




































































































































Nýr 2006 Renault Master Millilangur
Háþekju, 2,5 L dísel, hliðarhurðir báðu
megin, 270˚ opnun á afturhurðum, skil-
rúm með glugga. Til sýnis á staðnum.
Verð án vsk: sjálfskiptur: 2.420 þús.
Beinskiptur: 2.320 þús. langt undir
listaverði.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Tilboð Vikunnar.
Hobby Landhaus 2006 uppseld í Þýska-
landi. Eigum eitt á lager. Verð aðeins
3.000.000 Kr. Fyrstur kemur, fyrstur fær.
Öll Hobby á frábæru verði, allt að 100%
lán. Vagnasmiðjan-Húsvagnar ehf. S:
587 2200, 894 6000 www.vagna-
smidjan.is

Vagnasmiðjan - Húsvagnar
ehf

Eldshöfða 21, 112 Reykjavík
Sími: 587 2200

Toyota Hilux Double Cab 38’’. Full-
breyttur dísel, árg. 2003, ek. 55 þ. km.
Verð 3.670 þ. Tilboð 3.370 þ. Þessir eru
sjaldan til sölu! S. 567 4000. Sjáðu
hann á heimsbilar.is

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

NÝTT! Bílaleitar-Vélmenni. Finnur bílinn
á augnarbliki! Tóti er tengdur fleiri
hundruð bílasölum með yfir þrjár millj-
ónir bíla á söluskrá. Smelltu á Tóta á is-
landus.com og hann finnur bílinn um
leið, reiknar út verð í Íslenskum krónum
með flutningsgjöldum tolli og VSK á
augabraði og sýnir þér niðurstöður
strax á islandus.com vefsíðunni. Í dag
fylgir Ábyrgð frá Vörður-Íslandstrygging
á öllum bílum Islandus.com og hægt
að fá viðbótarábyrgð í allt að 5 ár! Við
seljum bíla langt undir markaðsverði.
Sími þjónustuvers 552 2000 og net-
spjall við sölumenn er á www.is-
landus.com

Nýr Citroen C3 sx 1.4i til sölu vegan
brottflutnings v. 1499000, útborgun
459000, uppl, í s. 5814518

Audi A3 árg. 2002, ekinn 57,5.þús, ssk,
mjög hagstætt lán áhvílandi. Verð
1.350.þús Sími: 861-3489

Toyota Carina E 2.0 árg ‘94, ekin
180þús sjálfsk. skoðaður 07. Verð 350
þús. Uppl 869-1266/695-7350

BMW 730, árg ‘89 ekinn 360 þús, ný-
skoðaður. Verð 300 þús. Uppl. S. 820
3478

Nissan Sunny árg ‘93 nýskoðaður. Verð
130 þús. Uppl. S. 820 3478

Honda Civic, 97árg. 3 dyra, ekinn 126 þ.
km., ný tímareim, ný dekk. Verð 450
þús. Uppl. í s. 896 9443.

Til sölu árg. ‘01 Musso, Dísel grár
grandlux2, turbo intercooler. 5 cyl. 31”
með öllu. Ek. 117 þús. Mjög vel með
farinn. Verðtilboð. Uppl. í s. 660 9712.

Mitsubishi Galant árg ‘93 ekinn 193
þús. M/ bilaða skiptingu, getur fylgt
skipting með á 40 þús. Tilboð óskast í
bílinn. Uppl. S. 844 0732

Til sölu Jeep Cherokee árg. ‘86 með bil-
aða vél, verð 25 þ., s. 661 1465.

Chevrolet Lacetti árg ‘05 tengda-
mömmubox fylgir, 1590 þús. Einnig
Nissan Terrano árg ‘92 4 dekkjagangar
fylgja með, 150 þús. Uppl. S. 557 9747
& 696 8353

Til sölu fort escord árg. ‘97. Verð 140
þus, & renault cango árg. ‘ 99. Verð 400
þús. Uppl. s: 848 4160

Yfirtaka á rekstrarleigu. Skoda Oktavia
05. 22 mán eftir af samningi. GSM
6947013

Toyota Corolla GTI 1,6 liftbak, árg. 1988,
ek. 149.000, 5 gíra. Verð tilboð. S. 692
0003.

Bens E190 árg. ‘84 ekinn 205 þús. Ssk.
Skoðun 07 Verð 150 þús. Uppl. 554
1012 og 697 7479.

## TILBOÐ ## Til Sölu Nissan Almera
‘98, sjálfsk., ný skoðaður ‘97, rafm í rúð-
um, dráttar kúla, v rauður. Ekinn 125
þús. ásett v 460 þús. ## TILBOÐ 299
þús. ## Friðrik s. 867 2789.

Mazda 323 4x4 1,6 stw, árg. 1992, ek.
142.000, 5 gíra, ryðlaus. Verð 180 þús.
S. 692 0003.

Til sölu Ford Explorer ‘91.Í góðu lagi
.Skoðaður ‘07. Uppl. í síma 820 4128.

4 captain stólar og bekkur sem er hægt
að leggja niður til sölu. Uppl. í síma 847
4096.

Subaru Legacy stw árg.96 ek.236þ. 4x4
fæst á aðeins 165þ. uppl í s. 661-8000

WV polo árg.98 ek.90þ. 3dyra ásett
verð 290þ.fæst nú á 199þ. uppl í s. 661-
8000

Hyundai Pony ‘93, ek. 80 þús. Ásett
verð 50 þús. Uppl. í s. 898 3537.

Fiat Brava,árg99,5d,ek91þús,ný
timareim. Næsta sk.10/07 verð tilboð.
S:8973485

Polo árg. ‘98. ek. 96 þ. 3 dyra, dökkblár
13”&15” álfelgur. 2 eigendur. s. 861
5066.

Til sölu rauð Toyota Corolla 1300 árg.
1996, 5 dyra, sjálfskiptur, álfelgur, ekinn
83þús. Topp bíll í topp standi. Verð
450þús. Sími: 8214530 og 5614531.

Susuki Vitara 97 til sölu. Ekinn 145 þús.
Beinsk. Verð 350.000 Upplýsingar í
síma 843-0221

Til sölu Polo ‘99.ek. 56 þús.Sjálfsk., Verð
490 þ. Nánar uppl. í s. 662 1875

VW Golf árg. ‘98, ek. 145 þús., sk. ‘07.
Verð 590 þús. Uppl. í s. 662 8357.

Til sölu Renault Kangoo ‘99 ek. 121
þús. Verð 550 þús., áhv 270 þús. Uppl.
866 3495.

Nissan Patrol 2.8TD, ek 138þús, 33” ný
dekk. frábær jeppi, lítið ekinn. verð
750þús engin skipti. s:856 6445

250 þús. út og 15 þús. á mánuði!
Passat 10/1999, 5 gíra, ek. aðeins 85.
þús. Vetrardekk á felgum og auka um-
gangur af sumardekkjum. Bílalán 500
þús, 15 þús. afb. á mánuði. Listaverð
890 þús, TILBOÐ 750.000 kr. Sími 669
9333.

Flott nýmáluð Honda
Til sölu Honda Civic 1.6 DOCH V-TEC.
160 hestöfl. Árgerð 2000. Ekinn 123
þús. Álfelgur, CD, topplúga, Spoiler. All-
ur nýsprautaður og lítur út eins og nýr.
Verð 850.000 kr. Upplýsingar í síma
848 0944

Piaggio Porter. Skráður 06/2001. Ekinn
17 þús. 7 manna. Dráttarkrókur. Verð
650.000. Uppl. í síma 660-6690

Toyota Corolla stw 1,6, árg 1998, ek.
123,000, 5 gíra. Verð 590 þús. S. 692
0003.

Subaru Legacy GL 2,0 stw, árg. 1999 ,
ek. 145.000, 5 gíra, 4x4 hátt og lágt drif.
Verð 990 þús. S. 692 0003.

Til sölu Mazda 626 GLX 1998 ek.
80.000, 2.0L, sjálfsk., vel með farinn.
Ásett verð 790.000 gott stgr. verð. S.
860 5184
Mazda 626 2.0 ssk., ‘99 árg., ek. 143.
Listaverð 750 þ. TILBOÐ 590 þ. stgr. s.
868 4785.

Fallegur M. Benz E ekinn 105 þ. árg. ‘97.
Óslitinn bíll. V. 1550 þ. Uppl. í s. 895
6453.

GULLMOLI TIL SÖLU. VW Bora árg ‘02,
ek. 54 þús. Sjálfsk., Álf., sumar/naglad.
Nýir bremsukl. Ásett 1330 þús. Tilboð
1190 þús. Uppl. 847 3353.

VW Polo árg. ‘06, ek. 2.000 km, ekkert
út & 26 þús. á mán. Verð 1.800 þús.
Uppl. í s. 660 0581.

Skoda Octavia 4x4 árg. 2003, ek. 82
þús. Verð 1050 þús. stgr. S. 847 1924.

Til sölu Mazda 3 sport 05, ein sú falleg-
asta sinnar tegundar, 2.0l 150hö ,5g
ekin 16 þús km, mikill aukabúnaður,
lækkuð, dökkar rúður, 17 og 16”
dekk/felgur, lúga, Xenon, kastarar,
regnnemi, aksturstölva, sportspeglar, og
margt flr, verð 2.340.000, áhvílandi gott
lán, lítil útborgun, 27k/mán,uppls í S.
844 6212, bíllin er til sölu og sýnis í sal
Ræsis HF.

Til Sölu: Toyota Avesis 2.0 Lúxus - Ljós
Brúnn, Sóllúga, Bakkskynjari, Ljóst leð-
ur, sjálfskiptur, 2004, Ekinn 27þ. Verð
2.499.000. Upplysing: S:8917155

Til sölu Galant árg. ‘01 ek. 105 með
nýju leðri rafmagni og öllu. Verð 1.230
þús. Uppl. s. 860 0024.

Til sölu Galant árg. ‘01 ek. 105 með
nýju leðri rafmagni og öllu. Verð 1.230
þús. Uppl. s. 860 0024.

Skólastrákur óskar eftir að kaupa bíl í
góðu standi. Skoða.’07. Verð 50-200
þús. Upplýsingar í s. 893 3276.

Húsbíll eða sendibíll óskast í skiptum
fyrir tvo bíla að verðmæti 600 þús, má
þarfnast lagfæringar. Uppl s:848 4160

Óskum eftir vel með förnum og lítið
eknum Ford Escape 2004-2005 í skipt-
um fyrir Ford Focus station ek.59 þús
Upplýsingar í síma 694 4434

Til sölu Grand Cherokee Limited árg.
2000, ek. 118 þús. km. Með öllu. Glæsi-
legur bíll í toppstandi. Nýsk. með drátt-
arkrók. Verð 1780 þús. Ath. skipti á
ódýrari. Bílalán getur fylgt. S. 820 4381.

Dodge Ram 2500 árg. ‘95, 10 cyl, með
flækjum, ek. 114 þús., 44” Trxus dekk,
önnur 38” á felgum, ARB loftlæsingar,
loftdælukerfi, 4-link gormar, Kony
demparar, dráttarkúlu- og spil festingar,
aukamilligír, aukatankur, kastarar. Verð
1.980 þús. S. 893 1500.

Til sölu Pajero diesel 3,2ltr.’03 ek. 67
þús/km 7 manna, sjálfsk. m/leðri, toppl
og dráttarb. V 3.950þús. Uppl. í GSM:
664-0595 Kjartan.

Frábær Hilux árg.91 ekinn 210 þ.Bens-
ínbíll sem eyðir ekki miklu.Verð 290 þ.
S. 661-9018

Yfirtaka á rekstarleigu
Vinnubíll Caddy (nýji) rauður, árg. ‘04,
yfirtaka á rekstarleigu aðeins 1 ár eftir,
24 þús. á mán. Uppl. í s. 899 9528 &
897 9528.

Tilb sölu Renault Winnebago 1983, ek.
86 000 mílur, olíumiðstöð, ísskápur,
gaseldavél, sólarsella, TV loftnet. Upp-
lýsingar í síma 895 6287.

Til sölu Bens o309 húsbíll vel innréttað-
ur árg. ‘81. 6c. loftbremsur. Verð 1 millj.
Engin skipti. Nánar uppl. í s. 898 4044.

Dodge Ram árg89 4captain stól-
ar+bekkur sem breytist í rúm tv,cd uppl
í s.661-8000

Húsbílar

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
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DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30
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Coschman húsbíll, Ford Econoline 250
árg. ‘99, ek. 30 þús. mílur. Svefnpláss
fyrir 4, eldavél, íssk. með frystihólfi, ör-
bylgjuöfn, sjónv. og video, stereo
græjur, sturta inni og úti. rafstöð 2,8kw.
bíllinn er sem nýr. S. 553 1066.

Coretex og leðurfatnaður fyrir hjólafólk-
ið. Ný sending nú á betra verði, hjálmar
á verði frá kr. 8.000 til 31.000.- Borgar-
hjól, Hverfisgötu 50. Sími 551 5653. Í
alfara leið.

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.

Til leigu eru glæsileg hjólhýsi. Minni hús
fyrir fólksbíla, stærri fyrir jeppa. Með for-
tjaldi, sólarsellu. Verð frá 55 þús.,vikan
og frá 30 þús., helgin. Upplýsingar í
síma 659 2452 og 897 8692. bt-
net.is/hjolhysaleigan

Hjólhýsi til leigu.
Njóttu lífsins í fríinu í leiguhjólhýsi frá
okkur. Fullbúin og tilbúin í ferðalagið.
Ótrúlegir möguleikar í boði. Hafðu
samband í síma 587 2200 & 898 4500.
www.vagnasmidjan.is

Hjólhýsi til sölu
Ný hjólhýsi á betra verði en áður hefur
þekkst, frá 1.250 þús. Lán allt að 100%.
Komdu og kíktu á okkur eða hafðu
samband í síma 587 2200 & 898 4500,
www.vagnasmidjan.is

Leigjum lúxus hjólhýsi, Travel King með
öllum búnaði. www.vagnaleigan.is Sím-
ar 565 4357 & 861 8700.

Ársgamalt Burstnes hjólhýsi til sölu.
Verð 1990 þús. Uppl. í s. 821 4073.

Hjólhýsi Til sölu Adria TEC og LMC vel
farin og tilbúin í sveitina upp 6634656

Óska eftir nýlegu Cheyenne fellihýsi í
skiftum fyrir Nissan Terrano 2,7 dísil 33
tommu árg. 1999 listaverð 1450 þús.
sími 8966975

Lítið notað Viking fellihýsi til sölu. árg
‘99. Uppl. s. 699 5185 & 690 1185

Til sölu Palomino Yearling ,11 fet árg’00
með fortjaldi Uppl í s. 894 9422 & 861
0294

10 feta Coleman árg. 95 í góðu standi
með nýlegu fortjaldi. Verð 420 þús.
Uppl. í síma 5875359 og 8444828.

Coleman Cheyennen fellihýsi til sölu.
Árg ‘01 10 ft. Geymslukassi framan á,
heitt/kalt vatn, fortjald. Einnig 12 ft.
Coleman bayside fellihýsi árg. ‘03 með
öllu. Uppl. S. 698 3200.

Fellihýsi til sölu
Coleman redwood árg. 2000 fellihýsi til
sölu. Vel með farið. Upplýs. í s:6605210

NULL
Coleman Utah 2001 með fortjaldi, sól-
arsellu, sjónvarpsloftneti. Uppl. í s. 898
8040.

Til sölu vel með farið Coleman Tacoma
fellihýsi. 12 fet. Árg. 2002. Búnaður:
220w rafmagn, ísskápur, eldavél, mið-
stöð, skyggni, upphækkað. Verð 990
þúsund. S. 899 5443.

Viking fellihýsi árg. ‘98, upphækkað,
stærri dekk og undirvagn frá Víkurvögn-
um. 1 eig. Verð 390 þús. Einnig nýtt for-
tjald, verð 70 þús. Vatnabátur óskast.
Uppl. í s. 893 9137.

Til sölu Trigano Ocean tjaldvagn árg. 96
með stóru fortjaldi og með nýlegri
gaseldavél, verð 200 þús. sími 8617580

Erum með til leigu Beltahjólbörur sem
bera 600 kg. Breidd 75 cm. Með breikk-
anlegum beltagangi upp í 105 cm.Get-
ur mokað upp í sig og hægt að lyfta
upp í 165 cm. til að sturta í jarðvegs-
gáma. Höfum kerrur til að flytja tækin.
VINNULYFTUR EHF. S: 544 8444

Þarftu að setja upp grindverk eða sól-
pall ! Þú getur leigt hjá okkur alvöru
staurabora í mörgum stærðum sem eru
tengdir við Smágröfur einnig Beltahjól-
börur sem hægt er að lyfta uppí 165
cm. til að sturta í jarðvegsgáma. Höfum
kerrur til að flytja tækin. Vinnulyftur ehf.
S. 544 8444.

Erum með til leigu Smátraktorsgröfur
sem eru 1.5 tonn. 150 cm. breiðar,
hægt er að leigja staurabora í mörgum
breiddum og brotfleyga einnig á þessar
gröfur. Höfum kerrur til að flytja tækin.
Vinnulyftur ehf. S. 544 8444.

Erum með til leigu Smágröfur sem eru
1.1 tonn. 70 cm breiðar með breikkan-
legum beltagangi uppí 100 cm. Einnig
erum við með stærri Smágröfur upp í
7.6 tonn. Höfum kerrur til að flytja tæk-
in. Vinnulyftur ehf. S. 544 8444.

Case grafa, árg ‘04, ónotuð + með eða
án snjóplógs. Verðtilboð. S. 691 2253.

vatnasport.is
Bjóðum upp á vandaða sportbáta frá
Campion. 16-30 feta bátar.60-840
hestöfl. Veldu rétta bátinn á
www.vatnasport.is Sími 822 4060.

16” Porsche felgur, árg ‘91 til sölu. Verð
40 þús. Uppl. S. 691 3300

17” álfelgur og dekk undan Dodge Ram
5 gata, dekk sæmileg, verðhugmynd 70
þús. Uppl. í s. 869 4352 & 861 7554.

17” álfelgur og dekk undan Dodge Ram
5 gata, dekk sæmileg, verðhugmynd 70
þús. Uppl. í s. 869 4352 & 861 7554.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18.
Lau. 10-15.

Bílapartar ehf S.587 7659.
Eigum mikið úrval af varahlutum í flest-
ar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9:00
-18:00. www.bilapartar.is bilapart-
ar@bilapartar.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14 Drangahrauns
megin, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í
Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum
einnig varahluti í fleiri tegundir bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs.

Felliveggir - Öryggishlið - Sólhýsahurðir.
Addco Ehf. S. 586 9010
addco@addco.is Auðbrekku 2, 200
Kóp.

Ryðfrír fittings í allar gerðir stiga, gler-
klemmur, glerbrautir, teinar, vír og net.
Einnig DIY handrið og stillanlegir stigar
og hringstigar. Bæjarflöt 6, Grafarvogi)
S. 533 3700.

“Be Wilde” Postman Bag Gazelle
Kulusukart.com. S. 893 6262.

Stigar og handrið í úrvali, ryðfrír fittings,
glerklemmur ofl.ofl. Hagstæð verð.
Stigalagerinn, Dalbrekku 26, s 564
1890.

Verðlaunagripir norðurlands. Allt til
verðlauna og viðurkenninga. S. 898
4006 verdlaunagripir@simnet.is

Til sölu færibandapizzuofn, bakaraofn,
færibandarist o.fl. nýlegt. Uppl. í s. 899
9528 & 897 9528.

Þvottavélar
Til sölu nokkrar yfirfarnar þvottavélar og
þurrkarar 5 og 9 kg. Tökum bilaðar
uppí. S. 847 5545.

Til reksurs veitingahúss
330 stk. stólar, 100 borð, 3 stk. gufu-
pottar, ca 80 L hver, Hobart uppþvotta-
vél fyrir mötuneyti eða stærri veitinga-
stað með færibandi, leirtau, kælar
o.m.fl. Uppl. í s. 897 6533.

Siemens uppþvottavél í toppstandi 20.
þ., hljómborð ónotað 10 þ. og kompu-
dót, bækur, handavinna ofl. Uppl. í s.
557 9740.

Óska eftir að kaupa notaðan fræsara
með sleða,plötusög og keðjubor.Uppl í
s. 692 9141.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði.
Verð frá 9950 kr. S. 690 2020.
www.harmonikan.is.

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi til sölu
Coleman Cheyann árg. 2004 til

sölu. Heitt og kalt vatn, CD, sjón-
varpsloftnet, sólarsella, skyggni

ofl. Verð 1340 þús.
Uppl. í s: 864-4222

Fellihýsi

Hjólhýsi

Vespur

Mótorhjól

28. maí 2006  SUNNUDAGUR
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Til sölu
Gott söngkerfi, 2 yorkwill hátalarabox
350 wött ásamt súlum. Roland mixer 2
x 250 wött, 12 rása. Yorkwill bassabox
m/innb. 700 watta magnara (stereo).
Verð 140 þús. Uppl. í s. 659 6690 & 554
0315 (símsvari).

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894.

NULL
Til sölu Sun 1500sl mótorstillitölva,
ýmis verkfæri til bílaviðgerða, rétting-
argálgi, neglingavél fyrir dekk+ naglar &
ýmsar stærðir af dekkjum, járnskurðar-
rokkur, lítil súluborvél & logtpressa.
Uppl. í síma 893 3475.

Móta timbur
Dokar óskast 3-4 m. Einnig 2*4 stuttar
lengdir og tengi fyrir 20 cm. Uppl. S.
898 0719

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

Skyndibitastaður á uppleið í Kringlunni
til sölu, margir möguleikar og ýmiss
tækifæri. Uppl. í s. 899 9528.

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

Garðsláttur, beðahreinsun, trjáklipping-
ar, þökulagnir, garðaúðun og allt annað
sem viðkemur garðinum. Komum á
staðinn og gerum verðtilboð þér að
kostnaðarlausu. Garðlíf, s. 691 9151.

Garðsláttur fyrir heimili, húsfélög og fyr-
irtæki Ódýr, vönduð og góð þjónusta
823 1067.

Tek að mér að slátt fyrir húsfélög og
klippingar og umhirðu á görðum. Uppl.
í s. 616 1569

Tökum að okkur að mála grindverk, sól-
palla, skjólveggi, glugga og ýmislegt fl.
Uppl. í s. 848 5490.

Búslóðafl. og allar almennar flutn. 2
menn ef óskað er. MJ flutningar. S. 692
7078.

Ert þú að flytja norður í land eða að
norðan? Geri föst verðtilboð. uppl. í
s:891-7993

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. - húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.).

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

Í fjármálum, alhliða fjár-
mála- og rekstrarráðgjöf.
Aðstoð v/nauðungarsölumeðferð-

ar, endurskipulagning fjármála,
samningar við lögmenn, lána-

drottna og innheimtumenn, að-
stoð v/nauðungaruppboða, stofn-
un einkahlutafélaga ofl. Geymið

auglýsinguna.
SÍMI 530 9115 OG 822 9670

Kaflaskipti ehf. Hlíðarsmári 15
201 Kópavogur.- Sími 517 1030
og 822 9670 kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Vorfáni - Hellulagnir
Varmalagnir og drenlagnir ásamt
tengingum. Tiltekt í görðum og

önnur verk.
S. 892 9141

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Vöruflutningar

Fyrirtæki

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur
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Fondurstofan.isFondurstofan.is
ALLTAF EITTHVAÐ NÝTT!

Í perlusauminn, skartgripagerðina,
kortagerðina, skrappbooking 

ofl. ofl. Námskeið í skartgripagerð ofl.

Fondurstofan.is 

Síðumúli 15, 2 hæð 
S. 553-1800 Opið virka daga 11-18

Laugardaga 11-14

TIL SÖLU



Pípulagnir, viðgerðir og viðhald, löggilt-
ur meistari. Rörverk sími 894 0938.

Frárif. förgun. viðhald og upps. inni sem
úti. Sams. IKEA-innr. Tilboð. S. 820
5210.

Sólpallar
Tökum að okkur sólpallasmíði og al-
mennt viðhald húseigna. Áralöng
reynsla. Uppl. S. 861 9219 & 820 5844

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

Vantar þig að láta flísaleggja? Eða að
leigja slípirokk eða kjarnabor? Uppl. S.
698 3553. Mjög gott verð.

Tek að mér allar almennar Múrviðgerð-
ir sem Flísalagnir. Vönduð vinnubrögð,
geymið auglýsinguna, s. 845 8802 &
899 6408.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Vefsíðuhönnun. 8.is

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

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 eft-
ir miðnætti. Lára

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

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

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki í maí. Halldóra Bjarna hjúkr-
unfræðingur. www.halldorabjarna.is S.
861 4019/ 868 4876 

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu ár-
angi. Við hjálpum þér. www.betri-
heilsa.is Guðrún Benný s. 696 1368.

Árangur með Herbalife! Betri lífsstíll.
Ráðgjöf og eftirfylgni. Edda Borg s. 896
4662.

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

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

Ef svo er gefst þér kostur á að taka
einkatíma í tölvukennslu. Mjög góð að-
staða og mikil reynsla. Upplýsingar fús-
lega veittar í síma 862-4510

Til sölu flottur skápur, hefur gott nota-
gildi. Fæst á 35.000 þúsund krónur.
Upplýsingar í síma 690 0677 Hafdís.

Til sölu eru 8 svartir leðurstólar, vel með
farnir. Uppl. S. 899 3746.

Ryksugukerfi
Heimili, sumarhús, fyrirtæki og stofnan-
ir. www.rafheimilid.is Rafheimilið ehf. s.
567 8909. Hamraborg 5. Opið 09-12.

Til sölu vel með farin Simo barnakerra
með loftdekkjum, skerm og svuntu.
Verð 20000. Uppl. í síma 863 3946

Enskir bulldog hvolpar í leit að framtíð-
arheimili! Fædd 18. apríl 2006. Afhent
hssk, örmerkt og sprautuð, með ættbók
frá Íshundum. Frekari upplýsingar hjá
tengilið bulldogdeildar Íshunda Gunn-
hildur_b@hotmail.com og Hrafnhildi
Jónu í síma 565 0034.

AM Cocker Spaniel hvolpar til sölu, af-
hendast heilsufarsskoðair, örmerktir,
með frá HRFÍ , f.d. 22.04. Foreldar augn-
skoðaðir og sýndir. Uppl. í s. 587 9876.

Við erum fjórar veluppaldar læður,
Bröndudætur, sem erum að leita að
góðum heimilum. Við erum rúmlega 9
vikna og farnar að borða sjálfar og pissa
í sand. Ef einhver góðhjartaður kattar-
vinur hefur áhuga vinsamlegast hafið
samband við Sesselju, s. 895 7144.

Hvolpakvöld með dýralækninum Stutt
námskeið um umönnun og uppeldi
ungra hvolpa. Hafið samband við Sif
Traustadóttur dýralækni s. 897 1525.

Tvær yndislegar þrílitar 7 vikna, læður
fást gefins. Upplýsingar í síma 5553964

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Vorum að taka upp ‘06
árgerð. Fimm ára ábyrgð. Frí heimsend-
ing hvert á land sem er. Sendum bæk-
linga samdægurs. Opið alla daga frá 9
til 21.00. Allar nánari uppl. í s. 897 2902
eða mvehf@hive.is

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitt-
ing fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

Þurrkari m/ barka fæst á 15 þús. Einnig
þvottavél á 10 þús. Sjónvarpsskápur úr
rúmfatalagernum á 55 þús. Chesterfi-
eld sófasett 2+1+1 á 25 þús og horn-
sófi á 10 þús og sófaborð á 5 þús. Efri-
kojurúm m/ stiga úr Ikea á 13 þús.
Uppl. S. 557 9747 & 696 8353

Er með 4 ódýra miða á lausu til Alican-
te frá 5/6-26/6. S. 462 6979 & 864
0096.

Ti leigu eru tjaldvagn, húsbíll og jeppi,
Uppl. S. 482 3119 & 892 1149

Ódýr gisting á Suður Jótlandi! Við erum
á besta stað í Danmörku. Frábær gisting
í rólegu og fjölskylduvænu umhverfi.
Símar: +45-74620101, gsm +45
24825201 Kristján - www.south-
fork.danmark.nu

Gisting á Spáni
Íbúð til leigu í Costa Brava og Menorca
í sumar. Og í Barcelona í haust. Uppl.í s.
899 5863 www.helenjonsson.ws

Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. S. 692
5133.

Reiðskólinn er hafinn. 5 daga námskeið
frá mán-fös allan daginn frá 9-16 með
fæði. 5-12 ára. Uppl. í síma 894 3588.

Kaupmannahöfn
Herbergi til leigu á Amager frá 1. júní
með húsgögnum og interneti. 700
metrar frá Amagerstrandpark. S. +45
32971467 & GSM +45 28202880.

Til leigu 3 herb. íbúð 85 fm. á svæði
105. Ný tekinn i geng snirtileg og góð
íbúð á góðum stað. leiga 85 þús p.
mán. Tveir mán fyrirfarm og 1 mán í
trygging. Uppl. 897 2681 Ásger. laus 1.
júní.

3 herb. 80 fm íbúð á Hjarðarhaga til
leigu frá 1. júlí. Uppl. S. 551 4981 & 692
8226

Til leigu 90 fm íbúð í 101. Húsgögn
fylgja. 85.000 mán. Laus í júlí. Uppl. í s.
893 4096 & 695 0078.

3ja herbergja íbúð
óskast.

Óskum eftir 3ja herbergja íbúð, frá og
með 1. júní, n.k. Reglusemi og skilvís-
um greiðslum heitið. Meðmæli ef ósk-
að er. Nánari upplýsingar í síma 696
8999 Kristinn eða í s. 699 7898

2ja-3ja herbergja íbúð óskast til leigu á
höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í síma 892
2124.

4ra manna fjölskylda óskar eftir íbúð til
langtímaleigu í miðbæ R.víkur frá 01.
júlí. Uppl. í s. 867 7597.

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

Fyrir veiðimenn

Gisting

Ferðalög

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Heimilistæki

Húsgögn

Námskeið

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Skemmtanir

Spádómar

Tölvur

Flísar og pípulagnir
Við bjóðum upp á flísalögn og
pípulagnir fyrir einstaklinga og

fyrirtæki. Öll vinna í einni hendi.
Skjót þjónusta, gott verð og fag-

mennska í fyrirrúmi.
Hringið í okkur og við gerum

ykkur verðtilboð. EZ ehf, símar
555 1807 (einnig fax), 897 5072

& 897 5073

Hreinsum gráma af sól-
pöllum!

Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að
djúphreinsa veðraða sólpalla og

gera þá eins og nýja.
Anton í síma 866 5262.
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Fyrirtæki óskar eftir 3-4 herbergja íbúð
í miðbæ RVK júní til ágúst. Öruggar
greiðslur. Uppl. í síma 696 9696.

Óskar eftir 2ja herb. eða stúdíóíb. Fyrir-
framgreiðla ef óskað er. Uppl. í s. 849
2572.

Kona með 2ára barn óskar eftir 2-3
herb. íbúð helst í breiðholti. Er reglu-
söm og reyklaus. Uppl. í s. 5572343,
8474216

19 ára strákur óskar eftir að leigja her-
bergi eða stúdíóíbúð sem fyrst. Uppl. s:
866 0614

Reglusöm hjón nýflutt til landsins bráð-
vantar íbúð til leigu með bílskúr á Stór-
reykjavíkjusvæðinu uppl í s
0046707380808 eða 8995830

Óska eftir 3-4 herb.íbúð á höfuð.b.sv.
greiðslugeta 100 þús. s. 848 4809.

2 bræður 24 ára, óska eftir húsnæði til
leigu 2ja-3ja herbergja íbúð, helst í Hfj.
en annað kemur til greina. Reyklausir.
Uppl. í s. 868 3047.

Garðhúsgögn, Heitir pottar og Kamínur.
Auðbrekka 6, 200 Kóp. NORM - X S.
565 8899 www.normx.is

Sedrusviður
Pallaefni og utanhúsklæðning úr sedru-
sviði. Spónasalan ehf Smiðjuvegur 40,
gul gata s.567 5550.

Vönduð Sumarhús-Gott
verð

Í smíðum sumarhús, tilbúin til flutnings,
eða komin á 7000 fm eignarlóð, í
Grímsnesi í júní. Uppl. í s. 691 8842 &
698 9915.

Stór og björt skrifstofa, á 2 hæð við
Fiskislóð 101 Reykjavík, góð aðkoma og
sameign. Uppl. í s. 897 3290.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Frábær-aukavinna
Okkur vantar hressa, jákvæða og þjón-
ustulundaða starfsmenn til þjónustu-
starfa í sal á veitingastaði okkar í Skip-
holti og Höfðabakka. Kvöld og helgar-
vinna, eða dagvinna, sveigjanlegur
vinnutími við allra hæfi. Góð laun í boði
fyrir gott fólk. Uppl. gefur Vydas Skip-
holti í s. 552 2211 eða 692 4310 og
Gunnar Höfðabakka s. 517 3990 eða
660 1144.

Vantar vana bílamálara og bílasmið á
vaxandi verkstæði. Góð laun í boði fyrir
rétta menn. Uppl. í s. 896 3044, Jó-
hannes.

Þórsafl hf. óskar eftir smiðum. Mikil
vinna framundan. Uppl. fást í s. 862-
9192 eða e-mail hannes@thorsafl.is

Starfsfólk óskast í 2-5 tíma á dag eftir
hádegi. Uppl. í s. 517 5599.

ISIS Smáralind og Kringlan óskar eftir
starfsfólki aðra hverja helgi og fimmtu-
dagskvöld Ef þú hefur áhuga á
tísku/skarti og ert þjónustlunduð 20ára
gætirðu átt heima í góðum starfsanda
hjá okkur. uppl ásamt mynd sendist á
isis@isis.is

Vörubifreiðastjóri óskast. Uppl. í síma
893 1791.

Atvinna í boði
Vantar einstakling til vinnu með raf-
magns og tölvukunnáttu. Þarf að hafa
góða þjónustulund koma vel fyrir og
geta unnið sjálfstætt. Uppl. s: 840
4931.

Múr og flísar ehf.
Óska eftir að ráða múrara og verka-
menn til starfa næg atvinna og góð
laun í boði. Uppl. 897 2681 Ásgeir.

Skemmtileg og lærdómsrík störf !
Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra á
Reykjanesi leitar að starfsfólki til sumar-
starfa sem og framtíðarstarfa. Erum
starfrækt á stórhöfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar um störfin eru veitt
í síma 525 0900 og á heimasíðunni
www.smfr.is

Viltu fá borgað fyrir að gera næstum
ekki neitt. Vantar starfsmann til starfa
við markaðsáreiti. Vinnutími frá 8 til 13
eða 13 til 19. Hlutaðu á tónlist allan
daginn og fáðu borgað fyrir það. Laun
650 kr. klukkustundin. Nánari upplýs-
ingar gefur Hugi hjá Atlantsolíu í síma
591 3132 eða hugi@olia.is.

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

Óska eftir starfskrafti, 18-20 ára, til að
vinna á gæsluvellinum í Mosfellsbæ, í
júlí og ágúst. Uppl. S. 898 6562 & 892
7488

Yfirvélstjóra vantar á tæplega 200
tonna dragnótarbát sem gerður er út
frá Suðurnesjum. Góð laun í boði fyrir
réttan aðila. Uppl. í s. 892 5522.

Hressir og sterkir starfskraftar á aldrin-
um 14-17 óskast í skemmtilega sumar-
vinnu. Uppl. S. 894 4141 & 692 2178

Hjúkrunarheimilið Holtsbúð Garðabæ
óskar eftir starfsfólki í aðhlynningu,
ræstingu og húsvörð í daglegt viðhald.
Sveigjanlegur vinnutími og starfshlut-
fall. Notalegt og heimilislegt umhverfi,
virðing, nærgætni og alúðleg fram-
koma. Ragnheiður Alfreðsdóttir ragn-
heidur@holtsbud.is

London Óskum að ráða aupair til að
gæta 2ja stálpaðra barna næsta vetur.
Verður að vera reyklaus.

Sjómenn vantar á 65 tonna netabát.
Uppl. í s. 849 6337

Næturvinna
Starfsmaður óskast til vinnu við
næturáfyllingu í verslun. Umsóknir
sendist á umsjon@visir.is

Starfsfólk vantar í fiskvinnslu í Hafnar-
firði. Uppl. S. 824 3185

Járnamenn geta bætt við sig verkum.
Uppl. í s. 663 4626 & 865 4788.

Fjórtán ára drengur óskar eftir sumar-
vinnu. Upplýsingar í síma 6919752.

Bingó í kvöld. Vinabær.

Endurvinnslan er opin alla virka daga
frá 10 til 18. Endurvinnslan Knarrarvogi.

Bingó í kvöld. allir velkomnir. Vinabær.

Bingó í kvöld kl. 19:15. Vinabær, Skip-
holti 33

Símaspjall við yndislegar konur. Hver
verður vinkona þín í kvöld? Símar 908-
6000 (símat, 299,90 mín) og 535-9999
(kort, 199,90 mín).

Símaspjall við yndislegar konur. Hver
verður vinkona þín í kvöld? Símar 908-
6000 (símat, 299,90 mín) og 535-9999
(kort, 199,90 mín).

Símaspjall 908-6666. Ég heiti Rakel og
vil vera vinkona þín og langar í gott
símasímaspjall við Opið allan sólar-
hringinn. Enginn bið nema að ég sé að
tala.

Einkamál

Leikir

Ýmislegt

Gæðingamót Andvara
Gæðingamót Andvara haldið
verður 3. og 5. júní nk. Tekið

verður á móti skráningum í fé-
lagsheimilinu mánudaginn 29.

maí. Allar nánari upplýsingar um
skráningartíma, keppnisflokka og
-gjöld má finna á vefsíðunni and-

vari.is
andvari.is

Tilkynningar

Af hverju að auglýsa
þegar að við getum

fundið rétta fólkið fyrir
þig ?

Traust Fyrirtæki með reyndum og
áreiðanlegum steypumönnum,

smiðum, járnbindingarmönnum,
kranamönnum, rafvirkjum og

fleira. Frá bretlandi. Tekur aðeins
2 vikur að fá þá til landsins.

Hringið í s. 897 8978
Upplýsingar í síma 533 3777.
Meðmæli frá viðskiptavinum

fáanleg.

Atvinna óskast

Gröfumenn
Óskum eftir að ráða gröfumann á

litla hjólagröfu 9t. Mikil vinna.
Uppl. gefur trausti í 660 1150.

Fjölverk verktakar ehf.

Loftorka Reykjavík.
Óskar eftir vönum meiraprófsbíl-

stjóra á vörubíl.
Upplýsingar í síma 565 0877

og 892 0525.

Bortækni.
Óskar eftir mönnum í sögun, bor-
un og brot. Góð laun í boði fyrir

réttan aðila.
Upplýsingar í síma 892 7544.

Kokkarnir veisluþjón-
usta.

Við leitum eftir manneskju í af-
greiðslu í Osta- og sælkeraborðið
í Hagkaupum Kringlunni. Einning
vantar okkur mannesku í Osta- og

Sælkeraborðið í Hagkaupum
Smáralind til afgreiðslu. Okkur
vantar líka aukafólk seinnipart

viku í bæði borðin. Nauðsynlegt
er að umsækjendur hafi mikinn

áhuga á mat og matargerð.
Áhugasamir sendið tölvupóst á

kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511 4466 milli kl
9 og 17. Furðufiskar ehf Fiski-

slóð 81a 101 Reykjavík

Starfsmaður óskast
Dag, kvöld og helgarvinna. Um-

sóknareyðublöð á staðnum. Yngri
en 19 koma ekki til greina.
Ath. Reyklaus vinnustaður.

Sólbaðstofan Smart, Við Ána-
naust.

Aukavinna um helgar
Viljum bæta við okkur hressu og
skemmtilegu þjónustufólki í helg-
arvinnu. Æskilegt að viðkomandi

hafi reynslu.
Umsóknir á staðnum og á

www.kringlukrain.is

Helgarvinna
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut

58-60, Rvk. óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn
er frá 7.30 - 16.30 laugardag og

sunnudag.
Nánari upplýsingar veitir Ás-

laug eða Ellisif í síma 553
5280.

Sumarstörf
Við óskum eftir þroskuðum ein-

staklingum til úthringistarfa í
þjónustuverum okkar í sumar.

Starfssvæði: Reykjavík, Akureyri,
Blönduósi, Keflavík Vinnutími

17:00 - 22:00 mán - fös 12:00 -
16:00 lau

Umsóknum skal skila á net-
fangið bm@bm.is sem fyrst

merkt starfsstöð sem óskað er
eftir. BM ráðgjöf eh.

Mothers and Others!
Help needed! Part time $500 -
$2000 Full time $2000 - $8000
Full training www.123ibo.com

www.123ibo.com

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

SUNNUDAGUR  28. maí 2006

ÞJÓNUSTA




















































