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Heimili fasteignasala hefur 
til sölu mikið endurnýjað 
einbýlishús í Rauðagerði.

Húsið í Rauðagerði er mikið 
endurnýjað með 100 fm 
aukaíbúð á neðri hæð. 

Húsið er skráð 296 fm með inn-
byggðum 34 fm bílskúr. Húsið 
stendur á 865 fm lóð í botnlanga á 
skjólgóðum og rólegum stað. 

Komið er inn í flísalagða for-
stofu með fatahengi. Úr for-
stofu er einnig inngangur í íbúð-
ina á neðri hæðinni. Inni af for-
stofu er þvottahús. Teppalagður 
stigi liggur upp á efri hæðina. 
Þar eru öll loft tekin upp og því 
mikil lofthæð. Stórt hálfopið eld-
hús er með flísalögðu gólfi og fal-
legri innréttingu. Eldhús er skilið 
frá stofu að hluta með arni. Stofa 
er parkettlögð með útgang út í sól-
stofuna. Vinnuhol með parketti á 
gólfi. Svefnherbergisgangur er 
parkettlagður. Hjónaherbergið 

er með fataskápum og parketti á 
gólfi. Baðherbergi er nýlega end-
urbætt og flísalagt í hólf og gólf. 
Tvö barnaherbergi eru með park-
etti á gólfi og fataskápur í öðru. 
Sólstofan er flísalögð og með heit-
um potti. Frá sólstofunni er geng-
ið út á afgirtan sólpall og þaðan í 
afgirtan fallegan garð.

Á neðri hæð er stór þriggja her-

bergja íbúð með sérinngangi. Tvö 
stór svefnherbergi eru parkettlögð 
með fataskáp í öðru. Baðherbergi 
er flísalagt með sturtuklefa, vask-
innréttingu og tengi fyrir þvotta-
vél. Eldhús er með flísalögðu gólfi 
og nýlegri innréttingu. Stór stofa 
er með nýlegu parketti á gólfi.

Í boði eru makaskipti á minni 
eign.

Séríbúð á neðri hæð

Húsið stendur 
í botnlanga á 
skjólgóðum 
stað.

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Eignir vikunnar

Hvað kostar eignin mín? – Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Hæðir

Ca. 80 fm björt og vel skipulögð 
4ra herbergja íbúð á besta stað í 
gamla vesturbænum. Skiptist í 2 
svefnherbergi, 2 stofur, eldhús og 
baðherbergi. 

Gott verð 20 millj. 

Ljósvallagata – 4ra herbergja íbúð

Ásvallagata – hæð og ris

Digranesvegur - 200 Kópavogur 
- Aukaíbúð.
Falleg 180fm sérhæð á frábærum útsýnis-
stað í Kópavogi - bílskúr og aukaíbúð í 
suðurhlíð Kópavogs. Glæsilegt útsýni, nýlegt 
eldhús, stórar svalir, mjög vönduð eign á 
besta stað. Verð 37,5 millj. 7340

Eldri  borgarar

Laugavegur - skrifstofa til leigu 
101 Reykjavík 
Til Leigu er ca. 75 fm. skrifstofuhúsnæði á 
annari hæð í nýlegu húsi á miðjum Lauga-
vegi. Vönduð eign sem er laus nú þegar. 
Leiguverð kr. 125.000.- pr mánuð. 

Íbúð á efri hæð og í risi í reisulegu vel staðsettu húsi við Ásvallagötu. 
Á hæðinnni eru stofur, 1 svefnherbegi eldhús og bað. Í risi eru 2 svefnher-
bergi, þvottaaðstaða og stórt opið rými. Eigninni fylgir auk þess rúmlega 
35 fm skúr með fjölbreytilega nýtingarmöguleika. Lækkað Verð 33,9 
millj. Skipti á minni eign möguleg.

Skjólbraut hæð með Bílskúr. 120 fm 
eign innst í lokaðri götu. Tvö svefnherbergi 
og góð stofa. Gróinn garður. Göngufæri 
í sundlaug og verslanakjarna. Gott verð 
22,9 millj. 7864

Atvinnuhúsnæði

Grandavegur-Íbúð fyrir 60+: Gott verð
Ca. 87 fm. íbúð á 5. hæð í vönduðu húsi 
fyrir eldri borgara v. Grandaveg. Rúmgóð 
stofa og yfi rbyggðar suðursvalir, 2 svefnher-
bergi, þvottahús innan íbúðar. Laus strax. 
Gott verð 18,9 millj.

Gleðileg Jól!

VANTAR Á SKRÁ
• Aukin eftirspurn er eftir skrifstofu og verslunarhúsnæði frá 100-600 fm. 

• Fjárfestir óskar eftir 2ja aða 3ja herbergja íbúð í 107 eða 101. 
Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign. 

• Höfum fjársterkan kaupanda að einbýlishúsi, raðhúsi eða góðri sérhæð 
í austurbæ Reykjavíkur, verð allt að 65 millj. 

Skipholti 29a • Sími: 530 6500 • www.heimili.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Viðarás.
Fallegt og nýlegt einlyft 172,5 fm raðhús að meðtöldum 28,2 fm bílskúr í Selásnum. Stórt 
eldhús með innréttingu úr kirsuberjaviði og vönduðum tækjum, rúmgóðar stofur þar sem 
gert er ráð fyrir arni og 4 herbergi. Hiti er í gólfum í hluta hússins. Geymsla innaf bílskúr. 
Útgangur á verönd til austurs, suðurs og vesturs úr stofum og eldhúsi. Verð 44,9 millj.

Fannafold.
Falleg og vel staðsett 209,7 fm einbýlishús að meðt. 25,9 fm bílskúr. Eignin skiptist m.a. í 
stórar stofur með mósaiklögðum arni og útgangi í nýlega sólstofu, rúmgott eldhús með eyju 
og góðri borðaðstöðu, 3 herbergi auk fataherbergis og 2 baðherbergi. Fallegt útsýni er úr 
stofum að Snæfellsjökli, út á sundin og víðar. Lóð hússins er nánast viðhaldsfrí með miklum 
veröndum, móum og möl. Verð 54,9 millj.

Óskum viðskiptavinum okkar nær og fjær og landsmönnum öllum gleðilegra jóla
ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST

HÖFUM KAUPENDUR AÐ ATVINNUHÚSNÆÐI SEM 
ÞURFA VEGNA SKATTAÁLAGA AÐ FJÁRFESTA FYRIR 

NK. ÁRAMÓT. ÆSKILEGT ER AÐ VIÐKOMANDI EIGNIR 
SÉU Í ÚTLEIGU. LEITIÐ UPPLÝSINGA Á SKRIFSTOFU.

Kríunes- Garðabæ.
Glæsilegt og mikið endurnýjað 407,0 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 46,9 fm innb. 
tvöf. bílskúr. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni að stórum 
hluta. Eignin skiptist m.a. í stórt eldhús, samliggjandi stofur með aukinni lofthæð, arinstofa, 
5 herbergi og 3 baðherbergi. Lóð öll endurnýjuð með veröndum, fl ísa- og hellulögn. Hiti 
innkeyrlsu og stéttum framan við hús. SKIPTI Á MINNI EIGN KOMA TIL GREINA. Verðtilboð.

Leiðhamrar.
280,9 fm tvílyft einbýlishús að meðt. 60,9 fm bílskúr sem skiptist m.a. í eldhús, stofu/borð-
stofu, 4 svefnherbergi, sjónvarpsstofu með arni og 2 baðherbergi. Stórar svalir úr stofu og 
eldhúsi. Húsið er mjög vel staðsett við óbyggt svæði og nýtur mikils útsýnis frá húsinu yfi r 
sundin og Esjuna. 1.064 fm ræktuð lóð með timburverönd og heitum potti. Verð 79,0 millj.

Strandvegur-Sjálandi Garðabæ. 3ja herb.
Vel skipulögð 77,2 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér verönd og sér stæði í bílageymslu. 
Rúmgóð stofa, eldhús opið við stofu og 2 rúmgóð herbergi. úr hjónaherbergi er útgangur á 
verönd með skjólveggjum. Þvottaherb. innan íbúðar. Verð 22,9 millj.

Miðleiti-eldri borgarar. TIL SÖLU EÐA LEIGU.
111,4 fm 3ja - 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð fyrir 55 ára og eldri. Samliggjandi stofur með út-
sýni, 2 svefnherbergi, sjónhvarpsherbergi, eldhús og marmaralagt baðherbergi. Þvottaherb. 
innan íbúðar. Yfi rbyggðar fl ílsalagðar svalir og þaðan útgangur á opnar svalir. Sér stæði í 
upphitaðri bílageymslu. Mikil sameign m.a. matsalur og gufubað. Laus til afhendingar strax.

Norðurbrú-Sjálandi Garðabæ. 2ja herb.
70,3 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð að meðtalinni 7,3 fm sér geymslu við hlið íbúðar. Allar 
innréttingar og innihurðir eru úr eik. Eikarparket á gólfum. Stór suðvesturverönd með 
skjólveggjum út af stofu. Verð 20,9 millj.

Miðbraut-Seltjarnarnesi.
Glæsileg 139,7 fm efri sérhæð ásamt tvöf. jeppaskúr. Hæðin skiptist í hol með miklum 
skápum, rúmgott eldhús með nýrri innréttingu, bjartar samliggjandi stofur, 3 góð herbergi 
og baðherbergi. Flísalagðar svalir til suðurs og vesturs. Glæsilegt útsýni að Snæfellsjökli, 
Reykjanesi og til sjávar. Ræktuð lóð með skjólgóðri verönd. Verð 45,9 millj.

Jafnakur-Garðabæ.
Glæsilegt 243,0 fm einbýlishús að meðt.33,1 fm bílskúr á þessum eftirsótta stað. Húsið er 
innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt og skiptist m.a. í rúmgóða stofu með allt að 4ra 
metra lofthæð, opið eldhús, sjónvarpsstofu, 4 herbergi og baðherbergi auk gesta snyrtingar. 
Allar innréttingar sérsmíðaðar. Aukin lofthæð er í húsinu að hluta og innfelld lýsing. Arkitekt 
hússins er Gunnar Páll Kristinsson. Innanhúsarkitekt Guðbjörg Matthíasdóttir. Verð 80,0 millj.

Ásakór-Kópavogi. 3ja herb. Laus strax.
Falleg og björt 107,4 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð auk 7,5 fm geymslu í nýju lyftuhúsi. Stofa og 
eldhús í opnu rými, 2 góð herbergi með fataherbergi innaf og fl ílsalagt baðherbergi. Flísalagðar 
svalir. Þvottaherbergi innan íbúðar. Eignin er laus til afhendingar strax. Verð 26,5 millj.

Freyjugata. 2ja herb.
Falleg 64,4 fm íbúð með sérinngangi og sér þvottaherb. í Þingholtunum. Íbúðin er mikið end-
urnýjuð m.a. nýleg innrétting í eldhúsi og nýlegt gler í gluggum. Opið eldhús, rúmgóð stofa og 
herb. með mikilu skápaplássi. Hús nýlega viðgert og málað að utan. Verð 18,9 millj.

Starfsfólk fasteign.is óskar viðskiptavinum sínum og 
landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári 

með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða
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  Einbýli

  4ra - 6 herbergja

  Raðhús

  3ja herbergja

    GRANDAGARÐUR 8 - EINSTÖK FJÁRFESTING 

Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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  2ja herbergja

  Eldri borgarar

  Hæðir

  Til leigu

  Nýbyggingar

50 herbergja hótel til leigu

Til leigu frá og með næsta sumri 50 
herbergja hótel. Allar nánari uppl. veitir 
Kjartan Hallgeirsson í síma 588-9090  

 Klapparhlíð 1 - 50 ára og eldri
Mjög falleg 90,9 fm 2ja herbergja íbúð á 3. 
hæð í 4ra hæða fjölbýli fyrir 50 ára og eldri í 
Mosfellsbæ. Klapparhlíð 1 er glæsilega hann-
að 4ra hæða fjölbýlishús með lyftu. 20 íbúðir 
eru í húsinu. Sér inngangur er í hverja íbúð af 
svalagangi með glerskermun. V. 24,5 m. 5232 

 Haustakur - lóð fyrir einbýlishús
Um er að ræða 802 fm eignarlóð fyrir einbýl-
ishús á þessum frábæra stað - einstaklega 
hagstætt verð!. Lóðin snýr mót suðri og er nú 
þegar í byggingarhæfu ástandi. V. 9,0 m. 5101 

 Funafold - vel staðsett
Mjög vel staðsett, samtals 227 fm endarað-
hús með tvöföldum bílskúr. Húsið er á þrem-
ur pöllum. Hátt er til lofts í stofum. vönduð 
og góð eign á vinsælum stað í Grafarvogin-
um. V. 44,8 m. 5202 

 Skipasund
Hæð og ris í tvíbýli með sérinngang ásamt 
stórum bílskúr innréttaður sem íbúð. 
Geymsluskúr er á lóðinni. Samkvæmt Fast-
eignaskrá er íbúðin 108,1 fm, bílskúrinn 48,4 
fm og geymsluskúrinn 4,7 fm, samtals 161,2 
fm. Eignin er í góðu standi og hefur töluvert 
verið endurnýjuð. V. 36 m. 5247 

 Skeggjagata - hæð
3ja herb. neðri hæð sem skiptist í hol,  tvö 
svefnherbergi, stofu, nýlega standsettu 
baðherbergi og eldhús sem einnig er nýlega 
standsett. Góð eign.  V. 17,9 m. 5228 

 Lautarsmári - laus strax
Vel skipulögð 5 herbergja eldaíbúð á 
annari hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu, 
eldhús, baðherbergi, þvottahús og fjögur 
svefnherbergi, í sameign er sér geymsla og 
hjólageymsla. V. 22,5 m. 4859 

 Andrésbrunnur - efsta hæð
Falleg fi mm herbergja íbúð á þriðju og efstu 
hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í þriggja 
bíla bílageymslu.  Húsið er fallegt og stendur 
á góðum stað.  Stórar skjólgóðar suðursvalir.  
Um er að ræða góða og vel skipulagða íbúð 
í nýlegu þriggja hæða lyftuhúsi. V. 24,9 m. 
4946 

 Grandavegur 43 - glæsileg
4ra herb. 95,1 fm íbúð á jarðhæð. Íbúðin er 
mjög björt og með sérverönd út af stofunni. 
Vandaðar innréttingar. Baðh. er fl ísalagt í hólf 
og gólf. V. 27,9 m. 5169 

 Fífusel - töluvert endurnýjuð
Góð 126,7 fm fi mm herbergja íbúð á tveimur 
hæðum ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu sem 
er skráð 26 f. Íbúðin er í góðu standi og hefur 
verið töluvert endurnýjuð. V. 26,5 m. 5185 

 Glæsiíbúð við Berjavelli
STÓRGLÆSILEGA HÖNNUÐ ÍBÚÐ: Glæsileg 
hönnun þar sem ekkert hefur verið til sparað. 
Mikið af innfelldri fjarstýrði lýsingu ásamt 
sérlega vönduðum innréttingum gera þessa 
íbúð einstaka. Íbúðin sem er endaíbúð á 4. 
hæð er 3ja herbergja og er hún 112,5 fm að 
stærð með sérinngangi af svölum og fylgir 
henni tvö samliggjandi stæði í bílageymslu. 
Húsið er lyftuhús. V. 24,5 m. 5212 

 Hraunbær - laus strax
Rúmgóð þriggja herbergja 98 fm íbúð á 
þriðju hæð. Íbúðin skiptist í hol. stofu, eld-
hús, baðherbergi, þvottahús og baðherbergi. Í 
sameign er sérgeymsla og hjólageymsla.
 V. 16,9 m. 4861

 Álfkonuhvarf - lyftublokk með bílskýli.
Góð 99,4 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð 
í lyftuhúsi með sérinngangi af svölum. Stæði 
í bílakjallara fylgir sem er innangengt í úr 
húsinu. V. 23,9 m. 5198 

 Bárugrandi - m.bílskýli
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. íb. á 2.hæð 
i vönduðu litlu fjölbýli í Vesturbæ Reykjavíkur 
ásamt stæði í bílskýli. Endurnýjaðar innihurðir 
og parket. Góðar svalir. Mjög góð sameign. 
Rúmgóð stofa. Fallegar innréttingar.  V. 23,9 
m. 5219 

    Austurbæjarbíó er til sölu.

Um er að ræða sögufrægt hús sem var byggt árið 1947 sem kvikmynda-tónleika- og leikhús.
Um árabil var veitingarhúsið Silfurtunglið rekið á annarri hæð hússins. Húsið er 1677 fm og til 
afhendingar nú þegar. Nánari uppl. gefur Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali. Óskað er 
eftir tilboðum í húsið. 5238 

    Höfuðstöðvar MP Banka eru til sölu.

Vorum að fá í einkasölu Höfuðstöðvar MP Banka sem mun fl ytja höfuðstöðvar sínar úr 
Skipholti 50d í Ármúla 13a á nýju ári. Húsnæðið er samtals 675,5 m² auk sameignar er einkar 
vel innréttað. Allar nánari upplýsingar veita Magnús Geir Pálsson eða Sverrir Kristinsson hjá 
Eignamiðlun. MP Banki veitir ekki upplýsingar um eignina. V. 149,0 m. 5235 

    Bugðulækur - eign í sérfl okki

Mjög falleg 5 herbergja 119 m2 íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin er mikið endurnýj-
uð m.a. öll gólfefni, eldhúsinnréttingar og tæki, baðherbergi, rafl agnir og tafl a, neysluvatnslagnir 
ofl .  V. 32,9 m. 5230 

 Laugavegur - nýleg íbúð
Falleg 75 fm 2ja herbergja íbúð á annarri 
hæð í nýju lyftuhúsi við Laugaveg. Íbúðin er 
fullbúin, með vönduðum innréttingum og 
tækjum. Íbúðin er laus strax og snýr í suður 
út í bakgarðinn. V. 22,5 m. 5149 

 Klapparhlíð - Góð íbúð með útsýni
Góð 66,7 fm 2ja herbergja íbúð með 
sérinngang af svölum á 2. hæð. Íbúðin er 
mjög vönduð með fallegum innréttingum og 
útsýni. Þvottaherbergi er inn af baðherbergi. 
V. 18,0 m. 5242 

 Grandavegur
Falleg tveggja herbergja íbúð í lyftuhúsi. 
Stórar og góðar suður-svalir. Falleg eldhús-
innrétting, ljóst parket, fl ísalagt baðherbergi 
með baðkari. Frábær staðsetning. Geymsla í 
kjallara. V. 14,9 m. 5190 

 Hesthús við borgarmörkin
Stórt og gott 177,7 fm hesthús fyrir 24 hross. 
Húsið skiptist í hlöðu með stórri hurð, and-
dyri, geymslu undir reyðtygi, spónageymslu, 
stíur fyrir 24 hross, kaffi stofu, eldhús, 
salerni, búningsherbergi og herbergi. Stórt 
hestagerði. Húsið er staðsett við Hólmsheiði 
b-götu nr. 18. Hitaveita er komin inn í húsið. 
Húsið lítur vel út og er m.a. ný málað að 
innan að hluta til og er mjög snyrtilegt. V. 
21,5 m. 5214 

 Ljósakur 9-11 í Garðabæ - ný verð
Nýtískuleg, björt og stílhrein 221 fm tvílyft 
raðhús. Þau eru vel staðsett á skjólsælum 
stað á Arnarneshæðinni með fallegu útsýni. 
Húsin eru klædd ýmist báraðri eða sléttri 
viðhaldslítilli álklæðningu sem gefa þeim stíl-
hreint útlit.  Húsin eru með 45 fm sólríkum 
svölum. Húsin eru seld tilbúin til innréttingar.
 V. 38,2 m. 7817

 Gulaþing - einbýli á hornlóð
Um er að ræða nýtt hús á tveimur hæðum 
sem er fokhelt að innan og utan. Húsið 
stendur á hornlóð og er stórfenglegt útsýni 
frá húsinu yfi r Elliðavatn og víðar. Svalir húss-
ins eru um 100 fm að stærð.
Samkvæmt FMR er húsið 356,7 fm sem skipt-
ist í 323,0 fm íbúð og 33,7 fm innbyggðan 
bílskúr.   V. 40,0 m. 4940

  Atvinnuhúsnæði

 Furugrund - til leigu
Góð 87,5 fm 3ja til 4ra herbergja endaíbúð. 
Gott íbúðarherbergi er í kjallara sem var ný-
lega endurnýjað, einnig  geymsla sem er ekki 
skráð í heildarfermetrum íbúðarinnar. Íbúðin 
er í góðu standi og hefur verið endurnýjuð að 
hluta. Sameignin er mjög snyrtileg. Leiguverð 
er 120.000,-  5100 

 Bæjarhraun - 450 fm - laust. 
Gott 446,5 fm lager og iðnaðarrými þar af er 
97,7 fm milliloft á góðum stað við Bæjarhraun 
í Hafnarfi rði. Mjög gott bílaplan fyrir framan 
húsnæðið. Skiptist í þrjár skrifstofur, eldhús, 
baðherb., stóran lager eða vinnslusal og milli-
loft yfi r hluta. Gott verð.   V. 41,5 m. 5217

 Smiðjuvegur - til afhendingar strax.
607,8 fm húsnæði að mestu á einni hæð, 
75 fm eru í millilofti sem hýsir skrifstofu og 
aðstöðu starfsfólks. Stór vinnslusalur með 
góðri lofthæð og stórum innkeyrsludyrum.  
Mjög góður staður ,malbikað bílaplan.  V. 
55,0 m. 5240 

 Kársnesbraut - laust strax 
Gott 90,5 fm endabil  með góðri innkeyrslu-
hurð. Salernisaðstaða og góð lýsing. Mjög 
góður staður. Hagstæð kaup. Laust strax. 
Lyklar á skrifstofu, sölumenn sýna.   V. 10,3 
m. 5239

Skrifstofuhúsnæði óskast

Traustur aðili óskar eftir 1500 - 2000 fm skrifstofuhúsnæði til kaups eða leigu.
Æskileg staðsetning: Austurborgin. Allar nánari upplýsingar veita Sverrir Kristinsson löggiltur 
fasteignasali í síma 861-8514 eða Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur leigumiðlari í síma 824-
9098.   

  Hesthús

Fannarfell - álklætt hús - 2ja herb. 
Góð vel skipulögð 67,3 fm 2ja herbergja íbúð 
á 2.hæð (einn stigi upp) í álklæddu fjölbýli. 
Yfi rbyggðar svalir. Góðar innréttingar og skáp-
ar. Góð sameign. Linoleum dúkur á gólfum.  
Örstutt í skóla og leikskóla. Laus strax, lyklar á 
skrifstofu.  V. 12,5 m. 5249

Höfum fengið í sölu þetta glæsilega hús sem er 3.803,1 fm að stærð og hefur nýlega 
verið endurbyggt á einstaklega glæsilegan hátt. Staðsetning er mjög góð, skammt frá 
miðborginni. Fallegt útsýni yfi r Reykjavíkurhöfn. Stórar svalir sjávarmegin. Húsið er klætt 
með álklæðningu. Stál og gler er í handriðum og lyftuhúsi. Húsið er í útleigu og selst með 
mjög góðum leigusamningi.
Leigutaki er: Hið framsækna fyrirtæki CCP hf, ( EVE-Online.com ). 

Allar nánari lykilupplýsingar um verð, leigutekjur, leigusamninga, áhvílandi lán, 
teikningar og þ.h. veita:  Kjartan Hallgeirsson, Magnús Geir Pálsson og Sverrir 
Kristinsson hjá Eignamiðlun í síma 588-9090   5246 



BÍLAR &
FARATÆKI

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4. 
Árgerð 2006, ekinn aðeins 47 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.890.000. 
Rnr.242358.Vegna mikillar sölu undan-
farið óskum við eftir bílum á staðinn og 
á söluskrá okkar.WWW.BÍLALÍF.IS

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Range Rover Sport HSE V8 dísel , 
árg.2008, ek. 43þús.km, 273 hö, sjálfsk, 
leður, lúga, krókur, Stór glæsilegur 
umboðsbíll hlaðinn búnaði, Ásett verð 
10500þús.kr!bíllinn er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu BMW 523 IA árg. 1999 ek. 
Aðeins 110þ km. Sjálfskiptur, svart 
leður, topplúa, Bíllinn er sem nýr að 
utan og innan. Verð. 1190þ. Uppl. Í s. 
664 8363.

M. Benz 300E ‘92 nýsk. Nýjir klossar, 
ssk. . V. 325þ. Tilboð 275þ. S. 844 
1720.

Toyota Corolla árg. ‘98 1600cc bein-
skiptur, ek. 196 þ, sk. ‘10. Verð 360 þ. 
Uppl. s. 868 8565.

9 sæta 4x4 Volkswagen Transporter 
árgerð 2005 disel 6gíra 110þkm s. 696 
1050, oksparessimnet.is

Til sölu Nissan Terrano II 7 manna árg. 
‘00 ek. 205. beinskiptur með dráttar-
krók 2,7 dísel. Góður bíll. Fæst á 700þ. 
sk. ‘10 Uppl. í s. 820 5207.

Til sölu Ford Expedition Eddie Bauer 
árg. 09/’04 Umboðsbíll 8 manna ek. 
48þ.km. Ásett verð 3,800þ. fæst á 
3,000þ. Uppl. í s. 659 1380.

 0-250 þús.

Ódýr 4x4 Lancer station
Lancer Station 4x4 árg.93 Krókur skoð-
aður 2010 Sími: 8919847

TIL SÖLU OPEL ASTRA STATION 1996. 
VERÐ 180ÞÚS. S.867 0783

Honda Civ árg. ‘98, 4 dyra sedan, sjálfs-
skiptur, sk. ‘10 ek. 199 þús. Verð 245 
þús. S. 845 8562

 250-499 þús.

350.000 sjálfskiptur 4X4
Daihatsu terios 99“ ek. 130þ. nýleg 
nagladekk , ný skoðaður nýtt í brems-
um, eyðir littlu! tilboð 350þús uppl. s. 
773-1700.

 1-2 milljónir

Nissan PRIMASTAR árg.2006 ek.62.000 
km. Mjög vel með farinn, í toppstandi. 
Hillukerfi uppsett. Uppl. sími:690-3408 
Verð: 1.790.000+vsk.

 Bílar óskast

Mazda eða Golf óskast!
Árg. 1998-2001 fyrir 100-250 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821 
2545.

Óska eftir að kaupa VW Transporter og 
Caravelle. Disel, ‘99-’00 árg. Má þarfn-
ast lagfæringa. Verður að vera með 
sætum. S. 868 4432 & 845 3173.

Óska eftir að kaupa Renault Master 
sendibíl árg. ‘00-’01 þarf ekki að vera 
gangfær. S. 699 7887.

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Fjórhjól

Frábær fjórhjól á betra verði. Eigum til 
fjórhjól frá 799 þús Fjórhjóladrifin, sjálf-
skipt, vatnskæld og áreiðanleg. VDO 
Borgartún 36 S: 588 9747 www.vdo.is

Fjórhjól óskast keypt, Polari Sportman 
eða sambærilegt. Lítið ek. ekki eldra en 
árg. ‘07. S. 893 7113.

 Reiðhjól

Fjallahjól! Til sölu 26“ Mongoose, mikið 
endurnýjar skv. nótum. Kreppuverð. S. 
897 9218.

 Vélsleðar

 Lyftarar

 Bátar

Jólagjafir frá 3900kr, www.gummi-
batar.is Kayak, siglingar, Jet-Ski, sjó-
sund eða brimbrettasport? Jólagjöfin 
fæst hjá okkur. Fullt af vörum á síðu. 
Gúmmíbátar & Gallar,S:5711020

Sennilega ódýrustu skrúfurnar á mark-
aðnum Útvega koparskrúfur á allar 
gerðir báta, beint frá framleiðanda 
upplýsingar á www.somiboats.is Óskar 
0046704051340.

Óska eftir grásleppuleyfi, netaúthaldi, 
netaspili á 8 tonna bát. S. 421 3650 
& 822 3651.

Óska eftir snyrtilegum skemmtibát 
með lúkar, undir 6 metrum þarf að 
ganga minnst 15 mílur. Verð allt að 
3,5m stgr. S 8936959.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic 
‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 
og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, 
Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep 
Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla 
í niðurrif.

www.netpartar.is 
Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

Varahlutir s. 772 6777
Renault Megane árg. ‘96-’09. Peugeot 
307, Peugeot 406, Skoda Fabia, Mazda 
626.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 
7852.

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

VW, Skoda, Audi. S. 534 
1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.’05. og margt fleira. 
Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 
615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 696 2242.

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, grylajolasveinarnir.is

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Teppahreinsun
Tek að mér teppahreinsun fyrir húsfélög, 
fyrirtæki og einstaklinga. Upplýsingar í 
s. 892 9499

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 
Vesturgötu 42.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Vöruflutningar

Tilboð á sendibílaþjón-
ustu

Ódýrari flutningar. S. 892 6363 og á 
www.vefsida.is/skutlari.

 Húsaviðhald

Glerjun og gluggavið-
gerðir

Viðgerðir og viðhald á gluggum, gler-
skipti. Glugga og hurðaþjónustan s. 
895 5511 smidi.is

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir frá Kr. 
3900

Við tengjumst við skjáinn þinn og leys-
um tölvuvandamálin. Nánar á www.
midnet.is Opið 18-24 alla virka. Miðnet 
ehf. S 564-0690. 

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Nudd

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 
5024.

Whole body massage. S. 696 4399.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Skemmtanir

Leigjum út veislusal sem rúmar 120 í 
sæti. Fyrir þorrablót, giftingar ofl. Með 
eða án veitinga. Hestamannafélagið 
Gustur. Uppl. í s. 897 8573.

 Rafvirkjun

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


