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Heimili fasteignasala hefur til 
sölu endaraðhús á tveimur 
hæðum ásamt aukaíbúð í kjall-
ara á Sæbólsbraut í Kópavogi.

Komið er inn í anddyri með 
flísum og fataskápi. Hol 
með parketi en eldhús með 

korki. Þar er falleg innrétting, 
tengi fyrir uppþvottavél, góður 
borðkrókur og innaf eldhúsinu er 
búr með hillum. 

Gestasnyrting er með flísum 
á gólfi. Björt og rúmgóð stofa og 
borðstofa með parketi er á hæð-
inni. Þar er einnig arinn. Úr stof-
unni er gengið út á suðvestur-
sólpall og þaðan út á lóðina. Úr 
holinu er gengið upp parketlagð-
an stiga á efri hæðina. Þar eru 
fjögur rúmgóð svefnherbergi, 
öll parketlögð og eru skápar í 
tveim þeirra. Úr einu herberg-
inu er gengið út á svalir í vestur 
með fallegu útsýni. Baðherbergi 
flísalagt með góðri innréttingu, 
baðkari og sturtuklefa. Þvotta-
hús er með flísum á gólfi og inn-
réttingu. 

Úr holinu á miðhæðinni er 
gengið niður í kjallarann. Í kjall-

aranum eru mjög stórar og rúm-
góðar geymslur (ca 25-30 fm) 
og einnig sér tveggja herbergja 
íbúð. Sérinngangur er inn í íbúð-
ina, en einnig er mögulegt að 
nýta hana sem hluta af efri íbúð-
inni. Í íbúðinni er anddyri, hol, 
herbergi, baðherbergi og opin 
stofa og eldhús. Parket er á gólf-

um og snyrtilegar innréttingar. 
Íbúðin er frekar niðurgrafin. 

Húsið er mjög vel staðsett í 
vesturbæ Kópavogs. Húsið er 
í góðu ástandi og lítur almennt 
vel út. Sérlega fallegt útsýni er 
til norðurs og vesturs. Eigendur 
eru að leita að minni eign í Kópa-
vogi.

Endaraðhús með aukaíbúð 

Húsið er vel staðsett í Kópavogi og í góðu ástandi.

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

- Traust þjónusta í 30 ár - 

Til sölu glæsileg eign að Núpi í Dýrafi rði. 
Einstakt tækifæri. Miklir möguleikar.

Vorum að fá í einkasölu, steinsteypt, tæplega 500 fm, tvílyft hús. Eignin stendur á 2964 fm lóð.  
Margvíslegir notkunnarmöguleikar, svo sem fyrir, sumarbúðir, gistheimili, ráðstefnuhald, sumarhús, 

íbúðarhús og fl . Á efri hæð er mjög björt og stór íbúð, á neðri hæð er möguleiki á að gera mörg her-
bergi ásamt góðum sal. Eldhús er á báðum hæðum svo og baðherbergi og snyrtingar.   Áhvílandi 
kr. 15,7 millj.   Verð 19,7 millj.   Eignaskipti sunnanlands koma til greina. Uppl á vefsíði: 

gimli.is/sólvellir  Allar nánari uppl. gefur Kristinn í síma 483-5900 gsm 892-9330  
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

:: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Leitum að einbýlishúsi 
í skiptum fyrir tvær eignir

 Höfum kaupanda af 3ja herb. 
íbuð í Kópavogi eða Garðabæ

 Leitum að rað- eða parhúsi í 
Kópavogi eða Garðabæ

Höfum kaupanda af 2ja - 3ja 
herb íbúð í 101,105 eða 107

Fasteignasala  •  Íbúðarhúsnæði  •  Skúlatún 2  •  105 Rvk

Fremri í atvinnufasteignum  |  S: 590 7600

Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk
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569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is

Fallegt raðhús 
á einni hæð
Stærð 150,5 fm
Innbyggður bílskúr
Góð staðsetning
Góður garður
Skipti á ódýrari 
í hverfinu

Fallegt raðhús í Árbæ
Stærð 284,3 fm
Stór bílskúr
Góð staðsetning
Gróinn garður
Pallur með heitum potti
Framtíðareign 

v. 49,5 m.

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

Grundarás Bakkastaðir

v. 38,9 m.

Lindasmári

Gullfalleg og vönduð 
neðri hæð
Stór pallur
3 svefnherbergi
Skipti á stærri í hverfinu

v. 29,9 m. 

Ásbraut

Rúmgóð endaíbúð með 
bílskúr
4ja herbergja
Húsið klætt að utan
Stutt í alla helstu þjón-
ustu
Góð eign á góðu verði

v. 22,7 m. 

Kambasel

Falleg 4ra herbergja
Opið eldhús
2. hæð
Parket á gólfum

v. 22,9 m. 

Ofanleiti
Sérlega björt 100 fm 
3ja herb
Allt sér
Vinsæll staður
Stutt í alla þjónustu
Sér bílastæði rétt við 
inngang
Laus við samning

v. 24,5 m. 

v. 36,0 m.

Steinagerði

Frábær staðsetning
130 fm
Lítið einbýli m/bílskúr
Stór garður 

Naustabryggja

Glæsileg 135 fm 
endaíbúð
4 - 5 herbergi
Vandaðar innréttingar
Stæði í bílageymslu
Falleg eign í alla staði

v. 29,9 m. 

Garðhús

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

v. 48,5 m.

Sunnuflöt

Fallegt 270 fm einbýli
Ein eftirsóttasta gatan í
Garðabæ
Þrjár stofur og þrjú 
herbergi
Eignin snýr til suðurs
Tvöfaldur bílskúr 

v. 69,5 m.

Básbryggja

Björt og vel skipulögð
4ra herb. 101 fm.
Glæsilegt fjölbýli
Skemmtilegur staður

v. 28,0 m.

Þorláksgeisli

Glæsileg 140 fm 
4ra herbergja
Stæði í bílageymslu
Gott lyftuhús
Laus við samning
Lyklar á skrifstofu

v. 29,0 m.

Gunnarsbraut

Björt efri hæð og ris
4 svefnherbergi
Bílskúr
Hlýleg og falleg eign

v. 35,0 m.

Laugarnesvegur

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

v. 17,9 m.

Meistaravellir

Frábær staðsetning
Björt og vel skipulögð
4ra herbergja
Góð kaup 

v. 24,5 m.

Háteigsvegur

77 fm efri hæð
Frábær staðsetning
Róleg gata
Fallegt hús

v. 20,9 m.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
Varð fertugur í 
gær 25. apríl.

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Markland

Snyrtileg 2ja herbergja
55,6 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í 
Fossvogi
Skoðaðu þessa!

v. 14,9 m.

Jórusel

Gott 242 fm einbýlishús
Fimm góð svefnherbergi
Tvær stofur og sjón-
varpshol
Stendur innst í botnlanga
Óbyggt svæði við húsið

v. 49,5 m.

Akurgerði
Glæsilegt og mikið 
endurnýjað. 195,6 fm 
parhús með sérst. bílskúr
Vandað og smekklegt.
Aukaíbúð í kjallara.
Áhv. hagstætt hlutfall af 
kaupverði.
Lækkað verð!

v. 41,5 m.

Eyrarskógur

Mjög fallegtt sumarhús
Stærð 66,3 fm
Gróinn staður
Góður pallur
Sólstofa
Leigulóð
Gott verð 

v. 11,9 m. 

Framnesvegur

Mjög falleg 3ja herbergja
Stærð 89,2 fm
3ja íbúða hús
Mikið endurnýjuð
Frábær staðsetning

v. 24,2 m. 

Kristnibraut

Góð 93,7 fm íbúð
3ja herbergja á 4. hæð
Lyftuhús
Gott skipulag 

v. 20,5 m. 

Leirubakki

Góð 4ra herbergja 111 fm
Íbúð á efstu hæð
Snyrtilegt umhverfi og 
saml. garður
Fjölskylduvænt hverfi
Gott verð

v. 17,9 m. 
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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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Fornbókabúðin Bókin er í húsnæði hjá Eik fasteignafélagi sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. 
Við bjóðum meðal annars fjölbreytt verslunarhúsnæði sem uppfyllir þínar þarfir, hvort sem þú verslar með 
bækur, hjónarúm eða hljóðfæri. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja eða hefja rekstur
er Eik með rétta kostinn fyrir þig.

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200.
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Garðatorgi 5, 210 Garðabæ, sími 520 9595, fax 520 9599

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR 
Sigurður, 
fasteignasali, 
GSM: 898 6106

Hafdís, 
sölustjóri, 
GSM: 895 6107

Berglind Hólm, 
fasteignasali, 
GSM: 694 4000

Þorsteinn, 
sölufulltrúi, 
GSM: 694 4700

SELD! SELD!

SELD! SELD!

Þarftu að kaupa eða selja, hringdu núna!
Vantar allar tegundir eigna á skrá, veitum fulla þjónustu! Hringdu núna!

• Einbýlishúsi í Akralandi eða Flötunum í Garðabæ.

• 3ja herbergja íbúð í Sjálandi Garðabæ.

•  Tveggja íbúða húsi í Seljahverfi  verðhugm. 
40-50 milljónir.

• 4 herbergja íbúð í póstsnúmer 203 og 201 Kópavogi

•  Einbýli, rað eða parhús miðsvæðis í borginni, bein 
kaup verðhugmynd ca 40.000.000

•  Einbýli, rað eða parhús í Árbæ eða Hvömmum 
Kópavogi verð ca 40.000.000

Erum með ákveðna kaupendur af eignum á eftirtöldum stöðum:

Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA. Ólafur Jóhannesson, rekstrarfræðingur.
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali löggiltur leigumiðlari

www.atvinnueignir.is
534 1020

Fasteignirnar að Sætúni 8 til sölu
Tilboð óskast í allar fasteignirnar að Sætúni 8 í Reykjavík sem seljast 
saman eða í hlutum.

Skrifstofur/verslun um 4.553 fm. Húsnæðið er á 5 hæðum auk kjallara.
Ó J Kaaber húsið um 2.020 fm. Húsnæðið er á 2 hæðum auk kjallara og 
ris, en teiknað sem 4 hæðir auk kjallara og ris. 
Vörugeymslur um 1.560 fm Alls birt stærð 8.132,2 fm. Stærð lóðar 4.213 
fm. Eignirnar seljast veðbandalausar og afhendast í núverandi ástandi.  

Húsnæðið eru til sýnis í samráði við Helga Bjarnason löggiltan fasteigna-
sala, 534-1020 / 663-2411, helgi@atvinnueignir.is, sem veitir einnig allar 
nánari upplýsingar um eignirnar.



FASTEIGNIR.IS10  26. APRÍL 2010

Ný stjórn var kjörin á aðal-
fundi Félags fasteignasala 
þann 25. febrúar 2010. 

Stjórn félagsins er skipuð 5 
fasteignasölum og tveimur til 
vara. 

Tilgangur Félags fasteignasla 
er margþættur m.a. að gæta hags-
muna fasteignasala, sinna lög-
boðnu eftirlits- og agavaldi, m.a. 
í tengslum við Eftirlitsnefnd Fé-
lags fasteignasala, fylgjast með 

að fasteignasalar fylgi siðaregl-
um félagsins í störfum sínum, 
stuðla að framþróun fasteigna-
viðskipta ofl.

Hina nýju stjórn skipa: Ingi-
björg Þórðardóttir formaður, 
Halla Unnur Helgadóttir, Ág-
ústa Hauksdóttir, Jóhanna Guð-
mundsdóttir og Sigurbjörn Skarp-
héðinsson. Varamenn eru Sigrún 
Stella Einarsdóttir og Þóroddur S. 
Skaptason.

Ný stjórn Félags fasteignasala

Af nýlegum fundi nýrrar stjórnar: Þóroddur S. Skaptason varamaður, Ágústa Hauksdóttir gjaldkeri, Halla Unnur Helgadóttir vara-
formaður, Ingibjörg Þórðardóttir formaður, Grétar Jónasson framkvæmdastjóri, Jóhanna Guðmundsdóttir, Sigurbjörn Skarphéð-
insson ritari og Sigrún Stella Einarsdóttir varamaður.

Traust þjónusta í yfi r 30 ár

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

HRAUNBÆR - FALLEG ÍBÚÐ 
 Falleg 80 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fallegu 
fjölbýli. Tvö svefnherbergi og stór og björt stofa. 
Vestur svalir (út í garð). Nýl. innréttingar. Parket 
og fl ísar á gólfum. Góð sameign. Hús klætt að 
utan að hluta.  Verð 16,3 millj. 

LAUTASMÁRI - LYFTUHÚS 
 Falleg 78 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð í fallegu 
lyftuhúsi. Tvö rúmgóð herb. og stór og björt 
stofa. Útg. á yfi rbyggðar suður svalir. Fallegar 
innréttingar.  Parket og fl ísar á gólfum. Falleg 
sameign. Áhv. 19,3 millj. Íbúðarlánsjóður.    Verð 
19,9 millj.  

HRAUNTUNGA - KÓPAVOGUR 
 Vorum að fá í sölu parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr og fokheldu rými. 
Rúmgóð stofa og borðstofa. Ágætt eldhús. Þrjú 
svefnherbergi. Verönd.  Eignin er laus nú þegar. 
Verð 36,9 millj.  

VESTURGATA 
 Góð 73fm 3ja herb. íbúð á 3ju hæð í góðu 
fjölbýli í vesturbæ Reykjavíkur. Tvö rúmgóð 
herbergi og stór og björt stofa með fallegu 
útsýni. Parket og fl ísar á gólfum. Baðherbergi 
nýl. endurnýjað.  Nýl. ofnalagnir. Íbúðin er laus 
til afhendingar. Áhv.       Verð 18,8 millj. 

FITJASMÁRI - PARHÚS 
 Vorum að fá í sölu glæsilegt 194 fm parhús á 
þessum eftirsótta stað í Smáranum Kópavogi. 
Á neðri hæðinni eru stofur, eldhús og gesta 
wc. Á efri hæðinni eru: þrjú stór svefnherbergi, 
sjónvarpsherbergi, baðherbergi og þvottahús. 
Stórar suðursvalir. Bilskúr er innb. 26 fm. Falleg 
lóð  og stór verönd.  Nánari upplýsignar veitir 
Sveinbjörn í síma 892-2916  

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18 -20
FLÉTTURIMI 1, 2. HÆÐ -  FALLEG EIGN 
 Falleg 3ja herb. 96 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli auk 
stæðis í lokaðri bílageymslu. Fallegar innréttingar. 
Parket og fl ísar á gólfum. Íbúðin verður laus fl jót-
lega.  Verð 19,8 millj. Skipti möguleg á minni eign 

OPIÐ HÚS

Þorbjörn Pálsson 
lögg. fasteigna-, skipa- 

og fyrirtækjasali 
lögg. leigumiðlari

Gsm: 898-1233

AUÐBREKKA 6  |  200 KÓPAVOGUR  |   SÍMI: 565-1233  |   FAX:  565-8892  |   WWW.ALLTFASTEIGNIR.IS

alltfasteignir@alltfasteignir.is

Lækjasamári 58 - 201 Kópavogur

Skemmtileg 2ja herbergja 68,9 fm. 
íbúð á þriðju hæð með sér inngangi á 

frábærum stað í Kópavogi. Góðar Suður 
svalir. Þvottahús innan íbúðar. Merkt 
sérbílastæði. Snyrtileg íbúð á góðum 
stað. Sameign mjög snyrtileg, sem og 

öll aðkoma að húsinu.  Stutt í alla þjón-
ustu, verslanir, skóla,  leikskóla, íþróttir 

og útivist. Verð kr. 18.950.000

Upplýsingar veitir: Anton Karlsson 
sölufulltrúi sími 771-8601 

anton@alltfasteignir.is

Anton Karlsson 
sölufulltrúi 
Gsm: 771-8601 

sími 483 5800
Austurmörk 4, Hveragerði, www.byrfasteign.is

Soffía Theodórsdóttir , löggiltur fasteignasali.

Breiðamörk

Höfum í sölu glæsilega eign sem 
býður upp á mikla mikla möguleika 
og stendur á rúmlega 8000fm eign-
arlóð á milli Hveragerðis og Selfoss. 
Eignin er nær því fullbúin, en þó 
vantar bað- og eldhúsinnréttingar 
auk tækja. Skipti koma til greina á 
ódýrara íbúðarhúsnæði.
Verð: 38 millj. 

Glæsilegt einbýlishús í litlum 
byggðarkjarna í Ölfusi til sölu!

Spöngin 37, 2. hæð. 112 Reykjavík
Sími 575 8585. Fax 575 8586

Sigrún Stella Einarsdóttir
Lögggiltur fasteignasali GSM 824-0610

Nesbrauð á Stykkishólmi er til sölu
Reksturinn er í eigin húsnæði á góðum og áberandi stað í bænum, rétt við tjaldstæðið. 
Góð veitingaaðstaða inni og einnig framan við húsið. Mikill ferðamannastraumur yfi r vor 
og sumartímann. Starfsemin er í 170,1 fm eigin húsnæði á horni Nesvegar og Aðalgötu á 
áberandi stað í bænum rétt við tjaldstæði. Húsnæði og allur aðbúnaður
hefur verið mikið endurbættur frá árinu 2005. Frábært tækifæri fyrir duglegt fólk, miklir 
möguleikar á aukinni framleiðslu. Möguleg skipti á íbúð í Reykjavík.
Allar nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu Fasteignamiðlunar Grafarvogs. 
sími 575-8585 og 824-0610.

Sími 575 8585 FASTEIGNASALAN ÞÍN

ÁHUGAVERÐAR EIGNIR Á WWW.FMG.IS 

www.fmg.is
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BÍLAR &
FARATÆKI

MJÖG GOTT EINTAK
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 
V8. Árgerð 2001, ekinn AÐEINS 72 
Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR. Verð 
1.580.000. Rnr.242808.Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16.
www.bilalif.is

PALOMINO F-829 RK árg 2006 með 
öllum aukabúnaði eitt af þeim flottari 
fleiri myndir inná bilas.is Bráðvantar 
á sölu húsbíla, hjólhýsi, fellihýsi og 
tjaldvagna inniaðstaða á meðan hús-
rúm leyfir.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

LMC MÜNSTERLAND 690MDK. Árgerð 
2007 Tilboðsverð 3.650.000.- Listaverð 
4.500.00 Það væsir ekki um neinn í 
svona húsi.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.

is

RENAULT MEGANE RS-turbo 225hp . 
Árg 2009, ekinn 13 þ.km, BENSÍN, 6 
gírar, glerþak Verð 4.290þ áhvl 2.900þ 
afb. 44þ Rnr.128644 Óskum eftir BÍLUM 
- HJÓLUM - FERÐAVÖGNUM á söluskrá 
okkar WWW.HOFDABILAR.IS

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Vegna góðrar sölu vantar okkur á 
skrá Pallhýsi, Hjólhýsi, Fellihýsi og 
Tjaldvagna, Skráið ferðavagninn frítt 
hjá okkur, Sendið okkur skráningar 
á 100bilar@100bilar.is eða í síma 
5179999, 100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Jeep Grand Cherokee Limited árg.‘01. 6 
cyl.4.0L.Ek.106þ mílur. Leðurinnrétting.
Flottur og góður jeppi. Verð 1.190.000.
Góður staðgr.afláttur. S. 696-6202

Til sölu Peugeot 206, ek.109þ km, í 
góðu standi. Uppl.í síma 8660471.

Mjög flottur Toyota Avensis EXE árg. ‚04 
sjsk., ek. 69 þús. sk. ‚11. Topplúga, leður 
og margt fleira. Tilboðsv. 1.750 þús. S. 
868 8498.

Hilux, disel. 150 þús.
Hilux doublecab árg. ‚91 Bilaður mótor 
annars í góðu lagi. S. 891 9847.

Toyota Corolla Xli, frábært eintak!Árg‘94, 
ek.135 þ.km,bsk. Tilboð óskast í síma 
896-3038

Toyota Rav4 VX ‚06 4x4 til sölu. Leður 
og rafm. í öllu. Uppítaka á ód. og/eða 
bein sala. Uppl. veitir Toyota - Kletthálsi 
- S. 570 5070.

VW Polo grænn að lit, árg‘98. Ek.80þ. V. 
190þ. Uppl í S. 866 6448

Til sölu skoda station árg 05 vel 2,0 
beinskiftur , dráttarkúla, skoðaður 11 
listaverð 1425 ásett 1190 þúsund upp-
lýsingar í síma 868 2352.

Toyota Hiace árg.00 langur, dísel, 
sjálsfsk. nýuppt, 5 dyra, verð 500þ. 
upplýs. s.892 5434

 7 manna Opel Zafira A Comfort 11/99, 
1,6 beinskiptur, einkabíll, ekinn 150 þ. 
Verð 360 þ. sími 8697399

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 512 4460.

KIA Sportage ‚99 og Peugeot 306 ‚98 til 
sölu. Uppl. í s 866 7511.

Mazda 626, árg‘00, 2l. diesel, svartur að 
lit. V. 250þ. Uppl í s. 866 6448.

 0-250 þús.

!!! lítið ekinn, ódýr !!!
peugeot 306 station árg ‚98 ekinn 
aðeins 123þús km, beinskiptur, álfelg-
ur, ásett verð 390þús, fæst á aðeins 
220þús stgr, bíllinn þarfnast lítilla lagf, 
uppl í s:659-9696

 250-499 þús.

TILBOÐ 390 ÞÚS!!!
Skoda Oktavia 1,6 árg‘99 ek.150 
þús,cd,nýleg tímareim,bíll í góðu standi 
og eyðir litlu! listaverð um 550 þús 
TILBOÐ 390 ÞÚS! s. 841 8955.

Opel astra 1,6 16v station árg‘99 ek.170 
þús,beinskiptur,með skoðun, heilsárs-
dekk, listaverð 380 þús TILBOÐ 270 
þús!! s.841 8955

 500-999 þús.

Nissan Micra árg. 2003. Ek. 118 þ. km. 
Nýskoðaður. Verð 695 þús. Uppl. s. 
699-8741.

 1-2 milljónir

TIL SÖLU Mercedez-Benz 350 SLC árg. 
1972 Af sérstökum ástæðum er þessi 
glæsilega fornbifreið til sölu. Ekinn 
aðeins 100.000 km, ríkulegur aukabún-
aður, leðuráklæði, sóllúga. Þjónustubók 
frá fyrsta degi! Verð 9000 EUR Uppl. 
síma +46 737 186 911.

Toyota Yaris DÍSEL.2006 ek.57þ.
verð1690þ.ákv 1425þ ísl.upplý í síma 
8202616

 2 milljónir +

Glæsilegur Range Rover Sport 2007 til 
sölu. Ekinn 54 þ., áhv. 2,6m. Verð 7,2. 
Upplýs. í síma 894 8888.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

Staðgr.250kr
Vantar bíl, má þarfnast lagfæringar. 
Borga allt að 250 þús. Skoða allt. S. 
857 9326

Óska e.að kaupa 48volta hleðslut.
f.lyftara. Einnig not.lyftara/diesel/rafm. 
Uppl.s.8660471

!!! 0-200þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-250 
ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl 0-250 þús stgr! helst ekki 
eldri en ‚98 má þarfnast lagfæringa 
s.691 9374

 Jeppar

Toyota Land Cruiser 100 VX Diesel 
03.2006, ekinn 85 þús,7 manna, silfur-
grár, ljóst leður, sóllúga, krókur, motta 
í skotti. Engin skipti Verð: 7.000.000 
staðgreitt. Sími 843-5501

Jeppakarlar og aðrir 
sterkir karlar

4X4 Chervolet vél, bein innspýting, 
altanotor, startari og stýrisdæla fylgja. 
Uppl s. 664 1141

 Sendibílar

Leigð‘ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

 Vörubílar

Varahlutir -Varahlutir
Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir vara-
hlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og 
vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervör-
ur, áratuga reynsla S: 897-1050 -696-
1050. okspares.os@simnet.is

 Mótorhjól

Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít 
númer, Vökvastýri, 70hp, verð 2.590 
þús Sjá www.motorhjol.net, nánari 
upplýsingar í 824 6600.

Honda Crf Smaal weel árgerð 2007 
mjög lítið notað. staðgreiðsluverð 470 
þús. Uppl. s. 8221920

Harley Davidson V-Rod 100 ára afmæl-
isútgáfa.Eins og nýtt,of mikið af auka-
hlutum til að telja upp. V.2.1 millj. S. 
898 6766

HONDA GOLDWING „06 (07) mikið 
króm og aukahl, engin sk 3,8 milj uppl 
í GSM 6980700

Yamaha XT660R 05 ek.9Þ Fullbúið 
ferðahjól í toppstandi http://www.
dmfi.is/til_solu.htm S:617 6031

 Kerrur

Íslensk smíði
Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“ dekk. 
Verð frá 182.000 7% afsl. til 1.maí 
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 894-
5111

Álkerra heildarþyngd 750 kg. Burðargeta 
628 kg. Verð 165.035 kr. www.topp-
lausnir.is s:898-7126

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Bátar

Rafmagnsfæravindur frá Oilwind teg. 
03-16. SENSON ehf. Sími 511-1616. 
senson@senson.is

Yamarin 59C Skemmtibátur 100 hest-
afla Yamaha mótor. Í toppstandi og á 
gamla genginu. Virkar vel bæði á vatni 
og sjó. Kerra fylgir. Verð: 4.3m Stgr. 
Ekkert áhvílandi. Engin skipti. Uppl. í 
síma 860-7900

Handfærarúllur
BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 
553 3311 www.sjo.is

Koparskrúfur beint frá framleiðanda 
oskar@somiboats.is eða 004670405 
1340

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

Sumardekk 225/45R 17 til sölu Mjög 
lítið notuð Continental SportContact 2 
sumardekk til sölu. Stærð 225/45R 17 
Upplýsingar í síma 8960312

 Varahlutir

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


