
ÄPredám Mercedes Benz
GLK 220 CDI 4matic/ 13,
125 kW, 230 tis.km, Auto-
matická prevodovka. Auto
má poškodenú ľavú stra-
nu, je ľahko opraviteľné,
kapota nepoškodená, má
bohatú výbavu a nízku
spotrebu 6,5 l. Chróm pa-
ket. Dovoz, 1. majiteľ. Ser-
vis iba v Mercedese, kom-
plet história servisu. Mož-
ná dohoda (9-800 €) (
0944 061 151. BB

ÄPredám Škodu Octavia 1 -
1.6/ 01, 4 x 4, 55 kW, ben-
zín, STK a emisná kontro-
la do februára 2022. Výba-
va: Škoda Octavia; LX/
Comfort/ Basis. Motor
Aee, 1598 ccm, 55 kW, l4,
8V, benzín, 1 čelný airbag,
234 800 km (950 €) (
0908 314 843. KE

ÄPredám Ford Focus C-
Max 2.0 TDCi/ 04, 100
kW.  V o výbave  Gh ia ,
301800 km. Auto má vy-
hrievané kožené sedačky,
dažďový senzor, dotykové
rádio, automatickú klimati-
záciu, el. nastavovanie
šoférovej sedačky, el. ruč-
ná brzda, tempomat, mul-
tifunkčný volant, xenóno-
vé svetlomety, odnímateľ-
né ťažné zariadenie zapí-
sané aj v TP. Na aute bol
robený veľký servis pred 1
tis.km. Boli menené: 4 ks
vstrekovače VDO originál
- 1000 €, vstrekovacie čer-

padlo VDO originál nové -
900 €, - alternátor Denso
(2.000 €) ( 0903 356
872. LV 

ÄPredám krásny Volkswa-
gen Passat/ 08. Individu-
álny paket 2, Tdi, 125 kW,
170 PS.  Au tomat ická
DSG prevodovka, 220
tis.km, tmavohnedá meta-
líza. bi xenónové svetlo-
mety, solárny šíber na do-
bíjanie baterky vyhrievané
zadné sedačky, multi-
funkčný kožený volant, vy-
hrievané predné aj zadné
sedačky, tempomat, pa-
lubný počítač, ABS, ESP,
4  x  e l .  okná a  zrkadlá
(5.350 €) ( 0911 531
087. HC

ÄPredám Ford C-Max 1.6
TDCi/ 09, 74 kW. VIN:
WF0EX XGCDE 9A29
339 142570 km, biely,
1560 ccm Euro 3, ABS,
airbagy, centrálne zamy-
kanie, ESP, immobilizér,
palubný počítač, tempo-
mat, hliníkové disky, rádio
+ CD, EK, STK, airbag
spolujazdca, vodiča, boč-
né vpredu (2.999 €) (
048/ 428 50 00. BB 

ÄPredám Škodu Fabia 1.6/
11, diesel, 204 tis.km, po
výmene rozvodov, všet-
kých filtrov, STK do 11/
2021, palubný počítač,
elektrické okná, klimatizá-
cia. Vo veľmi dobrom sta-
ve, garážovaná (3.350 €)
( 0905 692 483. BB

ÄPredám spredu havarova-
ný Suzuki Swift 1.2 AC
GLX/ 15, 49 tis. km. VIN:
TSMN ZC72S 0052 3388.

EK platná do 10. 01. 2021,
1.majiteľ, kúpený v SR,
servisná knižka, STK plat-
ná do 10/ 01/ 2021. Vozid-
lo má SK EČ. Chladiče
KO. Airbagy, motor OK.
Po dohode možnosť odťa-
hu (4.900 €) ( 0915 833
575.

ÄPredám Ford Focus Kom-
bi 1.5 TDCi Duratorq/ 17,
120 k, Trend Power Shift,
88 kW, 1499 ccm, Euro 6,
b ie l y ,  A B S ,  a i rbagy ,
alarm, ASR, brzdový asis-
tent, centrálne zamyka-
nie, deaktivácia airbagov,
EBD, EBV, ESP, immobi-
lizér, Isofix, systém kon-
troly tlaku v pneumatikách
tpms, autorádio, bluetooth
Handsfree, diaľkové ovlá-
danie zamykania, el. okná
a zrkadlá (10.400 €) (
0948 555 889. BA 

ÄPredám Škodu Octavia
Combi II Z1 Elegance 1.9
TDI/ 07, 77 kW, 1896 ccm
diesel 198 tis.km, zelená
metalíza tmavá, som 2.
majiteľka. Auto je vo vý-
bornom stave, plne funk-
čné, so spoľahlivým moto-
rom a nízkou spotrebou.
Rozvody boli menené pri
152 tis.km v 3/ 2018, STK
a EK je platná do 8/ 2021,
olej a filtre menené pri 196
tis.km v 8/ 2020. Je obuté
na letných pneu - plech +



puklice, Dunlop 195/ 65 R15, v
rovnakom rozmere sú v cene aj
zimné pneu na plech. diskoch. V
kufri je rezervná pneu s náradím
(3.999 €) ( 0907 056 449. PD

ÄPredám BMW Touring 330 dX/
03, 212 tis.km 4 x 4, 2926 ccm,
150 kW, alarm, airbagy, posilňo-
vač riadenia, ABS, DSC, autorá-
dio, centrálne zamykanie, elek-
trické zrkadlá, CD menič, diaľko-
vé ovládanie zamykania, hliníko-
vé disky, hmlovky, immobilizér,
palubný počítač, navigačný sys-
tém, strešný nosič, tempomat,
kožený interiér, tónované sklá,
vyhrievané zrkadlá, xenónové re-
flektory, rádio + CD, metalíza,
1.majiteľ, servisná knižka, neha-
varované (2.990 €) ( 0915 167
667. KE

ÄPredám Mazdu 3 1.6 16v Sport/
06, 6-ventil, benzín, 77 kW/ 105
koní, 135 tis.km. Čierna metalíza.
Model po facelifte. Nevyžaduje
žiadne investície. Auto je od prvé-
ho majiteľa, nefajčiar, servisná
knižka, letné a zimné prezutie,
obe sú na diskoch obuté (3.200 €)
( 0904 228 552. NR

ÄPredám BMW X3 Xdrive 20d/ 11,
A/ T F25 mod. 10, 275 tis. km,
automat, 4 x 4, 135 kW, 1995
ccm, 135 kW ABS, a irbagy,
alarm, centrálne zamykanie, de-
aktivácia airbagov, DSC, EBD,
EBV, ESP, immobilizér, Isofix,
parkovacia kamera, tpms, auto-
rádio, bezkľúčové štartovanie,
bluetooth, Handsfree, diaľkové
ovládanie zamykania, el. okná a
sedadlá (9.900 €) ( 0915 078
430. RS

ÄPredám Peugeot 3008/ 09, s vý-
konným benzínovým motorom
1.6 16 V, 110 kW. Bol ako nový
kupovaný na SK, model 2010,
originál 176 tis. km. 4 x el.okná,
el. vyhrievané zrkadlá, digitálna
dvojzónová klimatizácia. Pal. PC,
ABS, ESP, asistent rozjazdu do
kopca (5.500 €) ( 0940 808 666.
BB

ÄPredám Chevrolet Aveo 1.2 16v/
10, 82 tis.km, 1.majiteľ, kúpené
nové na SK, celú dobu garážova-
ný, nikdy nebúraný, je po servise,
bez jedinej investície. Úplná ser-
visná história do posledného kilo-
metra - servisná knižka. STK a
EK do 29.4.2022. Karoséria auta
bez škrabancov a hrdze, interiér
ako nový (2.790 €) ( 0944 683
481. PP 

KÚPA
ÄKúpim Mitsubishi Pajero II bez TP

a ŠPZ.  Podmienka:  d iese l ,
t r o j d v e r ové  k rá tk e ,  z adná

uzávierka, nezhnité, plne funkčné
( 0911 290 358. ZA

ÄKúpim Ladu Niva 4 x 4, pojazdnú,
odhlásenú, do (1.000 €) ( 0910
417 957. PD 

PREDAJ
ÄPredám Yamahu XS 650, mode-

lový rad 447, prvé prihlásenie
1980. Nakopávačka + elektrický
š t a r t é r .  M o t o rk a  j e  v  p lne
funkčnom a pojazdnom stave.
Motor štartuje na otočenie a beží
pekne. Brzdy aj tlmiče v poriadku,
dovezená, s TP na prihlásenie. V
pr ípade po treby po dohode
možno pripraviť STK, KO a prek-
lady. Možný dovoz k vám (2.850
€) ( 0908 921 723. RK

ÄPredám Yamahu Xv 1600/ 03,
Road Star - Wild Sta. Dovoz, na
prihlásenie, veľmi dobrý stav.
Pôvodný lak, najazdené 31 tis.
mí ľ ,  ve ľa doplnkov, opierka
s po lu ja z dc a ,  p ad ac í  r ám,
prídavné svetlá, výfuky, nád-
herný zvuk, sedlo mustang,
pripravená na sezónu nové pneu-
matiky, nový olej, nové brzdové
platničky, motorka môže ísť do-
mov po vlastnej osi. Rovnaký
model ako Wild star, podobná
ako VTX Harley Davidson, VN
2000 Vulkan, po dohode urobím
STK a kontrolu originality (5.450
€ )  ( 0905 146 238. Na SMS
neodpovedám. TS 

ÄPredám KTM SX 85/ 15. V do-
brom stave, veľa nových dielov, v
motorke motor robený pred 3
mesiacmi, viac na tel., cena do-
hodou (1.850 €) ( 0917 311 510.
TS

ÄPredám Kawasaki Z750 / 09, 45
tis.km, vo výbornom stave, 2 x
kľúče, originál lak, ladený výfuk
Leov ince  GP pro,  p lex iš t í t ,
padacie protektory a držiak
značky Barracuda, treba vidieť.
Dovoz, po dohode môžem pri-
hlásiť + 200 € (2.999 €) ( 0908
232 565. RS 

ÄPredám Suzuki GSXS 1000/ 19.
Pozor dočasná akciová cena!,
2680 km. Motorka bola kúpená
nová, bol spravený aj záručný
servis a namontované všetky
značkové doplnky. Tento rok na
motorke najazdené 200 km, ešte
vonia ako nová (8 550 €) ( 0908
656 780. NR  

PREDAJ
ÄPredám nákladné pneu, nové

protektory 315/ 80 R22,5 DY (188
€) ks s DPH, záruka 2 roky, po do-
hode možný bezplatný dovoz.
Vhodné na zmiešanú prevádzku
stavba - cesta, napr. na vozidlá Ta-
tra 815, Renault Kerax 420 8 x 4,
Iveco X-Way 8 x 4 x 4, Volvo FM
370, Iveco Stalic X-Way, Tatra
Phoenix, Renault Premium 370,
Iveco Eurocargo ML 190 EL28,
Man F2001 26.414 (188 €) (
0903 380 550. RK

ÄPredám Tatru 815 po celkové
opravě, plně funkční, 8-mi válec,
bez turba (dohodou( ( + 420 602
575 253. CZ 

ÄPredám autobus Setra S 417 GT-
HD/ 08, automat, 11967 ccm, 350
kW, 670 tis.km, miest 59. ABS,
ESP, ASR, automatická prevo-
dovka, klimatizácia, tónované sklá,
strešné okno, cúvacia kamera,
kamera schodíkov, 2 x video moni-
tor, WC s umývadlom. Stav dobrý.
Lokalita Bratislava (75.000 €) (
0905 203 973. BA

ÄPredám Tatru 815 + UDS 214.22/
89, autobagr 6 x 6, najeto 8 275
Mth, auto 4.013 Mth. Hmotnost 21
800 kg, nástavba motor Zetor 8604
+ hydr. Brueninghaus - DE, klimati-
zace, dokumentace, nemá mikro-
po jezd .  S k ladem.  Cena na
vyžádání. Možnost financovat ( +
420 608 244 780. CZ

ÄProdám Avii 31T/ 95, + IT Comet
135/ 2, Euro 1, STK 8/ 2019, revize
12/ 2017. Najeto 76 tis.km. Celk-
ová hmotnost 6.9 t. Výkon 65 kW.
Italská nastavba, turbo, zimní
žhavení, redukce, uzavěrky,
měchy - 5/ 18 nové 4 zadní za 20
tis., izolovaný koš, 6 x kovové
úložné boxy, úchyty na převoz
dlouhých tyčí (7.000 €) ( + 420
608 244 780 po-pá od 9. - 17. CZ 

PREDAJ
Predám kompletné kolesá z
vozidla Škoda 1203, rozmer
185 R 15 MP 300, 4 ks, sú v

80% stave, 1 kus (20 €).
Pneumatiky rozmer 6,50-16,

šípový dezén, spolu s
dušami, 2 ks (30 €/ ks), do-

hoda možná, stav 80%,
výška dezénu 17 mm (

0908 791 840. NZ 

ÄPredám Ford Fiesta EcoBoost Ti-
tanium/ 15, 74 kW, 87 tis.km, full
výbava, vyhrievané čelne sklo,
senzory, klíma, tempomat, Al
d isky, dovoz, neprihlásené,
vadný motor, dá sa naštartovať
(3.999 €) ( 0907 213 061. ZH 

ÄPredám diely na Citroen Jumper,
Peugeot Boxer, Fiat Ducato.
Bočné sklá, ľavá aj pravá strana,
všetky (50 €). Dvere ľavé a pravé
sú kompletné, nie sú ďugnuté ani
hnilé, z vonkajšej spodnej strany
streknuté gumoasfaltom, ku
dverám kľučky, spätné sklá a ta-
pacíre, cena za jedny dvere (30
€). Preferujem len osobný odber,
viac info na ( 0918 573 451. TO

ÄPredám Al disky 5 x 114,3 R18, v
zachovalom stave + letné pneu-
matiky 225/ 40 R18. Letné pneu-
matiky sú jeden pár na jazdenie
ešte 1 sezónu, za komplet sadu
(300 €), vhodné na Renault ,
Mazda, Hyundai, Kia, Honda,
atd. Šírka disku je 225 A ET je 42
(300 €) ( 0948 472 360. RK

ÄPredám havarovanú Toyotu
Aygo 1.0/ 12, 50 kW, 41 tis.km,
SK ŠPZ platná STK + EK. Motor,
airbagy OK. Vhodné na diely
alebo pre kutila (1.499 €). Do-
hoda na cene možná ( 0917
280 252. PK

ÄP redám repasované  servo
riadenie na VW Sharan, Ford
Galaxy, Seat Alhambra. Komplet
pretesnené, záruka 12 mesiacov,
cena platí pri výmene za vaše
staré, bližšie info po tel. dohode
(120 €) ( 0917 386 982. PN

ÄPredám novú zimnú sadu kolies,
vhodné na Kia Ceed/ Hyundai i30
aj iné RD 5 x 114,3 6,5j x 16
ET50, pneu Sailun 205/ 55/ 16
9 1H ,  d ez én  no v ý ,  sa da  j e
nafúkaná a vyvážená, s novými
ventilmi, komplet sada (529 €) (
0907 219 321. GA

ÄPredám na diely Škodu Rapid 1.6
Tdi, 77 kW, kód motora CAY, kód
prevodovky LHW, predná časť
vozidla sa predáva ako celok
(1.300 €), kolesá celá sada (250
€) ,  dvere  vod ičove (200 €),
os ta tné  (150 €)  kus ,  zadný
nárazník (100 €), zadne svetlá
(30 €) kus, motor komplet ustro-
jený (850 €), prevodovka (250 €),
sedačky celý set (100 €), kolenný

2 INZERÁT

Rozširuje Mediaprint Kapa GmbH a súkromná sie
. 
Registrácia:
Vydavateľstvo VOX® PRESS s.r.o., Ladomerská
Vieska 145, P.O.Box 20, Žiar nad Hronom, IČO: 46
175 865. EV 3007/09. Štruktúre vlastníckych vz
ahov vydavateľa periodickej tlače podľa stavu k
31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka nezmenená: vydavateľ VOX® PRESS s.r.o.

MK SR 67/ 90, MIČ 42 429.
ISSN 1335-4760. Objed-
návky plošnej inzercie na
ma i l :  inzerat@vox. sk,
0905168576.
Číslo účtu - IBAN:
SK90 5600 0000 0053 2692 7001

Reg.: MK SR - EV 3007/09, MIČ 42 429. ISSN
1335-4760. Objednávky plošnej inzercie: inze-
rat@ vox. sk, 0905168576.

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



airbag (100 €), volantový airbag
(120 €), pyro pásy (50 €), kus
čelné okno (20 €), ostatne veci
dohodou ( 0950 705 723. MT 

ÄPredám komplet ustrojený motor
z koncernu Volkswagen Group
2.0 tdi, 103 kW, kód motora CBA,
motor je kompletné, ustrojený,
len osadiť a jazdiť, cena motora
(700 €), táto cena platí, ak dáte
váš starý zadretý, ak nedáte na
výmenu, tak potom (970 €), motor
ma najazdené 163 tisíc, na motor
poskytujem záruku 3 mesiace,
dovez iem do vášho servisu
zdarma ( 0951 440 280.

ÄPredám predné blatníky na
Škodu Fabia vo farbe auta. Blat-
ník vo farbe zelená metalíza, kód
farby 9550 je v cene (99 €), úplne
nový diel. Posielame aj kuriérom
po celom Slovensku. Dodanie do
pár pracovných dní alebo podľa
dohody ( 0948 527 556. BB

ÄPredám komplet kolesá originál
Alutec Germany 5 x 112 R15 6J
ET43 + zimné pneumatiky Pirelli
Cinturato Winter 195/ 65 R15 rok
2017, hĺbka dezénu 8 mm, bez
poškodenia a prasklín. Bolo o ne
vždy dobre postarané - sezónne
skladovane v tme a každoročne
ošetrené. Kolesá boli vyvážené v
decembri minulého roku. Boli na-
hodené na Seate Leon, pasuje na
VW Golf, Škoda Octavia (280 €)
( 0905 661 779. PE

ÄPredám plechové disky z Toyoty
RAV4 2018.  R16 5  x  114,3.
Neopot rebované,  ma jú  pár
kilometrov, spolu 4 ks (90 €) (
0910 997 079. BA

ÄPredám zadné piate dvere na Su-
perb II combi, komplet ustrojené,
striebornej farby (350 €), ostatné
dv e re  (150  € )  kus ,  sk e le t ,
karoséria kompletná (350 €) (
0950 705 723. MT 

KÚPA
ÄKúpim zadný nárazník na Chrys-

ler Voyaguer ( 0950 488 278.
SC

ÄKúpim nepoškodené plechové
disky 6,5J r16 ET 45 5 x 114,3 (
0907 406 139. MT

ÄKúpim plne funkčný budík do
w220, S 320cdi, VIN: WDB220
02 51 A 3  94 05 6 ,  r . v  2004  -
A2205400147 - Q03 - SW 2403
HW 2703 ( 0903 019 654. ZV

ÄKúpim 1 orig. hliníkový disk na
V W  G o l f  4 ,  r o z m er  16 " ,  z a
rozumnú cenu ( 0950 685 795.
GA

ÄKúpim Audi 2.2 turbo, 5-valec. s2,
S4, 100, 200, pripadne nejaký iný
silný benzín. 4.2, v8, a8 atd.,
volvo 5-valec 2.3T. T5 ( 0902
245 252.

ÄKúpim Suzuki ltz 400 Raptor 700,
LTR 450, prípadne inú značkovú

štvorkolku, napr. Raptor 660,
700. Polaris, KTM, Yamaha,
H on da ,  K a w as a k i  L t r  450 ,
Yfz450, Trx, môže byť  pošk-
odená, nefunkčná, havarovaná.
Prídem ( 0902 245 252. 

ÄKúpim Suzuki Samurai, aj bez TP
a ŠPZ, prípadne aj iné 4 x 4, Mit-
subishi atd., celá SR ( 0902 245
252. 

PREDAJ
ÄTrenčín - priestranný 3-izb. byt na

ulici Pred Poľom, 72 m2 + balkón
a loggia, na 1. posch. tehlového
bytového domu, dve pivnice.
Garáž 22 m2 s montážnou jamou
cca 20 m od domu nie je v cene
inzerátu. Dispozične byt po-
zostáva zo vstupnej chodby,
jedálne s východom na balkón,
kuchyne s  komorou,  dvoch
nepriechodných izieb, obývačky
s východom na loggiu, kúpeľne a
samostatnej toalety. Byt je v
pôvodnom stave (89.000 €) (
0905 931 036.

ÄBratislava - 3-izb. byt na Iľjuši-
novej ul. v Petržalke, 69,50 m2, s
uzatvorenou loggiou, bytovka
kompl. zrekonštruovaná, byt sa
predáva aj so spoluvlastníckym
po d i e l om  na  z as t avanom
pozemku, bez ťarchy záložného
práva. Nachádza sa na 8./ 11
po s c h .  z a tep leného  z rek-
onštruovaného bytového domu
(169.000 €) ( 0904 910 142.

Ä Ilava - 3-izb. byt, 71 m2, centrum
mesta, škola, škôlka, nemocnica,
ú r ad y ,  L id l ,  r eš tau rác ie  -
vzdialené tri minúty, 2 balkóny,
samostatné WC, interiérové
dvere,  prot ipožiarne dvere,
pivnica, okná trojsklo, výťah, pod-
lahové kúrenie, sanita, nemecká
plávajúca podlaha, 3. nadzemné
pod laž ie ,  3 ,36  m2 ba l kóny
(96.511 €) ( 0917 551 551. IL 

ÄŽiar nad Hronom - 3-izb. byt, 100
m2, na ulici SNP, centrum mesta,
v Dome služieb, na poschodí. K
bytu patrí 1 parkovacie miesto.
Byt je v osobnom vlastníctve, v
stave holobyt. Priestor je zrek-
onštruovaný, úsporne ošetrený, s
nízkymi mesačnými nákladmi:
voda, správa, fond opráv, odpad -
smeti, elektrika v spoločných pri-
estoroch (100 €), mesačné zálo-
ho v é  p la tby  z a  e lek t r i k u  s
kúrením - panelové vykurovacie
zariadenia (50 €), cena (80.000 €)
( 0907 880 124.

ÄPrievidza - 3,5-izb. byt, 83 m2,
prešiel čiastočnou rekonštruk-
ciou pred niekoľkými rokmi - plas-
tové okná, plávajúce podlahy,

dlažba (85.000 €) ( 0917 409
103. 

ÄBratislava II  - 3-izb., 66 m2.
vkusne kompletne moderne
zariadený byt s výbornou dis-
pozíciou, na začiatku Vrakune,
Estónska ulica, bývanie v ňom je
veľmi príjemné. Centrom bytu je
obývacia izba s krbom, na 3./ 8
posch. Príslušenstvom bytu je ko-
mora v suteréne a priestor na
medziposchodí (157.900 €) (
0905 242 468. 

ÄVozokany - okr. TO - 3-izb. byt, 72
m2 2./ 4 posch. Súčasťou ponuky
je 1,5 garáž so skladom a veľko-
rysou pivnicou. Bytovka je kom-
pletne zateplená, v udržiavanom
a čistom stave. V obci je obchod,
pizzeria, detské a multifunkčné
ihrisko. Byt je dlhodobo v osob-
nom vlastníctve, bez tiarch a
okamžite vo ľný. Nie sme RK
(63.900 €) ( 0905 801 632.

ÄKošice - pražský 3-izb. byt v OV,
71 m2 + 6 m2 balkón, Kurská. Byt
prešiel kompletnou a kvalitnou
rekonštrukciou, orientovaný na
východ a západ. Obývacia izba
o t v o re ná ,  s  k u c hy ňou ,  s o
zabudovanými spotrebičmi, kom-
pletne zariadený, stačí sa už len
nasťahovať (132.000 €) ( 055/
622 3247.

ÄŽi l ina -  2- izb. ,  vkusne zrek-
onštruovaný na Tulskej ulici na
Vlčincoch, 57,6 m2. Dom je zate-
plený, vo vchode je nový pries-
tranný výťah. Rekonštrukcia
bytu: plastové okná, nová dlažba
na balkóne, v izbách, kuchyni,
chodbe a kuchyni sú plávajúce
podlahy a kúpeľni dlažba, jadro je
nové murované,  kúpe ľňa s
vaňou,  samostatné WC, 2 x
samostatná izba, nízke mesačné
náklady, by t je  kúpou vo ľný
(113.000 €) ( 0903 442 162.

ÄB ra t i s l av a  -  S t a r é  M e s to  -
nadštandardný 4-izb. tehlový byt
v Slávičom údolí, na Svetlej ulici,
112,19 m2, na 1./ 4 posch., v
dvadsaťročnom tehlovom dome
s výťahom. Je po kompletnej rek-
onštrukcií - výmena elektrických
a vodovodných rozvodov a prípo-
jok, el. vypínačov a zásuviek,
podláh, vnútorných izbových
dver í ,  vykurovacích te l ies ,
plynového kondenzačného kotla
so zásobníkom na ohrev TÚV a
kúrenia, kúpeľňovej sanity a obk-
ladov, kompletných prípojok na
spotrebiče do kuchynskej linky
(390.000 €) ( 905 659 156.

ÄŽiar  nad Hronom -  Jadran -
Etapa, 2-izb. byt, 39,30 m2, na 1./
6 posch., s výťahom, v OV, hliník-
ové okná, inak je v pôvodnom,
z ac hova lom  a  i hneď
obývateľnom stave Kúrenie cen-
trálne, internet. Slnečný, ob-
chody, škola, škôlka, nemocnica,

zastávka autobusu (21.000 €) (
0908 948 473. 

PREDAJ
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
€). Video módy: 1080i - 1920 x
1080i/ 60f, 1080p - 1920 x 1080P/
30f, 960p - 1280 x 960P/ 48f,
960p - 1280 x 960P/ 30f ( 0914
172 400. SC

ÄPredám originál batériu Nikon EN
EL 15. Kúpil som k D7100, ale ne-
použil som ju ani raz, takže je
celkom nová. Je vhodná aj pre
D600 D610 D800 D800E D810
D7000 7100 D750. Prevzatie
osobne alebo pošlem na do-
bierku. Zabalím ešte do ďalšej
krabice (35 €) ( 0949 145 588.
SN

ÄPredám blesk Fomei Digitalis
200. Bol používaný na produk-
tové foto párkrát, ale okrem toho
nám ležal v sklade vyše roka, je v
top stave, je úplne ako nový.
Blesk si môžete vyskúšať, pridám
kábel na napájanie a stojan (80 €)
( 0918 997 183. BA

ÄPredám objektív určený pre
Nikon, použitý raz, žiadne stopy
po používaní, všetko funkčné, ne-
zodpovedá mojim požiadavkám.
Mode l :  B 0 1 8 N.  O hn isková
vzdialenosť 18 - 200 mm. Veľkosť
filtra 62 mm. Hmotnosť 400g, ob-
sahuje tiež slnečnú clonu a krytku
(235 €) ( 0904 419 742. SE

ÄPredám dva Zeiss objektívy. Oba
bezchybný stav, čistá optika,
všetko funguje. Od novoty mali
nasadený ochranný filter. Objek-
tív 35 mm má v prepínači „Click“
natlačenú tvrdú plastickú hmotu -
s ug ru ,  aby  sa  sam ovo ľ ne
neprepínal. Bola to vada všet-
kých kusov, že mali príliš voľný
prepínač. Ak len fotíte, tak si ju
tam nechajte. Ak budete točiť a
budete chcieť  plynule meniť
clonu, tak sugru sa bude dať
vyškrabať. Cena za jeden kus
(1.000 €). Cena za oba kusy
(1.900 €) ( 0948 276 756. BA

ÄPredám Focal Aria 906, 2 ks + 2
ks stojany, na webe nájdete o
nich všetko, ešte v záruke, s
originál balením, bez absolút-
neho poškodenia, stojany sú
vyplnené pieskom kvôli stabilite,
cena aj dohodou, pridám aj pok-
ladničný blok aj keď sú na ňom
ešte iné výrobky, sú zapojené,
možnosť vypočuť. Pri rýchlom
jednaní pridám káble Wireworld 2
x 3 bm + podložky pod hroty v

 

3INZERÁT



cene 200 € (1.100 €) ( 0903 415
767. PD

ÄPredám fotoaparát Nikon D 3200
18-55 VR II + slnečná clona +
ovládač (240 €) ( 0911 699 300.
DS

ÄPredám digitálny fotoaparát CSC
Olympus OM-D EM - 5markII.
Plne 100% funkčný. Tri originálne
batérie Olympus, káblová spúšť
na dlhočasovky originál Olym-
pus, pamäťová karta Sandisk Ex-
treme 8 GB, nabíjačka + kábel na
prepojenie s počítačom, mini
statív Gorilapod od Joby + mini
guľová hlava. Statív nepoužitý,
úplne nový - nevhodný darček.
Popruh Olympus. Dohoda možná
(300 €) ( 0917 720 712. DK

ÄPredám zrkadlovku so všetkým
prís lušenstvom, stat ívom a
b raš nou .  P ouž ív aná  bo la
minimálne, bez žiadnych pošk-
odení, cvaknutých má cca 400
fotiek. Mám k tomu aj UV filter,
ešte nepoužitý. Kupovaný v Alze.
Cena všetkého na Alze je 770 €.
Objektív: Nikon 18 - 55 mm AF-P
VR. Cena pevná (600 €) ( 0948
060 995. NR

ÄPredám Fujifilm Af Ga645 Pro-
fesional 6 x 4.5, stav nového
kusa, žiadne známky používania,
nafotených pár zvitkov, 100%
kozmetický aj technický stav. Len
seriózny záujem (999 €) ( 0948
998 460. BA

ÄPredám nový, len 2 x odskúšaný
dron DJI Mavic Mini Combo kom-
plet, Vôbec som ho nevyužíval.
Dron - 2.7K - 2704 x 1520, 2.7 K
kamera, dosah prenosu 2 km,
do ba  c hodu  30  m in . ,  m ax .
rýchlosť 46.8 km/ hod., auto štart,
GPS, online prenos, skladanie,
auto pristátie, stabilizácia obrazu,
otáčacia kamera a ovládanie
gestami, max. veľkosť micro SD
256 GB, hmotnosť 249 g (400 €)
( 0908 909 058. BA 

KÚPA
ÄKúpim staré fotoaparáty - objek-

tívy - príslušenstvo. Môžu byť i
nefunkčné, pokazené. Po do-
hode prídem osobne, Žilina, ok-
olie. Alebo poštou ( 0940 384
995. ZA 

PREDAJ
ÄPredám akordeón Bugari, talian-

skej výroby, profesionálny 4-
hlasný akordeón, 120-basový,
ktorý obsahuje 15 + master na a
ďalších 5 bradových restrov

pravej ruke. Na basoch obsahuje
6 registrov + 2 zdvojené, taktiež aj
58 barytón basov. Akordeón sa
predáva z dôvodu ukončenia
hudobnej akadémie, vyrobený
bol v 2018 roku a veľmi málo bolo
hrané na ňom. Mechanizmus
Bugari Selecta, zabalený je v
Bugari C 5 +. V cene dávam aj
originálny tvrdý kufor a vodotesný
ruksak (15.000 €) ( 0944 126
168. BA 

ÄPredám detskú gitaru 3/ 4, v
100% stave, nepoškodenú, ani
škrabanček, pošlem aj na do-
bierku (49 €) ( 0951 305 956. B

ÄPredám legendárne trojpásmové
bedne Dynacord FE 15/ 3 400/
800 W. Proline + kožené poťahy.
Stav originálny (200 €/ ks) (
0907 787 699. NZ

ÄPredám gitaru Valencia, originál
majstrovská gitara od Amalio
Burguet, zloženie: brazílsky pali-
sander, céder, eben, gitara je vy-
robená v Španielsku, limitovaná
edícia, treba vidieť a vyskúšať
(2.000 €) ( 0911 132 440. BA

ÄPredám mikrofóny (120 €) (
0940 558 179. PO

ÄPredám akordeón 60 až 120-bas
a heligónky nové a používané, v
top stave + záruka. Možnosť
osobného vyskúšania nástroja a
výber z viacerých akordeónov +
odborné poradenstvo. Posielam
taktiež aj dobierkou v bezpečnom
balení, expres kuriérom. Garan-
cia kvality (dohodou). Bližšie info
( 0905 397 422. SL

ÄPredám 2 x prehrávače Pioneer
CDJ 2000 NXS2, 100% stav, plne
funkčné, pravidelná údržba. 2 x
originál Pioneer DJ Bag grátis k
p r e h rá v ač om .  Možn os ť
vyskúšať . Len vážny záujem
(2.600 €)! Dohoda možná (
0918 489 866. DS

ÄPredám mix Yamaha MG102C.
Foto na požiadanie formou MMS
(50 €) + poštovné ( 0908 061
137. HN

ÄPredám gitarové efekty, efekt
strip, mini, valeton, dapper, dark,
mini, s adaptérom (60 €), efekt
Maxon supermetal SM9Pro + (70
€), efekt Boss flanger BF-3 (70 €)
( 0911 796 924. KK

ÄPredám polové husle Valencia v
zachova lom stave ,  spo lu  s
pavúkom (90 €) ( 0917 792 183.
KE

ÄPredám elektronické bicie Alesis
Dm Li t l ,  p lne funkčné, málo
použ í vané .  K  b ic ím dám a j
paličky, sedačku a slúchadlá.
Pôvodná cena 289 €, teraz pri
rýchlom predaji (200 €). V rámci
Košíc a blízkeho okolia aj privez-
iem na vlastné náklady. Bicie sú
plne funkčné, nepoškodené,
veľmi vhodne pre začiatočníka
alebo pokroč i lého bubeníka.

Dôvod predaja - málo času na
hran ie .  Popros ím  ser iózne
ponuky ( 0915 792 951. KE

ÄPredám akustická gitara Super
Jumbo Dowina J555, komplet
univerzálny nástroj vhodný pre
prakticky akéhokoľvek začína-
júceho alebo pokročilého gitaristu
(400 €) ( 0907 397 722. BA

ÄPredám trojpásmové bedne Dy-
nacord FE 15/ 3 400/ 800 W.
Proline + kožené poťahy. Stav
originálny (230 €/ ks) ( 0905 240
882. NZ 

ÄPredám digitálne piano Kawai
KDP110 -  farba palisander.
Kúpené 8.10. 2019, takmer ne-
používané - ako nové. Záruka do
8.10. 2021. Veľmi pekný zvuk, ľa-
hké ovládanie. Výborné pre
z ač í na j úc i ch  i  pok roč i l ých
k la v i r i s t o v ,  8 8 - k l áv es ov á
klav iatúra. V cene zadarmo
konektor na notebook/ tablet (800
€) ( 0911 936 808. PK 

KÚPA
ÄKúpim Yamahu moxf./ mitif xf.xs
( 0948036736. KE 

PREDAJ
ÄPredám dva diely knihy Peter I. - I.

- II., Tolstoj Alexej, Slovenský
spisovateľ 1969, váha kníh spolu
1 , 2  k g  (s po lu  4  € )  +  2 ,5  €
poštovné - nie dobierka - platba
na účet (4 €) ( 0940 345 176. LV

ÄPredám knihu Reflexní diag-
nostika, ako nová (5 €) ( 0907
504 067. TT

ÄPredám Tisíc a jedna noc, 4, 6, 7,
8, stav výborný, slovenčina, Ikar,
knihy sú dlhodobo nedostupné.
Knihy zasielam poštou, alebo ich
môžete prebrať osobne aj cez
víkendy. Za stav a kvalitu vždy
ručím, sú vhodne ako darček, sú
nečítane. 1 kus (40 €) ( 0904
861 766. KE

ÄPredám knihu Zabudnutá (5 €),
poštovné 0 €, pôvodná cena 12 €
( 0907 504 067. TT

ÄPredám raz čítanú knihu Až keď
bude mama triezva - Ivana Fur-
jelová, vydavateľstvo Evitapress,
2013, edícia Evitínky, počet strán
248, brožovaná väzba (2,5 €) +
poštovné, pôvodná cena 7,99 €
( 0940 345 176. LV

ÄPredám vypracované odpovede
na Policajnú akadémiu APZ. Ve-
domostné testy 2020/ 2021 za
cenu (9 €). Môžete si pozrieť
screenshoty. Testy posielam

emailom po prevode peňazí na
účet alebo v BA osobne. Kľudne
pošlem aj jeden vypracovaný
tematický okruh na overenie. Po
ich naučení  vám zaručujem
úspešne zvládnutie skúšok. Ak
budete chcieť osobné stretnutie,
tak to bude + 3 € za papier a farbu
) ( 0949 169 985. BA

ÄPredám novú knihu Snowboard-
ing, Lurie Jon", vydavateľ Art
Area, Bratislava 1996, počet
strán 64 (3 €) + poštovné ( 0940
345 176. LV

ÄPredám knihu Reflexní diag-
nostika, ako nová (5 €) ( 0907
504 067. TT

ÄPredám kuchárske knižky Send-
viče na zdravie, Recepty mojej
zdravej kuchyne a 107 neodo-
lateľných smoothie receptov.
Cena za kus (6 €) ( 0915 887
199. BA

ÄPredám Moliére, Jean Baptiste:
Scapinove šibalstvá. Veselohra v
3 dejstvách, autor Moliére, Jean
Baptiste, vydal Tranoscius, 1946,
číslo produktu 10207308, do-
danie v SR od (2 €), pri objed-
návkach cez obooks.sk osobný
odber 2 x Bratislava (0 €), na 500
+ PickUp pointoch (od 2 €), v ČR
dodanie od 75 Kč a osobný odber
v 2000 + miestach; v EU a svet:
platba vopred, poštovné podľa
váhy (2,99 €) ( 0948 039 015.
BA

ÄP re dá m  s a du  S l ove nská
vlastiveda, 4 časti z rokov 1943
až 1948. Autori Bokeš, Novák,
Mráz a kolektív. Pekný stav bez
pečiatok. Chýba druhá časť. Prvá
časť má fľak na obale, časť 5 je v
mäkkej voľnej väzbe, fľak má iba
na prvých pár stranách. Inak
pekný stav. Cena za komplet (80
€) ( 0910 452 388. KE 

ÄPredám zb ierku „Uj magyar
lexikon“ - Révai nagy lexikon.
P os ie lam poš tou  po  pr i ja t í
úhrady. Cena + poštovné. Alebo
osobný odber Bratislava alebo
Gabčíkovo (15 €) ( 0904 975
732. BA

ÄPredám Dumas, Alexandre:
Kráľovnin náhrdelník 2 (2,33 €)
( 0948 039 015. BA

ÄPredám knihy, niektoré nečítané,
všetky sú v 100% stave, bližšie
in fo  S MS:  Ak zos taneš (1) ,
Zostaň so mnou (5 €), Dvor tŕňov
a ruží (2), Dvor hmly a hnevu (7
€), Ako si vycvičiť draka/ Štikút
(10), Ako sa zmocniť dračieho
drahokamu (7 €), Zakázaná hra
(3), Inferno (2 €), Som číslo 4 (2),
Si la  šestky (6 €),  Búrka (1) ,
Uväznený v čase 3 €), Rad tem-
noty (1), Kacír a bosorka (5 €),
Zber kostí (1) 7 €), Harry Potter
ilustrovaný (1), Kameň mudrcov
(12 €),  Iskra v  popo le (5 € ) ,
Kronika temného dávnoveku (1),
Brat vlk (5 €), Ľadové kráľovstvo
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Srdce z ľadu (7 €), Nástroje smrti
(1), Mesto z kostí (5 €), Serafína
(2), Tiene drakov (6 €), Nad-
pozemská (2), Zasvätená (7 €),
Kroniky Kaninu (1), Mrazivý oheň
(7 €), Venile (6 €), Shannara (1),
Shannarov meč (4 €), Gwind nez-
abiješ? (2 €), Tolkienova Stre-
dozem - hádanky a rébusy (6 €),
Vek zázrakov (4 €), Škola noci
(1), Označené (3 €), Škola noci
(1), Zradená (3 €), Kain a Ábel (4
€ ) ,  Z áp ad oz e m í  G a me  o f
th rones ,  H ra  o  Tróny  (7  € ) ,
Sonety William Shakespear (3 €),
Dragon age (1), Angelológia (5
€), Angelológia (2), Angelopolis
(4 €), Čierna schránka (2 €), V
krajine havranov (3 €), Dr. Jekyll
and Mr. Hyde - eng (3 €), Drakula
(5 €), Obraz Doriana Graya, Can-
tervillské strašidlo (4 €). Pri kúpe
viac kníh sa vieme dohodnúť na
zľave ( 0918 784 092. ZV

ÄPredám nasledovné tituly: 1.
Kníhkupec - Mark Pryor (3,50 €),
2. Alchymista - Paulo Coelho
(3,50 €), 3. Víťaz je sám - Paulo
Coelho (3,50 €), 4. Denníky Car-
rie B. - Candace Bushnell (3,50
€), 5. Leto v meste - Candace
Bushnell (3,50 €), 6. Krásni a
priekliati - Francis Scott Key
Fitzgerald (3,50 €), 7. Papierové
mestá - John Green (3,50 €), 8.
Melon - Marian Keyes (3,50 €), 9.
Predohra - Andrea Coddington
(3,50 €), 10. Dcéra močiarneho
kráľa - Karen Dionne (3,50 €), 11.
Dokonalá podoba - Tana French
(3,50 €), 12. Odviate vetrom -
Margaret Mitchell (3,50 €) plus
poštovné podľa cenníka Sloven-
skej pošty ( 0910 569 442. PN

KÚPA
ÄKúpim knihu Jedovatá slova, od

Patricie Evans. Len seriózni pre-
dajcovia! SMS na ( 0950 629
608. BB

ÄKúpim knihu od A. Dermeka -
Huby ( 0949 241 603. ZA 

ÄKúpim knihu v českom jazyku
Osamelá holubice - Larry McMur-
try. V zachovalom stave. Osobný
odber Košice alebo na dobierku
poštou ( 0918 136 550. KE 

ÄKúpim nasledujúce knihy: J.Do-
masta: Povesti o hradoch 3,
1974, A.Chudoba: 77 povestí
spod Slovenskej brány, Z.Nien-
acki: Pán Tragáčik a kapitán
Nemo, K.May: Černý kapitán,
E.Blytonová: Päťka ide k moru
(12), R.Misch: Byl jsem osobním
strážcem Adolfa Hitlera, J.Sčer-
bak: Černobyľ, 1990, Iba v do-
brom stave, ponúknite ( 0918
432 610. NZ

ÄKúpim knihu Tisíc a jeden vtip.
Miesto osobného odberu. Bratis-
lava ( 0903 105 690. 

ÄKúpim knihu alebo inú publikáciu
od  f o t og ra f a  -  au to ra :  J an

Saudek. Miesto osobného od-
beru Bratislava. Môj záujem je
dlhodobý ( 0903 105 690. BA

ÄKúpim knihu The Beatles v pi-
esňach a obrazoch. Len vydanie,
ktoré vyšlo v niekdajšom Českos-
lovensku v roku 1969. Kúpim iba
osobne. Miesto Bratislava (
0903 105 690. BA 

ÄKúpim staré maďarské, latinské
knihy - h istória, miestopisy,
lexikóny, mapy, atlasy z R-U, po-
h ľ a dn ice  m i es t  a le  a j  i né
starožitné predmety z obdobia R-
U. Ponúknite, najlepšie s cenou.
Platí stále ( 0907 841 828. RV

PREDAJ
ÄP r ed ám  š t uden ts k ý  s tô l  s

rozmermi: výška 76, šírka 60 a
dĺžka 100 cm. Stoly sú dva - cena
je za jeden stôl. Jeden má šuflíky
na pravej strane a druhý na ľavej
(50 €). V tej istej farbe predávame
aj skrine, rohová + bočné skrine
policové a skrinky na stenu. Bra-
tislava (50 €) ( 0907 613 720.

ÄPredám manželskú poste ľ  s
rozmermi 160 x 200, používaná,
v  d ob ro m  s t av e  (15 0 € )  (
0944171423. NO

ÄPredám 8 ks stoličiek určených
do  k anc e lá r i e ,  k t o r é  t r eba
prečalúniť (20 €) ( 0911 722
242. BO

ÄPredám 2 ks konferenčných
stolov. V top stave (za kus 25 €).
Pr i kúpe obidvoch stolov sa
vieme na cene dohodnúť. V.43,
š.60, h.56 cm. Len osobný odber
(25 €) ( 0908 274 053. BA

ÄP re dám  ku chyn ský  s t ô l  so
stoličkami, je úplne nový, bol iba
zmontovaný (40 €). Odber v BA -
Petržalka. V prípade záujmu vo-
lať na ( 0905 474 971.

ÄPredám kuchynskú linku vo veľmi
zachovalom stave. Rozmer cca
3,5 m a 2,5 m. Linka bola robená
na mieru. Predávam spolu zo
spotrebičmi: odparovač, sporák,
drez a batéria. Možnosť predaja
bez spotrebičov. Možná dohoda
na cene pri rýchlom jednaní.
Prosím volať len pri vážnom záu-
jme, linka je momentálne v rozo-
bratom stave. Ďalšie otázky rád
zodpoviem telefonicky (299 €) (
0944 042 202. SL

ÄP r ed ám  je dá le ns k ý  s t ô l ,
používaný ako pracovný, rozmer
80 x 120 cm, výška 74 cm, dosky
hrubšie 22 mm, vzor buk svetlý,
parený, ľahko demontovateľný
na samostatné dosky a tak aj na
odvoz autom. Zachovalý, ne-

poškodený .  Osobne odber
Piešťany (20 €) ( 0903 357 711.
PN

ÄDarujem málo používané skrinky
2 skrinky - 60 x 60 x 110 cm v x h x
š, b ie le, vhodné na chodbu,
kuchyňu, detskú. V Prešove -
Sídlisko III - osobný odber (
0949 136 599. PO

ÄPredám celú kuchynskú linku -
umývačka riadu, sporák plynový
a elektrickou rúrou, digestor.
V h od né  na  c ha lu pu ,  v
zachovalom stave. Nachádza sa
v Humennom (200 €) ( ( 0905
740 705. HN

ÄPredám 2 válendy 200 x 85 cm.
Cena za kus (10 €) ( 0905 917
235. PP 

ÄPredám rozkladací kuchynsky
stôl (20 €) ( 0907 523 892. NR 

ÄPredám rohový stôl 74 cm x 74
cm, výška 75 cm. Predaj osobne
Bratislava, odvoz nezabezpeču-
jem (15 €) ( 0905 922 711.

ÄPredám 2 nepoužívané páperové
paplóny plnené husacím perím
(za kus 30 €), pri odbere oboch
(50 €). Osobný odber možný v BA
( 0904 996 033. BA

ÄP re dá m  r ohovú  s edačk u  s
úložným priestorom. Dá sa ro-
zložiť na dvojlôžko. Rozmer 245
cm x 155 cm (40 €) ( 0948 057
071. DS 

ÄPredám matrac používaný pol
roka, kupovaný v Mobelixe v 12/
2019, žiaľ doklad už nemám, ma-
trac je mäkší, má odnímateľný
poťah, čiže možnosť prania a nat-
eraz je opraty, rozmery 195 x 90
cm, nutný osobný odber kvôli
veľkosti, dôvod predaja - momen-
tálne nevyužitý (50 €) ( 0948
497 756. ZH

ÄPredám málo používaný policový
regál, vhodný do kancelárie aj
domácnosti, výška 202 cm, šírka
43,5 cm, dĺžka 90 cm, medzera
medzi policami 38 cm. Predaj
osobne Bratislava, odvoz neza-
bezpečujem (40 €) ( 0905 922
711. BA

ÄPredám Ikea Beddinge matrace
bez konštrukcie, len osobný od-
ber (20 €) ( 0903 164 018. BA

ÄPredám designovú sedac iu
súpravu 3 + 2, ekokoža. Veľmi
zachovalá, málo využívaná, farba
tmavá čokoláda. Ľahká údržba,
pohodlná, hlboký sed, v cene
vankúše, 4 ks, z rovnakého ma-
teriálu na opretie, typ 2022 a
2522. Cena je bez dopravy,
možnosť dohody. Nákupná cena
2.900 €, teraz (700 €) ( 0915
758 976. SC

ÄPredám zrkadlo  zo  s tarého
dreva, ručná práca, každý kus je
originál. Rozmery: Rám 73 x 41
cm. Hrúbka rámu 7 cm. Možnosť
zavesenia na výšku alebo šírku.

Možnosť dobierky alebo dovoz
po trase PN - PP (68 €) ( 0907
911 102. TT

ÄPredám záhradnú súpravu, ma-
teriál sušený masívny smrek +
jedľa v rozmere 160 cm a 200 cm,
cena je za súpravu 1 x stôl 160 x
75 x 75 cm, 2 x lavica - sedák 160
x 37 cm a 2 x kreslo, sedák 55 x
37 cm. Masívne drevo, morené v
odtieni teak + bezfarebný lak (290
€) ( 0907 969 977. SN

ÄPredám koženú sedaciu súpravu
3 + 1 + 1 vo farbe biela káva, s
hnedou drevenou konštrukciou.
Súprava je v perfektnom stave,
nakoľko na nich býva vždy deka.
Ak máte záujem tak treba volať
(500 €) ( 0903 446 898. MY

ÄDarujem za odvoz nabytok do
detskej izby ( 0907 554 756. SE 

KÚPA
ÄMám záujem o kúpu starej ko-

mody, starých deliacich stien,
starého nábytku z ohýbaných tru-
b iek: kreslá, stol ičky,  stoly,
stolíky, lampy, skrinky, taburety,
s t a rého  p í sac i eho  s to la  z
ohýbaných trubiek. Mám tiež
záujem o kúpu rôzneho iného
nábytku z ohýbaných trubiek, na
cene sa určite dohodneme, platí
p re  c e lé  S lo vens ko .  F o tky
posiela jte prosím na e-mail:
kupa.nabytok@ gmail.com. NR

ÄKúpim kancelársky nábytok, na-
jlepšie z Bratislavy ( 0902 746
324. 

PREDAJ
ÄZáhorí - Láb - Ponúkame na pro-

daj pjekný rodzinný dúm v Lábu,
kúsek od Mauacek - 8 km a kúsek
od hlavného mjesta BA - 30 km,
takže u nás na Záhorí! Cichá
lokalita v dzedzine. Samostatne
stojaci, priestranný 6-izb. rodinný
dom,  3 -pod lažný  s  jedným
podzemným a dvoma nadzem-
nými podlažiami, po rekonštruk-
c i i .  P ro  v e l kú  r od z ink u  j ak
stvorený,  každému sa  u jde
izbétka. Ide o murovaný dom s
p u l to vou  s t rech ou,  s  pod-
pivničením - tak toto dneska už v
n ov ý c h  do m ko c h  n emá te
(220.000 €). Kontakt k obhliadke -
lepší je raz vidzet, jak tri krát počut
( 0907  70 1  276 .  in fo@
solubet.sk

ÄBeľuj, okr. BS - rodinný dom -
chalupa v osobnom vlastníctve,
na pozemku s celkovou rozlohou

5INZERÁT



14 174 m2, v hontianskej dedinke
Beluj, vzdialenej len 17 km od his-
torickej Banskej Štiavnice. Na
dome bola započatá rekonštruk-
cia. Strecha sedlová - plechová.
V dome je zavedená elektrina a
na pozemku sa nachádza studňa
(77.500 €) ( 0904 437 903. 

Ä Levice - dvojpodlažný rodinný
dom v jednej z najlukratívnejších
častí mesta na Tatranskej ulici,
na veľkom pozemku 2125 m2.
Úžitková plocha 300 m2. Dom bol
postavený v roku 1975, je celý
podpivničený, s garážou, ktorá je
s úč a s ťou  domu  a  tak t i ež
prístreškom pre auto (199.000 €)
( 0948 335 052.

ÄMoravany nad Váhom - RD - no-
vostavba, 120 m2, pozemku 600
m2 (210.000 €) ( 0911 112 455.

ÄBratislava III - Vajnory - nadštan-
dardný RD s bazénom + 2 samo-
statné garáže. Šinkovská ul.
Celková rozloha 905 m2. Dom
má zastavanú plochu 173 m2 + 2-
garáž o rozlohe 62 m2, je samo-
statne stojaci, 2-podlažný, časť
RD podpivničená (350.000 €) (
0917 832 641.

ÄBátorové Kosihy - samostatne
stojaci zrekonštruovaný rodinný
dom v širšom centre, pozemok
1079 m2, klasický starý dom L-
kového tvaru s vysporiadaným
pozemkom. Za domom je veľká
záhrada. K domu patrí pivnica a
žumpa (30.000 €) ( 0905 999
000. 

Ä Ivanka pri Nitre - 2 x novostavba
nízkoenergetického holodomu o
zas tavenej  p loche 122 m2,
rozmeroch domu 12,9 x 9,5 m,
ktorý je postavený na pozemku o
výmere 398 m2 (139.000 €) (
0905 299 352. 

ÄKomjatice - 3-izb. rodinný dom vo
výbornej lokalite, postavený v
ro k u  1 96 5 ,  pôv odný  s t av ,
pozemok s rozlohou 678 m2, t.j.
cca š. 14 x d. 48 m, čiastočne
podpivničený. IS: vykurovanie
plynom; vlastná studňa, žumpa;
možnosť napojiť sa na obecný
vodovod (58.000 €) ( 0907 981
689.

ÄHrubý Šúr - útulný 4-izb. rodinný
dom s príjemnou atmosférou,
zast. pl. 116 m2, garáž na jedno
auto 18 m2, zastrešená terasa
17,85 m2, pozemok 526 m2 -26 x

21 m. Kolaudácia 2014. Kúrenie -
kachle s výmenníkom vody, čím
zohrievajú vodu v radiátoroch,
plynový kotol, klimatizácia v
obývačke. Náklady na dom: 39 €/
m. elektrina, 45 €/ m. plyn, raz za
2  mes iace  42  €  vy t iahnut ie
žumpy, voda 70 €/ rok. V dome je
internet Rádioland, satelit, TV za-
bezpečuje len anténa. Dom sa
predáva so zabudovaným nábyt-
kom, ostatný nábytok podľa do-
hody (260.000 €) ( 0910 102
126.

ÄKriváň, okr. DT - slnečný rodinný
dom s pozemkom 470 m2, v
stave čiastočnej rekonštrukcie,
tehla, má stanovú strechu pok-
rytú škridlou, plastové okná a
dvere ,  p láva júce podlahy a
keramická dlažba. Pozostáva z
prízemia, poschodia a podkrovia.
Vykurovanie lokálne na plyn, vo-
dovod  vere jný  +  s tudňa na
pozemku, 220/ 380 V, verejná
kanalizácia, asfaltová prístupová
komunikácia (123.000 €) ( 0915
142 544.

ÄMalé Leváre - samostatne stojaci
4-izb. rodinný dom - bungalov, v
novej lokalite Agátová alej. Obec
v dostupnej vzdialenosti od Bra-
tislavy 45 min., Hohenau 15 min.
pozemok 621 m2 (165.000 €) (
0908 829 531.

ÄVeľké Ludince - rodinný dom s
ústredným kúrením, čiastočne
zariadený (16.500 €) plus dohoda
( 0951 012 293. 

ÄRybník - menší rodinný v osob-
nom vlastníctve na Gemeri, mo-
mentálne využívaný na bývanie a
v p redne j  čast i  je  p reda jňa
potravín. Celý objekt bol zrek-
onštruovaný - elektrika, obecný
vodovod a má vlastnú žumpu.
V y k u ro v an ie  v  ob jek t e  j e
ústredné, z kotla na tuhé palivo.
Teplá voda je riešená elektrickým
bojlerom (27.000 €) ( 0905 627
619

Ä Lučenec - RD v tichej okrajovej
časti mesta, prešiel rekonštruk-
ciou, na rovinatom pozemku 358
m2, zast. pl. 120 m2 + 20 m2
garáž, drevené poplastované
okná, nové interiérové dvere, dre-
vená rohová kuchynská linka,
napojený na všetky inžinierske
siete - voda, elektrika, plyn,
kanalizácia. Vykurovanie je za-
bezpečené trojkombináciou -

podlahové kúrenie, plynový kotol
s radiátormi a v obývacej miest-
nosti je krb s prieduchmi, garáž so
vstupom do pivnice cca 2 x 1,5 m
(119.800 €) ( 0910 101 633.

ÄŽilina - Bôrik - RD v pôvodnom
stave. Kolaudácia 1971, úžitková
plocha - 216 m2. Pozemok o ro-
zlohe 436 m2 - z toho zastavaná
plocha 207 m2, záhrady 229 m2
(302.184 €) ( 0903 869 969.

ÄBanská Štiavnica - kompletne
zrekonštruovaný 5-izb. rodinný
dom. Pozostáva z prízemia -
kuchyňa, tri izby, kúpeľňa s toale-
tou, vstupná chodba, poschodie
dve izby, veľká kúpeľňa s toale-
tou. V celom dome sú nové elek-
trické rozvody, rozvody vody a
odpadu. Kúrenie je elektrické -
radiátormi, podlahové kúrenie v
kuchyni a kúpeľni, doplnené o
kachľovú pec v obývacej izbe (
0918 576 645. 

KÚPA
ÄHľadáme rodiny domček od 500

do 600 € na prenájom alebo s
možnosťou odkupovania na
s p l á t k y ,  z  o k o l i a  TT .  B e z
zábezpeky  a lebo  s  dohodu
splátkovou, so zábezpekou. Ak
by sa našiel človek, ktorý by nám
dal do prenájmu domček zo
záhradkou, nemusí byť záhradka
veľká, hlavne chceme dvor pre
deti, aby sa mohli hrať ( 0951
445 898. Šúrovce

ÄPre konkrétneho klienta súrne
h ľadáme obývate ľný 3- izb.
rodinný dom v lokalite Imeľ, Nes-
vady ,  Pr ibe ta ,  Dulovce .  Za
ponuky vopred ďakujeme. Ak po-
dobnú nehnuteľnosť vlastníte,
neváhajte nás kontaktovať na
telefónnom čísle 0907 483 112
alebo na andreakovarcikova@h
aloreality.sk.

ÄKúpime rodinný dom - chalupu,
vhodný na  rekonštrukc iu, s
väčším pozemkom, v Trenčíne a
okolí, cca do 10 km (do 200.000
€), závisí od stavu stavby a veľk-
osti pozemku, platba v hotovosti
( 0918 346 800.

ÄKúpim rodinný dom v obci Preda-
jná, Nemecká, alebo vymením za
komplet prerobený byt v Preda-
jnej, do (60.000 €) ( 0918 567
368. BB 

PREDAJ
ÄPredám zachovalé interiérové

dvere s kľučkou a zámkovou
vložkou, plné, majú šírku 60 cm -
pravé, 2 kusy, so sklom majú

šírku 80 cm - ľavé 1 kus, pravé 1
kus. Cena dohodou ( 0902 848
168. MT

ÄPredám betónovú dlažbu Top
Zóna Kombi - mimoriadne vari-
abilná dlažba, svojim tvarovým
riešením je vhodná pre výni-
m oč n é  a r ch i t ek t on i ck é
stvárnenie dláždených plôch
(7,85 €) ( 0908 344 708. KE

ÄPredám plynový kotol Junkers,
22  k W,  kom ín ,  k o to l  bo l
pravidelne servisovaný každý rok
vo firme, je možné poslať aj na
dobierku (400 €) ( 0905 645
403. MA

ÄPredám roxor o d ĺžke 12 m a
hrúbke 12 mm (dohodou) (
0950 506 906. BR

ÄPredám za symbol ickú plne
funkčné radiátory hliníkové.
Rozmery 140 x 59 x 7 a 120 x 59 x
7, dohodou (20 €) ( 0948 119
959. PU

ÄPredám garážová bránu výk-
lopnú, plech T20 uložený hori-
zont., s dovozom a výklopnú
bránu nezateplenú, šírka 250 cm
x výška 220 cm, farba tmavomo-
drá RAL 7016, plech T 20 uložený
horizontálne, s montážou (350 €)
( 0918 412 533. KN

ÄP re dá m  ne použ i té
samonasávacie čerpadlo Jet
100A, 50 l tlaková nádoba. Prie-
tok 60 l/ min., sacia hĺbka 9 m, výt-
lak 50 m, príkon 1,1 kW, 230 (165
€) ( 0944 717 236. MT

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

ÄPredám krbovú vložku, málo
používaná, vykurovacia plocha
260 - 300 m3. Odber možný ih-
neď (350 €) ( 0903 714 107. DS 

ÄPredám úplne novú celo liatinovú
teplovzdušnú krbovú vložku zn.
Fer lux  C18,  10  kW (290 €).
Krbová vložka Ferlux sa vyrába v
Španielsku. Priemer dym. hrdla
18 cm. Dovoz možný (290 €) (
0904 169 362. KE

ÄPredám stavebnú kladku jedenk-
rát použitú, perfektný stav (60 €)
( 0940 881 314. NZ

ÄPredám úplne nové smrekové
schody Luxus so zábradlím, 12
alebo 13 schodov/ nášľapov,
šírka 60 cm, výška 265 - 285 cm,
zabalené, v rozloženom stave
pr ip ravené na montáž. Bez
zábradlia v cene (46 €). Dovoz
zdarma po celej SR (55 €) (
0907 885 834. DK

ÄPredám stavebnú miešačku, cca
2 - 3-fúriková, napájanie 220
alebo 380 V (110 €) ( 0918 506
261. NR
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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.

ÄPredám za symbolickú cenu plne
funkčný vykurovací splyňovací
kotol na drevo Dakon KP18 Pyro,
s t a r š í  t y p ,  použ í vaný ,  a le
funkčný. Originálna dokumen-
tácia. Cena symbolická, navrh-
nite, odvoz si treba zabezpečiť,
280 kg ( 0903 323 233. MA 

ÄPredám novú udiareň ,  gri l  +
dvierka + plechová strecha, 50 x
50 x 65 cm (99 €), väčšia udiareň
50 x 50 x 120 cm - 2-poschodová
( 135 €), teplomer + naviac komín
a rôzne vylepšenia, bez zdobenia
( 0949 454 227.

ÄP redám na  náhradné  d ie ly
plynový kotol Leiber KN 24 PEB
(100 €) ( 0918 389 183. ZA

ÄPredám radiátor 900 x 400, nový,
nepoužívaný a nerozbalený. Bol
kúpený na výmenu pri prerábke
bytu a nepoužil sa. Osobný odber
Bratislava, Šamorín, Dunajská
Streda, Michalovce (55 €) (
0907 101 446.

ÄPredám používaný plynový kon-
denzačný kotol Attack KZT Plus s
25-litrovým zásobníkom teplej
v od y ,  r o k  v ý ro by  2010 ,  na
náhradné diely, funkčný. Výmena
z dôvodu väčš ieho po treby
zásobníku vody (200 €) ( 0903
918 177. NR

ÄPredám pórobetónové kvádre 20
x 30 x 40 cm. Nové ( 0950 506
906. BR

ÄPredám interiérové dvere, štan-
dardný rozmer 70 cm, sú v do-
brom stave (10 €) ( 0911 661
666. ZA

ÄPredám antikorové koleno na
komín, rozmer 62 x 66 (25 €) (
0902 403 703. NZ

ÄPredám pro t ipož ia rne  a in-
teriérové dvere ( 0903 646 571.
GA

ÄPredám 1 rok používané krbové
kachle s obkladom z pravých
pálených kachlíc Haas & Sohn
Treviso II, v perfektnom stave, s
regulovateľným výkonom 2,7 -
8,8 kW (699 €) ( 0903 541 316.
LM 

KÚPA
Ä  Kúpim plne funkčný plynový ko-

tol Protherm Medveď 40 KLO (
0908 069 822. DS

ÄKúpim Ceresit CT 710 Visage
Granit Brasilia Rose. Potrebujem
na 10 m2 ( 0903 481 926.

ÄKúpim plastové balkónové dvere
aj s rámom, do petržalského bytu.
Rozmer otvoru 93 cm šírka, 244
cm výška. Plus okno. Rozmer

otvoru 90 cm šírka, 152 cm výška
( 0908 066 721. BA

ÄKúpim alebo za odvoz zoberiem
z a t ráv ňovac ie  be tónov é
dlaždice. Ideálne okolie BA a DS
( 0948 354 525. BA 

PREDAJ
ÄPredám kolieskové korčule K2,

veľkosť 43 - 44 (25 €), prípadne
dohoda ( 0917 805 243.

ÄPredám kolesá Ranger 29 x 2,25
predné a zadné, málo jazdené +
brzdové kotúče, kazeta 10 (100
€) + poštovné ( 0907 167 588.
KE

ÄHľadám parťákov, parťáčky, na
šplh na lane ako disciplína (
0907 552 128. PD

ÄPredám plne funkčný EMS stroj
na cvičenie značky E fit, málo
používaný, nikdy nepokazený, s
komplet príslušenstvom: rôzne
pomôcky na cvičenie, 4 veľkosti
nepoškodeného technického
oblečenia, okolo 10 kusov spod-
ného bavlneného oblečenia, sto-
jan s madlami, dva veľké fitness
zrkadlá, prevádzkový poriadok a
všetku dokumentáciu k prístroju
(4.500 €), dohoda možná (
0908 278 710. BS

ÄPredám nový MTB cross bicykel
GXH Cycling. 3 x 8 Shimano, 20"
Al rám, hydr. kotúč brzdy, 26",
rýchloupínacie hliníkové kolesá
(560 €) ( 0944 592 975. MI 

ÄPredám kolieskové korčule Fila -
pánske, raz použité, nesadla
veľkosť. Osobný odber (90 €) (
0905 107 566. 

ÄPredám profesionálny bežecký
pás, málo používaný, pôvodne
1.800 €, teraz (1.200 €), dohoda
možná ( 0911 179 555. 

ÄPredám stacionárny bicykel,
párkrát používaný. Pôvodná
cena 80 €, teraz (50 €), dohoda
možná ( 0950 400 904.

ÄPredám 2 ks profi tenisové rakety
Head Prertige Pro, 630 cm 2,315
g, výplet RPM Blast 1,25 + taška
Head Tour Team na 6 ks rakiet s
termo priehradkou (200) ( 0905
831 303.

ÄPredám raketu Head Radical, na
hlave je trochu oškriabaná, no
funkčne v poriadku (30) ( 0908
556 727.

ÄPredám detský bicykel CTM, 16”,
v plne funkčnom stave. Dôvod
predaja je, že syn už vyrástol (50)
( 0918 783 223.

ÄPredám brokovnicu Bajkal IŽ-43-
E -1C,  20 /  20-76 ,  p r ípadne
vymením za Pard 08/ resp. 07/
(450 €) ( 0908 065 166. LV

ÄPredám novú tenisovú raketu
Wilson Juice 100 (70) ( 0911
309 996.

ÄPredám boxovacie vrece Ronin +
reťaze na uchytenie. Veľkosť je
120 cm. Váha je 35 kg (50) (
0907 233 490.

ÄP redám  have rboa rd ,  má lo
používaný, zachovalý stav. Má
väčšie kolesá, zvládne trávnik
alebo nerovný povrch (250) (
0908 638 199.

ÄPredám stôl na pingpong, out-
door. Používaný, funkčný, v do-
brom stave (300) ( 0915 967
473. 

ÄPredám trampolínu, 300 cm (50
€), pri rýchlom jednaní zľava (
0917 176 982.

ÄPredám dámsku tenisovú raketu.
Použitá 2 x. Dôvod predaja je
kúpa novej. Preferujem osobný
odber - BJ, PO, KE. Pri rýchlom
jednaní dohoda možná. Pôvodná
cena  60  € ,  te raz  (50  € )  +  4
tenisové loptičky Willson zdarma
(50) ( 0919 291 155.

ÄPredám lacno staršie korčule -
kanady č. 7,5 - 8. Trochu ok-
opané, ale nie nadmerne (12) (
0907 345 268. 

ÄPredám bicykel, typ Rock Ma-
chine Yankee, vo výbornom
stave, aj s príslušenstvom, veľk-
osť kolies 24 x 1,95/ 50 - 507
(100) ( 0910 956 615.  

ÄP redám raz použ i tú  rake tu
Slazenger s novým obalom.
Tenis nie je pre mňa. Predám
osobne v TN a okolie alebo plat-
bou vopred pošlem po celom
SVK/ CZ (50 €) ( 95168976. TT

ÄPredám nové, zabalené, nasta-
viteľné jednoručky o hmotnosti
2,5 -24 kg a 5 - 40 kg. K dispozícii
2 páry 24 kg činiek + 2 páry 40 kg
činiek, na predaj aj masívny sto-
jan Bowflex. Činkový set 24 kg
(299 €), činkový set 40 kg (419 €),
stojan (109 €), ideálne osobný
odber Bratislava, resp. dohodou v
rámci SVK ( 0918 017 492. BA

ÄPredám kolieskové korčule, veľk-
osť 38,5 (25 €) plus pošta ( 0944
148 502.

ÄPredám magnetický bežecký
pás, ako nový, málo používaný.
Meria kalórie, vzdialenosť, pulz,
rýchlosť, čas možnosť nastaviť 8
úrovni odporu plus sklon dosky
(180) ( 0949 693 731.

ÄPredám mult i funkčnú vežu,
rovná tyč 10 kg, 2 x 14 kg jed-
norúčky (180) ( 0902 404 957.

ÄPredám dve Slávie 634 - Slavia
634 4,5 Hawke Vantage SF 6-24
x 44 1/ 2 MilDot a Slavia 634 4,5 +

Hawke Vantage 4-12 x 40 AO +
Hunting Night Vision 850 nm + 4
ks batérie. Vzduchovky mám
druhý rok, sú čisté, udržiavané,
plne funkčné, používané iba na
odstrel drobných škodcov. Cena
za kus (350 €) ( 0944 474 273.
TO

ÄPredám bicykel, veľkosť M, nové
pedále, cyklomer, kapsička, pre-
ha dz o v ač  S h im a no .  M á lo
používaný. Pri rýchlom jednaní
dohoda možná (525) ( 0915
945 075. 

ÄPredám dámske Dynafit lyžiarky,
veľkosť 38, MP24, okolie BA (120
€) ( + 436 805 067 770. 

ÄPredám bratlíky rybárske. Veľk-
osť 8. Cena za balíček (0,40 €).
Mám okolo 100 balíčkov ( 0902
274 230. PD

ÄPredám Beretta Silver Piegon III.
20/ 76 kaliber, skriňová zbraň. 5 x
choke, orig. kufor, orig. remeň,
náboje. Iba seriózne (dohodou)
( 0905 527 765. KN

ÄPredám ľadové korčule pre
d ievča tá ,  so  sys témom s  2
sponami, ktoré sa postarajú o op-
timálne upevnenie. Okrem toho
má robustnú škrupinu s od-
nímateľnou vnútornou obuvou a
mnoho drobných doplnkov. Nas-
taviteľné veľkosti 37 - 40 (15 €) (
0908 694 491. TS

ÄPredám hokejové korčule veľ. 39.
Stačí ich len nabrúsiť. Pošlem aj
na dobierku (15 €) ( 0949 130
594. BJ

ÄPredám novú vzduchovka Kan-
dar, model B2-4, cal. 4,5 mm aj
5,5 mm, klasická jednoranová
naťahovacia puška nemeckého
štýlu, určená je pre športovú a
rekreačnú streľbu. Zbraň je vy-
bavená drážkou na pripevnenie
optiky a nastaviteľnými mierid-
lami (43 €) ( 0910 244 185. TS

ÄPredám elektrobicykel nemeckej
výroby, má vadnú batériu. Inak
všetko funkčné (249) ( 0905
617 563. 

ÄP redám ko lobežku  značky
Worker Drogo. Bola používaná,
ale má minimálne znaky opotre-
benia. Osobný odber NR alebo
TO (dohodou) ( 0908 843 108.
NR

ÄP redám použ ívaný  b icyke l
Author Cosmic 20", hliníkovo
duralový rám ľahší pre dieťa, cca
od 6 rokov. Vymenené nové
kľuky s prednou kazetou, pedále,
oproti ťažším železným bicyklom
je to trochu lepšie pre dieťa (50 €)
( 0910 997 079. BA

ÄPredám rám Eska 1975, 28",
pôvodný lak a nálepky, rám bez
preliačin, závity nepoškodené,
rám veľkosti 54 na veľkosť kolies
28“ (25 €) + 10 € poštovné (
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0905 166 375, na SMS nereagu-
jem.

ÄPredám bicykel Kellys Spider,
kúpený v apríli 2020 za 600 €,
veľkosť rámu XL, od bicykla je
bloček, servisná knižka, zámok, 2
kľúče, jazdený jednu sezónu, na
zadnom kolese nový plášť, me-
nené duše, nová stredová ro-
t ač n á  os  na  pedá loch ,  n ič
nevŕzga, prilba za (50 €), nedošlo
k pádu ani ku úderu - nákupná
cena 78 €. Dôvod predaja je ten,
že si kupujem nový bicykel (410
€) ( 0940 380 053. SN

ÄPredám profesionálne) baletné
špičky Gaynor Minden, vhodné aj
pre zač iatočníkov. Sú úplne
nové,  eš te  nerozba lené.  V
prípade väčšieho záujmu mám k
dispozícii až 5 párov (70 €) je za
jeden pár. Pôvodná cena sa po-
hybuje okolo 140 € ( 0905 375
958. BA

ÄPredám dámsky horský bicykel
26", zachovalý lak, vyčistený,
premazaný,  kolesá precen-
trované, na SMS nereagujem (40
€) + 20 € pošta ( 0905 166 375.
RV

KÚPA
ÄKúpim bežecký pás Excel Run,

ponúknite s foto, cenou, miesto
odberu, mob. číslo, ďakujem ( +
4915 141 347 340.

ÄKúpim pre 7-ročného syna det-
skú prilbu na hokej, za rozumnú
cenu ( 0902 218 168. TN

ÄKúpim cvičebné zariadenie Total
Core ( 0903 105 690. BA

ÄKúpim riadítka na turistický Fa-
vorit vyrábaný v 60. - 70. rokoch.
Nie barany ( riadítka na turis-
tický Favorit vyrábaného v 60. -
70. rokoch. Nie barany ( 0940
350 200. PN

ÄKúpim bicykel BMX, 20 tt, do (350
€). Žilina a okolie ( 0905 205
500.

ÄKúpim staré vzduchovky, staré
zbrane. najlepšie v náleznom
stave ( 0911 199 322. CA 

Mám 62 rokov, som z BA, nižšej
postavy - 155 cm, strednej postavy.
H¾adám èestného muža, na seriózny,
vážny vz�ah ( 0915 321 597.

H¾adám na vážny vz�ah ženu z Bra-
t is lavy, vo veku 25 - 35 rokov,
starostlivú o domácnos� a s rodinným
spôsobom života ( 0949 608 341.

Mladý, sympatický, 36-roèný, bez
záväzkov, h¾adá na vážne

zoznámenie dievèa od 18 - 48 rokov,
môže by� aj s die�a�om. Na tom, odkia¾
je nezáleží ( 0902 764 612. 

Mám 50 rokov, som plný energie a
chuti do života, sklamaný, ale vy-
rovnaný s predošlým dlhoroèným
vz�ahom, preto chcem ponúknu� svoje
srdce a náruè plnú lásky a h¾adám si
partnerku na spoloèný život. Ponúkam
aj bývanie v novom zariadenom 3-izb.
byte. Ide mi najmä vyrovnaný vz�ah
plný lásky, vášne a vzájomného
porozumenia ( 0910 103 736.

Volám sa ¼uboš, mám 35 rokov, som
od Trnavy a h¾adám ženu na
zoznámenie. H¾adám vážny vz�ah,
ktorý bude smerova� k trvalému
vz�ahu a manželstvu. H¾adám niekoho
na trávenie vo¾ného èasu, so
spoloènými záujmami. Mala by si ma�
od 25 do 38 rokov. Ak èítaš tieto
riadky a nechceš by� už sama, tak sa
mi ozvi, môžeme sa zoznámi�. Budem
èaka� tvoju správu ( 0944 355 093.

H¾adám dobre zabezpeèenú staršiu
ženu okolo 45 až 49 rokov, preto
uvítam staršiu, lebo ja mám 32 rokov.
Som z okresu Nové Zámky. V prípade
záujmu vola� na èíslo. Staršie sa mi
viac páèia ( 0940 721 348.

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 na: riar@
atlas.sk

H¾adám ženu na zoznámenie, z celého
Slovenska. Som z metropoly východu,
z Košíc. Mám 34 rokov, 178 cm. Napíš
SMS alebo zavolaj ( 0944 010 946.

Rád sa zoznámim so ženou, ktorá je
buï vdova, alebo je rozvedená, vo
veku od 50 do 62 rokov. Vážne. Viac
telefonicky ( 0951 438 895.

Už sú tu dlhé zimné veèery. Mám 50
rokov, som štíhlej postavy, nezadaný,
h¾adám priate¾ku. Bratislava. Samota
nie je dobrá ( 0910 699 572.

PREDAJ
ÄPredám vlečku za malotraktor

dvojkolesový, brzdená náprava,
treba dokončiť detaily. Korba 110
x 160 x 42 (60) ( 0905 840 832.

ÄPredám malotraktor Agzat, v do-
brom stave, plne funkčný (750)
( 0902 213 540.

ÄPredám domáci cesnak, ručne
vypestovaný vo vlastnej záhrade

bez  chemického  pos t reku ,
vysokej kvality, veľmi chutný a
silný, na sadbu aj konzum. Je-
senný paličák Dukát, osobný od-
ber, alebo posielam aj na do-
bierku (za kg 7 €) ( 0915 943
427.

ÄPredám kvalitné zemiaky na
zimné uskladnenie - vlastná pro-
dukcia. Varný typ B. Doprava
možná. 40 kg vrece (15 €) (
0902 771 500.

ÄPredám malotraktor domácej
výroby aj s príslušným náradím -
pluh a kombinátor, má dve prevo-
dovky, motor zo škody 1202,
vlastnú hydrauliku, nutné vyk-
onať malé opravy - vyčistenie kar-
burátora, pretesniť spojkový
valček, doliať brzdovú kvapalinu
( 0911 913 699.

ÄPredám náradie a príslušenstvo k
malotraktoru Agzat/ Vari - pluh
obracák, ako nový, vyorávací
pluh, nastavovacie teleso, kom-
p le tné  2  b rány s  d rž iakom,
ohŕňacie kolieska s oskou na ro-
továtor, liatinová spona motora a
prevodovky + rôzne držiaky (
0940 755 105. 

ÄPredám riadítka na Vari, Tera,
pošlem aj na dobierku (50) (
0915 205 914. 

ÄPredám kosačku Einhell s po-
jazdom a košom, centrálne nas-
tavenie výšky kosenia, výkon 5
HP, výborný stav (130) ( 0911
661 709.

ÄPredám sadenice jahôd, odrody:
Elsanta - stredne skorá veľmi
úrodná odroda, plody má veľmi
ve ľké, kuže ľovi té, dužina je
pevná, sladšej chuti; dozrieva
stredne skoro, v prvej polovici
júna. Elv ie I I  -  stále rodiaca
odroda s vysokou úrodnosťou, 1-
ročná rastlina, 2 kg výberových
plodov ( 0948 288 827.

ÄP red ám  pap r ičky  Ca ro l i na
Reaper a Habanero, cca 800 g
(30 €) ( 0940 883 533.

ÄP redám sadbové zemiaky ,
odrody Laura a Marabel, balené v
25 kg vreciach (14 €) za vrece (
0902 600 550.

ÄPredám motor z kosačky Hecht
350, motor je funkčný, ide pekne,
dá sa vyskúšať (40) ( 0907 435
807.

ÄPredám novú vretenovú kosačku
Hecht, použitá 2 x. Pôvodná cena
110 €, teraz (60) ( 0908 778
821.

ÄPredám traktorovú kosačku, mo-
tor  p lne pojazdný, defektná
prevodovka (350) ( 0905 483
373.

ÄPredám kosačku s pojazdom (80)
( 0917 299 139.

ÄPredám zánovnú lištovú kosačku
MF 70, lišta 1400 mm, kosačka

bola minimálne používaná, stále
garážované, všetko je funkčné,
ku kosačke sú aj náhradné lišty
(550) ( 0918 793 409. BS

ÄPredám Vari HB 432 krovinorez.
Vymenené: Zapaľovanie, kar-
burátor, ochranný kryt. Dôvod -
dostal som nový. Tak mám zby-
točné (55 €) + dohoda. Poprípade
vymením za Robi 55 rotovátor, aj
v nepojazdnom stave ( 0904
930 155.

ÄPredám používanú elektrickú
kosačku MTD, funkčnú, v celku,
na súčiastky. Len osobný odber v
BA ( 0907 816 158.

ÄPredám krovinorez Mr. Fix, 52
ccm, motor silný, treba opraviť
štartér, ináč funguje (40 €) + do-
hoda ( 0940 158 183.

ÄPredám stromčeky hurmikaki - sú
úrodné a ovocie je veľmi chutné a
zdravé ( 0950 394 921. 

ÄPredám používanú kosačku bez
pojazdu - funkčnú (50 €). Predám
motorovú pílu značky AL-KO (50
€) ( 0907 145 449.

ÄPredám chemicky neošetrované
hrozno. Frankovka a André (0,40
€/ kg) ( 0904 947 025. 

ÄPredám zemiaky odroda Sunita
(0.40 €) kg, cibuľa (0.50 €) kg,
kapusta hlávková (0.40 €) kg,
rezaná kapusta (0.66 €) kg - čistá
váha ( 0905 417 302.

ÄPredám hrozno rizling vlašský,
cca 400 kg za (0,60 €) kg ( 0908
388 016.

ÄPredám sadenice jahôd odrody:
karmen, frambery, pinibery - biele
jahody. Sadenice sú chemicky
o še t rené  p ro t i  h ubo vým
c ho robám (za  ks  0 ,40  € ) ,
posielam na dobierku, obj. (
0904 648 415.

ÄPredám krušpán, mám 2 ks. Kus
po (15 €) ( 0903 190 231. 

ÄPredám kŕmne zemiaky (0,12 €/
kg) ( 0944 616 908.

ÄPredám mimoriadne kvalitný
taliansky cesnak (4,5 €)/ kg (
0908 164 451.

ÄP re dá m  t oh t o ročn ú ú ro du
pšenice, bez chemického pos-
treku (15) ( 0905 911 133.

ÄPredám hroznový mušt z odrody
rizling vlašský na ďalšie spraco-
vanie (0,90 €/ l) ( 0950 654 156.

ÄP re dá m  c es na k ,  o š e t r e né
chemicky iba február - nutnosť,
hnojivo - ovčí a slepačí hnoj (5 €/
kg) ( 0903 342 961.

ÄP re dá m  t ek v i c u  o l e jovú
bezšupkovú (0.50 €/ kg) ( 0907
392 646. 

ÄPredám stromčeky platanu, plne
prekorenené v kontajneroch.
Veľkosť 60 - 90 cm (10 €) ks. Od-
ber najlepšie osobne, alebo
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pošlem kuriérom ( 0918 781
071.

ÄViem dodávať každý deň krásne,
bezchybné očistené brusnice,
cena dohodou ( 0910 537 502.

ÄPredám hrozno Veltlín zelený
(0 , 40  € )  z a  k g ,  v  Z la t ýc h
Moravciach ( 0905 248 250. 

ÄPredám záhradnú techniku, ne-
po už í v a nú  a l eb o  m á lo
používanú. Vertikulátor FGH 750
A1 Flora best (50 €), rozmetadlo
Agri Fab Smart Spread ( (200 €),
drvič konárov Hecht 6280 XL
(100 €) ( 0907 784 671.

ÄPredám komplet náhradné diely
na elektrický vertikulátor, okrem
motora všetko, vcelku ( 0905
229 282.

ÄPredám cca 10 x použitú kosačku
Lux Tools. Málo používaná,
kúpená nová, cez 700 €, doklady,
návod. Seriózne jednanie do-
hoda možná/ zľava -50 € (400) (
0908 420 958.

ÄP redám p lemenné barany ,
zošľachtená valaška s POP.
Narodené 2. 3. 2019. Možnosť
prísť  pozr ieť  zvieratá aj cez
víkend (500 €) s DPH ( 0905
497 355.

ÄPredám malý lis na hrozno (50)
( 0903 191 385.

ÄPredám dvojpluh na väčší traktor
( 0910 664 429. LC

ÄPredám plne funkčnú motorovú
kosačku vo veľmi dobrom stave
(50) ( 0904 661 350.

ÄPredám svätovavrinecké čer-
vené hrozno, oblasť Hlohovec,
cca 1200 kg, cena dohodou (
0904 798 496.

ÄPredám pinto kobylu, 2-ročná,
výška kohútika 140 cm, veľmi
kľudná, nehryzie, nekope (
0950 738 834.

ÄPredám jablká, odroda Idared.
Výborné na uskladnenie alebo
priamy konzum. Bio kvalita (0,80
€) kg ( 0903 822 357.

ÄPredám domáci cesnak, odroda
Dukát, sadbový aj na konzum (7)
( 0905 741 461.

ÄPredám konzumné zemiaky na
zimné uskladnenie, žlté a ružové
(0,40 €) 1 kg, v rámci Košíc dovoz
zdarma ( 0919 488 812.

ÄPredáme kvalitné lúčne horské
seno, balíkované do malých
balíkov 15 - 20 kg (3,50 €) ks. Nad
30 ks (3,20 €) ks ( 0940 601
904.

ÄPredám 15 rodín včiel aj s úľmi.
Úle sú typu B „stropák“. Včelstvo
je zdravé, znižujem jeho stavy zo
zdravotných dôvodov. Cena do-
hodou ( 047/ 439 2448 alebo
mobil 0949 688 986.

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

ÄPredám 12 včelích rodín na
rámikovej miere B. Včielky sú
zakŕmené a preliečené. Možnosť
s novým úľom (95) ( 0944 493
739.

ÄPredám kravu a býka ( 0908
632 770.

ÄPredám surové držky z 15-me-
sačného býka, viac na ( 0908
937 811. Super cena, spolu za
(12 €). Osobný odber Kremnica.

ÄPredám 1,5-ročnú jalovicu SS -
Ch. Vhodná na mäso. Hmotnosť
cca 500 kg. Prípadne vymením
za teľce ( 0905 901 952.

ÄPredám 3-ročného žrebca s
plným pôvodom, veľmi kľudnej
povahy, obsadnutý, priahaný v
jednotke aj v dvojke, zvyknutý na
cestnú premávku ( 0907 375
658.

ÄPredám seno v malých hranatých
balíkoch o rozmeroch 40 x 40 x
80  cm. Seno nebolo ani  raz
zmoknuté a je uskladnené na
šope pod strechou. Na predaj je
150 ks. Cena za kus (2 €) ( 0903
304 883. 

ÄPredám domáce jahňacie mäso
(6 €) kg. Predávam iba celé ja-
hňa, naporcované, vyčistené.
Váha celého jahňatá cca od 10 kg
do 18 kg čistej váhy ( 0918 734
059.

ÄPredám dvoch minuloročných
plemenných baranov bez POP, z
farmového bio chovu, vhodné do
chovu. Rasa Lakon - Lacaune (
0915 405 333, 0905 610 599.

ÄPredám barany, cena za kus (60
€) ( 0948 010 360.

ÄPredám dvoch č is tokrvných
baranov Dorper na chov, alebo
konzum (150 €) za kus, alebo (3
€) kilo živej váhy ( 0903 342
961.

ÄPredám 2 kusy jalovičky a 1 ks
býka ( 0940 238 544. 

ÄPredám 3 jalovice limousine po
výborných rodičoch, vek 6 mesia-
cov, chov bez IBR a para tu-
berkulózy ( 0919 218 941.

ÄPredám býčka, kríženec AA75
SS25, mäsový typ ( 0915 395
555.

ÄPredám včely, matky 2019 aj
2020. Rámiková miera Čechos-
lovák. Rodiny sú na 10 rámikoch.
Cena dohodou ( 0908 428 909.

ÄPredám kvalitného pony žrebca,
5-ročný, výška kohútika 100 cm,
naučený pracovať aj so sedlom,
jazdil deti ( C 0950 738 834.

ÄPredám navrecovanú pšenicu
(20 €) q, kukuricu (24 €) q. Dobré
vrecia na výmenu alebo 50 cen-
tov ( 0908 279 129. Martin

ÄPredám včely, matky 2019 aj
2020. Rámiková miera Čechos-
lovák. Rodiny sú na 10 rámikoch.
Cena dohodou ( 0908 428 909. 

ÄPredám kŕmne zemiaky (1 kg/
0,10 €), vrecia na výmenu alebo
0,50 €, cca 800 kg ( 0910 277
683. 

ÄPredám vysoko kvalitnú muflóniu
zver z obory v ČR. Veterinárne
vyšetrené. Možné zabezpečiť do-
pravu ( +420 777 035 550. 

ÄPredám samca NOS, narodený
9.3.2019 s papiermi (45 €) + do-
hoda ( 0903 675 701.

ÄPredám králiky mäsového typu
na chovnú sezónu 2021, vek 8
mesiacov, očkované proti moru a
mixmatóze ( 0919 213 387.

ÄPredám maďarských obrov, sam-
cov aj samičky ( 0903 792 285.

ÄPredám králiky hyla, 3-mesačné.
Cena za kus (15 €) mám 4 kusy
( 0948 717 098.

ÄPredám samicu barana malého
modrého, tohtoročná, na oblast-
nej výstave ocenená 95 bodmi.
Samica je testovaná, s rodok-
meňom (20) ( 0949 255 414.

ÄPredám tohtoročné labutie husi,
už len gunárov (25) ( 0918 859
613. 

ÄPredám malotraktor TV 420 v
slušnom stave, rotavátor, lištovú
kosu (3.200) ( 0907 889 980.

ÄPredám alebo vymením kohúta
Faverolky lososovitej, cca 3-me-
sačné. Dohoda ( 0903 697 497.

ÄPredám 5 ks býkov mäsového
plemena, Charloais a Limuzíne
vo váhe cca 300 kg ( 0911 967
213.

ÄPredám pšenicu z tohtoročnej
úrody (16 €)/ 100 kg, 20 km od Ni-
try ( 0949 425 945, po dohode
možnosť dovozu

ÄPredáme domáce brojlerové
kurčatá, chladené, vákuovo
balené (2,90 €) kg, po do dohode
aj porcované (3,10 €) kg, s dovo-
zom k vám domov v okolí Trnavy.
Váha očistených kureniec 2 - 3 kg
( 0908 708 139.

ÄPredám očistené husokačky.
Váha 4 - 5 kg (5.5 €) za kg. Odber
Lúčka pri Giraltovciach ( 0904
086 664.

ÄPredám 25-mesačnú jalovicu
limousine - mäsové plemeno.
Chované celoročne vonku na
paši v ohrade ( 0915 316 790. 

ÄPredám šrotovník na obilie, je to
36-kladivkový. Je k nemu aj mo-
tor, ktorý je odmontovaný, 7,5 kW
(230 €) + menšia dohoda, možná
výmena za ošípané - dobytok (
0915 608 854.

ÄPredám brojlerové kurčatá v
živom. Váha cca 3 - 3,5 kg. Cena

za kg (1,60 €). Trnava Modranka
( 0908 708 139.

ÄPredáme ročné nosnice Moravia
- hnedé, v plnej znáške, celo
zaperené (3,20 €) ks ( 0940 601
904. 

ÄPredám 3-mesačné králiky. Je
ich päť a všetky sú samičky (10 €)
( 0951 427 866. VK

ÄPredám pižmové kačky. Sú
vhodné na výkrm alebo aj ďalší
chov. Kačice sú odchované čisto
len z domácej úrody. Kačička
váži cca 2,8 kg a káčer cca 4,5 kg
a viac. Cena dohodou za 5 ks
káčerov a 5 ks kačičiek. Okres
KN, NZ ( 0903 847 421. KN

ÄPredám prečistené, suché obilie:
pšenica, jačmeň. Cena dohodou.
Okres Levice ( 0902 294 351.

ÄPredám malotraktor domácej
výroby, motor Škoda 1203, re-
dukcia originál 1203 pohrebné
vozidlo, hlava po výbruse, nová
batéria, sedadlo, filtre, brzdy,
štartér nemá, 4 x 4, cena traktora
(2.250 €) spolu s vlečkou (3.400
€) ( 0904 330 555. 

ÄPredám kobylku ryšku, 3,6-
ročnú, prítulnú, zdravú, neob-
sadenú, matka Hafl ing, otec
pravdepodobne QH, pas má,
čipovaná, pravidelne veterinárne
prehliadky absolvovane. Len
vážny záujem. Bližšie info (doho-
dou) ( 0908 332 358, 0915 615
160. RV 

ÄPredám japonské prepelice vo
veku 5 týždňov, cena za kus (2 €),
ďalej ponúkam nové klietky na
chov na 30 kusov, možnosť do-
vozu po trase BA - ZA BA - ZV (2
€) ( 0911 528 389. SC

ÄPredám aprílové jahňatá, 3 ks, aj
jednotlivo, na chov alebo kon-
zumáciu. V prípade potreby aj
usmrtím (60 €) ( 0948 087 207.
TN

ÄPredám domácich kohútov (4,99
€) za kg, čerstvo očistené, váha
okolo 2,5 kg, je ich potrebné vo-
pred objednať. Alebo kto by chcel
aj živé za super cenu od (4,95 €)
za kus. Teraz iba nasoliť, zajtra
na pekáč a z drobkov vývar (
0902 902 112. PN

ÄPredám malotraktor domácej
výroby, motor a prevodovka Avia,
zadná náprava V3S + príslušen-
stvo pluh, brány, vlečka (1.200)
( 0907 712 554. 

ÄPredám terárium 50 x 50 x 100,
plus k tomu vodopád a dymovač,
digitálny teplomer s vlhkomerom.
V prípade záujmu ma kontaktujte
telefonicky (120 €) ( 0902 666
931. PK

ÄPredám 18-týždňové vysoko
znáškové mládky - nosnice hy-
brid Lohmann Brown z vlastného
podstielkové odchovu, s komplet-
nou vakcináciou na bronchitídu,
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pseudomor, markovu chorobu,
burzitídu vrátane salmonely.
Cena za kus (6,50 €) ( 0907 217
205. LV

ÄPredám brahmanka biela Kolum-
bia 4-mesačné (po 10 €)/ ks. Len
osobný odber (10 €) ( 0903 237
852. DS

ÄPredám staršiu ovcu na zárez.
Váha do 50 kg (50 €) ( 0907 252
623. LM

ÄPredám kŕmny hmyz laptica du-
bia - šváb argentínsky mikro do
1,5 cm (10 €) deci, minimálny od-
ber 0,05 l, v litri je asi 5 - 7000 ks,
stredné 1,5 - 2,8 cm (40 €) l,
minimálny odber 0,1 l, v litri je 800
- 850 ks subadult - adult (16 €) l,
minimálny odber 0,1 l, v litri je 300
- 350 ks ( 0905 469 555. KA

ÄPredám andulky rôzne farby.
Cena za kus (5 €) ( 0918 794
635. RS

ÄPredám malo t rakto r ,  doma
vyrábaný, nie moja výroba. Má
hydrauliku vzadu, motor Škoda
120 x. Treba doladiť, pripadne
vylepšiť. Cena čisto za motor a
hydrauliku. Odvoz si treba za-
bezpečiť. Lokalita BS (400) (
0903 353 262. 

ÄPredám nosič náradia je určený k
malotraktoru Vari, Agzat. Upína
sa na bolcen. Slúži ako sedačka a
nosič náradia napr. pluh, vy-
orávač, brány atď. (400) ( 0905
748 307.

ÄPredám rotavátor AKR 122, rám
s kartáčom na malotraktor Mini
070 (620) ( 0950 735 425. 

ÄPredám mláďatá varana step-
ného, tohtoročný odchov, august
2020 (60 €) ( 0911 401 147. GA 

KÚPA
ÄKto daruje agapornisy? Mám

záujem o agapornisy, pričom
nemáte čas o agapornisy sa
starať ,  ale z iných dôvodov.
Ďakujem ( 0904 861 766. KE

ÄKúpim žito z úrody r. 2020, + 100
kg, len z TN a blízkeho okolia (17
€ - 18 €) za 1 q. Vrecia na výmenu
mám. Koľko eur aj s dovozom na
adresu? ( 0902 515 452. TN

ÄKúpim väčšie prasa, 80 a viac
kilové, na dochovanie. Aj 2 kusy.
Som z okresu Brezno a kúpu by
som chcel tak do vzdialenosti 80
km ( 0915 641 401. BB

ÄKúpim cca 10 - 15 q suchej, čistej
kŕmnej pšenice - v cene do (15 €)/
q aj s dovozom do Bratislavy II (
0903 724 208.

ÄKúpim násadové vajcia hodváb-
ničiek. Platbu môžem poslať pre-
dom na účet, potrebujem 12 va-
jíčok od 16. septembra, max. za
jeden kus dám (1 €) ( 0918 782
409. CA

ÄKúpim akýkoľvek kočík pre psíka,
najlepšie Bratislava (50 €) (
0904 642 526.

ÄKúpim veľkú voliéru do bytu, pre
andulku a korelu, ďakujem za
ponuky ( 0905 950 612. KN

ÄKúpim 2 samičky gekončíka
nočného. Ponúknite, prosím (
0903 156 770. PP

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

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

ÄKúpim grafiky Čierne diery - Most
SNP, Propeler, Figaro, Miletička.
Prosím o ponuku, na výmenu žiaľ
nemám ( 0905 296 325. BA

ÄKúpim tepané a ryté nábojnice,
pamiatka z rúška, vojny, frontu.
RD, Krym ( 0907 596 136. LM 

ÄKúpim alebo vymením staré
československé cigarety. Môžu
byť aj väčšie zbierky ( 0907 315
640. NR

ÄKúpim staré drevo - okná, starý
krov, starý nábytok, len Žilina a
okolie ( 0903 427 420. 

PREDAJ
ÄPredám nefunkčné staré hodiny.

Pôvod netuším. Cenu ponúknite
( 0903 550 436. BB

ÄPredám starožitný šijací stroj do-
hodou ( 0908 544 144. 

ÄPredám starožitné vreckové
hodinky, sú 3 plášťové, celo zlaté
14K, s osadenými 4 ks briliantmi,
odhad veku prelom 18. storočia,
funkčné, cena min (2.000 €) (
0903 484 292.

ÄPredám stroj Singer, starý prib-
ližne 100 rokov. Možné vyzd-
v ihnú ť  v  H a inbu rgu  an  de r
Donau, Rakúsko ( 0948 267
421.

ÄPredám investičné strieborné
mince Wiener Philharmoniker, sú
v  t u bá c h  po  2 0  k s  ( 29  € ) ,
nepredávam jednotlivé mince,
ale tuby. Jedna tuba (580 €).
Mince neboli ani rozbalené, sú v
monster boxe. Iba osobný odber
v  B A ,  vo  vaše j  p r í tomnos t i
môžeme mince overiť - meranie,
odváženie ( 0940 900 565. BA

ÄNabízím The Royal Mint - set
mincí 2011, na některých lehká
patina. Možný osobní odběr

Brno/ Zlín/ Luhačovice (150 €) (
+ 420 605 005 845. CZ

ÄPredám nové, 40 r. ČSN banky,
odmerný valec, sklenené fľašky s
korkom... kategória A20 stup.
Rarita, 415 ks po 50 centov, malé
fľaštičky s korkom 215 ks po 50
centov, malé fľaštičky s korkom, 2
l odm. valec (30 €), 500 ml odm.
valec (15 €), 250 ml banky (10 €),
200 ml banky (8 €) ( 0951 205
915. NR 

ÄPredám kompletnú knižku z roku
17 80 .  K o ž ený  oba l  s pony ,
st ránky pekne drž ia. Pekný
darček pre milovníka histórie.
Cena vrátane poštovného (61 €)
( 0908 102 284. RK

ÄPredám funkčné podlahové
hodiny Tempus Fugit, Nemecko,
štvrťbicie, melódia Big Ben (320
€) ( 0940 883 383. TN

ÄPredám slobodomurársku dýku -
replika Masonic, je vybavená
čepeľou z nehrdzavejúcej ocele,
s celkovou dĺžkou 55 cm. Dĺžka
ostria 33,5 cm. Váha 700 g. Dýka
je tupá, rukovať obsahuje čer-
vený zamat. Možnosť dokúpiť
stojan (6 €). Originál v pôvodnej
krabici (29 €) ( 0907 635 031.
NO

ÄPredám ročníkové albumy českej
po š ty  1994  -  2002 ,  2004 .
Spoločné vydanie Slovensko,
Česko, Švédsko ( 902 720 166.
GA

ÄPredám mosadzné zvončeky,
priemer 8 cm, 7.2 cm, 7 cm, 6.5
cm, 5 cm. Sú s menšími chybami
(70 €). Pripadne navrhnite cenu
( 0905 324 762.

ÄPredám smaltované odznaky
MŠK Žilina, klubové, pohárové a
iné ( 0905 777 635. ZA

ÄPredám Benkalor nádrž, cisternu
na naftu 25 000 l, s výdajným sto-
janom, funkčný, vyčistený, cca 4
roky späť robená revízia (3.000 €)
( 0918 510 008. NZ

ÄPredám novú záhradnú latrínu,
má otvárateľnú zadnú časť, ne-
treba kopať jamu. Latrína má
šind ľom pokrytú strechu, je
uzamykate ľná, obsahuje a j
umelé sklopné sedadlo a kvalitný
náter (150 €) ( 0907 197 470.
NR

PREDAJ
ÄPredám hobľovačku s dlabačkou,

z ro v ná v ač k o u ,  f r éz ou  a
prepúšťačkou. Dĺžka stola 145
cm, 3-nožové hlavy šírky 35 cm.
Spustenie stola preťahovačky je

15 cm. Mám aj náhradné nože a
rôzne frézy. Bližšie info cez tele-
fón (700 €) + dohoda ( 0915 445
479.

ÄPredám zvážkový stroj, rebriňák,
dĺžka 6 m ( 0908 104 734.

ÄPredám plne funkčný tesársky
hoblík, šírka hobľovania 250 mm.
Dá sa použiť aj ako kotúčová pila
a dlabačka. Prídavné príslušen-
stvo mám (370) ( 0944 203 750.

ÄPredám cirkulár továrenskej
výroby, motor 4 kW, píla priemer
55 cm, spolu s káblom 15m (250)
( 0948 008 819.

ÄPredám používané stolárske
náradie - hoblíky a dlátka, na-
jradšej všetko spolu. Ak máte
záujem, navrhnite cenu, dohod-
neme sa ( 0902 299 277.

ÄPredám cirkulár  na rezanie
dreva, s košom a horným stolom
+ píla a kábel (300) ( 0904 489
804.

ÄP re dá m  z ro v náv ačk u ,
hobľovačku, dlabačku v jednom.
Šírka valca 300 (1.000 €) ( 0918
123 077.

ÄPredám cinkovaciu frézu zn. Mar-
shal l -  cz, maximálna výška
vstupného materiálu 16 cm. Ďalej
predám lis na dĺžkové nadpájanie
reziva. D ĺžka výstupného ma-
teriálu 6 m. Stroje vhodné na
výrobu KVH hranolov 4 x 10, 4 x
14, 6 x 14 cm (8.000) ( 0915 835
163.

ÄPredám kvalitný cirkulár + kotúče
(150 €) motor 5,5 kW, 1440
otáčok (150) ( 0907 481 197.

ÄPredám olepovačku s diaman-
tovým predfrézom, ročník 2018,
málo používaná, treba vidieť. Top
stav, predaj mi neponáhľa, keď
por ieš im pr ies to ry ,  mašina
ostáva u mňa, plánujem budúci
rok prístavbu. Nová (8.400 €) +
malá dohoda možná ( 0907 824
003.

ÄPredám hobľovačku 4-nožovú s
posuvom, šírka nožov 40 cm, 4,5
kWh motor, mám aj sadu nových
nožov náhradných, dohoda (850)
( 0901 747 576.

ÄPredám málo používaný el. roz-
vádzač, spúšťal 30 kW peletovací
lis, dopravníky, chladič, ven-
tilátor, čidlá (390) ( 0919 274
403.

ÄPredám použi tú sólovú pí lu
znač ky  G ude ,  tová renske j
výroby, s indukčným motorom,
bez náklonu a zdvihu (100) (
0949 555 095. 

ÄPredám cirkulár továrenskej
vý roby s  motorom 4 kW, vo
výbornom stave, s možnosťou
odskúšania a dovozu (240) (
0948 088 461. 
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ÄPredám skracovačku na dosky,
aj s dopravníkmi (400) ( 0905
748 341.

ÄPredám 3-valcový kompresor Or-
l ík ,  p lne funkčný. Prípadne
výmena za jednovalcový Orlík +
doplatok (900) ( 0 904 835 055.

ÄPredám sústruh v originálnom
stave, avšak má už niečo za se-
bou. Treba sa mu povenovať a
dať dokopy. Sústruh mám zapo-
jený, je možnosť ho odskúšať.
Odporúčam ho kúpiť pre pána,
ktorý nechce kúpiť 100 % sústruh
a vie aj niečo poopravovať. Treba
prísť odskúšať, prezrieť stav na
mieste (1.800) ( 0911 341 556.

ÄP re dá m  v ý k on ný  c i r ku lá r
továrenskej výroby, poistková
skrinka, 4-polohový vypínač, na
400 V, oska ako nová, výkon 6,5
kW, kotúč o priemere 60 cm,
oceľový rám, výborný stav - bez
z áv a d  ( 360  € ) ,  ods kúš am,
prípadne aj doveziem ( 0918
506 261 

ÄPredám odlievací aparát Izodent.
Funkčný, používaný, zachovalý,
v dobrom technickom stave (400)
( 0903 625 893.

ÄPredám ohýbačku stavebnej
ocele, úplne nová, nepoužívaná,
obd rž í te  DP H fak tú ru ,  CE.
Dokumentácia. Záruka 36 mesia-
cov. Rozmer 800 x 630 x 810
mm, 160 kg. Motor 400 V/ 1.5 kW,
super silent, tichá prevádzka,
maximálny priemer guľatých tyčí
20 mm (1.683) ( 0904 344 656. 

ÄPredám l ia t inovú ohýbačku
plechu 2-metrovú, v zachovalom
stave a pákové nožnice na plech,
1 meter. Cena spolu (2.000 €),
možná dohoda, pošlite cenovú
ponuku na info@ profhair.sk
alebo ( 0905 350 373.

ÄPredám sústruh, plne funkčný,
iba zapojiť a obrábať kovy (2.500)
( 0917 982 250.

ÄPredám hydraulický lis, vnútorná
pracovná šírka 845 mm, bočný
pr iechod 280 mm, pracovná
výška 1045 mm, chod piesta 420
mm, vnútorný závit v pieste M 52
x 2, priemer piesta 70 mm, bočné
prestavenie valca pomocou koli-
esok, výtlak 40 ton, motor 3 kW,
1480 ot., šírka stola 275 mm,
celková výška 2280 mm (1.150)
( 0904 519 985.

ÄPredám nevyužívanú benzínovú
motorovú pílu Stihl (120) ( 0944
280 510.

ÄPredám strojný zverák, šírka
čeľustí 160 mm, prizmatické ka-
lené čeľuste. Hmotnosť cca 60
kg. Výrobca Zbrojovka, z čias so-
cializmu. Je to robustný a silný
zverák. Tieto zveráky patri l i
medzi špičku v kvalite, zverák je
maximálne zachovalý,  p lne
funkčný ( 0951 146 427. 

ÄPredám univerzálne skľučovadlo
zn. TOS 200/ 3 s prírubou - polo-
tovar bez krúžka (220 €) ( 0951
146 427. Nie SMS!

ÄPredám cirkulár továrenskej
vý roby s  motorom 4 kW, vo
výbornom stave, s možnosťou
odskúšania a dovozu (250) (
0948 088 461.

ÄPredám prírubu na univerzálu s
kužeľovým osadením na vreteno.
Rázvor - rozteč stredu skrutiek
124,5 mm. Menší priemer kužeľa
cca 136,5 mm. Väčší priemer
kužeľa cca 138,1 mm. Celkový
priemer príruby 320 mm. Kúpa na
dobierku je na plnú zodpoved-
nosť kupujúceho, bez nároku (
0901 216 735.

ÄP redám ko l ieska  na  šev in-
go v an ie  -  z aš k r ab áv an ie ,
označenie Z-76 M-1 H 20° - Z-18
M-5,5 20°. Kúpa na dobierku je
na plnú zodpovednosť kupu-
júceho,  bez nároku  na  rek-
lamáciu ( 0951 146 427. Nie
SMS

ÄPredám skľučovadlo 250/ 4, zn.
TOS (250 €), aj s kužeľovou
prírubou ( 0951 146 427.

ÄPredám ojnicovú štiepačku, 33
cm (750) ( 0919 274 403.

ÄPredám málo používanú kálačku
na palivové drevo. Pripravená na
sez ónu ,  j e  po  vý mene  hy-
draulického oleja (150) ( 0911
757 605.

ÄPredám továrenskú pásovú pílu
( 0905 389 328. 

ÄPredám zváračku mig/ mag 500
A, vodou chladená. Minimálne
po už í v a ná ,  j e  a k o  nov á  a
nevyužitá (2.100 €) za komplet (
0949 854 077.

ÄPredám plne funkčný zvárací
agregát s pripájacími káblami
(100) ( 0948 787 835.

ÄPredám si lnú,  výkonnú, ne-
použitú motorovú pílu Erman, ob-
jem motora 49,3 ccm, dvojtaktný
motor, dĺžka vodiacej lišty 45 cm,
balenie obsahuje 2 x lištu, 2 x
reťaz, náhradný štartér. Pošlem
aj na dobierku + 4,8 €, pri platbe
vopred na účet je poštovné 3,6 €
( 0910 244 185.

ÄPredám automatický dávkovač
Corob D 400. Používaný (200 €).
Dohoda možná ( 0903 716 788. 

ÄPredám si lnú,  výkonnú, ne-
použitú motorovú pílu Erman, ob-
jem motora 49,3 ccm, dvojtaktný
motor, dĺžka vodiacej lišty 45 cm,
balenie obsahuje 2 x lištu, 2 x
re ťa z ,  n áh ra dn ý  š t a r té r .
P o nú k am  s ed em  dn í  na
vyskúšanie, v prípade nespoko-
jnost i  vrát im peniaze. Viem
poslať aj na dobierku kuriérom
(89) ( 0910 160 898.

ÄP re dá m  m o t o rovú  p í l u
Husqvarna 365 (260) ( 0915
904 156.

ÄPredám elektrickú pílu Nordix
Tw9p 180 (40 €) dohoda možná
( 0940 158 183.

ÄPredám elektrickú pílu John Gar-
den. Píla bola 1 krát použitá.
Dôvod predaja - pre mňa je slabá.
Výkon 2 kW. Píla bola zakúpená
9/ 2020, má záruku na 2 roky (45)
( 0904 616 885.

ÄPredám reťazovú pílu Stihl MS
390 (340) ( 0907 251 586. 

ÄPredám aku skrutkovač. Značka
DeWalt, 18V - 4.0 Ah baterky ( 2
ks ). Rýchlo nabíjačka. Žiadna
replika či fake. Úplne nová. Ku-
povaná v DE (300) ( 0944 005
305.

ÄPredám samo nivelačný 12-
l í n i o v ý  l a s e r ,  v ho dn ý  na
zameriavanie rovín a výšok, svieti
na zeleno a za denného svetla je
viditeľný na 10 - 15 m, v interiéri
na 20 m. Predám statív vhodný
na uloženie niveláku ktorý ma
maximálnu výšku 150 cm. Cena
statívu samostatne je (25 €) +
poštovné 3,7 € ( 0909 133 741.

ÄP re dá m  s am o s t m iev ac iu
zváračskú kuklu. Nepoužívaná -
zabalená v krabici. Lítiová batéria
+ solárna energia, DIN 4-5. Plo-
cha zorného pola 92 x 42 mm.
Veľkosť rámu 110 x 90 x 10 mm.
Čas zmeny svetelnej odozvy 1/
30000 s (15) ( 0951 356 130.

ÄP re dá m  ne použ i té
samonasávacie čerpadlo Jet
100A, 50 l tlaková nádoba. Prie-
tok 60 l/ min., sacia hĺbka 9 m, výt-
lak 50 m, príkon 1,1 kW, 230 V
(165 €) ( 0944 717 236. MT

ÄPredám vibračnú dosku Herman.
Odstredivá sila 10,5 kN, hutniaci
účinok do hĺbky 200 mm, pra-
covná rýchlosť 24 m/ min., pohyb
jednosmerný Svahová dostup-
nosť do 30 % Rozmer dosky 500
x 360 mm Hmotnosť 64 kg Motor
Typ  HONDA GX160,  4 - tak t
Výkon 4,1 kW pri 3600 ot./min.,
pa l i vo  benz ín  N a tu ra l  95 ,
spo t reba 1 ,5  l /  hod .  Ob jem
nádrže 3,6 l, štartovanie ručné
HRM 902 ( 0950 515 393. LM

ÄPredám elektromotory klasické
asynchrónne trojfázové, 380 V -
420 V, vyrobené v Českej repub-
like, taktiež vo všetkých výkonoch
aj krúžkové, rozbehové, žeria-
vové, hutné s d lhou kotvou.
Všetko so zárukou 30 mesiacov
( 0948 074 709. SN

ÄPredám motorovú pílu značky
Husqvarna 61 plne funkčná,

chýba brzda reťaze (180 €) (
0907 859 783. ZV

ÄP redám m in i  bager  Günter
Grossmann. Motor diesel Koop
Euro 5, palivová nádrž 10 l, 8,8
kW/ 3600 ot. (5.450 €) ( 0944
123 458. MT

ÄPredám používaný cirkulár (150
€) ( 0903 729 502. TR

ÄPredám VZV Balkancar  EV
6543312 akumulátorový, vrátane
nabíjačky. Rok výroby 1988, nos-
nosť 1250 kg, výška zdvihu 3,3
m. Nefunkčné ovládanie pojazdu.
Opravené brzdy v r. 2018, aj hy-
draulický rozdeľovač 2019, nová
sedačka, pneumatiky vo veľmi
dobrom stave (550 €) ( 0908
211 784. ZH

ÄPredám kuže ľovú štiepačku
dreva (230 €) ( 0903 150 238.
ZC

ÄPredám pílový kotúč 210 x 32 - 60
zubov (10 €), 250 x 32 mm - 60
zubov (12 €), 300 x 32 - 60 zubov
(17 €), 350 x 32 - 60 zubov (19 €)
a 500 x 32 - 60 zubov (35 €) (
0907 657 361. CA

ÄPredám pásová píla na drevo
Zipper Zi-Bas250. Výškovo nas-
taviteľné vedenie pílového listu,
náklopný pílový stôl pre šikmé
rezy a pozdĺžny doraz, bezpečný
a spoľahlivý základný stroj s výk-
onom motora 500 W. Max. šírka
rezu 245 mm (189 €) ( 0940 717
792. 

ÄPredám vodáreň Alko Hwf 1300
Inox v perfektnom stave, 100 l
tlakovú nádobu US 101361 s
príslušenstvom, trojfázové mo-
tory 2,2 kW a 1,5 kW (dohodou)
( 0903 808 797. MA

ÄPredám stôl s pravítkom značky
Woodpeckers, 1245 x 695 mm.
Stôl masívny, pevný vyrobený zo
smreka, vrchná doska MDF, T
hliníkové prof i ly. Odsávacia
príruba 60 mm. Pravítko nasta-
viteľné. Používané 10 mesiacov v
hobby dielni na 3 projekty (400 €)
( 0949 448 875. BA

ÄPredám nové, nepoužité pílové
kotúče na cirkulár, vhodné na
rezanie: palivové drevo, sia-
hovina, metrovica, zn. Pilana 500
x 3 x 30 56z (42 €), 500 x 3,5 x 30
56z (45 €), 550 x 3 x 30 56z (52 €),
600 x 2,8 x 30 56z (56 €), 600 x
3,5 x 30 56z (66 €) ( 0951 386
277, pre viac info ma kontaktujte
pošlem kuriérom na dobierku
alebo osobný odber v Košiciach.

ÄPredám funkčný elektrický profi
skrutkovač kórejskej značky Se-
han Too ls ,  mode l  NF150B,
robustné vyhotovenie, nízka váha,
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široký rozsah nastavenia otáčok,
od 1700 - 800 rpm, 3 nastavenia
plynulého rozbehu, manuálne
nastavenie uťahovacieho mo-
mentu, spätný chod (150 €) (
0902 949 004. NZ

ÄPredám profesionálny 1-valcový
kompresor Orlík JSK 75, 14 m3/
hod., po GO oprave, vzdušník 53-
litrový, maximálny tlak 12 barov,
pracovný tlak nastaviteľný na 6 až
12 barov, elektromotor 3-fázový
2,2 kW, 1400 ot. /min. (300 €) (
905 313 603. MT 

ÄPredám hobľovačku, 400 mm, aj s
hrúbkovačkou plus dlabačka,
potrebné vidieť, cena po vzájom-
nej dohode ( 0950 491 081. ZC

ÄPredám brúsku. Banská Bystrica
osobne alebo zašlem aj kuriérom,
dohodou ( 0905 603 139. BB

ÄPredám kotúčovú pílu stolovú,
funkčnú, zn. TOS 1961, priemer
kotúča 500 mm. Typ KTM-21J
2986, osobný odber, dohoda na
cene možná, obhliadka od 7. - 15.
hod. Rožňava (980 €) ( 0902 901
622.

ÄPredám, multifunkčnú značkovú
invertorovú zváračku MIG-180-
GD. Zváračka Riland od firmy
Rilon. Táto mašina disponuje
tromi oddelenými typmi zvárania

MMA - elektródové zváranie do
max. 4 mm elektróda, CO-2- MIG/
MAG od - 0,6 až do 1 mm hrúbky
drôtu na 5 kg cievky, jednoduché
upravenie na ťahanie drôtu (350)
( 0903 457 905.

ÄPredám nožnicový mobilný hy-
draulický zdvihák Ravaglioli, nos-
nosť 3.2 t, výška zdvihu 1200 mm,
šírka 1750 mm, dĺžka 1950 mm,
napájanie 380 V, čerpadlo Hy-
dronit, revízia Peterson, vhodné
pre autoservis a pneuservis, ľahká
manipulácia na kolieskach, v per-
fektnom stave, možnosť odpočtu
DPH (1.490) ( 0905 730 445.

ÄPredám jednovalcový kompresor
Orlík, je nevyužitý (100) ( 0944
527 648.

ÄPredám oceľové žeriavnické dvoj
lano s okom a dvoma hákmi, dĺžka
lana cca 3,5 m ks, hrúbka lana 16
mm, nosnosť jedného háku 2500
kg (50 €) a oceľové ťažné lano s
dvoma okami, d ĺžka 315 cm,
hrúbka lana 14 mm (25 €) ( 0949
563 663. 

ÄPredám mobilný nožnicový zdvi-
hák s  max .  nosnos ťou 3  t .
Napájanie 380 V. Zdvihák má cca
5 - 6 rokov. Dôvod predaja - je
nevyužitý a zavadzia (1.300) (
0944 085 740.

ÄPredám vibračnú elektrickú
brúsku, 135 W (15 €) + poštovné
( 0949 280 909.

ÄPredám kompresor na občasné
striekanie alebo ofukovanie. Tlak 5
Bar, nádrž je 40-litrová. Predám aj
prídavnú tlakovú nádrž 45-litrovú, s
tlakomerom, pre tlak až 4,5 MPa/
35 / ( 0905 892 128. 

ÄKÚPA

ÄKúpim hob ľovacie nože pre
hobľovačku Asist AE4H160CDN.
Rozmer 210 x 16 x 3. Nové, ale aj
použité ( 0902 646 291. MA

ÄKúpim kovové bočné časti starých
šijacích strojov značky Singer a
podobne. O samotné šijacie stroje
nemám záujem. pecnianska@
gmail.com ( 0905 332 262. BA

ÄKúpim upichovacie plátky zn.
Sandvik N123, ľavé aj pravé +
držiaky, rôzne plátky na vonkajšie
aj vnútorné sústruženie + závitové
+ držiaky, tvrdokovové vrtáky +
závitníky, plátkové vrtáky +
držiaky rôznych značiek, Plátky z
kub i ckého n i t r idu  bóru  na
obrábanie kaleného materiálu,
meracie prístroje ( 0918 532
924. KE

ÄKúpim kladkostroj s pojazdom, 1 t,
2 t, na cene sa dohodneme volať
( 908 218 572. HN

ÄKúpim prístroj na vyvažovanie
brúsnych kotúčov Hofmann
Easybalancer EB 3100. Cena
dohodou - ponúknite ( 0902
149 100. PE
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