














































































































































Toyota Tundra, V8, Sjálfskiptur, leð-
felgur, auka dekk. Allir helstu auka-
 Ekinn ca. 44þ km, áætlað verð
. Sími: 845-3389 eða

oloc@juno.com (Svarað á ensku,
sku)

! Bílaleitar-Vélmenni. Finnur bílinn á
arbliki! Tóti er tengdur fleiri hundruð
ölum með yfir þrjár milljónir bíla á
krá. Smelltu á Tóta á islandus.com
ann finnur bílinn um leið, reiknar út
í Íslenskum krónum með flutnings-
um tolli og VSK á augabraði og sýnir
iðurstöður strax á islandus.com vef-
ni. Í dag fylgir Ábyrgð frá Vörður-Ís-
trygging á öllum bílum Islandus.com
ægt að fá viðbótarábyrgð í allt að 5
ð seljum bíla langt undir markaðs-
Sími þjónustuvers 552 2000 og net-

við sölumenn er á www.is-
us.com

u Cadillac Escalade árg. 2002, perlu-
r, 20” cromefelgur, leður, glertopp-
rafm. í öllu, 7 manna, ekinn 37 þ., sk.
ýrari, verð 4.500 þús., áhv. 1.800.
í s. 892 1116 & 892 5005.

u Dodge Sprinter 316 CDI, árg. 2005
nn 1 þ. km, ssk., olíumiðstöð, 13+1

ð ð k l

Til sölu Jepp Grand Cherokee Laredo, árg.
2005, ekinn 30 þ. km, gullsans, ssk, 3.7
V6, rafm. í rúðum og central, álfelgur, sk.
á ódýrari, verð 3.300 þús. Uppl. í s. 892
1116 og 892 5005.

Til sölu Ford Econoline E 150 árg. 1998,
ekinn 98 þ. km, 4 captainstólar, sjónvarp,
videó, frábært útlit og ástand, CD, álfelgur,
hártoppur, 6 hurða, verð 1.980 þús. Uppl.
í s. 892 1116 & 892 5005.

Til sölu Chrysler Town & country árg.
2003, ekinn 40 þ. km, 3.3L vél, CD
magasín, rafm. í rúðum, 7 manna, 5
hurða, sk. á ódýrari, verð 2.750 þús. Uppl.
í s. 892 1116 & 892 5005.

Til sölu M Benz E240 Elegans, árgerð
2000, ekin 90 þ. km, einn eigandi, leður-
innrétting, rafm í öllu, minni á sætum, 2
álfelgugangar, toppeintak, verð 2.750 þús.
Uppl. í s. 892 1116 & 892 5005.

Toyota Previa árg. ‘02, ssk., 7 manna, ek-
inn 51 þ. sumar og vetrardekk. Verð
1.890.000. S. 696 1111.

Firebird formula árg. ‘94, 5.7l. ek. 140 þ.,
ásett ca 800 þ. ath. slétt skipti eða ódýrari,
helst station. Uppl. í s. 690 2484.

VW Golf Comfortline 1600 árg. ‘99,
beinsk., ek. 78 þús. km, sumar og vetrar-
dekk á felgum fylgja. Uppl. í s. 858 8607.

Til sölu M. Benz E-280 árg. ‘01, ek. 165
þús., hlaðinn aukabúnaði Ásett verð
2.600 þús., gott lán getur fylgt. Uppl. í s.
868 1616.

Toyota Land Cruiser 100VX dísel,
10/2001, ek. 116 þ. km, leður, lúga, Tems,
filmur. Verð 4.490.000. Skipti athugandi,
upplýsingar í síma 865 1111.

Yfirtaka+30.000 þ. !!!!
MMC Lancer W árg. ‘00, ek. 58 þ., 1600V,
5 gíra, ABS. Áhvílandi 595 þ. Ásett 770 þ.
S. 661 8185.

Gott eintak af Double cab!!
Toyota Hilux D cab árg. ‘92, ek. 161 þ., sk.
‘07, 2400 Efi, 31” dekk, plasthús. Ásett
390 þ. 661 8197.

Nýskoðaður og sjálfsk.
Honda Accord 1991, ek. 235 þ., ssk., CD,
álf., S/Vdekk, sk. ‘07. Ný tímreim. Tilboð
170 þ. S. 661 8185.

Volvo 440 ‘95, 2,0 ssk., ek. 105 þ., krat-
fmikill ódýrt í rekstri, eyðir litlu. V. 250 þús.
S. 867 1120.

Opel Vectra Station ‘98, ssk., ek. 110 þús.
Verð 400 þús. Möguleiki á 100% láni.
Hyundai H1HSV dísel turbo ‘99, ek. 350
þús. V. 400 þús. Mikið uppgerður. Uppl. í
s. 891 6064.

Nissan Almera ‘00, ek. 111 þús. km. Verð
510 þús. Uppl. í s. 862 4237.

Tjónabíll til sölu, Ford Focus árg. ‘00. Til-
boð óskast. Uppl. í s. 557 9435 & 616
1552.

Til sölu VW Vento árg. ‘92 eða ‘93, þarfn-
ast lagfæringar. Uppl. í s. 615 2500.

Fartölva = bíll
Til sölu splunkuný Smartbook fartölva,
verð 110 þús. Ath. skipti á bíl í svipuðum
verðflokki. Uppl. í s. 899 3939.

VW Golf árg. ‘97, ek. 104 þús. km, allur ný-
yfirfarinn, sk. ‘07, sumar og vetrardekk.
Verð 350 þús. Uppl. í s. 663 5325.

Til sölu MMC Eclipse ‘95, ekinn aðeins
115 þús. Toppeintak ný dekk, geislaspilari
og bremsur aftan. Nýskoðaður. Fæst á að-
eins 350 þús. Gísli s. 893 6123.

Til sölu Nissan Micra árg. ‘99, 5 dyra, ssk.,
ek. 90 þús., í góðu ásigkomulagi. Verð
500 þús. Uppl. í s. 848 4464.

Lancer station 1600 árg. 1996, ek. 127
þús. Tilboð 290 þús. stgr. Uppl. í s. 661
7480.

295 þús. !! Opel Astra ‘98, ek. 150 þ., sk.
út árið, 16” álf., CD og fl. Fallegur bíll. Lista-
verð 490 þús. S. 862 2552.

Stór glæsilegur Renault Laguna 2000 árg.
1999 á einstöku, tilboði 395.000, ekinn
127.000 km. S. 564 1060 & 892 5936.

Toyota Carina, E 1800 sjáfsk árg. ‘96, ek.
236 þús., tilb.óskast. Uppl. í s. 868 9104,
Rúnar.

Mitsubishi Lancer stw. árg. ‘98, sjálfsk., ek.
195 þús., nýskoðaður, gott eintak. Staðgr.
kr. 350.000. Uppl. í síma 898 6167.

Mazda 323 1997
Gullmoli ek. aðeins 63 þ. km. 4 d., sjálfsk.,
central l, rafm. r, spoiler, sum.+vetr. dekk,
nýsk., dekurbíll. Verð 430 þ., engin skipti.
S. 898 0227.

Toyota Yaris Sol, árg. 2000, fimm dyra. Ek-
inn 140.000. Uppl. í síma 843 9637.

Hyundai Sonata 98 model. Ekinn 153
þús. Sjálfskiptur, rafmagn í rúðum og
speglum. Vínrauður á lit. Sumar- og vetr-
ardekk á felgum fylgja. 480 þús. S. 696

Opel Zafira, 7 manna. Til-
boð 690þ.

Opel Zafira árg 2000, 1800, beinskiptur,
ekinn 111þ. 7 manna. Frábær fjölskyldu-
bíll. Upplýsingar í s. 822 7050.

Til sölu Subaru Legacy 2.0 árg. 1998. Ek-
inn 172 þús. Verð 550 þús. Bílalán getur
fylgt. Upplýsingar í síma 898 1844.

Skoda Fabia nýskr. 05/2003, ek. 54 þús.
Listaverð 820 þús. Tilboð. Uppl. í s. 698
2495.

Peugout Expert árgerð 2000. Ekinn
40.000 km. Verð 750.000 kr. Sími 892
9452.

VW PASSAT VR6 2,8V6 4X4 193hö
8/2000 ek.95.þús 17”Felgur og nýleg
dekk, sóllúga, cruise, Ssk, fjarstart, 2falt
púst og fl. Ahvíl. lán S:8694705

SUMARTILBOÐ
1.490 þús 100% lán

Hyundai Santa Fe árg. 2001, ek.
87 þús. Sjálfskiptur. 2700 V6.

Glæný nagladekk.Ekker út og 43
þús á mán. S. 848 0944.

1-2 milljónir

250-499 þús.

0-250 þús.

ílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

N SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER 550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

TIL BIRTINGAR NÆSTA
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per 99 ek. 202 þ. 35” breyttur. Ný-
ur í topp standi. Uppl. 822-8615

o V6 3500 árg. ‘97, ek. 125 þ. Verð
þ. Góður bíll. Uppl. í s. 898 6873 &
6873.

ilegur Ford F150 FX4 til sölu. Árgerð
, ekinn ca 30 þ. Hlaðinn aukabúnaði.
mgangar af dekkjum, er á 22”
rofile. Sjón er sögu ríkari, upplýsing-
íma 893 9801.

l ‘93, ek. 203 þ. Beinsk., disel. Nýlega
utaður. Verð 790 þús. Sími 848 6973.

Trooper 35” ‘99
lu Trooper, breyttur 35”, ek. 121 þús.
ný, góð dekk, fjarstart. Fæst gegn yf-
u. Uppl. í s. 660 9403 & 867 7996.

eftir að kaupa Toyota Land Cruiser
l sjálfsk. Uppl í síma 860 1998.

ölu Cherokee 4.0l árg. ‘89 í fínu
di. Á sama stað óskast húsbíll eða
vagn í ódýrari kantinum. Ath einnig
skipti. S. 896 0884.

n Titan CrewCab ‘05, ek. 48 þ. 5.6L,
05 hestöfl. Dúndur kraftur, 6 manna,
dyra, sjálfsk., 4WD, TowMode, ABS,
æling, hraðast, ESP-stöðul.kerfi, útv.,
.fl. Pallur m/harðplasti. Eyðsla aðeins
100km í blönduðum akstri! Ásett
3.390 þ. Gott stgr.verð. GSM 860
.

a 94D 230D árg. ‘01, ekinn 117 þús.
kassa 7 1/2 m. á lengd. Selst einnig

nd. Uppl. í síma 898 9006. Gott verð.
skipti á nýlegum jeppa.

Yfirtaka á rekstarleigu
ubíll Caddy (nýja boddýið) rauður,
04, yfirtaka á rekstarleigu aðeins 1 ár
24 þús. á mán. Uppl. í s. 899 9528.

Einn með öllu VW Caravella 1986, ek. 161
þ. km, ný dekk og tímareim, klár í ferðalag-
ið. Uppl. í s. 867 9820 e. kl. 18. Er í Rvík.

Síðustu bílarnir á gamla Verðinu, árgerð
2006 McLouis Lagan 253(með stóra lest)
á aðeins 4.150.000 Hobbyhúsið(Netsal-
an),Dugguvogi 12 S: 517 7040
www.hobbyhusid.is

Til sölu Chevrolet S10 húsbíll árg. ‘84, 55
sm hækkanlegur toppur. Verð 490 þ.
Upplýsingar í síma 898 5557.

Fiat Rimor Turbo Dísel, árg. ‘00, ek. 78 þ.
m/öllu, gervihnattasjónv., Markisa fortjald,
ísskáp, WC, sturta, miðstöð, svefnp. f/6,
toppbox, CD, bakkmyndavél, vetrarein-
angrun, nýtt í bremsum og legum, ný
dekk, nýskoðaður. Verð 2.850 þús. Uppl. í
s. 699 5959.

Fiat Auto Roller árg. ‘00, ek. 47 þús. km.
Bjartur og rúmgóður vel með farinn.
Svefnpl. fyrir 5, möguleg skipti á dýrari
húsbíl. V. 2.950 þús. kr. S. 895 3309.

Yamaha YZ 250 árg. 2004. Sem nýtt. Topp
eintak. Orginal dekk. Galli fylgir. Verð 550
þ. Sími 867 2647. Hjólið er í Fjarðabyggð.

Husqvarna CR125 ‘05 til sölu, Reddý to
race. Tilboðs verð 480 þús. S. 553 5342
og 696 9105.

Husqvarna TC450 ‘04 til sölu. Rafstart og
endalaus kraftur, rétta hjólið fyrir
þroskaða ökumenn. Verð 580 þús. S. 553
5342 og 696 9105.

KTM 450MXC árg. 2003, ekið 100 klst. Ný-
búið að taka hjólið allt í gegn í 100%
standi (ýmis aukabúnaður). Til sýnis á
bílasölu Íslands. S. 510 4900.

Til sölu Yamaha Aerox 50cc árg. 2001 fullt
af dóti í því t.d Neon ljós, geislaspilari, 5
hátalarar, nýlegt plast og fleira. Einnig
Suzuki RMX 70cc árg 2003. 6 gíra, nýr
hraðamælabarki+drif. Hjólið er ekið 9.600
km. Allar upplýsingar í síma 663 8214.

Til sölu Hayabusa árg. 2005, ek. 1.100 km.
Uppl. í s. 692 7622.

Ein með öllu. Fyrsta magnpöntun okkar
að skella á. Þú pantar, greiðir 38.500 kr
staðfestingargjald. Allar upplýsingar á
www.bms.is/race. BMS Race. Suður-
landsbraut 8. Simi 517 5080.

Sumoto fjórhjól ‘05 til sölu, nánast ónot-
að, verð 130 þús. S. 553 5342 og 696
9105.

Óska eftir bílakerru. Uppl. í s. 847 1335,
Ágúst.

Conquest Hjólhýsi árg. 2003, 29 feta, 8
svefnpláss, eldavél, ísskápur í fullri stærð
með frysti, örbylgjuofn, útdraganleg hlið,
stór sturta, hús með öllum þægindum.
Frábært hús til staðsetningar á lóð. Verð
2.850 þús. Uppl. í s. 892 1116 & 892 5005.

Terry Hjólhýsi árg 2004, 26 feta, 5 svefn-
pláss, útdraganleg hlið. Eldavél, ísskápur,
örbýlgjuofn, skemmtilega innréttað hús.

Frontier Hjólhýsi árg 2004, 28 feta, lúxus-
hús, 2 útdraganlegar hliðar, trefjaplast
klæðning,úti eldavél, frábært hús aftan í
stóran jeppa eða pick up, velútbúið og
glæsilegt. Verð 2.850 þús. Uppl. í s. 892
1116 & 892 5005.

Zinger Hjólhýsi árg. 2005, 30 feta, nýtt og
ónotað, útdraganleg hlið, eikarinnrétting-
ar, topp klassa hús með öllum þægind-
um, pláss fyrir 3 sjónvörp, stór sturta, 10
svefnpláss. Frábært hús til staðsetningar á
lóð. Verð 3.400 þús. Uppl. í s. 892 1116 &
892 5005.

Óska eftir eldra hjólhýsi. Uppl. í s. 486
8983 & 891 8983.

Óska eftir fellihýsi í skiptum fyrir Subaru
Impreza 4wd ‘99 ekinn 120 þ. Verðhug-
mynd ca. 500 - 550 þúsund. Uppl. í síma
858 8830

Til sölu er fellihýsi, A-Liner Expedition árg.
05/2003. Mjög vel útbúið, sólarsella,
grjótgrindur, 2 gaskútar, rafmagnsbrems-
ur, ísskápur, eldavél, gasmiðstöð, hægt að
tengja við 220W rafmagn, vatnsdæla, 14”
dekk. Uppl. í s. 869 4402.

Til sölu Coleman Redwood 9 feta, árg.
‘01, vel með farið, með fortjaldi. Uppl. í s.
554 2450 & 861 5190 Einar.

Til sölu lítið notað Coleman Cheyenne
fellihýsi árg. 1999 með sólarsellu. Uppl. í
síma 898 1079.

Óska eftir fellihýsi árgerð 2000-2003. Verð
500-600 þús. Uppl. í s. 565 2029.

Til sölu Viking fellihýsi árg. ‘97, gott for-
tjald. Verð 380 þús. Uppl. í s. 822 0694.

Palomino Yearlings 12 feta, árg. ‘05. 2 raf-
geymar, 2 kútar, ísskápur, svefntjöld. Verð
1.190 þús. Áhv. 870 þús., 17 þús., pr. mán.
Húsið er uppsett og til sýnis. Uppl. í s. 895
5577.

Til sölu Coleman Tao 8 fet, árgerð 1998,
gott eintak, sólarsella, fortjald, tveir
gaskútar, vatnsdæla og fleira. Verð 550
þús. Uppl. í síma 825 1015.

Óska eftir fellihýsi í skipti fyrir Toyota
Avensis. Frá 4-600 þús. kr. Uppl. í s. 862
0761 & 426 7574.

Óska eftir tjaldvagni ca frá 0-90 þús. stgr.

Háþrýstidælur fyrir matvæla- og iðnfyri-
tæki, Liprar og traustar þriggja fasa há-
þrýstidælur með þrýstingsstilli, 8 metra
slöngu og 15 lítara hreinsiefnakút K500T,
190 bar, 780 l/klst, kr. 80.000- án vsk&
K600T, 170 bar, 900 l/klst, kr. 93.000- án
vsk. K750T, 210 bar, 900 l/klst, kr.
102.000-án vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F,
(gengið inn frá Járnhálsi) sími 414 8600

Til leigu og sölu mikið úrval af Smágröfum
í mörgum stærðum, einnig Stauraborar
og Brotfleygar sem hægt er að tengja við
gröfurnar. Erum einnig með kerrur. Vinnu-
lyftur ehf. Sími 544 8444.

Til leigu og sölu mikið úrval af Vinnulyft-
um í öllum stærðum. Vinnulyftur ehf. Sími
544 8444.

Til leigu og sölu mikið úrval af Skotbómu-
lyfturum í öllum stærðum. Vinnulyftur ehf.
Sími 544 8444.

Bátar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Fjórhjól

Vespur

Mótorhjól

Húsbílar

örubílar

endibílar

allbílar

eppar
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Hillur Hillur
u hillukerfi frá Ísold fyrir verslun, sýn-
eða heildsölu ofl. Hver eining

2m samtals 14m á lengd. Hert gler í
m. Verð tilboð. S. 897 2681, Ásgeir.

pottur, 6 manna með mannheldu
 3 kW, rafmagnselement ásamt
og hreinsibúnaði. Verð 90 þ. Uppl. í

3 4207 & 893 9353.

00w 12 volt vindmylla. Á sama stað
u steinolíuofnar annar nýr en hinn
otaður. S. 564 4476 & 694 3202.

Þvottavélar
lu nokkrar yfirfarnar þvottavélar og
arar. Sími 847 5545.

ðu fást gefins vegna flutninga eru
vanar og gæfar. Nánari uppl. í s. 895
Steinar.

tvegað allar gerðir af harmonikkum.
ðar og nýjar á frábæru verði. Verð frá

kr. S. 690 2020. www.harmonik-

lu nýleg hnappa harmonika, 120
, Cassetto. Uppl. í s. 868 7294.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
a tölvuviðgerðir og uppfærslur.
í s. 899 8894.

Fartölva = bíll
ölu splunkuný Smartbook fartölva,
110 þús. Ath. skipti á bíl í svipuðum
okki. Uppl. í s. 899 3939.

m til afgreiðslu strax, Weelu C32
klippur, Weelu E320 beygjuvél og
of DBD 25 beygjuvél. Nánari upplýs-
: 544 4490 Mót ehf., Bíldshöfða 16

eftir Radial bútsög og öflugri borð-
með hallanlegu blaði. S. 862 0893.

Til sölu rafdrifin, hvít, tvíbreið bílskúrshurð.
Spónlagðar loftaþiljur úr kirsuberjavið,
breidd 20 cm, lengd 2,40 cm, ásamt gyllt-
um innfelldum halógenljósum. Panelofn-
ar níu stk. af mismunandi stærðum. Upp-
lýsingar í síma 8999 705.

Frostþolnu pottarnir komnir aftur. Athugið
takmarkað magn. Opið virka daga frá 10
til 18 og 11-14 laugard. H-Gallerí Græna-
túni 1, Kóp. S. 554 5800.

Einstakt tækifæri! Verslunin Spékoppar
(Róbert Bangsi) grafarvogi er til sölu. Til-
boð óskast, get tekið bíl upp í greiðslu.
Uppl. í s. 847 8432.

Fiskbúð sem hefur verið rekin í mörg ár til
sölu. Uppl. í s. 847 8446.

Við þrífum heimili, fyrirtæki, nýbyggingar
og fl. frábær þjónusta og gott verð. Gæða-
bón Ármúli 17a S: 568-4310 og 899-
4443 gaedabon@gaedabon.is

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn.
Garðlist s. 554 1989, www.gardlist.is.

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun og
önnur garðvinna. Nú er tíminn til að
klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins!
Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá
1988.

Garðsláttur, klippingar og önnur garð-
vinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

Garðyrkja
Felli tré, klippi tré og runna. Önnur garð-
verk. Halldór garðyrkjum. S. 698 1215.

Garðyrkjustöð til sölu í Efri hluta Biskups-
tungna, nálægt Geysi, er u.þ.b. 1.200 fm
gróðurhús í fullum rekstri til sölu, einnig
rúmgóð skemma, húsin standa á u.þ.b.
2ja hektara lóð og bjóða upp á ýmsa
möguleika. Upplýsingar hjá Fasteignamið-
stöðinni í síma 550 3000 eða í símum
486 8878 & 486 8794.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg.
- húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv.
- þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Húseigendur ath. Múrarameistari sér-
hæfður í flísalögnum er að bóka verkefni
fram að páskum. Vönduð vinna. Uppl. í s.
896 5778 & 567 6245.

Tek að mér parketlagnir og parket slípun.
Uppl. í s. 895 8660.

Tökum að okkur m.a. niðurrif innréttinga,
aftekt gólfefna og flísa, ísetningu inni-
hurða ofl. Uppl. í s. 820 5210.

Ert þú að byggja eða breyta? Tökum að
okkur allt viðhald og endurnýjun á hús-
um, innan sem að utan. Fagleg og góð
þjónusta. Uppl. í síma 820 1974, Gummi.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um
rennur, opnanleg fög, glerja? Tilboð, tíma-
vinna. S. 553 2171.

Trésmíðaverktakar

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðn-
ingar. Fáðu svör við spurningum þínum.

Englaljós til þín 908 5050
Hvað viltu vita um ástina, heilsuna og
hvað getur gerst skemmtilegt í sumar,
bein miðlun, rágjöf. Opið frá 12-02 eftir
miðnætti. Lára

Getum bætt við okkur verkefnum. Ný-
lagnir, breytingar, endurnýjun og töflu-
skipti Rafmagnsþjónustan 892 9120.

Smíðum sólpalla og girðingar. Fagmenn,
mikil reynsla. Tilboð/tímavinna. S. 694
1385.

Stafræn framköllun
Tilboð á stafrænni framköllun myndin frá
33kr. Framköllun á filmu 24myndir með
CD aðeins 1390kr. Suðurlandsbraut 52,
s.588 3700, www.pixlar.is

Nýtt á Íslandi!
Með nýrri tækni er mögulegt að fá auka
orku og úthald og ná betri árangri í íþrótt-
um m.m. án inntöku efna Mjög góð tekju-
lind að auki. Uppl. í síma 898 8690
http://www.lifewave.com/ekas

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

Frábær líðan. Alveg síðan. Herbalife.
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki í maí. Halldóra Bjarna hjúkrun-
f ði h lld bj i S 861

Árangur með Herbalife! Betri lífsstíll. Ráð-
gjöf og eftirfylgni. Edda Borg s. 896 4662.

Kíktu á þetta www.harpa.topdiet.is og
sjáðu hvort þetta er fyrir þig.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

7 manna ekta leður hornsófi svartur. V. 70
þús. eða hæsta tilboð. Uppl. í s. 848 6287.

90x200 cm rafmagnsrúm frá Ragnari
Björnssyni til sölu. Tilboð óskast. S. 867
6666.

Til sölu rauður kínverskur skápur
172x110x60cm á 40 þús. Uppl. í síma
863 8576.

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

Þjónusta

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Húsaviðhald

Garðyrkja

Ræstingar

Fyrirtæki

Verslun

l bygginga

élar og verkfæri

ölvur

ljóðfæri

efins



35

SMÁAUGLÝSINGAR

síbúðir til leigu á góðum stað í Vest-
naeyjum. Eigum enn eftir eitthvað af
m dögum í sumar. Sími 567 0790 &
4020.

nkuný 70 fm íbúð með húsgögnum
igu á Amager, stutt í bæinn og á
d. Uppl. í s. 0045 21942777.

Lausar íbúðir
liðar ehf. Nokkrar íbúðir að losna sjá

w.leigulidar.is.

erb. íbúð í kjallara með sérinngang á
08. Leiga 70 þús. á mán. m. hita og
eykl. og reglus. áskilin. S. 693 7409 e.

8.

rb. sérðhæð, 175 fm m. bílskúr. Til
á Holtinu í Hfj. Frá júlí í minnst 1 ár.
í s. 664 5584 & kvv@mi.is.

Íbúð með öllum hús-
gögnum

gu frá miðjum maí 3ja herb. íbúð í
olti og önnur 3ja herb. íbúð á Leifs-
Leigist í styttri tíma. Tilvalið fyrir fyrir-
sem taka á móti erlendum starfs-

num tímabundið. Áhugasamir sendi
ð á smaar@frett.is merkt “Íbúð með
ögnum”

Snyrtileg íbúð óskast.
óska eftir snyrtilegri 3ja herbergja
í langtímaleigu. Helst á svæði

05,108 eða þar í kring. Reglusemi
kilvísum greiðslum heitið. Upplýsing-
íma 892 2752 & 568 6037

ega fertugur maður óskar eftir 2ja
ergja íbúð ca 50-60 þús. á mán,
gefið, meðmæli. S. 868 2720 e.kl.

S.O.S
manna fjölskylda óskar eftir íbúð á

í Hafnarfirði sem fyrst. Skilvísum
slum og snyrtilegri umgegni heitið.
í s. 695 9906, Halldóra.

eftir góðum 2-3ja herb. íbúðum til
 Uppl. í s. 848 5466.

ingafyrirtæki óskar eftir leiguhús-
um fyrir 7 starfsmenn. Herbergi eða
herb. íbúð. Uppl. í s. 865 3015.

l 4ra herbergja íbúð óskast til lang-
eigu, helst í Kópavogi, Garðabæ eða
hverfi, reglusemi og góðri umgengni
ð, öruggar greiðslur. Uppl. í s. 692
.

eftir 3ja herb. íbúð til leigu frá 1.
t/sept. með langtímaleigu í huga.
usemi og skilvísum greiðslum heitið.

í

Reyklaust háskólapar vantar 2 herb. íbúð
á höfuðborgarsv. Verð 50-60 þús. kr. S.
695 3066 & 866 2042.

Par óskar eftir 2ja-3ja herbergja íbúð á
höfuðborgarsvæðinu. Reglusemi og skil-
vísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 869
6244.

Sumarhús/veiðihús Gamall og góður lítill
A-bústaður selst til flutnings. V. 650.000.
Nánari uppl. í s. 664 3137 & 692 1935.

Til sölu sumarbústaðalóð í Grímsnes og
Grafningshr. Uppl. í s. 899 6338 & 699
6526.

Óska eftir sumarhúsi eða heilsárshúsi 80-
100 fm til flutnings. Uppl. í s. 897 6121.

Til leigu 562 fm við Smiðjuveg. Lofth 3,3
m, innk.hurð og góðir gluggar, næg bílast.
Hægt að sk.í minni ein.Uppl. í síma
8930420 eða 5871590, Guðmundur.

Til Leigu
Glæsilegt fullbúið iðnaðarhúsnæði, við
Steinhellu í Hafnarfirði, 6-7 metra lofthæð
innkeyrsluhurð, laust strax, leiga er 1100
kr. á fm auk vsk. Uppl. í s. 895 3000.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir á
brettum. Starfað í 18 ár. S. 567 4046 &
892 2074. Sækjum og sendum búslóðirn-
ar.

16 fm vinnuskúr til sölu. Uppl í s. 847
8446.

Viltu koma í Pizza Hut
liðið?

Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu
starfsfólki í veitingasal og í eldhús. Um er
að ræða hlutastarf. Lágmarksaldur er 18
ára. Áhugasamir sendi inn umsóknir á
loa@pizzahut.is eða hafa samband við
veitingastjóra á Pizza Hut Smáralind eða
Sprengisandi.

Segafredo Espresso Lækj-
artorgi

Óskar eftir að ráða starfsmann í sumar-
afleysingar, einnig óskum við eftir mann-
eskju í helgarvinnu. Reynsla skilyrði. Uppl.
í síma 899 9795 Oliver. Umsóknareyðu-
blöð einnig á staðnum.

Au pair England. Ísl læknahjón óska eftir
barngóðri stúlku t a gæta 8 mán drengs í
3-4 klst á dag í 6-12 mán. Uppl í s
004419922746723 og lapsurg@blu-
eyonder.co.uk

Getum bætt við vönum starfsmönnum á
hjólbarðaverkstæði og smurstöðvar á Ak-
ureyri og á Egilsstöðum. Dekkjahöllin,
s.4623002 & 4712002

Múrgæði ehf
Óskar eftir að ráða Múrara eða menn
vana múrverki, mikil vinna , góð laun í
boði. Uppl í s 660 4490. 660 4494 660
4469.

Óskum eftir að ráða rafvirkja. Uppl. í s.
694 1500 á vinnutíma. Rafboði.

Galileo óskar eftir yfirkokk, kokk og starfs-
fólk í sal. Uppl. gefur Logi í síma 820 5888

Handlaginn mann vantar til starfa við
húsaviðgerðir o.fl. S. 616 1569.

Lagnafélagið ehf
Lagnafélagið ehf óskar eftir mönnum í
pípulagnir. S. 695 3161.

Óska eftir að ráða duglegan og reglusam-
an starfsmann í hitaveitulagnir o.fl. Gröfu-
réttindi æskileg. Uppl. í s. 892 1919.

Nonnabiti
Starfskraftur óskast í fullt starf og hluta-
starf. Reyklaus. Uppl. í s. 899 1670 & 586
1840 eða á staðnum Nonnabita Hafnar-
stræti 11.

Starfsfólk óskast
Starfsfólk óskast. Uppl. í s. 533 1227.

Starfskraftur óskast
í efnalaug og þvottahús í Hafnafirði. Uppl.
í s. 565 3895.

Húsgagnaverslun í Rvk. óskar eftir
reyklausum starfskrafti í útkeyrslu og al-
menn lagerstörf sem allra fyrst. Ekki yngri
en 20 ára. Reynsla æskileg en ekki nauð-
synleg. Uppl. Jón í s. 869 9282 eða eg-
ill@betrabak.is

Stafsfólk í Garðvinnu
Óska eftir starfskröftum í garðslátt og um-
hirðu. Uppl í 691 9151. Garðlíf.

Verkamenn / skólafólk / byggingavinna.
Vantar fólk í almenna verkamannavinnu.
Upplýsingar í GSM 820 3730.

Ræsting
Gæðaræsting ehf. óskar eftir starfsmönn-
um í ræstingar á svæði 110 eftir kl. 17.
Uppl. í s. 891 7515.

Vegmerking ehf. Óskum eftir meiraprófs-
bílsstjórum til starfa í sumar Mikil vinna í
boði Upplýsingar í síma 896 5860 & 586

Óska eftir starfi við bók-
hald

er með bókhaldsnám frá NTV á Navision,
meðaleinkunn 9.5. Uppl. í s. 697 6567.

Viðskiptalögfræðingur óskar eftir góðri
vinnu. Uppl. í s. 616 1552.

Opið hús verður miðvikudaginn 19. apríl.
kl. 19:30. Þema kvöldsins er hugleiðsla
kynning á starfsemi og fræðsla. Allir vel-
komnir á meðan húsrúm leyfir. Hús opn-
ar klukkan 19:00. Uppl. Kærleikssetrið S.
567-5088 www.kaerleikssetrid.is

Bingó í kvöld. Vinabær.

Símaspjall 908-6666. Ég heiti Rósa og er
til í símapjall. Opið allan sólarhringinn.
Enginn bið nema að ég sé að tala.

Spjall fyrir samkynhn. KK, aðeins kr. 4,90
mín m/korti, s. 535 9988.

Bingó í kvöld. allir velkomnir. Vinabær.

Bingó í kvöld kl. 19:15. Vinabær, Skipholti
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Leikir

Einkamál

Ýmislegt

Tilkynningar

Atvinna óskast

Söluturninn Allt í einu,
Jafnaseli 6, 109 Reykja-

vík
Óskar eftir brosmildu starfsfólki í

vaktavinnu annars vegar og
kvöld- og helgarvinnu hinsvegar.

Upplýsingar fást á staðnum og í
síma 587 7010.

Hjá Dóra í Mjódd
Erum að leita að röskum og

snyrtilegum starfsmanni til af-
greiðslu á heitum mat, undirbún-
ingi, frágangi og öðrum eldhús-

störfum.
Frekari uppl. á staðnum eða í

síma 567 5318 & 557 3910.

Frábær vinnustaður,
skemmtilegt fólk og rót-

gróinn rekstur.
Langar þig að vinna á Pítunni?

Erum með laus störf í vaktavinnu
og kvöld- og helgarvinnu bæði í

sal og í eldhúsi.
Umsóknareyðiblöð á Pítunni og
á pitan.is. Umsækjendur þurfa

Gluggasmiðjan ehf.
Gluggasmiðjan, Viðarhöfða 3,

óskar eftir að ráða iðnaðarmenn
og laghenta menn í ál- og tré-

deild fyrirtækisins.
Upplýsingar gefa Pétur Þórar-

insson og Gunnar Guðjónsson á
staðnum eða í síma 577 5050.

Bakari óskast í auka-
vinnu

Vantar bakara í tertuskreytingar á
Kaffi Mílanó. Vinnutími 2-3 klst. á

dag.
Upplýsingar á staðnum frá 8-10.

Afgreiðsla og Vaktstjórn
Viltu vinna með

skemmtilegu fólki?
Ertu dugleg/ur og mætir á réttum
tíma í vinnu? Góð laun fyrir líflegt
og skemmtilegt starf í afgreiðslu.
Hentar best fólki 18-40 ára en all-
ir umsækjendur velkomnir! Hvort
sem þú vilt vera í fullu starfi eða
kvöldvinnu þá höfum við eitthvað
fyrir þig. Aktu Taktu er á fjórum
stöðum á höfuðborgasvæðinu.
Umsóknir á aktutaktu.is og á

stöðunum.
Upplýsingar veitir fram-

kvæmdastjóri (Óttar) í síma 898
2130, milli 9:00-17:00. Umsókn-
ir á aktutaktu.is og á stöðunum.

Íspan
Íspan óskar eftir að ráða starfs-

menn til verksmiðjustarfa. Ekki er
um sumarstarf að ræða.

Uppl. á staðnum veitir Sveinn
Geir verkstjóri. Íspan Smiðju-

vegi 7, 200 Kópavogi.

Hressingarskálinn Aust-
urstræti

Langar þig til að vinna á
skemmtilegum vinnustað þar
sem gott viðmót skiptir máli.

Hressó auglýsir eftir fólki til að
vinna í afgreiðslu. Fullt starf og

hlutastarf i boði.
Upplýsingar í síma 862 1118

eða fyllið út eyðublað á Hressó,
Austurstræti 20.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Einstaklingsíbúð í Köben
til sölu!

Skemmtileg einstaklingsíbúð til
sölu í Hvidovre rétt fyrir utan

Köben.
Nánari uppl. í s. 660 7595.

Húsnæði til sölu

íbúð óskast
Einstaklings eða stúdíó íbúð
kast til leigu. Er maður á miðj-
m aldri. Reglusamur, reyklaus,
skilvísum greiðslum heitið.

Uppl. í síma 697-4049

úsnæði óskast

úsnæði í boði

mislegt












































