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Fold-fasteignasala hefur til sölu rúmgóða og 
fallega efri sérhæð í höfðinglegu húsi við Sól-
vallagötu.

H æðin er 132 fermetrar sem skiptist í tvær 
stofur og fjögur svefnherbergi. 

Komið er inn um inngang sem er sameig-
inlegur með íbúð á 1. hæð. Gengið inn af stigagangi 
inn á gang með parketi. Önnur stofan er með sér 
inngangi frá forstofu og sér dyrasíma. Parket er á 
stofum og svefnherbergjum nema eitt herbergi, sem 
er með aðskildum inngangi, er með dúk.

Eldhúsið er með nýlegri innréttingu, baðherbergi 
er flísalagt með baðkari og sturtu. Geymsla er í risi 
og sameiginlegt þvottahús í kjallara. Þar eru tvö 

sér tengi í þvottavél og þurrkara fyrir þessa íbúð. 
Á íbúðinni eru litlar suðursvalir.

Húsið stendur við Sólvallagötu 14 og er húsið 
nefnt í bókinni Indæla Reykjavík eftir Guðjón Frið-
riksson. Þar segir: „Og hér standa glæsihús Sól-
vallafélagsins í röðum. Á nr. 14 er hús Brynjólfs H. 
Bjarnasonar kaupmanns teiknað af Einari Erlends-
syni 1928. Á því má sjá klassísk einkenni svo sem 
hálfsúlur á hornum. Gríðarlega miklir hlynir setja 
svip á lóðina.“

Stór eignarlóð (708 fm) er umhverfis húsið. Fal-
legur suðurgarður með fjölærum skrautplöntum og 
svæði með matjurtakössum og sandkassa bak við 
hús. Húsið var sprunguviðgert og málað árið 2003 
og auk þess var þakið málað. 

Rúmgóð sérhæð í 101
Húsið á Sólvallagötu 14 er höfðinglegt.
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Víðir Róbertsson
Sölumaður

Vilt þú selja, skipta, kaupa 

hafðu samband í 511 5005

Gleðilegt nýtt ár, þökkum viðskiptin.
… það borgar sig!

Kristín Sigurðardóttir 
Löggiltur fasteignasali

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
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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.

Þorragata. Eldri borgarar.
101,6 fm íbúð á 2. hæð auk 6,5 fm geymslu. Stór og björt stofa, sjónvarpsherb., hjóna-
herbergi með góðu skápaplássi og opið eldhús í stofu. Þvottaherb. innan íbúðar. Svalir til 
suðurs. Gott útsýni. Stæði í bílageymslu og innangengt í þjónustumiðstöð.Verðtilboð.

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.

Hringbraut.
Fallegt og mikið endurnýjað 118,7 fm 
parhús sem er kjallari og tvær hæðir. Á 
aðalhæð eru forstofa, hol, endurnýjað 
eldhús. Á efri hæð eru stofa með falleg-
um arni, 1 herbergi og baðherbergi og í 
kjallara eru forstofa, 2 herbergi, snyrting 
og þvottaherbergi. Bílskúr nýttur í dag 
sem skrifstofa/vinnustofa. Tvö bílastæði 
fyrir framan bílskúr. Stór gróinn suður 
bakgarður. Verð 35,0 millj. 

Norðurbrú-Garðabæ. 
3ja herb.
Sérlega falleg 106,4 fm íbúð á 1. hæð í 
Sjálandinu. Rúmgóð og björt stofa og 
2 svefnherbergi. Þvottaherbergi innan 
íbúðar. Stórir gluggar í íbúðinni gefa 
sterkan svip og mikinn karakter. Stæði í 
bílskýli. Suðurverönd með skjólveggjum. 
Verð 32,0 millj.

Freyjugata. 2ja herb.
Falleg 64,4 fm íbúð með sérinngangi og sér þvottaherb. í Þingholtunum. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð 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.

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.

Strandvegur-Garðabæ. Útsýnisíbúð.
Glæsileg og vel innréttuð 116,0 fm. 4ra herb. íbúð með sér garði á fallegum útsýnisstað 
í Sjálandinu. Samliggjandi stofur og 3 svefnherb. Stór eyja í eldhúsi, miklar innréttingar á 
baðherbergi og fataherb. innaf hjónaherb. Sér um 60 fm verönd fylgir íbúðinni. 
Sér stæði í bílageymslu. Verð 31,9 millj.

Kjarrhólmi – Kópavogi. 
3ja herb.
75,1 fm útsýnisíbúð auk sér geymslu í 
kj. í góðu fjölbýli við Fossvogsdalinn. 
Íbúðin er mikið endurnýjuð. Falleg hvít 
innrétting og vönduð tæki í eldhúsi. 
Skápar í báðum herbergjum. Þvotta-
herb. innan íbúðar. Suðursvalir. Fallegt 
útsýni að Esjunni og Fossvogsdalnum.
Verð 18,9 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.

Aratún-Garðabæ.
Glæsilegt 179,4 fm einlyft einbýlishús að meðt. 30,1 fm bílskúr á þessum gróna stað í 
Garðabænum. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð m.a. gólfefni, eldhús, baðherbergi og 
gler að hluta. Björt stofa með útgangi í sólstofu, fallegt eldhús með vönduðum tækjum og 4 
herbergi. Stór viðarverönd, yfi rbyggð að hluta. Hús nýlega málað að utan. Verð 59,9 millj.

Framnesvegur.3ja herb.
Falleg 84,5 fm íbúð á 3. hæð, efstu, 
í 5 íbúða steinhúsi. Góðar svalir í 
suðaustur út af stofu. Fallegt útsýni 
úr herbergjum. Sameign nýlega tekin 
í gegn. Sér bílastæði og stór garður 
fylgir eigninni. SKIPTI Á STÆRRI 
EIGN KOMA TIL GREINA. Verðtilboð.

Grettisgata.
Endurnýjuð 151 fm íbúð á tveimur 
hæðum í miðbænum. Eignin skiptist 
m.a. í 2 skiptanlegar stofur, eldhús, 3 
herbergi, baðherbergi og 2 geymslur. 
Aukin lofthæð og fallegir gifslistar 
og rósettur í loftum. Eyja í eldhús, 
klætt grásteini. Hringstigi milli hæða. 
Verðtilboð.

Skólabraut - Seltjarnarnesi. Eldri borgarar. 2ja herb. útsýnis-
íbúð. Laus strax
Glæsileg 2ja herb. 74,2 fm íbúð á efstu hæð (3. hæð) í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri auk 4,6 
fm sér geymslu á hæðinni. Af svölum og úr stofu er mikið útsýni yfi r borgina, út á sjóinn og að 
Reykjanesi. Í húsinu er rekin þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara af Seltjarnarnesbæ. LAUS TIL 
AFHENDINGAR STRAX. Verð 21,9 millj.

Fannafold.
Fallegt 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.

Lundur-Kópavogi. Nýjar 
3ja og 4ra herb. íbúðir.
Glæsilegar 118-160 fm 2ja, 3ja og 4ra 
herb. íbúðir í vönduðum lyftuhúsum. 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás, 
tæki í eldhúsum frá AEG. Gólfhiti. 
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
Stæði í bílgeymslu. Húsin er klædd að 
utan með álklæðningu og Sedrusviði. 
Byggingaraðili er Byggingarfél. Gylfa 
og Gunnars. 

Blásalir-Kópavogi. 
2ja herb.
Glæsileg og vel innréttuð 79,1 fm íbúð 
þ.m.t. sér geymsla í kj. á efstu hæð í 
Salahverfi nu. Opið eldhús með fallegri 
innréttingu og eyju. Rúmgott svefn-
herbergi með góðu skápaplássi. Aukin 
lofthæð í stofu og eldhúsi. Svalir til 
suðurs sem má byggja yfi r. Þvottaherb. 
innan íbúðar. Hagstæð áhv. lán. Verð 
23,9 millj.

Skrúðás-Garðabæ.
Stórglæsilegt 245,8 fm einbýlishús á þremur pöllum að meðt. 40 fm bílskúr. Falleg, nánast 
viðhaldsfrí lóð með stórum veröndum og skjólveggjum. Eignin er innréttuð á vandaðan 
og smekklegan hátt með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Aukin lofthæð og arinn í 
stofum. 4 svefnherbergi. Innanhússarkitekt: Rut Káradóttir. Frábær staðsetning á útsýnisstað 
við opna svæðið í Ásahverfi nu. Verðtilboð.

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 snyrt-
ingar. 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.

Ránargata. 3ja herb.
Mikið endurnýjuð 91,8 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í þríbýlishúsi. Rúmgóðar og bjartar 
samliggjandi stofur með útgengi á um 20 fm svalir, eldhús með fallegri viðarinnréttingu og 
vönduðum tækjum, rúmgott svefnherbergi og fl ísalagt baðherbergi. Sér bílastæði á lóð 
fylgir íbúðinni. Verð 30,5 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 
útsýni, 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 strax. Verð 36,9 millj.

Álfhólsvegur-Kópavogi.
Mjög fallegt og vel skipulagt 186,8 fm parhús að meðt. 27,8 fm bílskúr á góðum útsýnisstað 
í Kópavogi. Eignin skiptist m.a. í hol/borðstofu, eldhús, stóra stofu með arni og mikilli 
lofthæð, sjónvarpsstofu með útg. á stórar svalir, 4 herbergi og baðherbergi. Falleg ræktuð 
lóð. Tvö sér bílastæði á lóð auk innkeyrslu fyrir bílskúr. Verð 45,7 millj.

SKEIFAN 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Til leigu nýlega uppgerð skrifstofuhæð, 2. hæð, í góðu 
lyftuhúsi. Um er að ræða 205 fm/250 fmog 416 fm. Hús-
næðið er allt bjart og rúmgott. Gluggar á öllum hliðum, 

góð lýsing og tölvulagnir í öllum herbergjum. Góð aðkoma 
og næg bílastæði. Öll þjónusta í næsta nágrenni. 

Laust til afhendingar frá og með 1. mars nk.

MÖRKIN – TIL LEIGU
Til leigu verslunar-, skrifstofu-, lager- og 

iðnaðarhúsnæði við Mörkina.

Góð staðsetning, nærri fjölfarinni 
umferðaræð.

LAND ÓSKAST UNDIR VERKSMIÐJU

10-20 HA. LANDS ÓSKAST Í NÁLÆGÐ VIÐ HÖFUÐBORGINA, 
EN ÞÓ FJARRI ÍBÚÐABYGGÐ, ÞAR SEM MÖGULEIKI VÆRI AÐ 

REISA VERKSMIÐJU

EINBÝLISHÚS ÓSKAST

• Í ÞINGHOLTUNUM
• Í VESTURBORGINNI

• FLÖTUM Í GARÐABÆ NIÐUR VIÐ LÆKINN
• Á SELTJARNARNESI
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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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Traust þjónusta í yfi r 30 ár

HÁTÚN - ÁLFTARNESI 
Fallegt og vel við haldið 223 fm einbýlishús á 
einni hæð auk ca 30 fm millilofts á fallegum stað 
á Álftanesinu. Fjögur svefnherbergi og tvær til 
þrjár stofur. Fallegar innréttingar. Stór og falleg 
lóð. Bílskúr fullbúinn (góður fyrir plássfrekt hobbý, 
milliloft ca 16 fm og kjallari 24 fm) . Að auki er 60 
fm opið bílskýli við húsið.  Allar nánari uppl. gefur 
Sveinbjörn s. 892-2916<

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

GALTALIND - FALLEG 
 Falleg 91 fm 3ja herb. íbúð í fjölbýli á góðum 
stað í Lindunum Kópavogi. Tvö rúmgóð herbergi 
og stór og björt stofa. Góðar innréttingar. Parket 
og fl ísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.  Verð 
22 millj. 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18 - 19 OG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL 18-19
HVASSALEITI 52 - PARHÚS 
 Vorum að fá í einkasölu fallegt 215 fm tveggja hæða parhús á þessum eftirsótta stað í austurbæ 
Reykjavíkur. Þrjár stórar stofur (arinn í stofu) og fjögur stór herbergi. Góðar innréttingar. Parket og 
fl ísar á gólfum. Innb. bílskúr. Fallegur garður.  Verð  58 millj. 

EYKTARÁS - FALLEGT ÚTSÝNI 
 Fallegt 290 fm tveggja hæða einbýli á glæsi-
legum útsýnisstað efst í Elliðaárdalnum. Fjögur 
svefnherbergi. Tvær stórar og bjartar stofur. 
Innb. bílskúr. Fallegur garður. Nánari upplýsingar 
um verð og greiðslukjör á skrifstofu Gimli.

ÞORLÁKSGEISLI - 2JA HERBERGJA 
M/STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 
 Vorum að fá í sölu mjög fallega og rúmgóða 2ja 
herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Baðherbergi 
með kari, þvottaherbergi innan íbúðar. Svefn-
herbergi með góðum skápum. Eldhús opið í 
stofu með fallegri innréttingu.  VERÐ 18,5 MILLJ.

OPIÐ HÚS

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Brekkugerði 34

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Óskar R. Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali
 

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi Andrésson,
löggiltur fasteignasali

Jón Sigfús Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is

Drekavellir

Tilboð óskast! 
Stór 5 herbergja 150,1 
fm íbúð
Efsta hæð í fjórbýlishúsi
Sérinngangur af svölum. 
Gólfhiti
Stórar svalir

v. 27,9 m.

Tilboð

Markland

Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í Fossvogi
Suður verönd

v. 14.9 m.

Borgartún-Veislusalur

180 fm veislusalur
Hagstætt leiguverð
Miðsvæðis í Reykjavík
Laust við undirritun 
leigusamnings
Hafðu samband strax

v. 700 kr. á fm.

Opið hús kl. 17-17.45

Eign í algjörum sérflokki 
Vítt til veggja
Innst í botnlanga
Glæsilegt útsýni

Bólstaðarhlíð

Efri hæð
3 góð svefnherbbergi
Nýlegt eldhús og bað
Innst í Bólstaðarhlíðinni

v. 27,5 m.

3ja herb risíbúð, 45,5 fm
Gólfflötur stærri
Laus strax
Góð staðsetning
Óskað er eftir tilboði

Vallartröð 

v. 12,9 m.

Grundarland Fossvogi

Glæsilegt einbýli.
Neðsta gata í Fossvogi 
Fallegur garður
162 fm íbúð / 27 fm 
bílskúr. Laus við samning

Tilboð

Vesturgata

Rúmgóð 2ja herb 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta
Laus við kaupsamning

20,0 m.

Hamrabyggð

Gullfallegt 203 fm einbýli 
við Útjaðar byggðar / 
friðað svæði
Sannkallað fjölskylduhús
Allt sérlega vandað 
Heitur pottur og verönd

v. 44 m.

Sumarhús óskast
Höfum ákveðinn kaupanda að 150-300 fm 

sumar húsi við Kiðjaberg. Staðgreiðsla í boði 
fyrir rétt eign.

Nánari uppl. veitir Óskar R. Harðarson hdl. 
og löggiltur fasteignasali.

Stórholt

Tvær uppgerðar íbúðir
Aukaíbúð í kjallara
Allt vandað
Góð fjárfesting

v. 21,5 m.

Naustabryggja

Glæsileg 135 fm endaíbúð
Vandaðar innréttingar
Stæðí í bílageymslu
Falleg eign í alla staði

29,9 m.

Þorláksgeisli

Einstaklega velheppnað 
raðhús
Endaraðhús með verönd
Vönduð eign í alla staði
Skipti koma til greina.

v. 48,9 m.

Garðhús

Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa
Pallur með heitum pott

v. 51,9 m.

Laugarnesvegur

Björt og vel skipulögð
3ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús

v. 17,9 m.

 Gullengi

3ja 4ra herbergja íbúð
2h í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag

v. 26,8 m.

Skipholt

Falleg 3ja herb. á jarðhæð
Allt sér. Góðar stofur
Svefnherbergi + 
vinnuherbergi
Pallur út af stofu
Skipti á sérbýli á Selfossi 
koma til greina

v. 22.9 m.

Akurgerði

Mikið endurnýjað195,6 fm 
parhús
Sérstæður bílskúr
Vandað og smekklegt
Glæsileg eign
Aukaíbúð í kjallara

v. 44,9 m.

Þrastarhólar

Glæsileg 5 herbergja
Mikið endurnýjað
Bílskúr
Frábær staðsetning 
í Hólunum.

v. 27,8 m.

Hjarðarhagi

Falleg 3ja herb
Vinsæll staður
Fallegt útsýni
Tvö herbergi og stofa

v. 21,9 m.

Suðurlandsbraut 
- 100 fm götuhæð
Gott 100 fm verslunar-
húsnæði
Götuhæð
Hægt að nýta sem 
skrifstofur
Laust strax
Hagstæð leiga

Langagerði 

Huggulegt einbýli 
í Smáíbúðahverfinu
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð

v. 39,5 m.

Víkurás 

Skemmtileg 2ja herb.
Viðhaldslítið fjölbýli
Gott áhvílandi lán
Hagstætt verð

v. 12,9 m.

Elín Viðarsdóttir
lögg. fasteignasali
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Fr
um :: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Höfum kaupanda að 
einbýlishúsi í vesturbæ.

Leitum að einbýlishúsi
 í 101.

Höfum kaupanda að 
einbýlishúsi í Garðabæ.

Leitum að vönduðu 
einbýlishúsi allt

 að 200 millj.

Fasteignasala  •  Íbúðarhúsnæði  •  Skúlatún 2  •  105 Rvk

Fremri í atvinnufasteignum  |  S: 590 7600

Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk
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SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.
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– Mest lesið
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Þarftu að kaupa, selja eða skipta? Sérstakir bíladagar 
eru alla laugardaga í smáauglýsingum Fréttablaðsins.

Sértilboð á bílaauglýsingum – aðeins 3.750 kr., 
texti og mynd. (80–100 innslættir + mynd).

Hafið samband við sölumann í s. 512 5050 eða 
sendið póst á smaar@frettabladid.is

Bíladagar
Fréttablaðsins!

Bíladagar – markaðstorg með bíla

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um

Auglýsingasími

– Mest lesið


