
























































































































[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

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

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 13.30

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL FÖSTUDAGS     8–18
LAUGARDAG OG SUNNUDAG 11–16 

Nýr 2006 M. Benz R350 langur 270 hö. 7
þrepa sjálfskipting, 6 manna, Randsaum-
að leður, viðarinnrétting og stýri, glerþak,
18” álfelgur, oftpúðafjörun ofl.ofl. Lista-
verð yfir 10 milljónir. Okkar verð 7.335
þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Til sölu M. Benz 316 CDI, ekinn 6 þús.
Húsbíll með öllum þægindum og meira
til. Verð 7,0 millj. Uppl. á Toppbílum, Klett-
hálsi 2, sími 587 2000 eða toppbilar.is

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

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

Lincoln Continental ‘84 ek. 117 þús. Sk.
‘07. Bíll með öllu. Tilboð óskast, selst
hæstbjóðanda. Uppl. í s. 896 1976.

Ford Focus Trend Station árg. 2003 ek. 55
þ. km, beinskiptur. Mjög gott eintak. Skipti
möguleg á litlum fólksbíl. S. 863 8982.

Toyota hilux D/C árg. 2000, túrbó dísel.
Fallegur bíll með pallhúsi. Einnig Toyota
Yaris Sol árg. ‘99 samlitur, álfelgur, geisla-
spilari og fleira. Toyota Avensis árg. ‘98,
álfelgur, spoiler og geilaspilari. Eigum
marga góða til sölu. Uppl. í s. 893 6404.
Myndir á www.bilapartar.is

Til sölu VW Passat árg. ‘99 ek. 117 þús.
Uppl. í s. 892 4030.

Chevrolet Lacetti Sport. Nýskr. 12/05. Sk.
‘08. Ek. 5,5 þús. Sjálfsk,1800 vél, 5 diska
magazín. Glæný vetrar og sumardekk á
álfelgum. 3 ára ábyrgð, 8 ára ryðvörn.
Ásett verð 1,8 millj. Fæst gegn yfirt. á láni
1,6 millj. Engin útborgun! Nánari uppl. í s.
893 9942.

Til Sölu Renault Kango árg. 11/04, ek. 22
þ. Verð 1.230 þús. Áhv. bílalán. Uppl. í s.
868 8565.

Nissan Sunny 1995, 1600 sr, ek. 199 þús.
km, þarfnast lagfæringa, vel nothæfur. S.
691 4441.

VW Golf 1600 árg. ‘00. Ek. 80 þús. Í topp-
standi. Ath skipti á Cross-mótorhjóli. Uppl.
í s. 868 2988

VW Polo árg. ‘01, ek. 71 þús., verð 640
þús. Áhv. 520 þús. kr. greiðslubirgði 16
þús. Uppl. í s. 866 9446.

Nissan 300ZX Twin Tourbo árg. ‘90 þarfn-
ast lagfæringa. Verð 320 þ. eða tilboð. S.
821 2822 & 821 2821.

Til sölu. VWGolf ‘98 ekinn106 þ., sjálfskipt
og auka dekk á felgum fylgja. Uppl. í s.
896 3851.

Civic 1600 VTec árg. ‘01, einn eigandi,
dökkgræn, ek. 106.000, ný tímareim,
mjög vel farin. Verð 1 millj. S. 698 9290.

MMC Pajero V6 3000, árg ‘90, 7 manna,
mjög vel með farinn. Uppl. í s. 867 5569

Toyota Hiace, árg. ‘98, stuttur, bensín,
m/dráttarkúlu. Ek 160 þús. Góður bíll.
Uppl. í s. 861 2327.

Tilboða óskast í svartan VW Passat árg. ‘01
m/ krómlistum. Áhv. 800 þús. Uppl. í s.
897 6567.

VW Golf 1400 árg. ‘96. 3 dyra. Ek. 166
þús. Þarfnast smá lagfæringar. Tilboð
óskast. S. 869 1075.

Honda Civic 1600 VTi 4 dyra árg. ‘99, ek.
90 þ., verð 820 þ. S. 824 2373.

MMC Pajero V6 3000, árg. ‘90, 7 manna,
mjög vel með farinn. Selst ódýrt. Uppl. í s.
867 5569.

Nissan Almera 1,4 árg.’98, ek. 146 þ.,
nýsk. ‘07, fallegur og góður bíll í topp-
standi. Verð 280 þ. S. 864 8338.

Nissan Sunny 1991, ssk., ek. 175 þús. Vel
nothæfur, þarfnast lagfæringa, fæst á 45
þús. S. 691 4441.

Toyota Corolla árgerð ‘96. Ek. 143 þús.
km. Verð 180.000kr. Uppl. í s. 661 1122.

MMC Colt GLXi ‘93 1600, mikið endurnýj-
aður s.l. ár með fínum græjum, heilsárs-
dekk á álfelgum. Nýr rafgeymir kúpling og
tímareim. Planað hedd, sk. ‘07. Tilboð
óskast. S. 894 1057.

Aðeins 95 þús.
Nissan Primera slx 2000, árg. ‘96, ssk., sk.
‘07. Heilsársdekk. Smá útlitsgalli, annars í
toppstandi. S. 867 8797.

Renault Clio árg. ‘92, ek. 90.000 km.
Rafm. í rúðum, ssk., CD, sk. ‘07, 70.000
stgr. S. 869 6153.

Fiat Marea Weekend, ‘97. Station. Ný
skoðaður. Ný vetrardekk fylgja. Upplýsing-
ar í síma 895 2162.

Gullmoli, Honda Civic 1996 ek. 49 þús
km. verð 370 þús. 1 eig. sími 557-5552

Daewoo Matiz árg. ‘00 til sölu, ekinn 112
þús., beinsk., vetra og sumardekk. Verð
280 þús. S. 899 6125 & 695 3189.

Volkswagen Polo Comfortline, 11/00, ek-
inn aðeins 59 þ. Mjög gott eintak. S. 849
3794.

Toyota Rav4 til sölu. 2 L. 4WD. 5 Dyra.
Sjálfskiptur. Ekinn 151.000 km. Verð
850.000 kr. Sími 692 6550.

250 þús. út!
BMW 316 ci, árg. 2000, ek. 83 þús. sk. ‘07,
CD, 16” álfelgur, reyklaus, spólvörn. Fal-
legur og sparneytinn bíll. Fæst á 1150 þ.,
stgr. Listaverð 1490þ. S. 867 8797.

Chrysler Town & Country 4x4 ‘01. Verð 2
millj. Uppl. í s. 894 6727.

Til sölu er Benz E 240 Árg. ‘98. Ek. 100 þ.
Gullfallegt eintak. Áhv. 1.520 þ. Verð
1.890 þ. Uppl. í s. 822 4167.

Til sölu er Nissan Primera 07/04. Ekinn 41
þús. 1800cc. Sjálfsk. Verð 1.750 þús. Til-
boð 1.450 þús. Uppl. í s. 822 4167.

Toyota Corolla STW 1600, árg 2003,
sjálfsk. álfelgur, spoiler, ek. 59 þús. km.
Verð 1550 þús. áhv 700 þús S. 8965651

Til sölu Sonata árg. 2003, ek. 60 þús. km,
sjálfsk., sk. ‘08. Ný sumar og vetrardekk,
dráttakúla. Verð 1.450 þús. Ath. skipti.
Uppl. í s. 555 3465 & 863 1786.

Lexus RX300 EXE. Til sölu mjög góður
Lexus RX300 EXE, nýja útlitið árg. 2003,
ekinn 57.000. Bílinn er vel með farinn,
ljósdrappaður leðurklæddur að innan
með viðarklæðningu í mælaborði. Ný
heilsársdekk, 18” álfelgur, dráttarkrókur,
Power afturhleri, motta í farangursrými.
Upplýsingar í síma 822 9965, hilm-
ar@heima.is

Toyota Land Cruiser Dísel. árg 97. 7
manna, ssk, ekinn 257 þús, ný sk ‘07.
Þjónustubók og topp viðhald. Verð 1480
þús. Uppl. í s. 864 8338

Til sölu Suzuki Grand Vitara árg. ‘02, ek.
90 þús., dísel. Uppl. í s. 892 4030.

Suzuki Jimmy ‘99, ek. 135 þús. 33” breytt-
ur. Verð 590 þús. nýsk. ‘07. Uppl. í s. 866
8380.

Land Rover Discovery II XS S 5. Árgerð
1999. Ekinn 142 þús. km. Diesel. Sjálf-
skiptur. Dökkblár. Tvær sóllúgur. Góð
heilsársdekk. Cruse control. Reyklaus.
Dráttarkrókur. Vel með farinn. Ekkert
áhvílandi. Verð 1,7 m.kr. Upplýsingar veit-
ir Kristján í síma 864 9080.

Ford Ranger ‘93, 4,0l, beinsk. Ekinn 180.
Verð 300. S. 866 0532.

Nissan Patrol SE+ árg. ‘99, 35” breyttur,
ekinn 133 þús. Flott eintak, fullt af auka-
hlutum. S. 868 1918.

Nissan Patrol Elegance, 10/00, ek. 130 þ.,
33”, sjálfsk, olíumiðstöð, PIAA kastarar
omfl. Tilboð óskast, s. 849 3794.

Suzuki Sidekick 33”, 1993, Ek. 170þ, 80l.
tankur, bretti, ný tímareim. 8962009

M. Benz 280SE ‘80, drif og vél í góðu lagi.
Lakk ágætt. Tilboð 100 þús. S. 868 6813.

Toyota Hilux SR5i árg. 1995. Ekinn 233 þ.
Nýskoðaður og mikið endurnýjaður. Lítur
mjög vel út með dráttarkúlu. Aðeins 2 eig-
endur. Verð 590.000 kr. Upplýsingar í
síma 899 0895.

Til sölu er Ford F-150 Lariat árg. ‘05. Ekinn
43 þús. km. Ljóst leður. Kvoða og lok á
palli, bakkskynjarar, dráttarbeisli o.fl. Verð
3.490 þús. Engin skipti. Uppl. í s. 860
1180.

Til sölu M Benz 8,150 ‘01 með kassa og
lyftu. M. Benz með 6 manna húsi, árg. ‘93,
með palli og sturtu. Einnig 2 stk. vörubílar
með krana og sturtupalli. Kerra fyrir mini-
gröfu eða valtara. Getum útv. alls konar
krókbíla og önnur atvinnutæki. Arnarborg
ehf. S. 866 6684.

www.trukkur.is
Sími 893 8327.

Vörubílar

Pallbílar

Fornbílar

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Til sölu VW húsbíll árg. ‘88, vel útbúinn,
nýsk. og óryðgaður. S. 860 5085.

Fiat Ducado ‘04 með Eura Mobil húsi, lág-
þekja. Toppbíll með öllum þægindum.
Ekinn aðeins 20 þús. Uppl. í s. 899 1175.

Til sölu er Yamaha Dragstar 1100. Árgerð
2005. Ekið nokkra km. Ásett verð
1.100.000. Áhvílandi bílalán 720. þús. Afb
18 þús á mán. ATH skipti á eldra hjóli.
Upplýsingar í síma 896 1976

Flottast!
Honda vtx 1300, árg. 2004, ek. 3000 km.
Ghost Flames paintjob, hlaðið krómi.
(150 þús). Þetta er með þeim flottari, sjón
er sögu ríkari. Verð 990 þús. Lánsmögu-
leikar í boði. S. 867 8797.

Husaberg 650 ‘05, ekið 50t/2000 km, eitt
öflugasta hjólið í þessum flokki, er á
supermoto en enduro fylgir. Dekurhjól
sem hefur aldrei dottið! 220 þ. út! S. 822
4166.

Nýlegt KTM 300 EXC til sölu árg. ‘02. Uppl.
í s. 699 2752.

Til sölu Kawasaki KDX 220 árg. ‘99. Gott
og vel við haldið hjól. Uppl. í síma 699
8613.

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.

Ný Variant bílakerra flutt inn frá Dan-
mörku með sturtum og spili, má vera í
heildarþyngd 3500. S. 892 4030.

Notuð hjólhýsi í mismunandi gerðum til
sölu. Vagnar í góðu standi. Uppl. hjá Felli
-og hjólhýsi ehf. Miðhrauni 14 Garðabæ.
S. 551 5600 & 892 8030

Coleman Cheyenne árg. 2003. Heitt og
kalt vatn, ísskápur, geislaspilari, skyggni og
eldavél til að hafa úti. Góður geymslukassi
og nýtt ferðaklósett. Þetta er vel með far-
ið og tilbúið í útileguna. Uppl. í síma 895
9089 og www.bilapartar.is

Til sölu Víking Epic, 9 feta fellihýsi, með
fortjaldi. árg 2004. Verð 620 þús. Uppl. s.
822 1920

Víking fellihýsi árg. ‘99 með fortjaldi, lítið
notað á 350.000. S. 555 4283 & 694
4283.

Til sölu velmeðfarinn og lítið notað
Colemann, Yuma 9feta fellihýsi, með
skyggni, fortjaldi, ísskáp, sólacellum, út-
varpi/cd, sjónvarpsloftneti, 220 o.f.l. auka-
búnaði.áhvílandi um 400 þús., verð 1.150
þús. Upplýsingar hjá Sigurði í 694 7220.

Til sölu vel með farið Palomino Colt, 99
árg., upphækkað, 13”dekk, m/fortjaldi, og
fleira. sími 893 5531.

Til sölu Coleman Redwood 9 fet, skyggni,
fortjald, 2 gaskútar, árg. 2001. Verð 700
þús. S. 691 2005.

Fellihýsi til leigu
Splunkuný 9 feta fellihýsi Palomino Colt
með fortjaldi. Til leigu. Vikuleiga. Uppl. í s.
660 7577 eða 820 1920 og á
opet@opet.is

Til sölu Rabito fellihýsi með hörðum hlið-
um, fortjaldi, ísskáp, eldunargræjum, 2
gaskútar, rafgeymir og tenging f. 220.
Uppl. í s. 421 2706 & 861 4706.

Til sölu gamall Comby Camp 2-3 manna.
Uppl. í s. 869 9560.

Camplet Concorde ‘92. Verð 200 þús.
Upplýsingar í síma 692 2980.

Smágrafa 1,9 tonn m. 3 skóflum, 2ja öxla
kerru einnig 2,2 kw rafstöð, rafsuðu trans-
ari. Einnig Chevrolet Jimmy árg. ‘95. S.
898 7739.

Til sölu Arvor 190 árg. 2005 með innan-
borðs VW dieselvél og ýmsu aukalegu til
gagns. Tilboð óskast. S. 893 7385.

Góð, ódýr Hunter Horizon 26 feta skúta til
sölu í Reykjavík. Skráð og með haffæris-
skírteini. Sími 664 1728.

Til sölu er 44ft sjóstangaveiði- og
skemmtibátur. Samningur um vinnu fylg-
ir. Uppl. í s. 899 8550.

Flugskýli.
Verð að selja fyrir 18 júní. ( As is where is).
Skýli 33c, sem er endaskýli ca. 100 fm., +
30 fm milliloft, heitt og kalt vatn + klóak.
Verð 12 millj. Uppl. í s. 697 5696 eða
bjorn@a2b.is

Til sölu er 4 stk AZEV 17” felgur 5 gata
undan BMW 5- línunni ásamt lítið eknum
heilsársdekkjum frá Dunlop 235/45/17.
Verð 75 þús. Uppl. í s. 844 0944.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Impresa
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 flestar
gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota
bíla. Opið virka daga frá kl. 9:00 -18:00.
www.bilapartar.is bilapartar@bilapartar.is

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

Allar helstu bílapartasölur landsins eru
á www.partasolur.is

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.

Ýmir tæki f. iðnaðareldhús. Kæliborð,
pizzaofn, bakaraofn, ristavélar og ýmisl. fl.
Uppl. í s. 897 9528.

Til sölu eða yfirtaka láns. 2 stk. kassakerfi
m/ prentara. Uppl. í s. 897 9528.

Búslóð til sölu, sófasett, borðstofuborð,
skápur, hjónarúm, ísskápur, þvottavél o.fl.
S. 866 2276.

Óska eftir að kaupa góða og vel með
farna eldhúsinnréttingu, jafnvel nýja. Helst
með öllum tækjum. Tek niður ef óskað er.
Uppl. í s. 897 4589.

Get útvegað allar gerðir af harmonikkum.
Notaðar og nýjar á frábæru verði. Verð frá
9950 kr. S. 690 2020. www.harmonik-
an.is.

Bang og Olufsen hátalarar til sölu, Red
line, 140w. Mjög lítið notaðir klassískir há-
talarar á fínu verði. Upplýsingar í síma 844
1181.

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

Myndbönd á DVD, Gagnvirkni, Hlíðar-
smára 8, sími 517 4511.

Til sölu hreinsivél (perclor). Uppl. í síma
557 2400, Efnalaugin Björg, Mjódd.

Verkpallar til sölu
Til sölu verkpallar, auðveldir í uppsetn-
ingu, hægt að breyta stillingu eftir upp-
setningu. Pallarnir eru 1,2 m á breidd.
Uppl. í s. 892 7088.

Verktakar ath. Til sölu múrefnaumboð
sem gefur mikla notkunarmöguleika
bæði í viðhaldsvinnu og nýbyggingum.
Upplýsingar í síma 844 1181.

Vinnupallar. Til sölu talsvert magn vinnu-
palla á góðu verði. Upplýsingar í síma 844
1181.

Múrarar ath. Til sölu töluvert magn af fí-
berneti á góðu verði. Upplýsingar í síma
844 1181.

Vindsængur í miklu úrvali. Verð frá 1.290.-
Rúmfatalagerinn. Aðeins ódýrari.

Rekstrarþjónusta. Anza, öruggur rekstur
tölvukerfa.

Flíspeysur á fullorðna. Verð aðeins 499.-
Rúmfatalagerinn. Aðeins ódýrari.

Verkfæraúrval. Rafvörumarkaðurinn, Fells-
múla.

Herraföt, Timberland. Timberland, Kringl-
unni.

Krokketsett í sumarbúðstaðinn. Verð að-
eins 990. Rúmfatalagerinn. Aðeins ódýr-
ari.

Lampaúrval, Rafvörumarkaðurinn, Fells-
múla.

Alvöru ferðatöskusett, 3 stk. saman á að-
eins 3.990. Rúmfatalagerinn. Aðeins ódýr-
ari.

Afnemum virðisaukaskatt af öllum skóm í
dag, sunnudag. Intersport.

Strigaskór á 990 kr. Rúmfatalagerinn. Að-
eins ódýrari.

Sláttuorf, Rafvörumarkaðurinn Fellsmúla.

Dömuskór, Timberland. Timberland.
Kringlunni.

Share auglýsir, fullt af flottum Kringlukast-
tilboðum frá Ezprit, Share og Jensen. Nýtt
kortatímabil. Share Kringlunni.

Share auglýsir, fullt af flottum Kringlukast-
tilboðum frá Ezprit, Share og Jensen. Nýtt
kortatímabil. Share Kringlunni.

Opið í dag. Rafvörumarkaðurinn Fells-
múla.

Lazy Boy til sölu
Rauður Lazy Boy, ekta leður, lítið notaður.
Fæst á 50.000kr. Uppl. í s. 616 7490.

Ung fjölskylda í London leitar að Au-Pair+
fyrir næsta vetur. Sækið um fyrir júnílok.
tryggvi@blueyond-
er.co.uk/+442074191284

Tek að mér þrif í heimahúsum, flutnings-
þrif og hreingerningar, vönduð vinnu-
brögð. Föst verðtilboð. Rakel s. 692 0484.

Láttu okkur um heimilis-flutningsþrifin.
Þrífum einnig bíla. Uppl. í s. 845 9875.

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

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

Garðúðun og meindýra-
eyðing

Úða garða gegn maðki og lús. Eyði
könguló af húsum, geitungabúum og
starrafló. s. 865 5206.

GARÐAÚÐUN, garðaúðun Örugg þjón-
usta í yfir 30 ár. ÚÐI,Brandur Gíslason,
skrúðgarðam. Sími 553 2999.

Þarftu að láta mála? Alhliða málningar-
þjónusta. Tilboð. Uppl. s. 866 3287.

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

Myndbönd á DVD, Gagnvirkni, Hlíðar-
smára 8, sími 517 4511.

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

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

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.

Bjóðum alhliða rafvirkjaþjónustu. Komum
á staðinn og gerum föst tilboð hvort held-
ur í nýlagnavinnu eða breytingar. Ragnar /
Gsm : 8241278

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Húsaviðhald

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 530 9115
og 822 9670 kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Garðyrkja

Hreingerningar

Barnagæsla

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Hljómtæki

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Flug

Bátar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Vespur

Mótorhjól

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

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

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

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

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu ár-
angi. Við hjálpum þér. www.betriheilsa.is
Ingunn 862 2827.

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

Skenkur til sölu á 30 þús. Uppl. í s. 896
6002.

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

Snjófjalla- Enskur setter
Frábærir veiði og fjölskylduhundar. For-
eldrar margverðlaunaðir bæði á sýning-
um og í veiði. Alsystkini úr fyrra goti kom-
in með mjög góðar einkunnir í veiði.
Hvolpar afh. 20. júní. Allar nánari uppl. í s.
893 2655.

Dýravinur, yndislegur loðinn smáhundur
til sölu vegna óviðráðanlegra aðstæðna.
S. 553 4050 eftir kl 13.

3 yndislegir kettlingar, hálfur húsköttur og
hálfur skógarköttur, fást gefins á gott
heimili. Uppl. í s. 894 2407

Sumarhús á Spáni
Nýtt 140 fm raðhús til leigu í Dona Pepa
um 7 km frá Torrevieja. 3 rúmgóð svefn-
herb., 3 baðherb. Góður garður og sund-
laug beint fyrir framan garðinn. Hægt að
fá akstur til og frá flugvelli. Uppl. í s. 897
7752.

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

15% afsláttur af Cortand línum. Sendum
við frítt heim. Mokveidi.is (http://Mokvei-
di.is)

Leðurskálmar, Leðurskálmar. Þær lang
flottustu. Ný snið og frábært leður. Ístölt
Bæjarlind 2. S.555 1100

2 átta vetra, alþægir fjölskylduhestar, vel
ættaðir og fallegir til sölu (hér í bænum).
S. 861 5725.

Golfferðir, Hafsúlan hvalaskoðun.

Stórglæsilegt, 80 fermetra, 3ja herbergja
einbýlishús á Hverfisgötu í Rvk. til leigu.
Flottur garður með palli og útigeymsla.
Leiga 150.000 kr. á mán. með hita og
rafm. S. 892 1001, Rúnar.

Til leigu 65 fermetra, 2ja herbergja, mjög
snyrtileg íbúð með þvottarhúsi á Hverfis-
götu í Rvk. Íbúðin er með húsgögnum og
öllu sem til þarf í eldhúsinu, pottar o.fl. Og
getur það fylgt með ef óskað. Leigan er
110.000 kr. á mán. með hita, rafm. og inn-
búi. S. 892 1001, Rúnar.

Lítil íbúð óskast á leigu til áramóta eða
lengur. Uppl. í s. 898 6672.

29 ára karlmaður reyklaus og drekkur ekki
vantar íbúð fyrir 50 þ. á mán. skilvísum
greiðslum heitið. S. 663 4112.

Óska eftir herb. og/eða lítilli íbúð f. starfs-
fólk á stórreykjavíkursvæðinu. Uppl. gefur
Stéfán s. 530 6005 & 895 3100.

Ung hjón (smiður og læknir) með tvö lítil
börn óska eftir 3-4 h. íbúð á svæði 110 til
langtímaleigu. Lofum reglusemi, góðri
umgengni og skilvísum greiðslum. 897
9971.

Vönduð Sumarhús-Gott
verð

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

Óska e. 100-140 fm iðnaðarhúsnæði á
Suðurnesjum. Uppl. í s. 861 6946.

Fyrirtæki óskar eftir 50-200 fm iðnaðar-
húsnæði með innkeyrsluhurð á höfuð-
borgarsvæðinu. Uppl. í s. 659 3700.

Óska eftir skrifstofuherbergi til leigu á
Reykjarvíkursvæðinu. S. 894 0031.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 19
ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu hús-
næði. S. 567 4046 & 892 2074. Sækjum
og sendum búslóðirnar.

Pítan
Frábær vinnustaður, skemmtilegt
fólk og rótgróinn 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

að geta haft störf sem fyrst.

Leikskólann Vinagerði
Langagerði 1

Vantar leikskólakennara, eða
starfsmenn með sambærilega

menntun til starfa í 100% stöður
frá og með 8.ágúst n.k Vinagerði
hefur að leiðarljósi í sýnu starfi
Reggio Emilio stefnuna og er

unnið markvisst að þróunn og út-
færslu á þeirra vinnu sem spenn-
andi er að taka þátt í. Einnig vant-

ar matráð frá sama tíma.
Nánari upplýsingar gefur Díana
í síma 553 8085 eða með tölvu-

pósti á vinagerdi@simnet.is

Ert þú hárgreiðsluveinn
eða nemi?

Hárhönnun á Skólavörðustíg er
að leita að duglegum nema og

hárgreiðslusveini til að hefa störf
hjá okkur. Flott stofa sem notar

eingöngu AVEDA vörur.
Nánari uppl. gefur Þórhildur í
síma 847 7690 eða á Hárhönn-
un í síma 551 3130. Einnig er

hægt að skila inn umsóknum til
okkar á Skólavörðustíg 8. 101

Rvk.

Pizzabakari
Viljum bæta við okkur pizzabak-

ara. Vanir pizzabakarar ganga fyrir.
Uppl. og umsókir á staðnum
eða á www.kringlukrain.is

Skemmtileg og lærdóms-
rík störf !

Svæðisskrifstofa um málefni fatl-
aðra á Reykjanesi leitar að starfs-
fólki til sumarstarfa sem og fram-
tíðarstarfa. Erum starfrækt á stór-

höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar um störfin
eru veitt í síma 525 0900 og á

heimasíðunni www.smfr.is

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

Verslunar/iðnaðarhús-
næði

Til leigu er 140 fm húsnæði við
Smiðjuveg í Kópavogi.

Upplýsingar í síma 698 9030.

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Íbúð óskast í uppsveit-
um Árnessýslu

5 manna fjölskyldu vantar íbúð í
uppsveitum árnessýslu. Reglu-
samt fólk, skilvísum greiðslum

heitið.
Uppl. í síma 865 9588.

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

Fyrir veiðimenn

Gisting

Dýrahald

Heimilistæki

Húsgögn

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

McLouis húsbílar
www.mclouis.is

Húsbíla og hjólhýsasýning

Smiðjuvegi 34 (gul gata) Opið laugardag kl. 12-17 
og sunnudag 11 – 18

Þrúðmar S: 824 3900. www.pkarlsson.is

Caravelair hjólhýsi
Verð frá 1.490.000 kr.Sýning á plani Bíljöfurs

SÝNINGAR

HVERNIG
GRILLAR MAÐUR

NAUTAKJÖT? 
–þú veist það ef þú lest 

Fréttablaðið

– Vel lesið!
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Hlutastörf á Pizza Hut
Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu
starfsfólki í veitingasal og í eldhús. Um er
að ræða hlutastarf. Lágmarksaldur er 18
ára. Hafið samband við Þórey veitinga-
stjóra á Sprengisandi í síma 822-3642
eða Áslaugu veitingastjóra í Smáralind
863-1132 eða á www.pizzahut.is

Bakarí í Hfj. óskar eftir starfskrafti í af-
greiðslu. Vinnutími 07-13 og 13-18.30
virka daga og önnur hver helgi, ekki sum-
arvinna. Einnig vantar manneskju aðra
hvora helgi, ekki yngri enn 18 ára. Um-
sóknareyðublöð á staðnum & S. 555
0480

Domino’s Pizza óskar eftir starfsmönnum
í fullt starf og í hlutastarf. Frábær
starfsandi og skemmtilegur vinnustaður
fyrir hressa og duglega einstaklinga.
Áhugasamir sæki um á www.dominos.is

Pallar ehf.
Lítið og traust fyrirtæki óskar eftir að ráða
smiði vinnu. Uppl. í s. 898 0101 Ómar &
694 3140 Hjálmar.

Klipparar athugið, vinna á Akranesi! Ósk-
um eftir að ráða hársnyrtisvein/meistara í
fullt starf eða nema, sem er langt kominn
með námið. Æskilegt er að viðkomandi
geti hafið störf seinni part sumars eða í
haust. Upplýsingar gefa Katla í s. 897
3320 og Ína Dóra í s. 861 1058. Hárhús
Kötlu Stillholti 14 S. 431 3320.

Helgarvinna í boði:
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar
eftir að ráða starfsmenn í áfyllingar um
helgar. Leitað er að samviskusömum og
stundvísum einstaklingum. Áhugasamir
sendi umsókn á netfangið birgir@egils.is
fyrir 20. maí eða hafi samband í síma 821
9010.

Vantar fólk í járnabindingar, næg vinna
framundan. S. 660 6155.

Óska eftir rafvirkja, mikil vinna og góð
laun í boði fyrir rétta manninn. Uppl. í s.
865 0084.

Smiði eða mótaflokk vantar í uppslátt á
ca. 500 m2 húsnæði á svæði 105. Uppl.,
Sigurjón sími 551 6200 og 899 5660

Óska eftir bílstjórum á 4 öxla vörubíl, helst
vanan. Uppl. í s. 893 7320.

Liðveisla
Óskum eftir að ráða starfsmann til að lið-
sinna ungum manni sem þarfnast félags-
legs stuðnings. Starf þetta er unnið 2 - 3
tíma í senn 2 - 3 sinnum í viku. Æskilegur
aldur starfsmanns á bilinu 20 - 30 ára.
Nánari upplýsingar veitir Snorri Aðal-
steinsson hjá Félagsþjónustu Seltjarnar-
nesbæjar í síma 595 9130 eða 897 2079.

Störf í þjónustumiðstöð-
inni Norðurbrún

Við leitum að starfsfólki í eldhúsið hjá
okkur sem er gott í mannlegum samskipt-
um og hefur metnað til að veita góða
þjónustu. Við bjóðum upp á fjölbreytni í
starfi, sveigjanlegan vinnutíma og virka
þátttöku í þróun stöðvarinnar. Upplýsing-
ar veitir Sigríður í síma 568 6960.

Heimaþjónusta á Sel-
tjarnarnesi

Óskum eftir að ráða starfsmann í félags-
lega heimaþjónustu hjá Seltjarnarnesbæ.
Fullt starf og hlutastörf í boði. Sveigjanleg-
ur vinnutími. Í boði eru þokkaleg laun og
hentugur vinnutími. Gefandi starf. Nánari
upplýsingar gefur Þóra eða Snorri í síma
595 9130 eða 897 2079.

Yfirvélstjóra vantar á tæplega 200 tonna
dragnótarbát sem gerður er út frá Suður-
nesjum. Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Einnig vantar yfirvélstjóra á 70 t bát sem
er á humarveiðum. Uppl. í s. 892 5522.

Læknahjón með 2 börn búsett í Glasgow
óska eftir Aupair til að gæta 2ja barna 5
og 7 ára, frá miðjum júlí, í 6-12 mán. 18
ára og eldri, reyklaus. Svör berist á
adalbbjo@gmail.com

Sumarvinnna
Óskum eftir duglegu fólki í garðvinnu.
Aldur 15-25 ára. Stundvísi og áreiðanleiki
skilyrði. Umsóknir á www.gardlist.is

Óska e. eyklausum starfskrafti með bílpróf
til garðyrkjustarfa. Uppl. í s. 693 8020,
Birigr.

Færð þú sanngjörn laun fyrir þitt vinnu-
framlag? Ertu sátt/ur? olafuro@btnet.is

Nútímamunkurinn Stefán Ingi Stefánsson
framkvæmdastjóri UNICEF fer sínar eigin
leiðir í lífinuog hefur fundið aðferð fyrir sig
til að öðlast frið og hamingju. “Örlagadag-
urin- nýji þátturinn Sirrý-ar í opinni dag-
skrá á Stöð 2 og NFS í dag kl. 19.10

Hvalbein óskast, og munir tengdum hvöl-
um. Uppl. í s. 899 8550.

Olís - Sjáðu HM leikina. Sjáðu HM leikina
í beinni á Olís stöðvunum. Olís, við höld-
um með þér!

Hvalaskoðun, Hafsúlan Hvalaskoðun.

Bingó í kvöld kl. 19:15. Vinabær, Skipholti
33.

Strigaskór á 990 kr. Rúmfatalagerinn. Að-
eins ódýrari.

Bingó í kvöld. Vinabær.

Gagnaeyðing í Skútuvogi 13. Gagnaeyð-
ing, sími 568 9095.

Skoda Fabia 1,4. árg ‘00. Sparneytinn,
topp viðhald. sk. ‘07. V. 715 þús. v.dekk
fylgja. Engin skipti. s. 847 2109.

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

Símaspjall 908 2222. Halló yndislegastur
ég er Sandra mig langar til að vera vin-
kona þín kondu í símaspjall við mig. Opið
allan sólahringin, engin bið..

Nudd
Ert þú karlmaður? Viltu láta dekra við þig?
Hafðu samband í síma 869 6914.

Engar skuldir - Hærri
tekjur

Skoðaðu Magnad.com og lærðu að skapa
þér þær tekjur sem þú vilt - heima hjá
þér!

Fallegra útlit og betri líðan. Ólafur,
ShapeWorks ráðgjafi. S. 696 7380 olaf-
uro@btnet.is

Mig langar að kynnast karlmanni á aldrin-
um 40-50 sem hefur gaman af því að
ferðast um landið. Svör sendist á frétta-
blaðið undir yfirskriftinni “vinur 2006”

Einkamál

Ýmislegt

Tilkynningar

Viðskiptatækifæri

Efnalaugin Björg í Mjódd óskar
eftir starfsfólki. Starfið felur í
sér afgreiðslu störf, frágang
pökkun o.fl. Uppl. veittar á

staðnum. Íslensku kunnóttu
krafist. Efnalaugin Björg, Mjódd.

Störf við ræstingar -
hreingerningar

BG óskar eftir að ráða fólk til
starfa við ræstingar og hreingern-
ingar víðsvegar um höfuðborgar-
svæðið. Meðal starfa í boði eru:

-Nokkur störf við ræstingar á dag-
inn á fyrirtækjabifreiðum

-Dagræstingar í fyrirtækjum og
stofnunum.

-Kvöld og næturræstingar í fyrir-
tækjum víðsvegar um höfuðborg-

arsvæðið.
-Störf við sérhreingerningar - mis-

munandi vinnutími.
-Störf við hreingerningar innan-
hús og utan. Vinnuvélaréttindi

skilyrði.
Upplýsingar veitir Sherry í síma
533 5000 eða 693 1516. Einnig

er hægt að senda inn umsókn á
www.bgt.is eða til

sherry@bgt.is

Ræstingar.
Starfsfólk óskast í kvöld, nætur og

helgarræstingar. Upplýsingar í
síma. 892 8454 eða bonta-

ekni@simnet.is
Upplýsingar í síma. 892 8454

eða bontaekni@simnet.is

Leikskólinn Ösp, Iðufelli
16, 111 Rvk.

Leikskólinn Ösp óskar eftir leik-
skólakennara í deildarstjórastöðu
og leiðbeinanda í sumarstarf sem

fyrst.
Upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri í síma 557 6989 & 849

5642 Svanhildur.

Dagræstingar

Leitum starfsfólki til ræstingar
yfir daginn, frá 8.00 til 17.00.
Um er að ræða full eða hálf
störf á höfuðborgarsvæðinu.

Ráðning fljótlega.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 554-

6088

Bílstjórar.
Veitingahúsið Nings

Hlíðarsmára 12.
Óskum eftir að ráða bílstjóra í

kvöld og helgarvinnu. Góðir tekju-
möguleikar, ekki yngri enn 18 ára.

Upplýsingar í síma 822 8840
Upplýsingar í síma 822 8840

eða á staðnum.

Vantar þig aukapening í
sumar?

Hive vantar fólk sem vill bæta við
sig aukatekjum í sumar. Vinnu-
tíminn er milli 18-22, mán-fös.

Starfsmenn vinna 2-3 kvöld í viku
og ef þú ert dugleg/duglegur og
hefur áhuga á frábærum tekju-

möguleikum, skemmtilegri vinnu
og góðu vinnuumhverfi þá ert þú

sá sem við erum að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á

hordur@hive.is

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

Meiraprófsbílstjóri með
vagnaréttindi.

Óskum eftir að ráða meiraprófs-
bílstjóra með vinnuvélaréttindi.

Túnverk ehf. Upplýsingar í síma
698 1458 einnig á tunverk@vor-

tex.is

Ræsting / Morgunvinna
Okkur vantar gott fólk í afleysing-
ar. Hentar vel fyrir heimavinnandi.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
www.kringlukrain.is Upplýsing-

ar í síma 863 8900.

Ertu hress, stundvís og
áttu bíl? Langar þér að
vinna á stað þar sem
gaman er í vinnunni?

Ef svo er þá langar okkur að fá
þig í vinnu. Vegna mikill anna

þurfum við að bæta við nokkrum
sendlum. Við bjóðum uppá

sveigjanlegan vinnutíma (engin
næturvinna). Starfið hentar bæði

stelpum og strákum.
Ef þetta er starf sem gæti hent-
að þér hafðu þá samband við

Þröst í síma 534 3460 eða
sendu email á

justeat@justeat.is

Avinna.

Leita að aðila til að stjórna heilsu-
grúppu og

leiða hópinn til betri lífsstíls.
Góðir tekjumöguleikar og þjálfan-

ir í boði.
Uppl. Dagný s. 897 7612.
heilsugruppan@simnet.is
Uppl. Dagný s. 897 7612.
heilsugruppan@simnet.is

Starfskraftur óskast
Starfskraftur óskast í elhús í upp-
vask og fleira. Vinnutími frá 11-18
á daginn, frí um helgar. Upplýs-

ingar á staðnum.
Café Milanó, Faxafeni 11.
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