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Fasteignasalan Miklaborg býður upp á nýjung í 
sölu fasteigna sem þeir nefna Innlit. Innlit felst 
í því að seljendur fasteigna fá tækifæri til að 
kynna eign sína í gagnvirku vefumhverfi þar 
sem sýndar eru atvinnuljósmyndir af fasteign-
inni ásamt grunnmyndum. 

Innlitin verða til sýnis fyrir kaupendur á vefslóðinni 
www.miklaborg.is og verða mjög aðgengileg þar sem 
notendur geta flutt sig úr einu rými húsnæðisins í 
annað og skoðað einstök rými út frá ýmum sjónarhorn-
um. Samhliða því sem kaupendur klikka á ljósmyndir 
birtast upplýsingar á grunnmyndinni um hvar þeir eru 

staddir hverju sinni út frá grunnteikningu eignarinnar. 
Hugsanlegir kaupendur geta því „gengið“ um eignina 
og skoðað hana nánast eins og þeir væru á staðnum.

Helstu kostir þessarar nýjungar er að auðveldara er 
fyrir kaupendur að átta sig á möguleikum viðkomandi 
eignar og hvernig hún hentar þeim út frá fjölskyldu-
stærð, skipulagi og öðru. Einnig getur verið gott að 
skoða eignina með þessum hætti á netinu eftir að farið 
hefur verið á staðinn í eigin persónu, áður en endanleg 
ákvörðun er tekin um kaup.

Fasteignasalan Miklaborg býður þeim seljendum 
sem skrá eign sína í einkasölu fyrstu viku júlímánað-
ar, ókeypis innlit, grunnmynd af eigninni og atvinnu-
ljósmyndun.

Fólki auðveldað að skoða 
fasteignir á vefnum

Ýmis sjónarhorn á sömu rými eru sýnd á svokölluðu „innliti“ sem Fasteignasalan Miklaborg býður upp á á vef sínum. Ásamt því er 
sýnt á grunnmynd af eigninni hvar skoðendur eru nákvæmlega staddir hverju sinni.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

mjög góð 4ra herbergja íbúð á 
efstu hæð í góðu ölbýli ásamt 
stæði i bilageymslu. Íbúðin er á 
tveim hæðum og er möguleiki á 
að herbergi séu ögur. Endurnýj-
uð og góð eign.  Verð 31 millj.
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
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Guðmundsson,
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Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
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Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
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Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

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

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Miklaborg kynnir með stolti Innlit
Byltingarkennd nýjung á fasteignamarkaðnum

Innlit í eignina á sjónrænan hátt

Grunnmynd eignar með fermetratölu rýma

Kynntu þér möguleika eignarinnar til fulls

Vafraðu um eignina eins og þú værir að skoða hana á staðnum

Atvinnuljósmyndun innifalin við skráningu eignar í einkasölu

Smelltu á myndirnar á netinu og farðu úr einu rými í annað!

Skoðaðu Innlit á www.miklaborg.is
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Við bjóðum þig velkomin í Innlit  

Miklaborg býður öllum sem 

skrá eign sína í einkasölu 

í fyrstu viku júní mánaðar 

ókeypis þátttöku í Innliti!

Skoðaðu Innlit á www.miklaborg.is

Margfaldaðu sölulíkur eignarinnar!

Smelltu á örvarnar og flakkaðu um eignina.

Smelltu á kallinn og snúðu þér við og 
skoðaðu eignina frá öðru sjónarhorni.

Hafðu samband við sölumenn Mikluborgar 
og sjáðu hvað við getum gert fyrir þig. Innlit 
er fyrir alla, líka þig!
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VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

SUMARTILBOÐ - GESTAHÚS 24 m²

Íslensk framleiðsla, fullbúið að utan, 
fokhelt að innan, einangrun í gólfi.
Sjá nánar á heimasíðu: www.volundarhus.is 

Fullt verð 2.900.000 kr

Tilboðsverð 2.600.000 kr 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5 m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

SUMARTILBOÐ 
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/

1
0

-0
8

kr. 359.000,- án/fylgihluta
kr. 389.900,- m/fylgihlutum

Úrvals pallaefni og undirstöður á 
vortilboði. Sjá nánar á heimasíðu:

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

40 % afsláttur af 
heimsendingu á 
GESTAHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

kr. 329.000,- án/fylgihluta
kr. 339.000,- m/fylgihlutum



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

Höfum kaupanda að 
góðri íbúð á 30 millj. stgr.

Leitum að einbýlishúsi í 
skiptum fyrir tvær eignir

Höfum kaupanda að 
einbýli í Garðabæ

Óskum e ir einbýli í 101

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk

Fremri í atvinnufasteignum | S: 590 7600

Fasteignasala • Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is

Aðalheiður Karlsdó r
lögg. fasteignasali
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FURUGRUND, KÓPAVOGUR,
þ.e. 4ra herbergja íbúð á 1. 
hæð, herbergi í kjallara með 
aðgangi að snyrtingu. Íbúðin 
skiptist í hol, eldhús, tvö svefn-
herbergi, flísalagt baðherbergi 
og stofu og borðstofu. Nýlegt
parket. Suður svalir. Verð 17,9
millj.

GARÐABRAUT, AKRANES, þ.e. 
góð 3ja herbergja 92 fm. íbúð 
í fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í 
hol, tvö dúklögð svefnherbergi, 
eldhús með góðri innréttingu,
baðherbergi og stofu með út-
gengi á svalir. Góð staðsetning.
Verð 13,1 millj.

GNOÐARVOGUR, REYKJAVÍK,
þ.e. Mjög góð sex herbergja
145 fm. sérhæð auk 74 fm.
bílskúrs með geymslukjallara.
Íbúðin skiptist í foratofu, hol, 
eldhús, stofu og borðstofu,
þvottaherbergi, fjögur svefnher-
bergi, og baðherbergi. Skipti.

HEIÐDALSHÚS, EYRARBAKKA, 
þ.e. einbýlishús á einni hæð, 
136 fm. ásamt 24 fm. bílskúr
Eignin skiptist í forstofu, 
hol, þvottaherbergi, eldhús,
snyrtingu, fjögur svefnherbergi, 
stofu og borðstofu, og baðher-
bergi. Parket á gólfum. 

HRINGBRAUT, REYKJANESBÆ, 
þ.e. 96 fm. björt og góð efri 
hæð í tvíbýli. Húsið er klætt með 
álklæðningu. Eignin skiptilst
í forsofu/hol, eldhús, stofu, 
baðherbergi og þrjú svefnher-
bergi. Parket á gólfum. Skipti
möguleg á eign í Rvík. Verð 
12,9 millj.

HVASSALEITI, REYKJAVÍK, 
þ.e. mjög góð 4ra herbergja 
endaíbúð á 2. hæð í góðu 
fjöleignarhúsi. Eignin skiptist í 
hol, eldhús, stofu og borðstofu
með útgengi á suðursvalir, tvö
svefnherbergi, baðherbergi og
hjónaherbergi. Verð 22,3 millj. 

HVASSALEITI, REYKJAVÍK, þ.e. 
mjög góð 162 fm. efri sérhæð
auk 25 fm. sérbyggðs bílskúrs 
á þessum frábæra stað. Eignin
skiptist í gestasnyrtingu, hol, 
herbergi, stofu og borðstofu,
eldhús, þrjú svefnherbergi og
nýtt baðherbergi. Sérþvotta-
herbergi. 

LJÁRSKÓGAR, REYKJAVÍK,
þ.e. mikið endurnýjað 270 fm. 
einbýlishús á tveimur hæðum 
auk tvöfalds bílskúrs m/gryfu.
Eignin skiptist í forstofu, hol, 
stofu og borðstofu, eldhús 
þvottaherbergi, sex svefnher-
bergi og tvö baðherbergi. Skipti 
möguleg.

LYNGMÓAR, GARÐABÆ, 
þ.e. mjög góð 74,1 fm. 2ja 
herbergja íbúð á 3. hæð 
með glæsilegu útsýni auk 
bílskúrs. Eignin skiptist í hol,
baðherbergi, stofu, yfirbyggðar 
svalir, eldhús, þvottaherberg og
svefnherbergi. Skipti á stærri 
eigní lyftuhúsi.

SUÐURHÚS, REYKJAVÍK.
Verulega góða 67,6 fm.neðri 
sérhæð með sérinngangi og
sérbílastæði með frábæru
útsýni. Skiptist í forstofa, 
forstofuherbergi, eldhús,
stofu og borðstofu, útgengi út
á sérverönd, baðherbergi og
hjónaherbergi. Flott eign.

TJARNARGATA REYKJAVÍK,
þ.e. stórglæsileg 100 fm. íbúð 
á 1. hæð í fjöleignahúsi. Eignin
skiptist í hol, stofu og borðstofu, 
opið glæsilegt eldhús, tvö
svefnherbergi, stórglæsilegt 
baðherbergi, Parkett og flísar á 
gólfum. Glæsieign.

TORFUFELL, REYKJAVÍK, þ.e.
góð 56,8 fm. 2ja herbergja íbúð
á 2. Hæð. Eignin skiptist í hol,
baðherbergi, svefnherbergi,
eldhús með góðri innréttingu
og parketlagða stofu. Verið er 
að taka húsið í gegn að utan 
og verður það klætt. Verð 13,9 
millj.

FREYJUGATA, REYKJAVÍK.
þ.e. tvær íbúðir annars vegar 
um 120 fm sérhæð á 1. hæð
og hins vegar 46 fm. íbúð í 
kjallara. Eigandi leitar að góðu 
einbýlishúsi miðsvæðis í Reykja-
vík í skiptum fyrir íbúðirnar. 
Staðgreidd milligjöf fyrir réttu
eignina. 

FRÓÐENGI, REYKJAVÍK. Mjög 
góð 5-6 herb. 145 fm. íbúð á 
tveimur hæðum ásamt 24,5 
fm stæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í forstofu, hol, stofu,
baðherbergi, eldhús, fjögur 
svefnherbergi, snyrtingu og 
tvennar svalir. Glæsilegt útsýn. 
Skipti.

BERJABRAUT 18, KJÓSAHREPPUR, þ.e. svo til nýr 
fallegur fullbúin 100 fm. heilsársbústaður á tveimur
hæðum við Háls í Kjósinni. húsið er allt hið vandaðasta
að utan sem innan. Mjög falleg staðseting við 
Hvalfjörðinn. Glæsilegt útsýni. Ýmis skipti.

Skipholti 50b • 105 Reykjavík • Sími 511 2900
Jón Briem lögg. fasteignasali • Opið virka daga frá kl. 9–18

STAMPAR, KJÓSAHREPPUR, þ.e. 65 fm sumar-
bústaður á einni hæð á leigulóð til 25 ára með 
stórkostlegu útsýni yfir Hvalfjörðinn. Bústaðurinn
skiptist í forstofu, stofu, þrjú svefnherbergi, eldhús og
baðherbergi. Ýmis skipti möguleg.

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

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s



 31. maí 2010  MÁNUDAGUR12

BÍLAR &
FARATÆKI

 Suzuki Boulevard 800 árg 2006 ekið 3 
þús komdu og skoðaðu hjólið hér hjá 
okkur sjá myndir www,bilasalaislands.
is Verð 990.000.- uppl S 510-4900

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Einn tveir og....
DUCATI SUPERSPORT 750 SS. Árgerð 
1999, ekið 19 Þ.KM, 5 GÍRAR. Skipti 
möguleg á bíl! Lánamöguleikar! Verð 
680.000. Rnr.242516

Þessi vinnur með þér!!
VW TRANSPORTER DOUBLE CAB TDI 
AUTOMATIC. Árgerð 2001, ekinn 171 
Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSKIPTUR. Ný-skoð-
aður 2011. Verð 1.280.000. Rnr.112940

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16.
www.bilalif.is

Vááá 400 HÖ m.öllu
PONTIAC GTO COUPE ‚05 ek.25 þ.km 
V.4,9 Tilboð kr.3,9 Lán kr.3,1 Bílasala 
Reykjavíkur www.br.is Bíldshöfði 10 
- Sími 587 8888 -

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Nissan Patrol GR 35“ Breyttur, 2/2008, 
ekinn 35 þ.km, leður, sóllúga ofl. Verð 
7.490.000.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

NISSAN ALMERA ACENTA Árgerð 2004. 
Ekinn 102 þ.km Verð kr. 1.450.000.

MMC PAJERO SPORT GLS 3000 
Árgerð 2005. Ekinn 98 þ.km Verð kr. 
2.450.000

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

CAMPIONE ALLANTE S 505 . Árgerð 
2007, ekinn 40 klst snilldar bátur með 
öllu hnébretti tuðra til að draga og 
spotti til að draga Sjóskíði og 4 björg-
unarvesti Verð 3.490.000. Rnr.132462

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

SUBARU LEGACY SPORT WAGON. 
Árgerð 2006, ekinn 85 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 2.780.000. Rnr.151206 
Skoða skipti á ódýrari og dýrari

ARCTIC CAT 500 4X4 AUTO. Árgerð 
2010, nýtt hjól, Verð 1.980.000. 
Rnr.129909 Skoða skipti á ódýrari og 
dýrari

FORD MONDEO GHIA STATION. 
Árgerð 2005, ekinn 102 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Leður, Verð 1.980.000. 
Rnr.129900 Skoða skipti á ódýrari/
dýrari

NISSAN PATROL GR 38“. Árgerð 1999, 
ekinn 201 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 
1.980.000. Rnr.129986 Skoða skipti á 
ódýrari og dýrari

FORD E250 ECONOLINE Með svefn-
aðstöðu. Árgerð 2000, ekinn 60 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Tilboðsverð 1500 
þús. . Rnr.151194

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Sumartilboð í aðeins örfáa daga á þess-
um stóru og rúmgóðu 50cc vespum á 
16“ dekkjum með racing kveikju CDI. Í 
tveimur litum, rauðum og bláum. Verð 
nú 298 þús. áður 329 þús.

Sumartilboð í öráa daga á þessum 
frábæru 50 cc vespum 50‘Look. Sem 
slógu svona rækilega í gegn í fyrra. Búið 
að setja í þær racing kveijku CDI. Til í 
svörtu og beinhvítu. Verð nú 278 þús., 
áður 298 þús.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum

Toyota Land cruiser 120 LX „35, árg. 
5/2007, ek. 51þús.km, sjálfsk, „35 
breyttur, rafmagn, dráttarbeisli, CD, 
omfl, Topp eintak og lítur út sem nýr!, 
Ásett verð 7290þús.kr, Er á staðnum.

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

Grand Cherokee Limited ‚02 ek. 115 þ. 
mílur. Sk. ‚10. Áhv. 1040 þ. Afborgun 
28 þ. Ath. öll skipti. Verðh. 1350 þ. S. 
899 9799.

96 model. Cummings diesel. 4x4. Með 
krókheysi. Verd 900 +vsk. Uppl. í S. 
864 3898

Til sölu WV Polo árg. 1996 ek. 134 þús. 
3ja dyra, beinsk. sk. ‚11 toppbíll Verð 
240 þús. gsm 868 2352.

VW Polo árg.‘00 ek. 170 þús., bein-
skiptur, 1000cc. Skoðaður 2011. Sími 
866-6820

Toyota Corolla 4wd árg. 91-92. ekinn 
198.000. Nýskoðaður, nýtt pústkerfi 
og dráttarkúla. Verð 230 þ. Uppl. í 
862 8551

Chevrolet Lacetti SPORT árg. ‚05. Uppl. 
í S. 862 2249

Glæsilegur svartur Benz E500 Avant 
árg‘03 V. 3,9m. Uppl í s. 824 4485 & 
vvg@internet.is

Til sölu góður byrjanda-kajak. Þurrgalli, 
svunta, vesti og árar. V 130þús. Uppl. í 
s 698 4678

 2 milljónir +

Toyota Highlander glæsilegur fjór-
hjóladrifinn lúxusbíll með HYBRID vél 
sem eyðir um 40% minna eldsneyti 
en Toyota Landcruiser og aðrir sam-
bærilegir bílar. Eigum eitt sýningar-
eintak með 3ja milljón króna afslætti. 
Útvegum fólksbíla, jeppa og pallbíla 
frá öllum helstu framleiðendum á betri 
verðum. Islandus automunda.com Sími 
552 2000.

 Bílar óskast

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

CGolf, Polo, Micra eða 
Lancer óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast lag-
færinga. Uppl. 772-5450

Hef allt uppí 300þús í flottum alvöru 
pappírspeningum sem ég er tilbúinn til 
að láta fyrir góðan bíl. Skoða allt. Uppl í 
síma 898 2733.

 Jeppar

ÓDÝR DÍSEL JEPPI
Galloper árg.‘98, 7 manna, dísel turbo 
intercooler, kerrutengi, óbreyttur, sjsk. 
Gott stgr. verð. Uppl. í s. 891 9847

 Pallbílar

Toyota Tacoma 4x4 Doublecab. Eigum 
sýningareintak með 2ja milljón króna 
afslætti. Vel búinn með dráttarbeisli, 
ljóskösturum, leðuráklæði, lituðu gleri, 
geislaspilara, fjarstýrðum samlæsingum, 
og rafmagni í öllu. Útvegum fólksbíla, 
jeppa og pallbíla frá öllum helstu fram-
leiðendum á betri verðum. Islandus 
automunda.com Sími 5522000.

 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

 Reiðhjól

Til sölu rafmagns reiðhjól 26“ 24 volt, 
nýtt og ónotað. V. 80 þ. Uppl í s. 863 
5294

 Kerrur

Íslensk smíði
Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“ 
dekk. Verð frá 182.000.- 750kg. B.geta. 
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 894-
5111

Fjórhjólakerra Galvanhúðuð kerra 
fyrir 1 fjórhjól. Rennur eru stillanleg-
ar eftir hentugleika-heildarþyngd 450 
kg-burðargeta 300 kg-dekk „8 Verð 
kr. 101.000,- Lyfta.is-Njarðarbraut 3-
Reykjanesbær-Sími 421 4037-www.
lyfta.is

Álkerrur frá HUMBAUR, heildarþyngd 
750 kg. Verð frá 165.035 kr. www.
topplausnir.is Bjóðum raðgreiðslur. 
Topplausnir ehf. Lyngás 8, Garðabæ 
s:898-7126

 Fellihýsi

Colemann Cheyenne 03 10fet fortjald 
markísa sólarsella og fl aukahl,Uppl í 
7775041

 Pallhýsi

Notað Pallhýsi til Sölu
Sun-lite Skyhawk árg 2006 Passar á 
alla pallbíla. 7 feet, Ísskápur, Eldavél, 
Miðstöð, Kaltvatn. 12V/230V. Myndir 
á www.pallhysi.is Uppl. í síma 849 
2220.

 Vinnuvélar

Til sölu 30 tonna beltavél ‚98 ek. ca. 
6500 tíma. Einnig hjólavél, Komatsu 
150 árg. ‚91. Nýlegur mótor.S. 892 
5309.

 Lyftarar

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

 Bátar

Til sölu


