XC ABS/ 14, 37 tis km - garan-
tujem, so servisnou knižkou, vo
výbornom stave, originál lak,
zánovná zadná pneumatika, 3 x
kufre Givi s držiakmi za príplatok
250 €. Treba vidieť! Dovoz, po do-
hode môžem prihlásiť + 200 €
(5.799 €) ( 0908 232 565. RS

ÄPredám Honda VT 750 C2B/ 11,
čierna, 33,5 kW, 750 ccm, 14635
km, bočné brašny z plastu so
zabudovanými smerovkami, mám
aj kožené brašny Saddleman, „roll-
bag“ z koze, originál padací rám.
Motocykel je vo výbornom stave,
nepadnutý, dôvod predaja je, že
prechádzam na väčšiu (6.500 €)
( 0918 296 418. ujs122947@
gmail.com.

ÄPredám Yamahu XVS 650 Drag
Star Classic/ 2000, 64 tis.km, 29
kW. Motocyke l  je  vo  ve ľmi
peknom, pôvodnom stave, tak isto
aj technický stav výborný. Má veľa
doplnkov. Bol dovezený z Holand-
ska a má SK TP, môžeme doviezť
domov (3.300 €) ( 0911 900 988.
KA

ÄPredám veľmi zachovalú motorku
Yamaha Virago 535/ 01. Je v top
stave, pravidelne servisovaná,
pravidelne menený olej po cca 5 - 6
tis. km, naposledy vymenený teraz
pri 32 425 km. Veľký servis pri 28
tis. km, vymenené: predná vidlica,
kardan, komplet brzdy, ložiská,
kvapaliny v brzde, spojke, kar-
dane... Gumy 60% + k motocyklu
jedna zadná guma zadarmo, 4 ku-
fre, plexisklo, nabíjačka na mobil,
držiak na mobil, plachta zn. Oxford.
Nikdy nehavarovaná (2.990 €) (
0905 428 965. LV

ÄPredám motorkárske nohavice z
odolného materiálu, podšívka zo
sieťoviny, Heattex membrána -
odolnosť proti vetru a optimálna
priedušnosť, množstvo venti-
lačných panelov, 4 vrecká, sťa-
hovate ľné v páse  pomocou
opasku a suchých zipsov, CE pro-
tektory na bokoch a kolenách,
možnosť spojenia s bundou v
jeden komplet, reflexné prvky Vi-
sionight, vhodné pre enduro,
cestovné moto. Veľkosť XL (50 €)
( 0950 571 319. NZ

ÄPredám Suzuki Vs 1400 Intruder/
93, 56 tis.km. Motocykel je v krás-
nom pôvodnom stave a farbe, tak
isto technický stav je výborný.
Pôvod Holandsko, po dohode vy-
bavíme SK TP a dovezieme do-

mov, top stav (4.150 €) ( 0911
900 988. KA

ÄPredám Yamahu Nmax, model
2019, kupovaná 2/ 2020, 2 roky
záruka do 02/ 2023, skúter má
15XXX km. Serv isná kniha.
Jazdený len dlhé trasy po SR. Vari-
abilné časovanie ventilov. Ne-
búraný, nepadnutý, garážovaný.
Spotreba sólo okolo 2,1 l, s dvomi
osobami 2,6 l, originál vysoké plexi
za  168  € ,  ku  skú t ru  dám a j
pôvodné. Na spodnom plaste je
trochu poškriabaný, z diaľky
nevidno. Dôvod predaja: prechod
na vyššiu kubatúru (2.400 €) (
0904 675 657. ZC

ÄPredám Harley Davidson Fat Boys
/ 16, čiernej farby, Black custom
edition, 7 tis.km. Servisovaný
au tor i zovaným p reda jcom
pravidelne. Garážovaný, vo veľmi
dobrom stave - ako nový, známky
bežného používania, obhliadka po
dohode možná, volajte kedykoľvek
(14 990 €) s DPH. V prípade
rýchleho jednania dohoda na cene
možná. Spotreba 5.6 l/ 100 km (
0903 633 657. BA

ÄPredám kvalitný nový valec mo-
tora na Babettu 210. Je aj s pi-
estom a krúžkami Originál ČSSR -
pôvodná výroba (59 €) ( 0910
904 599. TT

ÄPredám dve mesačné motorky Pit-
bike Ultimate Scorpion 250 ccm,
16 HP, motorky sú ako nové, s bra-
tom ich predávam kvôli nedostatku
času, najazdené cca 5 mth, je to
možné vidieť aj na stave gúm,
ktoré sú ako nové (1.000 €) (
0911 486 521. RK

ÄPredám Kawasaki Ninja ZX 300/
14, je v skoro novej kondícií, ne-
celých 2 tis.km. Motorka nebola
padnutá. Gumy sú pôvodné, málo
jazdené (3.200 €). Možnosť
prikúpiť koncovku výfuku Arrow za
250 €. V prípade bližšie záujmu ma
prosím kontaktujte na mail: do-
moktm85@ gmail.com 

ÄPredám Suzuki Intruder VS 1400/
87, i len 36 tis.km. Motorka je v
peknom a plne funkčnom stave,
motor ide pravidelne, bez rušivých
zvukov a má skvelý ťah. Vyme-
nený olej + filter, pneu 90% stav.
Nerezové leštené ráfiky aj výplety,
pohodlné sedadlo Corbin, predná
kožená rolka, prihlásená, so ŠPZ a
STK do 08/ 2022 (3.600 €) ( 0908
921 723. RK
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ÄPredám Hondu GL 1000/ 77,
model  K2. Motorka je v plne
funkčnom stave, štartuje aj jazdí
dobre. Vymenený olej, f ilter,
sviečky, nová baterka. Chrómy sú
v peknom stave, tak isto aj výplety
kolies, je dovezená, s TP na pri-
hlásenie. V prípade potreby po do-
hode možno pripraviť preklady
STK a kontrolu originality k pri-
hláseniu. Možný dovoz k vám
(3.500 €) ( 0908 921 723. RK

ÄPredám prilbu zn. AGV Corsa R
Jack Miller, veľkosť MS = 57 - 58
cm, je ako nová, bola používaná
maximálne 10 krát. Je to limi-
tovaná edícia, dosť ťažko ho už
niekde nájsť v tejto veľkosti.
Pridávam k nej aj zatmavené plex-
isklo, ako aj ak štandardné číre. Je
to high-end prilba ako na cesty, tak
aj na trate (dohodou) ( 0918 123
918. DS 

KÚPA
ÄKúpim Jawu 23 Mustang v do-

brom stave,  s  TP a ŠPZ, za
rozumnú cenu. Ponuky prosím
posielať cez SMS ( 0917 611
472. TV 

ÄKúpim Simson S51 enduro, elek-
tronik, do (550 €), podmienka je,
že musí mať platné papiere. Stav:
nemusí byť najlepší ( 0903 055
649. SA

ÄKúpim moto oblečenie - bundy,
nohavice rukavice, koža, textil,
prilby, moto sekáč Haltex BJ,
ponúknite foto a cenu ( 0905
445 886. BJ 

PREDAJ
ÄPredám Volvo FM 340/ 07, fekál,

Euro 4, 642 tis.km, automatická
prevodovka, nová nadstavba 11
000 l, nová výkonná výveva Jurop
RV 520, výkon 882 m3/ h - 14 700 l/
min.,  hydraul icky poháňaná
(39.500 €) ( 0948 059 333. KN

ÄPostúpim leasing bez odstupného
na ťahač Renault Magnum 480/
18, 60 tis. km ( 905 323 276. NR

ÄPredám Iveco Turbo Daily. Vyk-
lápač, diesel, 90 kW, 70 - 100 kW,
VIN: ZCFC59 801V22 18030,
dovezené, do 7,5 tony - N2, s
rozmerom korby 3,3 x 2,1 m. Voz-
idlo je na daný počet km a rok
výroby vo veľmi slušnom stave - in-
teriér zachovalý, po nefajčiarovi.
Technický stav je veľmi dobrý.
Auto prešlo rozsiahlym servisom
pred predajom: Nová vodná
pumpa, nová AC - naftová pumpa,
predné a zadné ob (5.990 €) (
055/ 674 23 18. KE

ÄPredám Volkswagen Crafter/ 07,
2461 ccm, 100 kW, prevodovka

MT/ 6, diesel, Euro 4, 6-miestne,
333 tis. km. Biela farba, VIN:
WV1ZZZ 2FZ870 01617. ABS,
airbag. manuálna klimatizácia,
rádio/ CD, centrálne uzamykanie,
e l .  p redné okná,  d ia ľkové
ovládanie, rádio. serv. knižka,
kúpené v SR, 1. majiteľ (5.500 €)
( 0910 911 331. PO

ÄPredám diaľkový autobus, 20 mi-
est na sedenie a 16 na státie, nový
lak, Webasto, DVD prehrávač,
ABS, autorádio, elektrické predné
okná a zrkadlá, tempomat, ťažné
zariadenie (8.000 €) ( 0915 745
854. MA

ÄPredám Volvo FL 280/ 07, 3-
stranný sklápač, vyklápač s hy-
draulickou rukou Palfinger PK
5000, ovládanie z oboch strán,
výstup na hydraulicky rotátor. Euro
4. Celková nosnosť 16 000 kg,
úžitková 9 400 kg, v dobrom stave,
zachovalé. Uzávierka, retardér,
tempomat, el. okná, klimatizácia,
počítač, vzduchové vyhrievané se-
dačky, kolesá 19,5“. Nová korba,
nová hydraulika na vyklápači.
Všetko plne funkčné. Dĺžka korby
4,30 m, š. 2,50 m. V. bočníc 0,6 m.
Vozidlo na vzduchovom podvozku
vpredu aj vzadu. V cene slovenské
ŠPZ, nová STK a EK. Dovoz
Švédsko (23.800 €) ( 0919 391
642. BB

ÄPredám ťahač DAF XF 105.460/
07, Euro 5, 1373900 km, 338 kW,
VIN: XLRTE4 7MS0E7 49107,
Euro 5. Vozidlo na pobočke Nové
Strašecí (7.500 €) ( 0903 581
300.

ÄPredám Volvo FL 240/ 07, 3-
stranný sklápač, vyklápač, so sil-
nou hydraulickou rukou Atlas AK
3500c, na blízko dvíha 4,7 t,
ovládanie z oboch strán, Euro 4.
Celková nosnosť  16 000 kg,
úžitková 9 600 kg. Auto je v do-
brom stave, zachovalé. Uzávierka,
retardér, strešné okno, cúvacia
kamera, tempomat, el. okná, kli-
matizácia, palubný poč ítač,
vzduchové a vyhrievane sedačky,
kolesá 19,5“. Nová korba, nová hy-
draulika na vyklápači. Všetko plne
funkčné. Dĺžka korby 4,30 m, š.
2,50 m, v. bočníc 0,6 m. Vozidlo na
vzduchovom podvozku vzadu,
predok na perách. V cene sloven-
ské ŠPZ, nová STK a EK (21.800
€) ( 0919 391 642. BB

ÄPredám Volvo FH 13.500. Low-
deck, 4 x 2. Euro 6. Nové, neregis-
trované, 411 km, automat, mo-
torová brzda, 2 postele, 2 nádrže,
chladnička s mrazničkou, auto-
matická klíma, nezávislé kúrenie,
nezávislá klimatizácia, vpredu na
vzduchu, možnosť promptne
vypracovať leasingovú ponuku,
špecifikáciu zasielame mailom na
vyžiadanie (83.900 €) + DPH (
0914 666 222. LV

ÄPredám Mercedes Benz Atego
1223/ 05, 6-valcový trojstranný
sklápač s hydraulickou rukou
značky Atlas, typ 80.1, 6374 ccm,
170 kW/ 230 PS, 330. tis.km. Na-

jväčšia prípustná celková hmot-
nosť 11990 kg; úžitková 5700 kg;
Nová STK a EK. Hydraulické ra-
meno má 2 hydraulické výsuvy a
dvíha na 1,90 m 4000 kg; na 3,80
m 2150 kg; na 5,50 m 1460 kg; na
7,20 m 1100 kg. Veľmi pekný
stav, všetko plne funkčné (25.490
€) ( 0908 399 500. MI

ÄPredám Renault Premium 270.
Hydraulická ruka Palfinger PK
9001A, Euro 3, korba 8 metrov.
Nosnosť 9,5 tony. Platná STK a
EK, možná výmena za mini bager
Cat ,  Jcb ,  Kubota ,  Yanmar ,
prípadne ponúknite (11.600 €) (
0903 992 345. KE

ÄPredám ťahač, Iveco Stralis 450/
11, EEV, LWD, klíma, 9954, 10
308 ccm, STK do: 11/ 2019, 961
274 km, 332 kW, stav veľmi dobrý,
kúpené v CZ, 1. maj ite ľ ,  ne-
havarovaný (7 960 €) ( + 420 739
227 722. CZ 

ÄKúpim valník, dodavku alebo bus,
9-miestny (1.000 €) ( 0949 418
317. SC

PREDAJ
ÄPredám Mercedes Benz C 240/

04, modrá metalíza, bez ŠPZ, po
autonehode, 93 tis.km. Centrálne
zamykanie, klimatizácia, elektrické
okná a zrkadlá, kožený interiér,
metalická farba, autorádio (doho-
dou) ( 0917 910 953. BA

ÄPredám Al disky, 5 ks, boli na Oc-
távii 1, rozmer 5 x 112 R15, vhodné
na Škodu, Seat, VW a iné (100 €)
za všetkých 5 ks ( 0944 211 465.
BR

ÄPredám kompresor klímy na
Renault Clio II 1,6, 16 V, r.v. 2002,
používaný, vhodný aj pre Scénic aj
na iné Renaulty (40 €), pošlem
poštou na dobierku. Len volať (
0944 588 189. NZ

ÄPredám náhradné diely na Octaviu
1, 66 kW, tdi. Motor v super stave,
turbo, štartér, alternátor, prevo-
dovka, elektrika okien, centrál,
nápravy, brzdy, ABS, plechy, in-
teriér a všetko ostatné. Ťažné
zariadenie používané 3 mes., ešte
nebolo prihlásené + doklad (40 €)
( 0944 211 465. BR

ÄRozpredám na náhradné diely
Renault Laguna combi 1,8i/ 03,
kód motora F4PD7, 85 kW (
0903 208253 po - pi 8 -17 hod.

Ä  Predám úplne nové pneumatiky
Michelin Primacy 3 v rozmere
235/45 R17 - letné pneumatiky, sú
z úplne nového auta, nikdy ne-
jazdené (300 €) ( 0905 504 669.
BA

Ä  Predám prednú kapotu na Jeep
Commander 2007, červená (100
€) ( 0948 022 535. PB

Ä  Rozpredám na náhradné diely
Renault Mascott/ 08, typ 150.65,
motor ZD3 A 608, 2925 cm, 110
kW. Vozidlo je odhlásené, vadný
motor, prerazené tesnenie pod
hlavou valcov. Vozidlo je bez nad-
stavby (dohodou) ( 0905 610
818. GA

Ä  Rozpredám na náhradné diely
Ford Transit, všetky diely ihneď
skladom ( 0905 336 715. GA

Ä  Predám prístrojový panel (70 €) (
0905 807 754. SB

ÄPredám na Suzuki Swift III 1.3, 4
wd, 2 wd, benzín, 68 kW, r.v. 2005 -
riadiace jednotky ABG, BSI, kom-
fortka, riadiaca jednotka motora,
riadiaca jednotka ABS, sacie
potrubie (25 €), obal vzduchového
filtra, vzduchový filter, snímače, ta-
chometer, budíky (30 €), váha
vzduchu, vákuová pumpa, vstrek-
ovacie trysky, vstrekovacie čer-
padlo, výfukový systém, lambda
sonda, náprava zadná, nápravnica
predná, ramená, závesy kolesa,
kolesá (25 €) kus, otoče, tlmiče,
disky, kotúče, bubny, zadné
bezpečnostné pásy, pyropásy,
stropnica (20 €) a iné nd, ceny do-
hodou. N.Zámky osobný odber,
alebo pošlem poštou na dobierku
po celej SK, ČR. Len volať, SMS
nesledujem. Foto pošlem záujem-
covi do mailu ( 0945 448 483.

ÄPredám gumy Pirelli 195 na 55
R15 (50 €) ( 0917 059 222. ZM

ÄPredám 4 ks originál Al R17 na
Opel Zafira A, B Opc, Omega, Sig-
num, Vectra C 7J x 17H2 E 35 s let-
nými pneu. zn. Michelin 225/ 45/
R17 sú dobré dezény (250 €) (
0948 011 228. BA

KÚPA
ÄKúpim pravé zadné svetlá na Opel

Corsa/ 16, blatníkové aj na kapote
( 0903 715 550. BA

ÄKúpim na VW výfukový systém s
procesom AdBlue z havarovaného
auta Audi/ VW/ Škoda/ Seat, Mer-
cedes, Mazda, PSA Peugeot,
Citroen, Renault a iné aj dodávky,
kúpim kompletný výfukový systém
redukčného emisného procesu
AdBlue/ DPF, lambda sondy, tep.
senzory, NOX snímač, filter Ad-
Blue, vstrekovač  močoviny,
hadice, nádržku, čerpadlo AdBlue,
tepe lnú  šp i rá lu  na  ohrev
močoviny/. Aj jednotlivé ND. Cena
dohodou. Ponúknite. Prosím len
volať. Pricestujem osobne (
0918 526 009. NZ

ÄKúpim motor VW Bora 1.9 tdi, 85
kW, kód AJM ( 0902 630 474.
SN

ÄKúpim karburátor Wartburg 353 40
F1-1. Zachovalý alebo nový (
0908 587 022. TN

ÄKúpim poškodené, nefunkčné,
funkčné manuálne prevodovky na
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Suzuki Ignis, Swift, SX4 1.9 DDiD
88 kW, Subaru Justy 4WD, 2WD,
prevodovky môžu mať hocijaké
poškodenia, závady, len aby boli
v kompletnom stave. Cena doho-
dou, len volať ( 0918 526 009.
NZ

ÄKúpim ľavý reflektor na BMW 530d
E60 Xenón ( 0905 651 516. MA 

ÄKúpim katalyzátory Škoda, BMW,
Mercedes, Honda, Mitsubishi, Kia
a  iné ,  a j  po  jednom kuse,
ponúknite, západ a stred SK (200
€) ( 0902 176 680. SC

PREDAJ
ÄKysucké Nové Mesto - 3 + KK byt v

Kysuckom Novom Meste na ulici
9. mája, 76 m2, na 4./ 5 posch., v
zateplenom bytovom dome.
Prešiel komplet rekonštrukciou
vrátane novej elektroinštalácie v
celom byte. Byt má nové jadro,
podlahy, plastové okná, stierky,
radiátory (128.500 €) ( 0911 471
111.

ÄBratislava V - Petržalka, 3-izb. byt s
nepriechodnými izbami, pri Ek-
onomickej  univerz ite,  na  1.
poschodí, 74,17 m2 - byt 69,50
m2, lodžia 3,23 m2, pivnica 1,44
m2, mesačné prevádzkové nák-
lady pre 3 osoby 167,94 € + elek-
trina a plyn (165,000 €) ( 0948
217 888. 

ÄDubnica nad Váhom - 3-izb. byt, 68
m2, na Gagarinovej ulici, prešiel
rozsiahlou rekonštrukciou, na 4./ 4
posch., v menšom, takmer „rodin-
nom“ bytovom dome. Prerobená
bola v časti bytu elektrika, komplet
odpady, nové sú plastové okná,
plávajúce podlahy, murované
jadro, nová sanita, WC (74.990 €)
( 0903 775 403.

ÄKošice - 2-izb. byt, 58 m2, Furča,
Jegorovovo námest ie ,  na
1.poschodí, murované jadro,
bezpečnostné dvere, priestranná
chodba, plávajúce podlahy, obk-
lady, dlažba, sanita, plastové okná
(94.990 €) ( 0949 152 444.
psoltys010@ gmail.com, v čase
od 8. hod. do 19. hod.

ÄHolíč - 2-izb., byt 52 m2, na 3./ 7
posch., na ulici SNP, v r. 2016
prešiel čiastočnou rekonštrukciou,
kedy boli vymenené okná a pod-
lahy.  Jadro je pôvodné,  a le
zachovalé. K bytu patrí pivnica a
parkovacie miesto (56.990 €). Me-
sačné náklady cca 180 € ( 0905
313 979.

ÄTrenčín - slnečný 3-izb. byt, 70 m2,
s balkónom a pekným výhľadom,
na Beckovskej ulici, na 5. posch. s
výťahom, v zrekonštruovanom te-
hlovom bytovom dome, prešiel či-

astočnou rekonštrukciou - plas-
tové okná, murované jadro, čias-
točne spravená e lekt r i ka ,
zachova lé  parke ty ,
bezpečnostné dvere (dohodou)
( 0948 217 888..

ÄHumenné - 3-izb. byt, 73 m2, kom-
pletne zariadený, na 7.posch.,
plastové okná so žalúziami a
sieťkami proti hmyzu - murovaná
kúpeľňa s vaňou a sprchovacím
kútom, oddelené závesné WC,
medená elektroinštalácia, nové
radiátory, plávajúce podlahy v
kombinácií s keramickou dlažbou,
omietky, bezpečnostné dvere, in-
teriérové dyhované dvere s ob-
ložkovými zárubňami, kuchynská
linka na mieru so vstavanými
spotrebičmi (78.500 €) ( 0907
925 636.

ÄPrievidza - slnečný 2-izb. byt na
sídlisku Necpaly, 50 m2, na 3./ 5
posch., prešiel čiastočnou rek-
onštrukciou: plastové okná, čias-
točne prerobená elektrina, pláva-
júce podlahy, murované jadro, in-
teriérové dvere a novšia kuchyn-
ská linka, vstavaná skriňa. Bytový
dom je bezbariérový, zateplený,
nedávno zrekonštruované chod-
bové priestory, balón a pivnica.
Mesačné náklady sú cca 120 €
mesačne/ dve osoby + energie
(59.990 €) ( 0905 800 116.

ÄBratislava I - Staré Mesto - 3-izb.
byt na Palárikovej ulici, v historickej
uličke, neďaleko Hlavnej stanice,
na 2./ 3 posch., v tehlovom dome
bez výťahu, je po staršej rek-
onštrukcii, predáva sa zariadený.
Zaujímavosťou v interiéri je olejový
krb v obývacej izbe (207.000 €) (
0948 217 888. 

ÄŽiar nad Hronom - 1-izb., byt 53
m2, v centre, v zateplenom byto-
vom dome, na 3. posch., bez
výťahu, disponuje 1 veľkou izbou,
kuchyňou, kúpeľňou s vaňou a
samostatným WC. V izbe je nová
plávajúca podlaha, znížený strop a
natiahnutá nová elektrika, inak je
byt v pôvodnom stave (47.000 €)
( 0907 822 194.

ÄDunajská Streda - 2-izb. byt na ul.
Jesenského, 56 m2, prešiel rozsia-
h lou  rekonštrukciou, na vy-
výšenom prízemí v 2-poschodo-
vom bytovom dome. Byt po-
zostáva so vstupnej chodby,
kuchyne a z dvoch izieb. Park-
ovacie státie je hneď pri bytovom
dome v uzavretom dvore (66.990
€) ( 0948 145 588.

Ä Liptovský Hrádok - 4-izb. byt, 105
m2, s dvoma balkónmi orien-
tovanými na juh + sever, vo vy-
hľadávanej lokalite mesta - Belan-
ská, prešiel čiastočnou rekonštruk-
ciou a predáva sa č iastočne
zariadený: kuchynská linka so
spotrebičmi - plyn. sporák, diges-
tor, veľká vstavaná skriňa na mieru
- 5 m, ostatné zariadenie podľa do-
hody. K bytu prislúcha pivnica cca

4 m2 (99.750 €) ( 0905 960 358.

ÄMichalovce - 3-izb. byt s loggiou,
65,23 m2, čiastočne zariadený, na
3. poschodí, s výťahom. náklady
na bývanie sú 110 € pre 2 osoby
(81.999 €) ( 0910 356 888.

ÄMalacky - pekne zariadený 50 m2
1-izb. byt v centre - Malé námestie,
s 2 kobkami, čiastočná rekonštruk-
cia, na 4./ 4 posch. bytového domu
bez výťahu (75.000 €) ( 0948
217 888. 

ÄSenec - čiastočne zariadený, 3-
izb. byt s ÚP, 70,73 m2 + zasklená
loggia, na Kollárovej ulici, na 9./ 12
posch. zatepleného bytového
domu, v tichom prostredí, iba 200
m od pešej zóny (147.000 €) (
0910 356 888..

Ä Žilina - zrekonštruovaná garsónka
v zrenovovanom bytovom dome,
Hliny 8. V byte je murované jadro,
nová sanita, plastové okno, nový
nábytok, ktorý môže zostať. Nízke
mesačné náklady (61.000 €) (
0903 886 498.

ÄStarý Smokovec - priestranný
apartmánový 3-izb. byt, 73,39 m2,
v tesnej blízkosti Dolného Smok-
ovca. Kúrenie je plynové, s vlast-
ným kotlom zn. Viessman + termo-
s ta t  nas taven ia  tep lo ty ,  s
kuchyňou, ktorá je nová komplet
zariadená vstavanými spotrebičmi
vrátane umývačky riadu a te-
plovzdušnej rúry (139.000 €) (
0911 900 062.

ÄNové Zámky - 2-izb. byt, 60 m2, v
pôvodnom stave, na ulici Ľ. Štúra,
1. poschodie. Bytovka je zate-
plená, má nový výťah, nové stu-
pačky (59.500 €) ( 0910 183
535.

Ä Lučenec - kompletne zariadený 2-
izb. byt po úplnej a rozsiahlej rek-
onštrukcii, v pokojnej, obľúbenej
časti mesta, blízko centra, na Er-
enburgovej ulici, na 3. posch., 54
m2, v tehlovej bytovke bez výťahu.
V byte ostáva komplet všetko, ber-
ieme si len osobné veci (69.800 €)
( 0917 684 415.

PREDAJ
ÄPredám plne funkčný fotoaparát

Praktika VLC 2. S náhradným
h ľadáč ikom + samospúšť .  V
originálnom puzdre (75 €) ( 0949
252 030. KE

ÄPredám akčnú videokameru Nilox
F60. Cena v e-shopoch sa pohy-
buje od 89 € vyššie, ponúkam ju na
predaj za (40 €), 16 miliónov
pixelov, CMOS senzor 4608 x
3456. Rozlíšenie fotky: 8M-12M-

16M, JPEG obrázky (40 €) (
0914 172 400. SC

ÄPredám fotoaparát Canon Eos
1300D, objektív, nabíjacia stanica,
pamäťová karta 16 GB (250 €), na
cene sa možno ešte dohodnúť (
0902 798 735. PD

ÄPredám vo výbornom stave, veľmi
málo používaný objektív Canon
EF 85 F1,8 USM. Nie sú na ňom
vidieť žiadne známky používania.
100% stav (220 €) ( 0907 715
965. BA

ÄPredám kameru do auta Vordon
DVR-140. Detekcia pohybu, G-
senzor, formáty videa: MPEG,
AVI. Slot karty micro SD 32 GB.
Kapacita batérie 200 mAh. Full HD
1920 x 1080, 720P 1280 x 720. DC
vstup 5V 1A. Displej 3“ LCD.
Konektor USB, micro USB, 48 x 82
x 28 mm, mikrofón (35 €) ( 0907
057 208. PP

ÄPredám maskovací rám Meopta
30 x 40 cm, vo vynikajúcom stave
( 0904 563 834. VT

ÄPredám starší fotoaparát značky
Yashica, v dobrom stave + puzdro
(40 €) ( 0915 846 038. PO

ÄPredám zväčšovák na fotografie,
značka Meopta, typ Magnifax 3. V
balení sú aj spínacie hodiny.
Predávam spolu s leštičkou na fo-
tografie ( 0905 206 415. NM

ÄPredám objektív určený pre Nikon,
použitý raz, žiadne stopy po
používaní, všetko funkčné. Model
B018N. Ohnisková vzdialenosť
18-200 mm, veľkosť filtra 62 mm,
hmotnosť 400 g, obsahuje tiež
slnečnú clonu a krytku (235 €) (
0904 419 742. SE

ÄPredám digitálnu zrkadlovku
Nikon D7000 + nabíjačka, káble,
diaľková spúšť, CZ manuál. Na-
fo tené cca  19600 záberov,
používaný len na rodinné fotenie.
Má čerstvo vyčistený snímač (240
€) ( 0905 709 783. HC

ÄPredám cúvaciu kameru v značke
ET-368,8 pripojenie k monitoru po-
mocou video vstupu. NTSC/ PAL.
Horizontálne rozlíšenie 420 TVL,
pixely: 656 x 492. Citlivosť 0.1 -
0.5 Lux/ F = 1.2 (29 €) ( 0907 057
208. PP

ÄPredám starší zväčšovák (10 €),
osobný odber ( 0940 264 914.
PD

ÄPredám plne funkčný fotoaparát na
kinofilm Olympus Infinity Jr. vo
výbornom stave. Všetko funguje
tak, ako by malo. Preferujem
osobný odber Bratislava alebo
poštou (55 €) ( 0902 655 940. 

ÄPredám prsteňovú lampu 40 W s
chladným bielym svetlom 5600 K,
spolu s trojnásobným trojnožným
sklopením až 190 cm (60 €) (
0948 246 938. ZA
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ÄPredám foťák Canon, 14,1 Mpix, 35
x optický zoom, s digitálnym zoo-
mom až 140 x priblíženie, display
vysúvací s otáčaním, hľadáčik,
pridám 3 akumulátory, všetky v
100% stave, nabíjačku, popruh,
krytku, brašnu. Je plne funkčný,
vrátane blesku, objektív ani display
nepoškriabaný (65 €) ( 0911 667
561. LM

ÄPredám fotoaparáty v kožených
puzdrách, a to Zenit a Zeiss Ikonta
( 0905 476 037. KE

KÚPA
ÄKúpim do zbierky staré kinofilmové

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

ÄKúpim staré objektívy a fotoa-
paráty rôznych značiek. Biotar, Pri-
moplan, Trioplan, Voigtlander,
Hexanon, Nikkor, Canon, Olym-
pus, Contax, Rollei, Praktina a
rôzne iné (500 €). Ponúknite (
0915 980 419. PB

ÄKúpim blesk Praktica. Vhodný na
fotoaparát MTL 5 B. Len funkčný.
Ďakujem za ponuky ( 0905 289
412. NZ 

ÄKúpim Olympus PEN E-PL9, cena
do (250 €). mariagrizakova@
gmail.com 

PREDAJ
ÄPredám maximálne zachovalé pi-

ano. Bolo zakúpené v roku 1985 v
prešovských hudobninách. Je to
kvalitný trojpedálový klávesový
nástroj v prevedení čerešňa. Ne-
používa sa už dvadsať rokov, tak
dôvod predaja je, že sa už používať
ani nebude. Som prvý majiteľ. Pi-
ano je nepoškodené, klávesy ako
nové. Len naladiť a hrať (800 €). V
prípade vážneho záujmu dohoda
na cene ( 09 07  3 56  202 .
vodicka704@ gmail.com. PO

ÄPredám ozembuch. Ručná práca.
Cena dohodou ( 0905 185 835.
PD

ÄPredám trojpásmové bedne Dyna-
cord FE 15/ 3 400/ 800 W. Proline +
kožené poťahy. Stav originálny
(200 €) za kus ( 0905 240 882.
tivcso@ centrum.sk

ÄPredám kr íd lovku  Gras l i tz
Bohmen, r.v. 1870, nutná oprava,
cena dohodou ( 0944 101 806.

ÄPredám gitaru. Pre viac info mi
píšte SMS (60 €) ( 0907 472 323.
MT

ÄPredám elektronické bicie Alessis
Dm Li t l ,  p lne funkčné, málo
používané. Pôvodne 290 €, pri

rýchlom jednaní výrazná zľava
(220 €) ( 0915 792 951. KE

ÄPredám hnedý gitarový kábel jack -
jack (8 €) ( 0903 311 672. BA

ÄPredám trúbku Egid Glassl Komo-
tau, vyrobená v Chomutove, koniec
18. storočia ( 944 822 934. 

ÄPredám klasickú gitaru 4/ 4, svet-
lohnedá, s nylonovými strunami, aj
pre začiatočníkov, taška a ladička
je zadarmo, brnkátka tiež (49 €) (
0905 194 665. NR

ÄPredám Ni. Maschine (300 €) (
0902 219 204. NZ

ÄPredám digi klavír Kurzweil KA130
WH, záruka, ešte zabalený,
stolička orig. vo farbe, doprava po
dohode (540 €) ( 0951 305 956.
PB

ÄPredám Roland TD-30KVA-S V-
Pro elektronické bicie sada so všet-
kými originálnych dielov a prís-
lušenstva!  (3 680 €) (
0241480822. BA

ÄPredám bubon na fandenie čierny s
priesvitnými blanami, 3 nožičky a
pás na  zavesenie zadarmo,
prípadne aj búchačka (65 €) (
0905 194 665. NR

ÄPredám elektronické piano. Bolo
používané len 5 krát. V prípade
záujmu mi napíšte alebo zavolajte.
Potom sa dohodneme čo ďalej
(130 €) ( 0918 311 137. ZV

ÄPredám mixpult Numark Party Mix,
nepoškodený (80 €) ( 0944 797
630. IL

ÄPredám starožitné klavírne krídlo
Produktiv Genossenschaft Wien -
Budapest, Opus 3443. Krídlo je v
pôvodnom stave, plne funkčné, s
potrebou naladiť. Využívané ešte
stále (850) ( 0905 506 346. TN

ÄPredám bicie komplet set aj činelmi,
pedále, HH, stojany, profi blany En-
cor. Stolička a paličky sú zadarmo.
Nemusíte sa nudiť cez Koronu,
treba sa učiť, hrať a cvičiť (199 €) (
0905 194 665. NR

ÄPredám Mittenwalde Josef Klotz
1805 (dohodou) ( 0950 864 391.
KE 

ÄPredám zachovalé harmónium,
používané, stále funkčné. Pri
rýchlom jednaní možná dohoda
(100 €) ( 0949 313 335. KE

KÚPA
ÄKúpim NDX 500, zachovalý a plne

funkčný ( 0903 103 145. PD

ÄKúpim Moxf. Motif Xf Xs ( 0948
036 736. KE

ÄKúpim predzosilňovač na mikrofón
Neumann M7S a zdroj, cena doho-
dou ( 0915 787 344.

ÄKúpim CD Mary Stuart. Ponúknite
( 0944 370 543. MI

ÄKúpim CD Inekafe - Právo na
šťastie. Ponúknite ( 0944 370
543. MI 

PREDAJ
ÄPredám R. Miller (6 €), J. Lynn (7

€), J. D. Hawkins (10 €), M. Ander-
son (6 €), E. Maquire (6 €), G.
McHughová (8 €), Nadžima (6 €),
A. T. Shuterland (5 €), G. Forma-
nová (12 €) spolu, N. Holder (20 €)
spolu, M. Sheridan (40 €) spolu,
M.Banks (24 €) spolu, S. Towle (23
€) spolu ( 0904 435 364. HN

ÄPredám knihy: Výrobca mŕtvol (2
€), Drakula (2 €), Malé Romány (2
€), Allan Winnington - Živý mŕtvy (1
€), Mrtvý s narcismi (1 €), Babička
(2 €), Ženy od Jacatry (1 €), Robin-
sonka (1 €), Staré pověsti české (2
€), Smrt má hlboké kořeny (2 €),
English All Around (3 €), Šlabikár
šťastia (2 €), Herojne - Melvin Bur-
gess (2 €), Kuchárka pre nemajet-
ných (2.50 €), Lev nie je kráľom
zvierat (2.50 €), Rysavá Jalovica (2
€), Najlepšie svetové čítanie (2 €),
Vrahovia umierajú mladí (1 €),
Bláznivý vek spomedzi mŕtvych
(1.50 €), Ako Funguje svet (3.80 €),
Mestá v kozme (2.50 €), Ľudské trlo
(2.50 €), Party Basic (2.50 €), Snár
(3  € ) ,  Ast ronómia  (1.50 € ) ,
Anatómia Zeme (3 €), Žensky
zákon (2 €), Antony a Kleopatra (1
€), Ján Kalinčiak - Reštaurácia (1.
50 €), Slovníky (2 €), Andrea (2 €),
Pohádky (2  € ) ,  Mater inské
znamienko (2 €), Počkaj, ešte ne-
hráme (1 €), Vrahovia umierajú
mladí (1 €), Atlas Zeme (4 €), 3 x
Duca Lamberti (1 €), Bláznivý vek
spomedzi mŕtvych (1.50 €), Účesy
(3 €), K trónu slávy (2 €) ( 0902
133 458. GA 

ÄPredám nas ledujúce knihy:
Caroline Kepnes - Ty, Caroline
Kepnes - Skrytá těla, Kristina
Ohlsson - Miovo blues, Tove Alster-
dal - Podaj mi ruku (7 €) za knihu.
Knihy sú vo výbornom stave. Odber
osobne Senica/ Bratislava alebo
poštou na dobierku - kniha +
poštovné ( 0904 948 333. BA

ÄPredám 3ds  max výukový
průvodce tvorbou postav, vozidel,
budov a prostředí, 3ds max hotová
řešení, mistrovství v 3ds max - ne-
zohnateľná kniha (40 €) ( 0904
231 349. SL

ÄPredám knihu Národné kultúrne
pamiatky na Slovensku (8 €) (
0908 157 135. NR

ÄPredám lacno 16 pevných väzieb
časopisu Pyramída. Zoradené
podľa abecedného zoznamu. Čísla
1 - 192. Sú vo veľmi dobrom stave.
Určite sa dohodneme ( 0915 446
802. PN

ÄPredám skvelé knihy za veľmi do-
bré ceny: Peter Vízi - Hviezdny at-
las (10 €), Johannes Jansen -
Mozart - táto kniha je dvojjazyčná (5
€), Stredomorská kuchyňa - (re-
cepty (7 €), Miroslav Plzák - Žena a
muž (5 €), Anglicky 15 minút denne
- najpoužívanejšie frázy keď sa
chystáte do zahraničia (7 €). Pri
kúpe viac kníh sa vieme dohodnúť
na cene ( 0949 248 955. NR

ÄPredám zachovalé knihy: z roku
2013 beletria, román v slovenčine
od autora Jana Shemesh - Dobrá
Krajina, 264 stánok čítania. Vy-
davateľ IKAR Bratislava. Tvrdá
väzba v papierovom obale, bez
poškodenia ako nová (6 €), z roku
1988 pre mládež v slovenčine od
autora Halina Rudnická - Malý
Gladiátor, 256 stánok čítania a ilus-
trácií. Vydavateľ Východosloven-
ské vydavateľstvo Košice v nák-
lade 16.000. Tvrdá väzba, skoro
ako nová, ale bez papierového
obalu (2 €), z roku 2014 mys-
teriózny román v slovenčine od
autora Diane Setterfield - Bellman &
Black - 359 stánok čítania. Vy-
davateľ IKAR Bratislava. Ako nová
(6 €), z roku 1984 pre deti a mládež
v slovenčine od autora Alexandre
Dumas - Traja mušketieri - 678
stánok čítania. Vydavateľ Mladé
letá Bratislava v náklade 45.000.
Poškodený papierový obal, tvrdá
väzba (4 €) ( 0904 430 286. IL

ÄPredám viazanú knihu Životy
slovanských apoštolov Cyrila a Me-
toda.  Panónsko -  moravské
legendy z roku 1934 s ilustráciami
od Martina Benka. 2. vydanie. Pre-
ložil Dr. Ján Stanislav (20 €) (
0903 959 880. BA 

ÄPredám knihy vydané v maďar-
skom jazyku. Celosvetoví a
maďarskí spisovatelia Renan,
Hugo, Dumas, Zola, Dickens, Re-
marque, Zsigmond, Mihályi, Szán-
dor, atď.. V prípade vážneho záu-
jmu pošlem mailom všetky knihy -
cca 90 kníh na 9 fotkách. Nemám
predstavu, aká je predajná cena
kníh tohto typu. Ak máte vážny
záujem, navrhnite cenu, dohod-
neme sa ( 0905 410 258. BB

ÄPredám kompletnú zbierku encyk-
lopédií Slovensko. Diely 1, 2, 3, 3, 4,
4 (50 €) ( 0903 324 356. ZA 

KÚPA
Kúpim knihu Katova pieseň,
od Normana Mailera. Vyšla v
roku 2005 v edícii Svetová

knižnica SME vo
vydavateľstve Petit Press
a.s., Bratislava tlf 02/ 38 10

11 53. BA

ÄKúpim novú alebo aj použitú knihu
Začínáme programovat v jazyce
Python, od autorov Daryl Harms a
Kenneth McDonald. Mám záujem
len o 2. opravené vydanie z r. 2008,
vydavateľstvo Computer Press.
Cena nerozhoduje. Knihu kúpim
najlepšie na dobierku, alebo po do-
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hode zaplatím aj vopred ( 0948
137 141. KE

ÄKúpim originál - nie kópia! - knihy:
Embryológia - Kapeller, Funkční
histologie - Konrádová ( 0918
312 825. PP

ÄKúpim knihu a workbook: Maturita
Solutions 3rd Edition Pre - Interme-
diate Student’s Book ( 0915 634
823. PB

ÄKúpim knihu Harry Potter, všetkých
7 častí. Ďakujem za ponuky.
Prosím píšte mi SMS ( 0903 190
409. MT

ÄKúpim knihy od spisovate ľa
E.T.Setona, prípadne aj od iných
spisovateľov, o skautingu, dobro-
družné, o trampingu alebo prírode
( 0940 148 877. KE

ÄKúpim Jose Saramago: Mesto
slepých (10 €) ( 09052231113.
PP

ÄKúpim: Majster vrah, Zabijak sa
vracia, Spovedník, Agent z Mos-
sadu, ďakujem za ponuky ( 0904
861 766

ÄKúpim knihy Upírske denníky 13,
14, 17 a Štefanove denníky 6, aj
jednotlivo ( 0905 844 504. BA 

ÄKúpim tituly od autora Oskar Krejčí,
ďakujem za ponuky ( 0904 861
766.

ÄKúpim knihy v dobrom stave, z
kolekcie vydavateľstva IKAR, Tisíc
a jedna noc, roky 2007 - 2012.
Chýbajú mi časti 1, 2, 3 a 5 ( 0915
815 797. ZH

ÄKúpim knihy 1000 tanku a 1000
trakto ru .  Cena dohodou (
0918497461. BA 

ÄKúpim knihy z Volvox Globator,
edícia Mandragora: Staroveký
egyptský herbář (25 €)/ dohodou,
Léčivé rostliny antiky (25 €)/ doho-
dou, Posvátné stromy (20 €)/ doho-
dou, Magické rostliny Keltů (35 €)/
dohodou, Florarium (70 €)/ doho-
dou, Rostliny v Ájurvédě (25 €)/ do-
hodou, Multi - orgasmická žena (13
€)/ dohodou, Bohové starých Mayů
(13 €)/ dohodou ( 0944321417.
GA 

ÄKúpim knižky od: Arnold Lobel -
Myšacia polievka, Kvak a Čľup ne-
poznajú nudu, Kvak a Čľup sú
spolu. Poprípade ktorúkoľvek inú
knihu zo série Kvak a Čľup. Cena
nerozhoduje, veľmi by potešilo,
keby máme tieto super knižky v
poličke :) ( 0944 432 134. RS

ÄKúpim knihy s tematikou o pekár-
stve, aj staršie vydania ( 0915
621 342. KN

PREDAJ
ÄDarujem za odvoz retro bielu

jedálenskú súpravu - stôl + 4

stoličky, v používanom stave.
Čalúnen ie  je  s  kvet inovým
vzorom. Lavica nemá úložný pri-
estor. Rozmery: jedálenský stôl
šírka 65 cm, dĺžka 120 cm, výška
75 cm, sedacia lavica dĺžka cca
120 cm. Nábytok je k vyzdvihnu-
tiu ihneď v byte v Bratislave I. Ne-
dopravujem ho, ani neposielam
( 0910 268 300. 

ÄPredám veľmi zaujímavý retro kre-
denc v dobrom, zachovalom stave
(50 €) ( 0908 981 531. SO

ÄPredám kvalitný, čistý, krátko
používaný zdravotný matrac s kok-
osovým vláknom + poly etanovou
penou. Rozmer 200 x 160 x 15 (50
€) ( 0915 276 721. KN

ÄPredám obývac iu s tenu,
zachovalú, funkčnú, aj s osvetlením
vitríny. Výrobca Dekodom. Výška
216 cm, hĺbka 55 cm, šírka 290 cm.
Iba osobný odber - Bratislava. Pri
rýchlom jednaní zľava (110 €) (
0911 753 441. BA

ÄPredám zachovalú obývaciu stenu.
Nepoškodená obývacia zostava
hnedej farby, málo využívaná. Pre-
daj len v celku (150 €). Na cene sa
vieme dohodnúť ( 0911 697 596.
KE

ÄPredám policové regále - knižnice,
reg. na šanony. Dekor - biela, dub
sonoma, slivka. Výška 200 cm,
šírka 90 cm, hĺbka 30 cm (55 €)
zadný chrbát sololit + 10 €. Výška
200 cm, šírka 90 cm, hĺbka 40 cm
(65 €), zadný chrbát - sololit + 10 €,
viem aj priviezť ( 0948 244 262.
BN

ÄPredám gauč šedo - čiernej farby,
250 x 170 x 55 cm, na kovových
nožičkách, striebornej farby. Gauč
má malú chybičku na koži - dá sa
zatrieť farbou na kozu (120 €) (
0907 354 044. BA

ÄPredám pružinové matrace Pri-
matex Exclusive 90 x 200 - 2 ks,
majú cca 7 mesiacov. Jadro s 372
taštičkovými pružinami. Výška až
29 cm. Vysoko elastický dvojitý
poťah prešitý klíma vláknami.
Poťah s pútkami, na zips, prateľný
do 60 °C. Vhodný pre alergikov.
Obojstranný, s dvomi tvrdosťami
ležania H2 a H3. Odľahčenie tlaku
vďaka nopkovej štruktúre. Nosnosť
až 120 kg (100 €/ ks). Pri odbere
oboch kusov dodám aj doklad o
kúpe, dohoda možná ( 0908 147
437. GA

ÄPredám spálňu, zostava - manžel-
ská posteľ s úložným priestorom,
nočné stolíky, skrine a stolík pod
televízor (180 €) ( 0908 829 283.
SN

ÄPredám 4 ks čiernych koženkových
stoličiek. Mierne opotrebované.
Odber Petržalka ( 0915 288 974.
BA

ÄPredám tv stolík, masívne drevo z
palisandra, 120 cm Vo veľmi do-
brom stave,  bežné s topy
používania ako škrabance, čo ale
pri rustikálnom vzhľade nevadí. Vy-
drží celý život, len sa nám nehodí k

novej podlahe. Po dohode možný
dovoz v rámci BA. Z rovnakej
série máme aj konferenčný stolík
a jedálenský stôl so stoličkami a
konferenčný stolík. Spolu výhod-
nejšia cena. Pôvodná cena jed-
ného 250 €. Jeden za (150 €),
oba spolu (250 €) ( 0903 909
344. BA

ÄPredám výhodne 2 ks ve ľmi
zachovalé válendy, každá má tri
samostatné matrace, bordovej
farby, 200 x 85 cm (59 €), dohoda
( 0905 855 520. KE

ÄPredám celočalúnenú sedaciu
súpravu 3 + 1 + 1. Pohodlné
sedenie s vysokým operadlom
(100 €) ( 0910 621 528. SL

ÄPredám kuchyňu v zachovalom
stave, vrátane chladničky 150 l,
mraziaka, digestora a umývadla. V
rohových skrinkách sú nerezové
otočné systémy. Kuchyňa aj
spotrebiče sú značky Gorenie.
Rozmer 4200 x 2360 x 2500 (400 €)
( 0903 952 168. TT

ÄPredám koberec kožený,
používaný sem - tam, odretý,
pošlem aj poštou, pôv. 150 €, teraz
(40 €), písať SMS ( 0949703098.
BA

ÄPredám regál JYSK Vandborg, 2-
policový, 2-dverový, dub, čierna
farba. Kupovaný minulý rok v
Jysku. Bez závad, málo používaný,
v/ d/ š = 90/ 80/ 40. Na SMS od-
povedám celý deň (55 €) ( 0915
369 819. KE

ÄPredám jedálenský, set 6 stoličiek,
používaný (140 €), možný odvoz
( 0950 232 379. MI

ÄPredám úplne novú luxusnú detskú
postieľku so spúšťacím bokom,
rozmer 120 x 60, zabalená v
originálnom balení s návodom na
zloženie (65 €). Ponuka matracov
Molitan (13 - 30 €)) ( 0948 310
127. MT 

KÚPA
ÄKúpim štýlový nábytok, a to ko-

modu a vitrínu, za výhodnú cenu,
vo výbornom stave ( 0950 307
470. KN 

ÄKúpim rozkladaciu sedačku Melo-
dies, z prírodného ratanu, 214 x 95
x 83,5 cm. ( 0903 573 746. BA 

PREDAJ
ÄChorvátsky Grob - dvojgeneračný

rodinný dom priamo v obci, zast.
plocha 186 m2, dve nadzemné
podlažia. Každé podlažie tvorí
samostatný bytová jednotka,
všetky inžinierske siete, časť domu
je podpivničená. Dom je počas

celej doby užívania terajším ma-
jiteľom udržiavaný a je ihneď
obývateľný, garáž o výmere 72
m2 s elektrinou a prívodom vody
(243.000 €) ( 0905 242 468.

Ä  Humenné - 5-izb. RD dvojpodlažný
rodinný dom v Humennom, v blízk-
osti centra mesta, skolaudovaný v
roku 1980, zast. plocha 483 m2,
obytná 113 m2, záhrada 469 m2.
Dom je napojený na všetky inžinier-
ske  s ie te  -  e lek t r ina ,  p lyn ,
kanalizácia, voda, telefónna prípo-
jka, bez podpivničenia, postavený z
tehál, so sedlovou strechou, okná
sú plastové biele (115.000 €) (
0908 712 818. HN

Ä  Levice - väčší 4-izb. RD s krásnou
záhradou a ovocnými stromami.
Zadná časť domu je po rekonštruk-
cii, zastavaná plocha a nádvorie
1438 m2, záhrada 1710 m2. Je
potrebné rekonštruovať prednú
časť, garáž, dielňa, skladový pries-
tor ,  skleník. Na pozemku sa
nachádza vodovod, elektrická a
plynová prípojka, 2 studne, žumpa
(38.000 €) ( 0908 145 512. Z re-
alitných kancelárií nevolať!

Ä  Bratislava - Vajnory - nadštan-
dardný RD s bazénom + 2 samo-
statné garáže. Šinkovská ul. Celk-
ová rozloha 905 m2, zastavaná plo-
cha 173 m2 + 2-garáž o rozlohe 62
m2. Dom je samostatne stojaci, 2-
podlažný, časť RD podpivničená,
kde je garáž a 2 technické miest-
nosti (350.000 €) ( 0917 832 641.

Ä  Prešov - RD vo vyhľadávanej
mestskej časti Cemjata iba 6,3 km
Prešova. Pozostáva z jedného
nadzemného pod laž ia  a
poschodia. Objekt bol v minulosti
využ ívaný  a j  ako  b is t ro  na
reštauračné účely spojené s
bývaním, pozemok 1150 m2 (do-
hodou) ( 0950 777 757. 

Ä  Slovenské Kľačany - 13 km od V.
Krtíša, pekný, s lnečný, pod-
pivničený, suchý a pravidelne
udržiavaný rodinný dom. Obytná
plocha 195 m2, pozemok 2000
m2, v prípade záujmu o dotáciu -
podpora farmárov, je možnosť
pozemku vo výmere 4500 m2 v
celosti. Dom je postavený z tehál v
roku 1958. Má dva vchody. V roku
2011  bo la  komp le tne  z rek-
onštruovaná strecha s novou
strešnou krytinou Tondach. Nové
elektrické rozvody, kúpeľňa,
dlažby, rekonštrukcia drevenej
podlahy, 230 a 400 V (38.000 €) (
0915 833 921.

Ä  Ilava - 3- podlažný, podpivničený
rodinný dom v pôvodnom, ale
zachovalom stave, z pálenej tehly.
Zastavaná plocha 332 m2, veľkosť
záhrady je 324 m2. Všetky IS. V
dome sú 3 krby, vykurovanie na
plynový kotol. V izbách gamatky, v
kúpeľni bojler (105.000 €) ( 0911
196 866.

Ä  Banská Štiavnica - Predám RD,
RK nevolať, ďakujem (190.000 €)
( 0903 121 901.
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Ä  Slovinky - okr. SN, útulný malý
rodinný dom o celkovej rozlohe
115 m2, po čiastočnej rekonštruk-
cii - strecha s pozinkovaného
plechu, nové stierky, nová elektro i
vodovodná inštalácia, PVC okná,
plávajúce podlahy, nová kuchyn-
ská  l inka .  Na pozemku sa
nachádza pivnica. Pozemok je
celý oplotený (35.000 €) ( 0948
678 746. 

Ä  Košice - mestská čas Myslava.
Dvo jpod lažný  rod inný dom
postavený z kvádra a tehly, na
pozemku širokom 17 metrov, s
výmerou 392 m2, zastavaná plo-
cha je 93 m2, úžitková plocha pod-
laží 104 m2, na prvom podlaží,
ktoré je čiastočne pod úrovňou
terénu, sa nachádza kotolňa,
dielňa a sklad. Úžitková plocha
podlažia 43 m2. Na druhom pod-
laží priestranná kuchyňa, 2 izby,
kúpeľňa s WC, predsieň a komora.
Úžitková plocha podlažia 61 m2.
Dom je  napojený na  všetky
inž in ie rske  s ie te  -  voda,
kanalizácia, plyn a elektrina, pred-
príprava optickej prípojky a studňa.
Vykurovanie plynovým kotlom
Vaillant, ale aj pieckou na tuhé
palivo. (125.000 €) ( 0905 564
019.

Ä  Vavrišovo - kompletne zrek-
onštruovaný poschodový, dvo-
jgeneračný dom napojený na
všetky IS - voda, kanalizácia, elek-
trina, plyn. Dve parcely o celkovej
výmere 429 m2. Každé poschodie
má vlastný kotol kúrenia (108.000
€) ( 0905 706 844. LM

Ä  Veľký Lapáš - novostavba, 89 m2,
škridla Bramac, zateplenie,
fasádna omietka, okná plastové 7-
komorové, s 3-sklom, elektrické
podlahové kúrenie, interiérové
dvere, vstupné dvere, dom napo-
jený na vodu a kanal izáciu,
oplotený, brána na dia ľkové
ovládanie, malá bránka, elektrický
vrátnik, na pozemku s veľkosťou
358 m2. Nehnuteľnosť s komplet-
nými inžinierskymi, celková plocha
358 m2 (139.900 €) ( 0907 286
706.

Ä  Prestavlky - jednopodlažný
rodinný dom, klasický štvorec
postavený z kvádra cca v 60. rok-
och. Zhruba pred 10 r. bola rek-
onštrukcia exteriéru - nová strecha
škridla, zateplenie polystyrénom,
plastové okná. Dom pozostáva z 3
izieb + kuchyňa, špajza, kúpeľňa a
samostatné WC. Kúrenie na

pevné  pa l i vo .  T reba v id ie ť
(47.000 €) ( 0908 556 689.

Ä  Michalovce - 3 izby, kúpeľňu, WC,
kuchyňu a špajzu, úžitková pl. 185
m2, zastavaná 732 m2, pozemku
1442 m2. Podlaha plávajúca,
dlažba, PVC, stierky. Okná plas-
tové. Na pozemku sa nachádza
vodovod, elektrická prípojka 230/
400 V ,  p lynová pr ípo jka ,
kanal izácia,  k las ická vaňa,
sprchovací kút, umývadlo, WC.
Vybavenie kuchyne: kuchynská
linka, sporák (239.000 €) ( 0910
356 888.

Ä  Liptovský Mikuláš - rozostavaný
rodinný dom, bez kolaudácie,
vhodný aj na podnikanie - apart-
mánový dom, penzión, skladové
pr ies to ry ,  kance lá r ie . . . .
Nehnuteľnosť má dva podlažia so
samostatnými vchodmi (99.000 €)
( 0905 960 358.

Ä  Čimhová - 5 km od mesta Trstená
predám 2  domy na  680 m2
slnečnom pozemku, na ktorý je
prístup z dvoch strán. 1. Dom je
trojpodlažný, veľkoryso riešený,
komplet urobený, sú použité
kvalitné materiály - hliníkové stre-
chy, plastové okná so žalúziami,
drevené parkety, schody + zábrad-
lia, drevené interiérové + ex-
teriérové dvere, obklady. Sú
použité kvalitné obklady a dlažby.
ÚP - 340 m2, 7 izieb + 2 kuchyne +
podpivničenie, IS - voda, elektrina,
plyn, tel. prípojka, kanalizácia +
septik, zvody z rýn sú zvedené do
septika. 2. Dom je dvojpodlažný,
UP - 180 m2, komplet urobený, na
prízemí bol obchod v podkroví,
ubytovanie (dohodou) ( 0904
838 891. 

Ä  Strekov - RD 90 m2, pozemok má
výmeru 993 m2, plynové kúrenie -
gamatky ,  s tav  pôvodný a le
zachovalý, nezateká, nevlhne, pri-
pojený ku všetkým inžinierskym
sieťam - voda, plyn, elektrina,
postavený v roku 1960 z tehál a
kvádrov (28.900 €) ( 0919 133
959.

Ä  Pravenec - 3-izb. podpivničený
rodinný dom časť Kolónia, 150 m2,
s to j í  na  mierne svahov i tom
pozemku 675 m2, po kompletnej a
ve ľmi vkusnej rekonštrukcii:
stavba je zateplená, s novou stre-
chou, novou prestrešenou terasou
a ved ľajšími s tavbami, celý
pozemok oplotený s novou vstup-
nou bránou, záhrada s ovocnými
krami a stromami. Interiér prešiel

rekonštrukciou - nová kuchynská
linka so vstavanými spotrebičmi,
e lekt ro inš ta lác ia,  pod lahy,
stierky, vstupné a interiérové
dvere, spodná kúpeľňa kom-
pletne nová so sprchovým kútom.
Vykurovanie plynovým kotlom,
ohrev vody elektrickým bojlerom,
odpad do žumpy (129.000 €) (
0918 405 187. PD

Ä  Kamenica nad Hronom - čias-
točne prerobený rodinný dom v
obci Kamenica nad Hronom. Plo-
cha :  úž i t ková  cca  100 m2,
pozemku 601 m2. Podlaha: pláva-
júca, dlažba. Steny: stierky,
om ie tky .  O kná:  d revené
(pôvodné). Vybavenie kúpeľne:
sprchovací kút. Oddelené WC.
Stav objektu: č iastočná rek-
onštrukcia. Kúrenie: lokálne, krb.
Sedlová strecha s podkrovím.
Strešná krytina: škridplech. Rovi-
natý pozemok. Asfaltová prístu-
pová cesta. Na pozemku sa
nachádza vodovod, elektrická
pr ípo jka .  Na pozemku sa
nachádza studňa. Na pozemku sa
nachádza žumpa. (65.000 €) (
0908 409 25. NZ

Ä  Malé Leváre - novostavba, 4-izb.
bungalov so sedlovou strechou,
kry tou te rasou a o tvorenou
galériou v obývacej časti. 112 m2
pozemok 570 m2, od Bratislavy 45
min., Hohenau 15 min. (165.000 €)
( 0918 592 161. 

Ä  Blatné pri Senci - 2-izb. rodinný
dom 84 m2, pozemok 526 m2, v
tichej a kľudnej lokalite. V tesnej
blízkosti sa nachádza škola,
škôlka, obchod a rýchle napojenie
na diaľnicu, postavený v roku 1970
zo štandardných stavebných ma-
teriálov. Strecha je z pálenej škridly
(133.000 €) ( 0905 378 954. 

Ä  Sučany - okr. MT, rodinný dom na
pozemku 256 m2 prešiel rek-
onštrukciou - plastové okná, pláva-
júce podlahy, dlažba, el. rozvody,
omietky, kuchynská linka so
spotrebičmi, úplne nová strecha.
Dom je dobre dispozične riešený,
má 4 izby plus 2 menšie technické
miestnosti, terasa na 1 podlaží a
podkrovie, krb (104.990 €). Viac
info durica@ tureality.sk ( 0910
900 110.

PREDAJ
ÄPredám radiátory, nepoškodené.

Rozmer 160 x 60 2 kusy, 40 x 110
1 kus ,  90  x  60  1  kus.  Cenu
ponúknite (70 €) ( 0949 820 869.
TT

ÄPredám plynový kotol Wolf, kon-
denzačný, 20 kW, bol servisovaný
každý rok pravidelne, je možné

poslať aj na dobierku (300 €) (
0905 645 403. MA

ÄPredám krásny kameň pieskovec,
vhodný na murovanie plotov,
múrov ,  k l enbových  p ivn íc ,
altánkov, schodísk, príjazdových
ciest, chodníkov, vhodný aj na
suché múriky alebo na skalky do
záhrad, aj na vytvorenie záhrad-
ných jazierok. Doprava je možná
( 0904 061 303. BA

ÄPredám funkčný plynový konden-
začný kotol Junkers Cerapur ZBR
11-42A 23, určený na ústredné
kúrenie s montážou na stenu.
Výkon od 11 do 42 kW. Kotol bol
kúpený v roku 2003. Každý rok
pravidelne servisovaný, k čomu sú
aj doklady. Posledný servis bol 10/
2019 (250 €) ( 0905 661 551. BB

ÄPredám úplne nové dotykové
vypínače, klasický jednookruhový.
D iza jn  pane la  z  tv rdeného
krištáľového skla, vyzerá ele-
gantne a štýlovo, s modrým OFF a
červeným ON LED indikátorom,
170 - 250 V, pasuje a vojde aj do
starých krabíc. Len 3 ks čierne a 3
ks zlaté. Za 1 ks (15), 3 ks 40 €) (
0903 510 656. BR

ÄPredám sekčnú garážovú bránu s
pohonom a diaľkovými ovládačmi,
vhodnú pre otvor š. 300 cm x v. 225
cm. Rozmer je možné upraviť.
Farba biela, povrch woodgrain,
prevedenie stredový prelis. Zate-
plená - hrúbka izolácie 40 mm,
nová, nerozbalená. Komplet s po-
honom,  dvomi  d ia ľkovými
ovládaniami (580 €). Možný do-
voz ( 0903 693 998.

ÄPredám malý krb, silný, 4 - 5 kW,
ako Petrík, ale má aj sklo a dá sa
na ňom variť, šírka 38 cm, výška
90 cm, h ĺbka 35 cm, ve ľké a
hlboké ohnisko na dĺžku polien až
40 cm, veľká výhrevnosť a aj
varenie, výborný stav, komínová
rúra 120 mm, pôvodná cena 240 €,
je to poctivý, masívny sporák
made in Germany, plno šamot, (99
€) cena je pevná ( 0901 922 577.
ZV 

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

ÄPredám sprchový kút Huppe Clas-
sic 2. Rohový, 90 x 90. Pevná a
otváravá časť ,  ľavá aj pravá
strana. Novy, nepoužitý, vybalený.
Pôvodná cena 700 €. Predám za
(300 €). niznansky.j@ gmail.com
( 0905 420 050.

ÄPredám interiérové dvere 80 pravé
a ľavé sklenené, 60 a 70 pravé
plné (40 €) ks ( 0903 256 165.
DS

ÄPredám strešné okná a vonkajšie
rolety Velux. Okná rozmer cca 68 x
110 cm. Svetlé drevo. Staršie, ale
vo veľmi dobrom stave, chránené
vonkajšími roletami. Vnútorné sklá
boli vhodné pre podnebie v Po-
prade ( 0911 323 189. PP
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ÄPredám na náhradné diely plynový
kotol Leiber KN 24 PEB (100 €) (
0918 389 183. ZA

ÄPredám garážovú bránu značka
Lamelaland, na elektrický pohon,
diaľkové ovládanie, predaj z
dôvodu rušenia garáže, šírka 265
cm x výška 210 cm. Polovičná
cena z novej brány + dohoda na
mieste (490 €) ( 0908 725 254.
PP

ÄDarujem za odvoz drevené okná.
Drevo je v dobrom stave, všetky
sklá sú neporušené. Rozmery 57 x
137 cm - 12 kusov a 67 x 137 cm -
24 kusov. Len všetky okná naraz,
nie jednotlivo. Možno sa zídu
napríklad na stavbu záhradného
skleníka ( 0905 108 130. MT

ÄPredám 250 l miešačku, masívna
konštrukcia, disponuje tiahlom,
môže sa upnúť za traktor alebo
navijak, výška 180 cm, dĺžka 235
cm, šírka 110 cm. Nutné za-
bezpečiť si vlastnú nakládku a od-
voz ( 0944 015 899. TV 

ÄPredám plastové okno 90 x 60
sklopné (65 €), 120 x 60 (75 €), 150
x 60 (85 €) ( 0905 353 458. NZ

ÄPredám plne funkčnú rolovaciu
garážovú bránu vo farbe zlatý dub.
Rozmer 250 x 250. Treba k nej
dokúpiť diaľkové ovládanie (350 €)
( 0903 514 998. NR 

ÄPredám izolačné dvojsklá na
výrobu napríklad skleníka alebo
čohoko ľvek iného, vákuové,
rozmery: 9 ks 63 x 104 cm (15 €)
ks, 25 ks 50 x 50 cm (10 €) ks, 1 ks:
80 x 50 cm (12 €) ks). V okolí
Trnavy možný dovoz. Pri odbere
všetkých nižšia cena. Volať, písať
( 0944 620 328. TT

ÄPredám plastové okno, šírka 1510
mm x výška 1360 mm, 3-sklo 40
mm K 0.6 číre. Otváranie pravé,
farba biela/ biela, profil Gealan IQ
8000. K oknu je kľučka + kotviaci
materiál. Okno bolo osadené, čo je
zohľadnené na cene, vhodné na
prístavbu, garáž, chatu a pod., ako
nové, akurát že bolo namontované
týždeň na stavbe (125 €) ( 0902
530 219. NR

ÄPredám oceľové profily: L 90 x 90 x
10 o dĺžke 1 m (5,40 €) ks, 2 m
(10,80 €) ks, 3 m (16,20 €) ks, L
100 x 100 x 12 o dĺžke 1 m (7,20 €)
ks, 2 m (14,40 €) ks, 3 m (21,60 €)
ks, U160 - 2 m (15,20 €) ks, 2,5 m
(19 €) ks, 3 m (22,8 €) ks. Dokopy
materiálu cca 30 t. Všetko nové
prof i ly  -  možnosť  dodania s
atestom ( 0905 756 998. KE

ÄPredám kúpeľňový radiátor 1150 x
420 mm, bez ventilov (20 €) (
0944 128 406. BA

ÄPredám liatinový kotol Viadrus
U22, 3-čl., 17 kW. Kotol je po re-
pase, nové tesnenia, izolácie, ne-
horľavý náter, tlaková skúška.
Záruka 6 mesiacov. Možnosť do-
vozu (400 €) ( 0902 554 258. PD

ÄPredám 2 x mierne poškodenú
komínovú hlavicu. Pôvodná cena

220 €, 190 €. (za kus 120 €). Fun-
guje presne ako nová ( 0915
904 305. PO 

ÄPredám biele plné posuvné dre-
vené dvere popri stene, hrúbka
dverí 4 cm, príslušenstvo: hliníkový
posuvný systém, farba matný
chróm, elox, vrátane obojstran-
ného spomalenia pri otváraní a
zatváraní, samolepiace madlo,
podlahové vodítko, šírka dverí je
75 cm, výška dverí 198 cm (280 €)
( 0948 317 717. ZA 

ÄPredám sporák na pevné palivo,
na drevo Tyrolia, vo výbornom
stave, šírka 75 cm, výška 85 cm,
hĺbka 60 cm, veľké a hlboké ohni-
sko na dĺžku polien až 30 cm, veľká
výhrevnosť 6 - 7 kW (250 €), cena
je pevná ( 0901 922 577. ZV 

ÄPredám izolačné dvojsklá na
výrobu napríklad skleníka alebo
čohokoľvek iného. Sú to vákuové
izolačné a mám tieto rozmery: 9 ks
63 x 104 cm (15 €) ks, 25 ks 50 x 50
cm (10 €) ks, 1 ks 80 x 50 cm (12 €)
ks. V okolí Trnavy možný dovoz.
Pri odbere všetkých nižšia cena.
Volať, písať ( 0944 620 328. TT 

ÄPredám miešačku 125-litrovú,
nová, doprava do celej SR v cene,
57 kg. Motor 230 V/ 50 Hz. Výkon
550 W. IP krytie IP45 (178 €) (
0948 525 907. BA

ÄPredám 4 ks nové plastové okná, 3
ks, šírka rámu 116/ 130, 1 ks 175/
130 (149 €) ( 0907 429 904. PD

ÄPredám 3 kusy nových plastových
dverí z nemeckého 6-komorového
profilu Gealan, bielej farby, š-95
cm, v-200 cm. Všetky dvere sú dnu
otváravé, 3D nastaviteľné pánty na
ľavej strane, hliníkový nízky prah.
Vo dverách je zateplená výplň
bielej farby hrúbky 24 mm, 5-bo-
dový dverný zámok, fabka + 3
kľúče. Nejde o žiadny lacný dovoz,
kva l i tné  dvere  vys tužené
oceľovými výstuhami. K dverám
sú montážne kotvy a dverná
kľučka bielej farby (300 €/ kus). Na-
jlepšie osobný odber, v prípade
vážneho záujmu viem priviezť (
0940 556 014. NZ

ÄPredám nepoškodené zapustne
umývad lo ,  550  x  395 mm,
vnútorný otvor umývadla cca 200 x
345 mm. Otvor v doske bol 350 x
440 mm, ale môže byť aj menší,
používalo sa cca 3 mesiace, dôvod
predaja - kupoval som väčšie.
Ideálne osobný odber v ZA alebo
okolí. Do 30 km ho viem doviezť
(30 €) ( 0915 837 896. ZA

ÄDarujem zem za odvoz. Je to
ílovina, dobre hutniteľná, najlepšie
pod cestu alebo zdvihnutie terénu
pozemku. Nachádza sa v obci Bor-
inka. Pre viac info ma kontaktujte.
Ak nezdvíham napíšte mi SMS
správu, a ja sa ozvem ( 0905 560
009. MA

ÄPredám nefunkčnú stavebnú
miešačku, 380 V. Prestala plynule

točiť, prešmykuje pri naložení.
Nutná oprava! Spišské Vlachy
(50 €) ( 0915 926 479. SN

ÄPredám použité okná, 2 ks 600 x
1500 - 570 x 1450 (70 €), 1200 x
1500 - 1170 x 1450 (130 €). Farba
irish oak obojstranná. Boli namon-
tované na pásky ( 0902 263 076.
BJ 

KÚPA
ÄKúpim alebo za odvoz zoberiem

zatrávňovacie betónové dlaždice.
Ideálne okolie BA a DS ( 0948
354 525.

ÄKúpim používaný výmenník tepla
kúrenárskej vody na kotol Vaillant.
Poprosím o cenu a foto ( 0905
445 886. BJ

ÄK to  by  darova l  teh ly  a lebo
tvárnice? VK a okolie ( 0903 374
915. VK

ÄKúpim netriedený riečny štrk vo
väčšom množstve. Okolie KK, PP,
SL, SB ( 0948 630 440.

ÄKúpim dlažbu Castellan 300 x 300
x 8 mm, od spoločnosti Kerko, ak
náhodou niekomu zvýšila ( 0904
695 270. KE

ÄKúpim 50 paliet starej tehly (0,20
€)/ ks. V prípade poskytnutia tehál
ma neváhajte kontaktovať na mo-
jom telefónnom čísle. Dopravu si
zabezpečím (0,20 €) ( 0911 060
342. PK 

PREDAJ
ÄPredám pár mesiacov používané

detské/ dámske korčule značky
Worker, vo veľmi dobrom stave (15
€) ( tlf 0911 385 590. TN

ÄPredám českú trampolínu Athletik
v komplet výbave, nosnosť do 180
kg, netreba už nič dokupovať, nová
a zaba lená,  odo lná  voč i
poveternostným podmienkam, po
dohode možnosť dovozu zadarmo
v ZA kraji alebo 10 € za kuriéra.
Možnosť výberu s vonkajšou alebo
vnútornou sieťou. CENA 140 cm
(65 €), 244 cm (149 €), 305 cm
(179 €), 366 cm (199 €) tlf 0949 170
801. ZA

ÄP redám málo  použ ívanú
vzduchovku Hatsan mod. 80.
Cena - ponúknite, alebo dohoda.
Viac foto zašlem. Viac info správa
tlf 0944 682 065. SP

ÄPredám nôž  TRC Kn ives
Apocalypse. Nôž vlastním asi 7
mesiacov a známky používania sú
minimálne - na čepeli menšie
škrabance. Na chrbte čepele je
gravírovaný nápis "Nikdy sa
nevzdávaj." Nôž predávam z
dôvodu nevyužitia. Celková dĺžka
noža 290 mm, dĺžka čepele 170

mm, hrúbka čepele 4,8 mm, typ
ocele M390, tvrdosť - 59 - 60 hrc,
materiál rukoväte Od Green G-
10. K nožu prikladám kvalitné
puzdro Kydex (400 €) tlf 0914 222
949. SL

ÄPredám MP5 airsoftovú zbraň,
ktorá teraz dostala nové súčiastky:
piest, odľahčená, zosilnená,
podávacia páka, zvolič. Zbraň bola
na pár akciách, kde dosta la
menšie škrabance, ale zbraň je
odolná, nezlomená. Predám ju
kvôli nevyužívania, mobil, SMS.
Dohoda možná (70 €) tlf 0915 516
790. LC

ÄPredám motorový čln Bush Crab
K-400 evidovaný na ŠPS v ZA, r.v
2012, motor Honda BF20 2006 -
krátka noha. V cene komplet
príslušenstvo - 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
akéhoko ľvek poškodenia,  s
riadením teleflex, výborné pre
zač i a toční kov ,  po  serv ise
vymenený mot. aj prevodový olej,
nový impeler. Cena je uvedená s
DPH, možnosť odpočtu (4.800 €)
tlf 0918 613 967. ZA

ÄPredám dámske korčule značky
Fila, veľkosť EÚ 40/ dĺžka chodila
25,5 cm. Korčule sú ako nové,
obuté asi 3 krát. Pôvodná cena
bola 90 € . Len osobný odber
Martin. Pri rýchlom jednaní možná
dohoda (50 €) tlf 0919 166 147. MT

ÄPredám elastický bavlnený čierny
set šortky + športový top vo
veľkosti M, na balení L, ale sú
menšie o jedno číslo, cena bez
pošty, preferujem prevod na účet
(15 €), viac info rada poskytnem tlf
0950 752 216. LV

ÄPredám bicykel Favorit vo veľmi
zachovalom stave, má blatníky,
pneumatiky má mäkké z dôvodu
dlhého nepoužívania. Je naozaj
ve ľmi pekný.  Pr i  ser ióznom
jednaní dohoda možná (dohodou)
tlf 0949 248 955. NR

ÄPredám párovku nemeckých
brokovníc, značka Fürstenberg
Suhl v kalibri 16-16, brokovnice sú
sčíslované v zlate na baskuli,
predpažbí a hákoch, pušky sú
úp lne  iden t ické ,  čo sa  týka
zauhlenia pažieb, dĺžky, čokovania
a ostatných technických para-
metrov, jedna aj druhá broková
dvojka je vo výbornom technickom
stave .  Bo l i  len  min imá lne
používané, hlavne sú úplne čisté,
majú vyhadzovače a pažby z
výberového dreva, ide o pár
zbe ra te ľských  a  reprezen-
tatívnych. Nutný zbrojný preukaz
(5.000 €) tlf 0903 848 382. MA

ÄPredám Rocker Mode, rok 2020.
B icyke l  má cca  2  týždne,
najazdených 100 km, spravený
servis po 100 km. Stav 99%. Cena
nového 1 099 € , moja (950 €),
malej dohode sa nebránim, ale
bicykel je ako nový. Pre viac info
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napíšte e-mail na: firos1998@
gmail.com. Preferujem e-mailovú
komunikáciu, prípadne volať až
po 17. hod., ďakujem (950 €) tlf
0918 282 712. NM

ÄPredám lukostrelecké terče - 3D
lovecké terčovnice, terče zvierat v
životnej ve ľkost i, vhodné na
lukostreľbu aj streľbu z kuše.
Zväčša majú repasované kill zóny
- špeciálnym lukostreleckým
mater iá lom, resp.  sú i  málo
dostrieľané zvieratka bez potreby
oprav. Za super výhodnú cenu -
väčšinou cca 30 - 50% z pôvodnej
ceny podľa stavu terča. Veľké 3d
zvieratá - ľadový medveď (149 €),
h roch  (149 €) ,  t iger  (99  € ) ,
snehuliak (99 €), vlk veľký (109 €),
ležiaci jeleň (99 €) (28 €) tlf 0944
067 208. DT

ÄPredám pár mesiacov používané
detské/ dámske korčule značky
Worker, vo veľmi dobrom stave (15
€) tlf 0911 385 590. TN

ÄPredám štvortaktný lodný závesný
motor japonskej výroby Tohatsu 5
HP, krátka noha, vodou chladený,
spiatočka, malá spotreba, tichučký
chod, 10 l nádržka, vhodný na
gumák ,  p ram icu ,  na j .  má lo
motohodín, spoľahlivý, výborný
štart, stál 1470 €, teraz (650 €) tlf
0905 241 078. LM

ÄPredám nový puškohľad Comet 3-
9x32EG, s 22 mm montážnou
jednotkou - možnosť vymeniť za
11 mm. Zámerná osnova je v
druhej fokálnej rovine, má dvojaké
podsvietenie, červené a zelené,
š i r oké  zorné  po le ,  p lne
antireflexný, hmle a vode odolný,
kryt optiky. Dĺžka 290 mm, O 40
mm a O 38 mm, tubus O 25 mm,
váha 0.435 kg aj z montážou (28
€). Záruka! Osobný odber alebo
poštovou dobierkou + 3,90 €) tlf
0951 179 909. ZA

ÄPredám nový turistický batoh.
Objem 65 l, nastaviteľné popruhy,
vystužený chrbát. (30 €) tlf 0907
440 510. SB

KÚPA
ÄKúpim bežecký pás Excel Run ( +

4915 141 347 340.

ÄKúpim bejzbalovú palicu ( 0951
148 138. BB

ÄKúpim Eos 3.50lb Fox (50 €) (
0951 177 266. BA 

Som rozvedený, hľadám
staršiu ženu 50 - 67, na disk-
rét-ne stretnutia naplnené ne-

hou, pohladeniam a
vášnivému milovaniu. Len

BA   ( 0944 569 845.

H¾adám priate¾a, rada by som sa pre-
chádzala vo dvojici. Som 43-roèná,
slobodná, bez záväzkov. Rada plávam,
èítam, ma¾ujem. Budem rada, ak mi od-
píšeš ( 0903 932 218. BA

Som jednoduchá žena, h¾adajúca nový
život mimo podvádzajúcich mužov v
mojej krajine, h¾adám iba niekoho, kto
má záujem o nieèo vážne a h¾adám
manželku, ktorá nie je online hranie.
rachaelwalker33@ yahoo.com

Sympatická èervenovláska, pri sebe,
bezdetná, h¾adá vážny vz�ah a muža
na výlety a spoloèný život. Som milujúca,
milá, dobre vyzerajúca žena, rada
chodím na turistiku, rada periem, žehlím,
varím a upratujem. Koho h¾adám? Lásku
na celý život, muža ktorý sa bude ku
mne dobre chova�, bude ma milova�,
bude zabezpeèený, bude ma� dom,
bude chodi� so mnou na výlety ( 0944
391 427. 

Máš ve¾kú chalupu, v ktorej sa sama
cítiš a trávnik na záhrade ti nemá kto
pokosi� ? Na terase kávièku si nemáš s
kým vychutna�? Boli �a celé telo od tvo-
jej práce? Možno sa tu práve teraz
objavil èlovek, pri ktorom sa nebudeš
cíti� sama - záhrada oživne, telo sa po
profesionálnej a prijemnej masáži do
života preberie. Ja na dvore auto mám,
tak ku tebe, ak budeš, chcie� zavítam.
Na bankovom konte však nula svieti
nejaký ten èas a o prácu som prišiel
nechtiac. Ak nieèo podobné by ti pomo-
hlo - skús napísa�. Pablo ( 0944 344
366. BA 

H¾adám nejakú milú babu od 20 do 30
rokov, môže by� aj mamièka. Ja mám
23, som slobodný, najlepšie z okolia Žil-
iny, píšte, volajte ( 0940 202 918. 

Poh¾ady, 61-roèný, 178/ 85, š�astne
rozvedený, h¾adá štíhlu, sympatickú a
úprimnú priate¾ku od 48 do 56 rokov, na
pekný vz�ah. Som znamenie Rak. Die�a
nie je prekážkou. Stredné Slovensko (
0908 817 261. 

H¾adám ženu so srdieèkom na dlani,
ktorá sa nebojí milova�, prijíma� lásku,
dotyky, tulenie. Ozvi sa, som tu ( 0948
040 069. 

Som 20-roèný chalan a ešte som štu-
dent. H¾adám si frajerku na dlhodobý
vz�ah, ktorej až tak nezáleží na
vzh¾ade, mám trošku nejaké to kileèko
navyše, ale ak ti to neprekáža, ozvi sa.
Frajerka by mala ma� od 15 do 25
rokov. P.S. mám rád sex a som panic. Ak
bude väèší záujem, je možnos� vydraži�
moje panictvo. Som z Bratislavy. Kon-
takt: zarajuro22@ gmail.com 

H¾adám reprezentatívnu ženu do voza
aj do koèa, ktorá vie aj dáva�, nielen

bra�. H¾adám lásku a porozumenie. Ak
si to práve ty, tak mi napíš: riar@ at-
las.sk 

50-roèný Bratislavèan h¾adá priate¾ku
( 0910 699 572.

PREDAJ
ÄPredám nový traktor Zoomlion/ 18,

45-koňový, prevodovka manuálna
4-rýchlostná (dohodou) ( 0940
780 040. 

ÄPredám hrozno Cabernet Sauvi-
gnon, v Štúrove, 1000 kg (0,70 €)
kg. Najnižšie množstvo na predaj
je 300 kg. Termín zberu dohodou
( 0905 886 858.

ÄPredám domáci cesnak jesenný,
na sadenie aj na konzum. Cena za
I. triedu (4 €) kg. Cena za II. triedu
(3 €) kg ( 0908 683 130. 

ÄPredám vretenovú kosačku Field-
mann FZR 1010, zakúpenú 09/
2019, v záruke. Použitá bola 2 x na
rozlohe 30 m2 - ako nová! Záručný
list a všetko príslušenstvo vrátane
krabice (35 €) ( 0905 964 130.
NR

ÄPredám nový kurín pre 4 - 10 ks
sliepok, vyrobený z vysoko kvalit-
ného smrekového dreva. Drevo je
napustené hnedou farbou. Na
spodnej časti domčeka je OSB
doska,  k to rú  umožňuje jed-
noduché čistenie. Domček má
odklápaciu strechu (125 €) (
0950 456 469. TS

ÄPredám mrazené myši a potkany,
vhodné ako potrava pre plazy,
fretky a dravé vtáky. Osobný odber
KE a okolie, alebo v rámci SR
kuriér (12 €), možnosť bezplat-
ného doručenia do PO a MI (
0914 702 859. KE

ÄPredám domáce pižmové kačičky
aj káčerov, vhodných na ďalší
chov alebo na výkrm. Kačička váži
cca 2,8 kg a káčer cca 4,5 kg a
viac. Kačice sú odchované čisto
len z domácej úrody. Cena kačička
(9 €) ks a káčer (13 €) ks. Okres
KN, NZ. Bližšie info rád poskytnem
aj na ( 0903 847 421.

ÄPredám 10 - 20 cm vysoký, ročný
paw paw stromček v kvetináči.
Paw paw, a lebo po lat insky
Asim ina  t r i loba  je  ďa lšou  z
exotických rastlín, ktoré za vhod-
ných podmienok môže pestovať
(6) ( 0917 427 815.

ÄPonúkam na predaj voľno korenné
ročné sadenice čiernych a čer-
vených ríbezlí. Výška 40 - 90 cm.
Posielam aj na dobierku (1,80 €)
( 0903 763 534, ak nezdvihnem
hneď, zavolám späť.

ÄPredám veľkokveté sirôtky a črep-
níkové klinčeky. Množstevná
zľava. Iba osobný odber ( 0903
279 554.

ÄPredám karburátor + sadu tesnení
na kosačky s motorom Briggs &
Stratton 450E (20 €) ( 0903 510
656. BR

ÄPredám benzínovú kosačku MTD
WST 5522, je ešte v záruke. Záber
56 cm, motor 159 ccm, výkon 3,2
HP, oceľ. podvozok. Kosí trávu až
do výšky 1 m. Pôvodná cena 345
€, predám za (170 €) ( 0915 834
404. ZA 

ÄPredám novú, nepoužitú bubnovú
šklbačku hydiny. Pôvodná cena
400 €, teraz (300 €) ( 0918 461
721. MA

ÄPredám doživotne nerozbitne
prepravky na hydinu.. králikov
bažantov a iné.. 200 kus. (za kút 40
€) ( ( 0905 364 817. LV 

ÄPredám pšeničnú slamu, guľaté
balíky 160 cm (dohodou) ( 0903
727 210. LV

ÄPredám ošípanú z domáceho
chovu, váha 200 kg (2 €) za kg živej
váhy, možnosť odberu aj polky,
Ružomberok  a  oko l i e  (
0911405730. 

ÄPredám 9-mes. býka, cena živá
váha (3.50 €), dohoda ( 0949
413 790. CA

ÄPredám malotraktor TZ-4K-14K
po generálnej oprave, všetko fun-
guje (3.300) ( 0949 518 043.

ÄPredám rotavátor Einhell, občas
používaný, zachovaný (100) (
0903 763 256.

ÄPredám jahnice romanovských
oviec, narodené v apríli 2019,
vhodné na pripustenie ihneď. Ďalej
baránky i jahnice narodené v apríli
2020, do chovu aj na vypásanie. K
odberu ihneď v Lužné u Vsetína,
pokiaľ to nebude ďaleko, môžem aj
doviezť ( +420 602 715 746. CZ 

ÄPredám kravu po štvrtom otelení.
Momentálne je pripustená. Bližšie
informácie poskytnem telefonicky
alebo osobne (800 €) ( 0915 216
779. ZC

ÄPredám pony žrebca kľudnej
povahy, začipovaný, výška v ko-
hútiku 115 cm, iba vážny záujem a
tomu, kto aspoň trošku rozumie
spolupráci s koňmi (dohodou) (
0944 385 265. SA

ÄPredám zakrslé králiky, zvyknuté
na deti. Možnosť vidieť oboch
rodičov (20 €) ( 0904 268 342.
HC

ÄPredám domáci jesenný cesnak,
úroda 2020, vrkoč a kusovka, cena
(7 €) za kg ( 0917 230 253. HC

ÄPredám 3-ročnú bubnovú kosačku
s pojazdom, 4-taktný motor Hecht
OHV, 173 ccm (450 €) ( 0905
566 929.

ÄPredám kosačku, naposledy išla,
teraz nechce naštartovať (30) (
0919 231 876.
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ÄPredám rôzne druhy hrozna,
vhodné na víno, cca 600 kg (0,50
€) kg, pri rýchlom jednaní dohoda
možná ( 0948 723 272.

ÄPredám plastové sudy 50 l ,
vhodné na kvas, obilie, pomyje (10
€) ( 0907 245 570. PO

ÄPredám úle pre odložence, B10,
obsahujú odnímateľné varoa dno,
nádstavok, strechu (30 €) ( 0917
230 253. HC 

ÄPredám 2 kamerunské barany.
Len osobný odber (45 €) ( 0944
033 427. CA

ÄPredám odstavčatá čistokrvnej
mangalice z voľného chovu (80 €)
( 0905 616 063. HC 

ÄPredám štartér Briggs & Stratton
Classic  Spr int 3,5 KM Plas.
Vhodný pre modely Briggs & Strat-
ton Využitý materiál - kov + plast.
Priemer 123,7 mm. Vzdialenosť
medziotvorov 124 mm (15,99 €) (
0944 776 481. KN

ÄPredám elektrickú kosačku Makita
ELM 3320 (135 €) ( 0949 063
124. NZ

ÄPredám domáce vykŕmené kačice
s veľkou pečienkou a prijímam ob-
jednávky na domáce vykŕmené
kačice ( 0905 413 121. SA 

ÄPredám strunovú elektro kosačku,
je v skvelom stave, používaná len
párkrát (5 €) ( 0904 265 481. ZA

ÄPredám Vari  systém. Ťažná
náprava, kosačka lištová a ro-
tačná. Pohonná jednotka + ro-
tavátor, jednoradličný pluh sta-
viteľný a ďalšie príslušenstvo,
prosím SMS (1.500 €) ( 0908
814 531. RV

ÄPredám krásneho jednoročného
capa (50 €) ( 0948 897 999. LV

ÄPredám malotraktor TK 14 aj s
príslušenstvom, len spolu, jedno-
valec, vymenený valec, spojka, k
nemu je vlečka, valec, riadkovač,
pluh Pon 25, brány, rotavátor, TOP
stav (3.600 €), končiaca platnosť
„C“ značky, ale dá sa prihlásiť na
farmárske „F“ značky ( 0905 427
707.

ÄPredám tuje Smaragd, priamo od
producenta - SK, predávané ako 1.
tr., krásne, husté a zelené, 60 - 70
cm (2.80 €) kontajnerové, 100 -
110 cm (5 €), kopané 110 - 120 cm
(5.5 €), kopané 135 - 145 cm (7 €),
kopané 160 - 175 cm. Dovoz po
celej SR za doplatok. Max cena do
BA je 20 € ( 0940 154 001. MI

ÄPredám odstavčatá. Váha 25 až
30 kg (80 €) ( 0908 578 864. HC

ÄPredám motorovú kosačku Hecht
SWB 549 ( 0903 472 621. 

ÄPredám krásne, kozy: dvojročnú,
bledohnedú, bezrohú - veľmi do-
brú dojku (90 €) a štvorročnú, ro-
hatú hnedú, dobrú dojku (90 €)
alebo podľa osobného výberu - do-
hodou. Dolné Srnie 216 (90 €) (
0907 497 140. NM

ÄVymením malotraktor domácej
výroby, osadený motorom Avia
A31, 4 žhavič. Traktor sa nikde
neláme, má silné šasi, chytá veľmi
dobre aj v zime bez problémov,
výborne sprevodovaný, má 2
prevodovky, bol využívaní len na
dovoz dreva, dávam k tomu veci k
hydraulike, má aj ramená, piest
atď., len pozapájať. Vymením za
nejaké teréne vozidlo bez TP a
ŠPZ, štvorkolku alebo auto bez
prepisu ( 0948 304 112. NO

ÄPredám nové kolesá s diskami
6,00-12 (za pár 105 €). Pošlem
kur iérom na dobierku alebo
osobný odber ( 0940 972 341.
HN

ÄPredám malotraktor domácej
výroby, základ je motor Major 30,
zadná náprava V3S s uzávierkou.
Traktor má hydrauliku a kompletné
príslušenstvo: pluh dvojak, kul-
tivátor, grimel, brány a sejací stroj,
plne funkčný, vrátane príslušen-
stva. Dôvod predaja - vysoký vek
majiteľa (1.900) ( 0907 429 607.

ÄPredám Agzat prevodovku s 3
vývodovými hriadeľmi, kultivátor,
vyorávač zemiakov, pluh (doho-
dou) ( 0940 880 683. BN

ÄPredám tuje smaragd, gold sma-
ragd, vavrínovec, tis, hrab rastliny v
prvotriednej kvalite s optimálnym
koreňovým balom v nasledovných
rozmeroch: 10, 30, 70, 100, 120,
150, 160, 170, 180, 200 cm. Mo-
mentálne akcia na uvedené tri
rozmery: 80 - 90 cm (3,5 €), bežná
cena 5 €, kontajner, 70 - 80 cm (3
€), bežná cena 3,5 €, kontajner,
110 - 120 cm (7 €), bežná cena 10
€ bal. ( ( 0910 163 377. NR 

ÄPredám doma robený malotraktor,
diesel motor TK12, smerové
brzdy, hydraulické čerpadlo. Pri
serióznom jednaní pridám pluh
(500) ( 0951 336 570.

ÄPredám alebo vymením za koz-
ičku polročného capka hnedej
farby, vhodný na chov, prípadne
možná dohoda  vo  fo rme
darovania ( 0903 136 819. SC

ÄPredám 8-týždňové zakrslé Teddy
králiky (10 €) ( 0915 229 120. MT

ÄPredám mladé japonské prepelice
z regis trovaného chovu. Už
znášajú vajíčka. Sliepočka (3 €),
kohútik (2 €) ks. Taktiež ponúkam
prepeličie vajíčka (0,10 €) ks (
0903 659 741. SE 

ÄPredám malotraktor domácej
výroby, treba ešte doladiť pár
kozmetických úprav ( 0902 895
730.

ÄPredám Svätovavrinecké Müller
Vertlín ( 0908 530 520. 

ÄPredám jačmeň z tohtoročnej
úrody. Po dohode možný dovoz v
okrese KK, PP, SL ( 0917 395
303. 

ÄPredám rôzne kaktusy. BA (
0905 691 593.

ÄPredám malotraktor domácej
výroby, motor 1203, náprava V3S,
s uzávierkou, medziprevod cez
ozubené kolesá v olejovej skrini,
nové pneu R20, hydraulika, treba
dorobiť len drobnosti (1.100) (
0904 044 233. 

ÄPredám svätovavrinecké Müller
Vertlín ( 0908 530 520. 

ÄPredám jačmeň z tohtoročnej
úrody. Po dohode možný dovoz v
okrese KK, PP, SL ( 0917 395
303. 

ÄPredám rôzne kaktusy. BA (
0905 691 593.

ÄPredám zemiaky ružiaky (za kg 40
centov ( 0918 570 973. 

ÄPredám jablká na kvas (za kg 0.25
€) ( 0902 711 112.

ÄPredám elektrický rotovátor na 380
voltov. 50 metrov kábla je s ro-
tavátorom, za (100 €). Je vhodný k
domu na obrábanie pôdy ( 0949
235 502. 

ÄPredám zúžené nápravy, šírka 96
cm,  s  e lek t romagnet ickou
uzávierkou, na výrobu malotrak-
tora. Jedna s kolesami (110 €),
druhá bez kolies (90 €). Pri kúpe
oboch (180 €) ( 0903 947 917.

ÄPredám benzínovú kosačku Riwall
RPB 510 kupovanú 6/ 2020 v OBI.
Bola 1 x použitá, je ako nová.
Pôvodná cena 115 €. Malá dohoda
na cene možná pri rýchlom jednaní
(80) ( 0917 165 056. 

ÄPredám elektrickú kosačku značky
AL-KO (45 €) ( 0905 581 393.

ÄPredám dvojnožové kosacie
zar iaden ie  pod t rak to rovú
kosačku, bez nožov, záber 100 cm
(80 €). Možno ho prispôsobiť aj
pod alebo za klasický traktor. Mám
k nej aj spúšťací mechanizmus
(80) ( 0903 947 917. 

ÄPonúkam na predaj zemiaky
odrody Wega (40) ( 0940 957
174.

ÄPredám krásne zdravé tuje occ
smaragd pestované v kvetináči, 2 l,
výška 65 - 75 cm, merané bez
kvetináča (za kus 3.10 €) ( 0911
114 500.

ÄPredám výkonný drvič na všetko
ovocie a zeleninu výkon 3 kW, 400
V, 100 kg postrúha cca za 1 min.
(550 €) pošlem aj na dobierku (
0905 123 616.

ÄPredám kvalitné zemiaky Made-
laine, Terka, Tosca, svoje nie.
Poľské na zimné uskladnenie a
sadbové cena za konzumné (0,50
€) kg a sadbové (0,60 €) kg (
0902 618 865.

ÄPredám hrozno svätovavrinecké
(45 cent/ kg), príp. dohoda. Podľa
potreby viem zabezpečiť aj zom-
letie ( 0907 485 942. 

ÄPredám sadenice čučoriedok, 70
cm, druh chandler, bluegold, Duke,
v Prešove donesiem plus dohoda
(4) ( 0919 404 457. 

ÄPredám hrozno - Pálava, Ruland-
ské šedé, Rulandské modré,
Frankovka modrá, Cabernet Sau-
vignon ( 0908 701 862.

ÄPredám tuju smaragdovú, výška
od 70 do 110 cm, len osobný odber
(2 €) za kus ( 0903 348 511. 

ÄPredám domáce zemiaky na
sadenie, odroda Marabel, ručne
triedené (za kg 0,60 €). Žiar nad
Hronom a okolie ( 0907 483 174.

ÄPredám drvičku, ktorá drví do 9
cm konáre, top stav, meranie
moto hodín, momentálne má 2
moto hod (890) ( 0902 867 628. 

ÄPredám priesady jahôd (0,40 €)/
ks. Možný osobný odber, pri
väčšom množstve dovoz do celej
SR ( 0907 813 025. 

ÄPredám jačmeň (15) ( 0949 372
416.

ÄPredám hydraulický preš na
hrozno, 12 t. Repasovaný. Top
stav.  Ve ľká l ia t inová platňa
dvíhaná 12 t heverom. Kôš má 53
l z dubových lát. Iba osobný odber
(250) ( 0910 183 143.

ÄPredám pšenicu (15 €) meter (
0944 561 382.

ÄPredám zánovnú nevyužitú mo-
torovú kosačku Hecht 540. Záber
40 cm, kovové šasi, motor 123
ccm, po prvej výmene oleja,
používaná max. 5 - 6 motohodín
( 0908 725 281.

ÄPredám oborávač zemiakov (
0918 863 196.

ÄPredám ťažký jednostranný pluh,
vynikajúci, hlavne na hlbšiu orbu
(39) ( 0915 804 887.

ÄP onúkam saden ice  jahôd,
neznáma odroda (za kus 0,20 €).
Zasielam aj na dobierku ( 0903
763 534 - ak nezdvihnem, za-
volám späť.

ÄPredám levanduľu - levanduľa an-
gustifolia hidcote blue, vo väčšom
množstve. Veľkosť črepníka 21 -
23 cm. Levandu ľa je mrazu-
vzdorná trvalka vhodná do našich
podmienok ( 0905 817 046.

ÄPredám nový výkonný drvič na
všetko ovocie a zeleninu, výkon 3
kW, 400 V (550 €) možnosť do-
praviť až k vám ( 0905 123 616. 

ÄPredám lis na hrozno spolu s dre-
veným súdkom. Cena možná aj
dohodou. Len osobný odber v BA
(100) ( 0910 706 802.

ÄPredám mladé včelie rodiny bez
úľov, 10-rámikové, s tohtoročnými
matkami. Sú zakŕmené a pre-
liečené, pripravené na zimu.
Rámiková miera CS 37 x 30. Cena
teraz (120 €) rodina. Na jar bude
(150 €) ( 0915 818 493.

ÄPredám ovos (15) ( 0918 405
804.

ÄPredám kŕmnu repu Jamon (12 €/
100 kg) ( 0903 497 541.

KÚPA
ÄKúp im  funkčné š tar tovac ie

zariadenie na krovinorez Grizzly
MTS 34 ( 0907 420 540.

ÄKúpim britského krátkosrstého
kocúrika s PP. Prosím ponúknite
( + 353 894 950 864.
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ÄKúpim od skúseného chovateľa
samičku papagája Alexandra
malého, za účelom domáceho
miláčika a maznáčika k dospelej
osobe. Mám skúsenosť 10 rokov s
chovom koriel. Požadujem: krúžk-
ovaná, odchov 2020, certifikát
DNA, ručne dokrmovaná. Na-
jradšej Lutino. Ak by však bola iná
farebná mutácia, prosím o foto,
možno zmením názor. Čakám na
ponuky - Západné Slovensko (
0950 502 245. NR

ÄKúpim alexander malý - lutino
samicu, 2018 a staršiu, do chovu.
Rešpektujem vašu cenu ( 0917
349 383. PK

ÄKúpim chovného samca eklektus
polychloros, pevný krúžok, bez
vád. Ponuky spolu s foto ( 0907
724 439. PD

ÄKúpim 2 tony kŕmnej suchej
pšenice v cene do (15 €) q, aj s do-
vozom do Bratislavy II. Vrecia na
výmenu mám ( 0903 724 208.
BA 

PREDAJ
ÄPredám zváračku na okná, PVC.

Dobrý stav (1.800) ( 0911 828
209.

ÄPredám drevený pracovný stôl.
Najlepšie volať, dohodneme sa (
0902 737 498.

ÄPredám frézku, vhodná na plast,
hliník a drevo ( 0911 828 209.

ÄPredám kombinovanú hobľovačku
Sicar - zrovnávačka, prepúšťačka,
šírka 40 cm, motor standard 3 kW,
za príplatok motor 4 kW, za prípla-
tok dlabací suport, pripadne
žiletkový špirálový hobľovací valec
( 0903 705 745. 

ÄPredám kopírovaciu frézu KF 228
( 0911 828 209. 

ÄPredám pásovú pílu (150 €) (500)
( 0944 203 750.

ÄPredám frézu na drevo ( 0910
319 715.

ÄPredám vrchnú frézku + frézy na
rámy a výplne. Stopka priemer 12.
Nepoužívané (150) ( 0949 730
885. 

ÄPredám CNC frézu Weinig Uni-
control 6, komplet aj dopravníky.
Mám dve frézy (7.500 €/ ks), cena
za dva kusy - dohoda ( 0911 828
209.

ÄPredám hobľovačku, pílu, frézu,
d labačku ,  p repúš ťačku  -
zachovalá mašina značky Felder,
veľkosť valca 41 cm, 3 kW motor
380 V (3.300) ( 0907 911 102.

ÄPredám 2 cirkuláre, 1 fabrický, 1
doma robený, obidva majú stoly,
fabrický stojí roky v humne (
0904 178 696.

ÄPredám hobľovacie nože, 4 ks,
Pilana, 510 x 35 x 3. Čisto nové,
neboli používané ani naložené v
hobľovačke. Kvalitné, ešte z poc-
tivej výroby. Pošlem na dobierku +
poštovné ( 0949 679 962.

ÄPredám kvalitnú, doma vyrobenú
frézu na drevo, s príslušenstvom
(150) ( 0948 588 190.

ÄPredám cirkulár ( 0905 754 044.

ÄP redám š t iepac í  kuže ľ  a j  s
rotátorom, 3-tonovým, na štiepa-
nie dreva na bager. Štiepací hrot
má priemer 120 mm a dĺžku 450
mm po rotátor (450) ( 0949 329
405.

ÄPredám funkčný továrenský
cirkulár HOP66 na 400 V, výkon
motora 4 kW. Plus cca 25 m dlhy
kva l i tný  p r ipo jovací  kábe l .
Možnosť  vyskúšať .  Dohoda
možná (340) ( 0908 839 842.

ÄPredám stolársku dlabačku liati-
novej výroby, funkčnú (500) (
0905 569 395.

ÄPredám kombinovanú frézu ru-
munskej výroby, motor Delender,
dvojrýchlostný ( 0918 719 770.

ÄPredám benzínovú pílu zn. Move
kW 3.21 (90 €) plus dohoda (
0940 952 281.

ÄPredám kužeľovú štiepačku na 3-
bod za traktor, dôvod predaja -
nevyužitá ( 0902 186 296.

ÄP redám ko túčové k r ivkové
nožnice, poctivá stará CS výroba,
robustné, bezporuchové, do
hrúbky 4 mm (1.200) ( 0905 934
905.

ÄPredám modelársky sústruh
MN80 s kompletným, ešte ne-
použ i t ým pr ís lušens tvom.
Používal  sa len na stáčanie
komutátorov na el. rotoroch. Je vo
výbornom stave. Je k nemu
originál baliaci list z TOS Čelák-
ovice, z roku 1991 a originálny
manuál (3.500) ( 0903 955 896.

ÄPredám dvojstrannú pílu pok-
osovú, vhodná na drevo, plast,
hliník a železo (1.500) ( 0911
828 209.

ÄPredám plne funkčný buchar
(1.000) ( 0914 321 922.

ÄPredám používanú frézu Heckert
FSS 315, rok výroby 1978. Stroj
bol pred odpojením plne funkčný, z
prevádzkových dôvodov momen-
tálne odpojený (2.490). Pri rýchlom
jednaní dohoda možná ( 0905
316 808.

ÄPredám sústruh SV18 RD - 750
mm s plynulou reguláciou plus
príslušenstvo, pevná luneta, pohy-
blivá luneta, zadný nožový držiak a
sústružnícke nože (2.500) (
0905 712 535.

ÄPredám CNC Mazak QT 10 (
0948 146 095.

ÄPredám paketovací l is málo
používaný na farebné kovy (
0903 545 639.

ÄPredám Husqvarnu 65 l, plne
funkčný veterán, min. používaná,
nová lišta a reťaz (220) ( 0950
431 900.

ÄPredám úpinky: M10/ T12 (69 €)/
sada, M12/ T14 (78 €)/ sada, M14/
T16 (95 €)/ sada, M16/ T18 (118
€)/ sada, M18/ T20 (187 €)/ sada.
Posielam aj na dobierku za popla-
tok ( 0905 494 803.

ÄPredám používanú frézu Heckert
FSS 315, rok výroby 1978. Stroj
bol pred odpojením plne funkčný, z
prevádzkových dôvodov momen-
tálne odpojený (2.490) ( 0905
316 808.

ÄPredám funkčnú, nepoškodenú
stĺpovú vŕtačku TOS VS20 so stro-
jným posuvom + zverák, skľučidlo
a technická dokumentácia. Určená
k vŕtaniu, vystružovaniu, rezaniu
závitov ( 0902 124 585.

ÄPredám sústruh SV18 RD - 750
mm s plynulou reguláciou plus
príslušenstvo - pevná luneta, po-
hyblivá luneta, zadný nožový
držiak a sústružnícke nože (2.500)
( 0905 712 535.

ÄPredám momentový skrutkovač
Narex ESM 12, nový, nepoužívaný
(50 €) ( 0902 294 374. 

ÄPredám cirkulár MEZ Mohelnice
Czechoslovakia, fabrickej výroby,
v zachovalom stave, motor je 4
kW, pevná konštrukcia, funkčné
kolieska, rám sa skladá zo stola a
krosien (380) ( 0918 527 655.

ÄPredám pílu na kov továrenská
výroba, motor 2,2 kW, otáčky
2800, má aj zverák (100) ( 0904
256 212.

ÄPredám závitorez Narex (50) (
0905 272 377.

ÄPredám pracovný kovový stôl,
šírka 100 cm x 300 cm, výška 73
cm, hrúbka platne 8 mm. Kovový
stôl, šírka 120 cm x 250 cm, výška
75 cm, hrúbka platne 6 mm (150 €)
( 0944 611 270.

ÄPredám dvojstĺpový zdvihák elek-
tro - hydraulický, plne funkčný,
možnosť odskúšania, 4000 kg viac
info ( 0908 870 258. 

ÄPredám nakladač Volvo L45 (
0905 527 022.

ÄPredám kompresor Orlík 2- JSK
75, výkon 50 m3/ hod., 5,5 kW el.
motor, 300 l nádrž, kompletný, plne
funkčný (550) ( 0910 340 854.

ÄPredám Stihl MS 210, funkčná,
treba dostaviť karburátor plus nová
lišta je na nej a nová reťaz oblúk-
ová Stihl originál plus dohoda (200)
( 0907 181 524.

ÄPredám plne funkčnú elektródovú
zváračku na praktickom vozíku
(40) ( 0911 227 863.

ÄPredám veľmi silnú stolovú pílu,
cirkulár značky Scheppach Structo
5, používaná pri stavbe domu. Ja
na nej namontovaný profi vídiový
kotúč v hodnote 100 € ( 0915
639 328.

ÄPredám aku skrutkovač Hilti SD
5000 + nabíjačka a 3 x  aku-
mulátor, 1,6/ 2,6/ 3,3A. V cene aj
nadstavec SMD 57 (320 €) (
0911 644 870.

ÄPredám stôl na zváranie, rozmer
1300 x 2600 x 700, váha cca 2,4
tony (550 €) ( 0908 147 356.

ÄPredám turbo na stroj K 700 - Ki-
rovec, je nové, zabalené v krabici
(350 €) prípadne dohodou, pošlem
aj na dobierku, posielam aj do
Českej republiky ( 0905 300
261.

ÄPredám vodiacu kladku na lanové
navijaky lesné alebo off road, prie-
mer kladky 120 mm, rozmer 120 x
215 x 45 mm, max. hrúbka lana 20
mm, kladka uložená na dvoch
ložiskách (55) ( 0944 209 955.

ÄPredám štiepačku, elektrický mo-
tor 2,2 kW s prevodovkou, výk-
onná, jednoduchá obsluha (350)
( 0949 822 912.

ÄPredám málo používanú motorovú
pílu, nový pás, plne funkčná. Cena
dohodou ( 0944 315 432.

ÄPredám plne funkčný, hydraulický
piestový motor, výrobca Bruening-
haus Hydromatik, typ A2FM32/
61W, obojsmerný, 32 ccm, max.
ot. 6000/ min. podľa množstva
oleja, ktorý dodáte, max. tlak 400
bar, 178 Nm, 9,5 kg, hriadeľ má 30
mm, výborný stav (80) ( 0910
801 108.

ÄPredám sústružnícke nože 12 x 12
s 10 ks vymeniteľnými plátkami
(50) ( 0903 169 049. 

ÄPredám reťaz, nová, nepoužitá,
dĺžka cca 3 m (27 €). MA - okolie
osobne, alebo pošlem, zasielam aj
do ČR ( 0905 300 261.

ÄPredám hriadeľ na cirkulár, kom-
plet s remenicou ( 0918 019 474.

ÄPredám mob i lnú montážnu
plošinu, nosnosť 500 kg (400) (
0917 668 656.

ÄPredám stolovú pílu na drevo, po-
domácky urobenú, porez do cca
10 ccm, je na 400 V (180) ( 0948
726 457. 

ÄPredám ručné čerpadlá nemeckej
výroby, za 1 kus (10 €), za 2 kusy
(20 €) ( 0905 867 566.

ÄPredám Husqvarnu 545 profi. Je
skoro ako nová, bola používaná 1
krát v roku na pílenie dreva, a to je
aj dôvod predaja - nemá využitie
(300) ( 0948 011 552.

ÄPredám kotúčové pílu, málo
používanú (50) ( 0940 839 466.

ÄPredám motorovú pílu Husqvarna
460 Rancher, 60,3 ccm, 2,7 kW.
Plné funkčná, zachovalá, málo
používaná. K píle dám aj novú
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originálnu lištu (280) ( 0905 890
449.

ÄPredám kotúče na pílu, cirkulár,
veľké aj malé, mám viac kusov,
rôzne veľkosti (25 €) ( 0940 269
378.

ÄPredám funkčný cirkulár so
stolom, kotúčom a s motorom, 380
V, dohoda možná, je uložený v
Pribete ( 0908 787 933.

ÄPredám kúrenárske obehové čer-
padlo (40) ( 0903 795 337.

ÄPredám ručné píly na drevo.
Rozmer veľkej obojručnej 103 cm
(8 €), s drevenými rukoväťami (8
€), kratšia modrá 83 cm (7 €),
hnedá  z lode jka  46  cm s
vymeniteľnými plátkami (4 €) + do-
bierka, dvojručná píla bruchatka
(18 €), píla na kvádre/ porfix (9 €) +
dobierka ( 0902 716 990. 

ÄPredám na opravu alebo na súči-
astky motorovú pílu Ole Mac 942
bez lišty a retiazky, nejde naštar-
tovať (15) ( 0905 169 727. 

ÄPredám používanú, plne funkčnú,
príklepovú vŕtačku zn. O.K Z1J-
KE2- 13, 0 - 2800 ot./ min., 710 W
(20) ( 0901 920 600.

ÄPredám striekaciu pištoľ Wagner
W590 Flexio. Kúpená minulý rok
2019, ešte v záruke. 2 x použitá,
plne funkčná. Kompletné balenie.
Posielam aj na dobierku (160) (
0949 624 540.

ÄPredám ponorku s príslušen-
stvom (450 €) ( 0918 388 036.

ÄPredám tig zváračku Kemmpi, u
mňa vôbec nevyužitá + horák,
hadica na argón a + argónová fľaša
s budíkom ( 0907 923 219.

ÄPredám sk ru tkovač  na
sadrokartóny zakúpený dňa
16.9.2019 v autorizovanej predajni.
Záruka predĺžená na tri roky, dôka-
zom aj záručný list. Balenie obsa-
huje st ro j ,  2 x  batér ia 3 Ah,
nabíjačka a 3 x predĺžený bit PH2
(320 €). Možnosť predaja aj samo-
statného stroja bez nabíjačky a
batérií za (200 €) ( 0908 467 667.

ÄPredám kompresor, má 50 l
vzdušník, váha 42,5 kg, výška 63
cm, dĺžka 77 cm, šírka 43 cm, top
stav, olejový (160) ( 0902 867
628.

ÄPredám benzínové plávajúce čer-
padlo + 50 m hadice (200) ( 0905
895 779.

ÄPredám ručný moržovák na
kukuricu (15) ( 0905 534 178.

ÄPredám korunový vrtáky značka
Narex, nový, nepoužívaný, cena
spolu za 4 ks (80 €) ( 0949 899
059, pošlem aj na dobierku.

ÄPredám zváračku vo výbornom
stave, prepínanie na 380 a 220 V,
káble 4.5 m (50) ( 0944 936 289.

ÄPredám vibračný hrot do betónu
(150) ( 0907 990 990. 

ÄPredám kálačku, 4,2 kg, po-
prípade klin (10) ( 0918 45 064
240.

ÄPredám kliešte na drevo, výborný
pomocník  pr i  manipulác i i  s
d revom,  roz teč  250  mm (
091814 064 240.

ÄPredám vrták do zeme, nemeckej
značky Lumag, s priemerom 25
cm a výškou 80 cm, nový ( 0905
536 554. 

ÄPredám kalové čerpadlo + kábel

380 V s vypínačom, 2 ks hadice,
če rpad lo  p lne  funkčné,
nevyužívané, cena za všetko
komplet (90) ( 0950 578 895.

ÄPredám výkonnú benzínovú pílu.
D ĺžka  l i š t y  45  cm,  52  ccm.
Vzduchom chladený dvojtaktný
motor, brzda, balenie obsahuje
lištu, reťaz, kľúč (55) ( 0907 173
089.

ÄPredám motorovú pílu Husqvarna
142 v nefunkčnom stave. Píla
naštartuje, ale hneď zhasne.
T reba sa  na  ňu pozr ie ť  od-
born íkom, a lebo  použ i ť  na
náhradné diely (150). Dohode na
cene sa nebránim ( 0948 303
828.

ÄPredám rám na cirkulár s vrchným
stolom 110 x 80 s kolískou,
hriadeľom, vypínačom a kotúčom
( 0902 184 049. 

KÚPA
ÄKúpim novú motorovú reťazovú

pílu jednoručnú, odvetvovaciu.
Najlepšie 38 ccm, napr. HP25 -
Bratislava, Žilina, Martin, Senec.
Prípadne iba 25 ccm, ale lacnejšie
(55 €) ( 0940 386 429. SC

ÄKúpim LEX priamočiara píla, 950
W, SDS (35 €) ( 0944 149 242.
TS 

ÄKúpim funkčný motor na práčku
Indesit ITW 51052W. Cena doho-
dou, SMS ( 0907 671 733. TO

ÄNedaruje niekto alebo nepredá
automatickú práčku do (50 €)? (
0940 847 301. BA 

Ä


