


















































































Nýjir 2006 Jeep Grand Cherokee CRD
Með nýrri 3,0 L Benz Dísel vél sem eyð-
ir 10,2 L á 100 km. Limited útfærsla með
öllu sem hægt er að fá í bílinn. Fjórir lit-
ir til á lager. Sýningarbílar á staðnum.
Okkar verð: 5.490 þús. en á gamla geng-
inu.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Ódýri húsvagnamarkað-
urinn auglýsir:

Getum útvegað 1stk nýtt Hobby Land-
haus UML árg. 2006 á ótrúlegu verði
núna. Aðeins kr. 2.7 millj. Öll Hobby á
frábæru verði. Gerum sölutilboð í flestar
gerðir hjólhýsa. 10-20% útborgun, rest á
8 árum. Nýjir húsvagnar á verðir not-
aðra. Vinsamlega leitið upplýsinga.
Vagnasmiðjan - Húsvagnar ehf. Elds-
höfða 21 Rvk. S. 587 2200 / 894 6000.

Vagnasmiðjan - Húsvagnar
ehf

Eldshöfða 21, 112 Reykjavík
Sími: 587 2200

Góður bíll!!
Til sölu Opel Vectra 1.6 ‘99 ek. 92 þús.
Geislasp., rafm í rúðum, speglum. Leð-
urklætt aðgerðastýri og gírstöng Flottar
17” álfelgur á low profile fylgja. Einnig
ný nagladekk á álfelgum. Verð 690 þús.
Glæsilegur bíll. Upplýsingar í síma 821
8333.

Toyota Corolla árg. ‘96, ekinn 170 þús.
km. Nýskoðaður, vetrar og sumardekk.
Verð 290 þús. Uppl. í síma 856 4446.

100% Eintak
Toyota Yaris 1.0 nýskr. 11/2000, ekinn
123 þ. km, CD, 5 dyra, 5 gíra, góður og
flottur bíll. Verð 640.000. Uppl. í s. 899
3939.

Citroen Berlingo van, 6 hurða, lúga á
toppi, 2/2003, ek. 76 þús., nýskoðaður
‘07. Ásett verð 890 þús. Tilboð 690 þús.
Möguleiki á allt að 100% láni. S. 691
4441.

Leitin að nýjum bíl hefst á www.is-
landus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefn-
um okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjara-
kaup í Bílabúð eða reyfarakaup á Bíla-
Uppboði Islandus.com. Sími þjónustuv.
552 2000 og netspjall við sölumenn er
á www.islandus.com.

Ford Escape XLT Litli jeppinn frá Ford.
Næstum nýr Ford Escape XLT með 3ja
lítra vél 200 hestöfl, sjálfskiptur, topp-
grind, loftkæling og fleira. Allt að 5 ára
ábyrgð og bílalán. Auk þess að bjóða
lægsta verðið bjóðum við umfangsmeiri
og lengri ábyrgð en umboðið. Af hverju
sætta sig við aðeins tveggja ára ábyrgð
þegar allt að 5 ára ábyrgð fæst hjá Is-
landus.com. Kíktu á úrvalið á Is-
landus.com á netinu eða hringdu í þjón-
ustuver síma 552 2000. www.is-
landus.com

suzuki jimmy 7/2005 ek 22 þús 3 dyr
4x4 silvurgrár cd rafdrifnar rúður og
speiglar samlæsingar ásett verð 1490
þús Tilboð 1290 b.lán 990 þús 15 per
mán skoða skipti 6914441

100% Lán 100% Lán 100%
GMC 1500 Sierra árg 2005 ekinn 55Þ
km.einn með öllu.Verð 3,200.Fyrsta
greiðsa í mai S :898-2111.

!!!!!!Tilboð!!!!!!
Suzuki Vitara 1.6 nýskráður 7/1998, ek-
inn 137 þ., krókur, rafm. í rúðum. Sk. ‘07.
Ásett verð er 600.000. En nú verð
450.000 stgr. Uppl. síma 899 8789.

7 manna jeppi
Nissan Terrano II SLX ‘96, 7 manna,
breyttur 33”, ný dekk 32”. Nýtt púst,
spindilk., rafg., ek. 150 þús., d.blár, bens-
ín, beinskipur. Áhv. kr. 280 þús. Mánað-
arleg afb. 19 þ. Verð 590 þús. Til sýnis
Bílabankanum Eirhöfða. Uppl. í s. 896
0036.

Skoda Felicia árg. ‘98. Uppl. í s. 893
3861.

VW Golf 2000cc, GTi, ýmsir aukahlutir,
Remus kraftpúst, k&n loftsía og einnig
17” felgur, seljast sér eða með. Uppl. í s.
661 8260.

Toyota Corolla 1300 Xli Special Series
‘95. Ek. 103 þ. Sk. ‘07. 5 dyra, bsk., reyk-
laus. Sumar- og vetrard. fylgja. 330 þ.
stgr. S. 662 0600.

Honda Civic 1,4 árg. ‘97 til sölu. Rauð
með topplúgu. Sk. ‘07. Tilboð óskast. S.
694 1055 eftir kl. 15.

Til sölu Suzuki Grand Vitara árg. 2005,
ek. 4 þús. km. með leður- og viðarinn-
rétttingu, vind- og varadekkshlíf, heils-
árs- og sumardekk, dráttarkrók ofl. Uppl.
í síma 894 8565.

VW Polo ‘96 árg., ökufær, þarfnast smá
lagfæringa. Nýtt; tímareim, bremsur,
sumardekk fylgja, ek. 188 þús., verð 50
þús. Uppl. í s. 849 0754.

Til sölu N.Sunny ‘95, ek. 155 þús. Sum-
ardekk fylgja. Geislaspilari. S: 864-0714.

MMC Pajero túrbó Diesel, árg. ‘88. Til-
boð óskast. Uppl. í s. 843 0561.

Til sölu Toyota Corolla GL, árg. 1992. Ek-
inn 140 þús. Sími 8972006

Til sölu Infiniti J30 árg. ‘93 ek. 80 þ.m.
Lúxus bíll sem þarfnast lagfæringa.
Uppl. í s. 869 0208.

Opel Astra station árg. ‘95, ek. 159 þús.,
dráttarkrókur. Upplýsingar í s. 896 4789.

Ódýr M. Benz E260 árg. ‘87, 4Matic, ssk.,
selst í því ástandi sem hann er í. Verð
150 þús. Uppl. í s. 892 2709 eftir kl. 17.

Nissan Micra ‘98. Ek. 82 þús. Beinsk.
Sumar- og vetrardekk. Í góðu standi.
Verð 200 þús. Sími 694 3016.

VW Polo ‘96, 4 dyra. Ek. 187 þús. Lítur
vel út, í góðu standi. Verð 140 þús. S.
849 1041.

Tilboð tilboð!!
Opel Corsa árg. ‘98, 5 dyra. Listaverð
320 þús. Tilboð 170 þús. S. 691 9374.

Volkswagen Golf árg. ‘97, 5 dyra ek. 160
þ. Gott eintak. Uppl. í s. 820 4543.

Audi A4 1,8 árg. ‘95, sjálfsk., svartur,
nýsk. ‘07, ek. 170 þ. Álfelgur, góðar
hljómgræjur. Verð tilboð 400 þ.engin
skipti S. 867 3680.

VOLVO 460 2.0i ssk. ‘96. Ek. 137þ. Fjar-
start, saml., ný tímareim, sumard. á álf.,
útv./CD, Góður bíll. Verð 300þús. S:
840-6647

350 þús! Opel Astra árg. ‘98, ek. 149 þ.
16” álfelgur. Venjulegt verð 550 þús. S.
862 2552.

VW Golf ‘99 ekinn 129 þús. Álfelgur og
mp3. Verð 440 þús. S. 864 3824 og 663
9388.

Tilboð! Renualt Megane árg.99, ek.59þ.
Verð 490þ. Sk.07 0 áb. Steinar 8203047.

Til sölu Toyota Corolla ‘96, skoðaður, ek-
inn 125 þ., ssk., skráður 4ra dyra. Góður.
Verð 300 þús. Sími 895 9415.

Til sölu Mazda 323 1300 ‘96, ek. 77.500.
CD og álfelgur. Frábær fyrsti bíll. Verð
300 þús. S. 845 4166.

VW Golf árg. ‘00 (11/99) comfortline.
Vínrauður. Beige að innan. Ek. 61 þús.
km. Ný sumard. á felgum. Toppbíll.
Reyklaus. Verð ca. 690 þús. S. 567 7768

Toppbíll!!!!! í Toppstandi!!!
Subaru Impreza WRX, árgerð 2004, ek.
41 þús. Eitt besta WRX eintak á landinu
sjón er sögu ríkari. Mjög hagstæðar af-
borganir. Verð 2 milj. Uppl. í síma 869
0280

Til sölu Benz c 200 kompressor 2001.
Ekinn 71 þúsund. Sjálfskiptur, 17” felgur
. Áhvílandi 1.525 þ. Ásett verð 2.390 þ.
S. 848 0944. & 866 6499.

Chrysler Town & Country 4x4 ‘01 Tilboðs
verð 2050 þús. Uppl. 894-6727

Toyota Avensis árg 2002, ekinn
105000km Mjög góður bíll. uppl. í síma
864 9101

Hyundai Santa Fe 4WD “05 2,7L Vél 16þ
km. 5.dyra.Fallega rauður S.8928949

Nissan Pathfinder off road skr. 10/2005
e. 9 þ. Gullfallegur og velbúinn bíll. Leð-
ur -topplúga- 7 manna. uppl. í síma
856-6772

Óska eftir grand cherokee limited ‘00-
’01 4.7l.Er með golf ‘98 1.6
ek.140þ+700þ pen uppl.í s.8490215

Vinnubíll óskast. Renault Kango eða
sambærileg týpa, á 0-200 þús. Uppl. í s.
823 4228.

Jeppaeigendur,
drullutjakkar, tilvalið að hafa í jeppanum
í ófærðinni. Vélaborg Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi) sími
414 8600 og Njarðarnesi 2 Akureyri sími
464 8600. Skoðið einnig úrvalið á vela-
borg.is

Jeep Cherokee 2,5 dísel. Árgerð ‘95. Ek-
inn 193 þús. 5 gíra. Toppbíll. Smurbók
frá upphafi. Mikið endurnýjaður t.d
hedd, ventlar, túrbína og startari. Við-
gerð upp á 320 þús. Verð 650 þús. Ath.
öll skipti. Uppl. í síma 820 7600.

Toyota 4 Runner 2.4 bensín. Árg ‘86. 35”
breyttur, góður bíll, sk. ‘07. Verð 150.000
stgr. Uppl. í s. 899 3939.

Ford Expedition 2003 5,4L, leður,
4xCaptain, 7 manna, bakksk., DVD,
toppl, ek. 89 þ. km. Ásett 3.900 þ. stgr.
3.350 þ. S. 860 9243.

Toyota Land Crusier VX dísel árg. ‘03, ek.
70 þús., 8 manna, leður, dráttarkrókur,
sumar og vetrardekk, loftpúðafjöðrun.
Toppeintak (frúar bíll). Verð 3.950.000.
Uppl. s. 894 1370.

Til sölu Ford 150 Lariat 5.4 Triton árg.
‘04, ek. 60 þús., leðurklæddur, fallegur
bíll. Verð 2.500 þús. stgr. áhvílandi 1.4
millj. Uppl. í s. 861 6131.

Til sölu Grand Cherokee Laredo árg.
2005, ek. 1500 mílur. Verð 3.390 þús.
Uppl. í s. 695 0555.

Mitsubishi L200 2.5TDI, ek. 163 þ. 35”
breyting. Raf.læsing aftan. 800 þús stað-
greitt. Engin skipti. Uppl. í s. 898 3244.

Toyota LandCruiser VX árg. ‘00, ek. 144
þús. 33” breyttur, stærri breytingin. Mjög
vel með farinn og góður bíll. Reyklaus.
Gott verð. Aukadekk. Skoðaður. Uppl. í s.
693 3811 & 892 3039.

Til sölu mikið yfirfarinn Ford F350 4x4
árgerð 90/91. Ný sprautaður 4 dyra, 6
manna. Windsor 351cub (5,8 l), 4 hólfa
blöndungur. Upptekin C6 skipting. Nýtt:
vatnskassi, altenator, geymir, 38” dekk,
16”x 12” felgur, brettakantar, hljóðein-
angrun, ryðvörn í gólfum. Burðargrind
fyrir pall sem gæti tekið tvo stóra snjó-
sleða. Mjög öflugur alhliða fjalla- og
ferðabíll. Hentar duglegum fjallamönn-
um. Sýni bílinn og tek á móti tilboðum í
síma 896 5009.

MMC Montero limited, árg. ‘03, ek. 70 þ.
km. 7 manna, svartur, leðuráklæði,
sjálfsk. Glæsil. bíll. Verð 2.900 þ. Uppl. í
s. 617 6491 & 821 2717.

Willys jeppi til sölu árg. ‘74, í sæmilegu
standi. Uppl. í s. 860 9014.

Toyota 4runner árg. ‘92, einn eigandi, sk.
Með öllu. Ásett verð 550 þús. Tilboð
óskast. Uppl. í s. 848 6958.

Til sölu Toyota Land Cruiser 90 VX bens-
ín, árg. ‘98, ek. 75 þús. Uppl. í s. 895
5494.

Til sölu Dodge Ram 1500 árg. 2002.
Loftpúðar að aftan og camper festingar,
ek. 40 þús. Áhv. 1,7 milljón. Verð 2,5
milljónir. Uppl. í s. 865 9119.

Pallbílar

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 
KL. 8–22

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

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

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



Til sölu Ford 350 Super Duty Lariat Lux-
ury árg. ‘05. Ek. 14 þús. Verð 3.690 þús.
Sími 892 5195.

Renault Mascott 160hö, lyftubíll árg. ‘05,
ek. 15 þ. Verð 3.750 þ.+vsk. S. 820
3283.

Renault Kangoo árg. ‘03, ek. 70 þús.
Bensín. Verð 900 þús. Uppl. í s. 695
3579.

Scania 113H 8x4 ‘89 með Palfinger
PK24.000 krana ‘96 m. föstum palli og
sturtupalli. Skiptibúnaður. Retarder,
smurkerfi o.fl. Getum útvegað þennan
bíl ásamt öðrum bílum og tækjum.
Heiði ehf. S. 696 1051

Hjólkoppar 15” - 22,5” fyrir flestar gerð-
ir stærri bíla. Heiði rekstrarfélag ehf. sími
696 1051.

Húsbíll með öllum þægindum til sölu
Ford Forest River SunSeeker LE. Árgerð
2005. Upplýsingar í síma 557 9229.

Til sölu Ducati Multistrata árg. ‘04
1000cc, ekið 5.200 km. Factory púst,
tölvukubbur, töskusett ofl. Nýyfirfarið af
verkstæði. Verð 1.550.000. Uppl. í s. 825
6103.

Suzuki RM-Z 250 4 stroke, skrd. 03/’05.
Ek. ca 30 tíma. Galli getur fylgt. Uppl. í s.
899 4923.

Kawasaki KLX 365 ‘99. Frábært fyrsta
hjól, helling af aukahlutum. S 6981837

Til sölu Yamaha V-Star 650 nýskr.
23.05.’05 ek. 2650 m. Verð 800 þús.
Uppl. í s. 895 5494.

Til sölu Ski Doo MXZ 700 árg. ‘00, ek. 4
þ.m. Ásett 450 þ. Tilboð óskast í s. 869
0208.

Til sölu Polaris XLT touring snjósleði árg.
‘99, ekinn aðeins 1.000 mílur, lítur út
sem nýr. Frábær ferða og fjölskyldusleði.
Verð 440 þús. Uppl. í s. 858 8864.

Til sölu ný bílaflutninga kerra með sturt-
um og talíu. Uppl. í s. 860 6028.

Mjög gott Conway Cruiser til sölu. Verð
150 þús. Uppl. í s. 897 4230.

Gerni 400GTA 200 bör, 930l/klst. Aðeins
kr. 99.900 án vsk. kr. 124.376 m. vsk.
Jötunn Vélar ehf. Austurvegur 69 Selfoss
s. 480 0400. www.jotunn.is.

Bobcat jarðvegsþjöppur
Bobcat jarðvegsþjöppur og hopparar fyr-
ir lagnaskurði BC90W, 90kg þjappa, kr.
187.500- án vsk BR72, 72kg hoppari, kr.
213.500- án vsk Vélaborg Krókhálsi 5F,
(gengið inn frá Járnhálsi) sími 414 8600

Til Sölu JCB skotbómul liftari 3,5 tonn
árgerð 1995, keyrður 5400 tíma uppl. í
síma 8994857

Til sölu Volvo hjólavél árg. apríl 2005 ew
160b, mjög vel útbúin vél notuð aðeins
rúma 700 tíma. Einnig fleigur msb 450
árg. 2001, mjög lítið notaður. Selst sam-
an eða í sitthvoru lagi, verð 9,6 +vsk. fyr-
ir vél og fleig. Uppl. í s. 894 7000.

www.midlarinn.is auglýs-
ingavefur

Grásleppuleyfi, net, bátar, spil, fiskikör,
færibönd, fiskvinnsluvélar, siglingatæki,
fiskilínur, Sími 8920808 og midlar-
inn@midlarinn.is midlarinn@midlarinn.is

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

Aðalpartasalan s. 565
9700

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

Bílapartar ehf. Sími 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 bilapartar@bilapart-
ar.is

Varahlutir í vörubíla. Fjaðrir, dekk, ný og
sóluð, felgur og ýmsir notaðir hlutir.
Heiði rekstrarfélag sími 696 1051.

Fyrirliggjandi stigar og handrið tilbúið til
uppsetningar. Ál, stál, gler, tré, plast og
ryðfrítt, einnig sérsmíði og uppsetning.
Stigalagerinn Dalbrekku 26 s. 564 1890.

Comet háþrýstidælur
margar gerðir, verð frá kr. 10.347- m/vsk.
(mynd 26.390- Comet 1350 classic)
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

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.

Frábært verð 45.000 m. vsk. Kisturnar
eru 190x69x88. Kisturnar eru úr stáli og
koma með öllu. Upplýsingar í síma 587
2470 www.bos.is

Barnaafmæli 600kr! Samloka, gos, terta,
dúkur, sér-salur, dvd/videó. Harry Potter
veisla fyrir 12 börn 7.400 kr. Quiznos
577 5775.

Vídeóspólur til sölu, aðeins 390 kr. Yfir
400 titlar. Sælgætis og Vídeóhöllin,
Garðatorgi 1.

Nuddbaðkar 170x70cm, hvít baðinnrétt-
ing með ljósakappa og ítalskur borð-
stofuskápur í 3 einingum. Uppl. í s. 565
5368 & 662 4850.

“Be Wilde” Postman Bag Red. Verð
18.900 kulusukart.com. S. 893 6262.

Eldhúsinnrétting,ofn,hellu-
borð,vifta,vaskur og blöndunartæki fást
ódýrt gegn því að vera tekin niður.
Kr.200,000. 4ára og lítið notuð.
uppl.899-0403.

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

Aragon 8008 dual mono kraftmagnari
og Aragon 28k formagnari til sölu. Verð
140.000. Uppl. í s. 896 1200. Einnig 28”
Grundig Elegance sjónvarp, verð 25.000.

Til sölu MARANTZ surround magnari og
Paradigm hátalarar lítið notað,
S:8228989.

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

Europrisdewalt borð og Gereftssög til
sölu, 533 3366, Europris.

Höfum aldrei haft eins mikið úrval af fal-
legum leðurjökkum. Herrafataverslun
Birgis.

Nýjar vorvörur. Ralph Lauren, Laugavegi
40

Útivistarvörur eru fermingargjafirnar í ár.
Útilíf

Silkivendir 999 kr. Blómaval

Fallegar vorvörur. Velkomin. Herrafata-
verslun Birgis.

Velkomin. Hafið Blá veitingastaður við
Ósa Ölfusár. Sími 483 1000.

Gefðu fermingargjöf sem endist árum
saman. Gefðu útivistarvörur. Útilíf

Útsölumarkaður, Rjúpnasölum-1. Opið
frá 12 til 18. Hnokkar og Hnátur.

Fermingarboðskort. Filmur-og-framkoll-
un.is

Soldis auglýsir. Sumarblóm- ný sending.
Soldis er í Blómavali Skútuvogi.

Bara flott gleraugu, Sjáðu Gleraugna-
verslun Laugavegi-32.

Europris, páskavörurnar komnar, mikið
úrval, Europris.

Túlípanaveisla 10 stkykkja búnt á aðeins
kr. 599. Blómaval

Nýja línan frá Pilgrim er komin í Skart-
húsið

Mikið úrval af fermingarskartgripum og
fermingarhönskum. Skarthúsið Lauga-
vegi.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, flutnings-, stiga-
gangaþrif og teppahreinsanir, bónvinnu
og gluggaþvott. Uppl. í s. 578 1450 eða
senda fyrirspurnir á nostra@nostra.is

Tek að mér ræstingar í heimahúsum. Er
reyklaus, ábyggileg og vön. S. 869 7241.

Trjáklippingar, fellingar. Vandlátir velja
fagmennsku og vandvirkni. Garðyrkju-
fræðingur. S. 843 9058.

Bókhald. Bókhaldsþjónusta, laun, skatt-
framtöl. Sveinbjörn, s.: 898 5434, net-
fang: svbjarna@simnet.is.

Framtal 2006
Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og selj-
endur fasteigna. Sæki um frest. Vönduð
vinna. Einnig opið um helgar. Framtals-
þjónustan, s. 533 1533.

Viðskiptafræðingur aðstoðar við fram-
talsgerð. Löng reynsla - vönduð vinnu-
brögð. Uppl. í síma 517-3977

Framtalsþjónusta HR. Einfalt framtal kr.
2.700. Tímapantanir í s. 663 4141.

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

Móðuhreinsun glerja &
háþrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna allt að 100%
hreinsun. Móðuhreinsun, Ólafur í s. 860
1180.

Glerjun og gluggaviðgerð-
ir!

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Get bætt við mig verkum. Þakviðgerðir,
gluggaskifti, smíði sólpalla, skjólgirðing-
ar. Viðhald og smíði sumarhúsa og alla
almenna smíði. Uppl. í s. 869 9633.

Húsaviðgerðir: Önnumst alla trésmíði.
múrverk og málun veitum ráðgjöf (fag-
menn) Uppl í s. 894 0031

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Englaljós til þín Símaspá
908 5050

Hvað viltu vita um heilsuna, einkamálin
og framtíðina beinn miðlun, rágjöf. Opið
frá 20-2 eftir miðnætti. Lára spámiðill

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Húsaviðhald

Fjármál

Bókhald

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Ýmislegt

Til bygginga

Tilboð á notuðum tré-
smíðavélum daganna 27

og 28 Mars. Aðeins
þessa 2 daga!!

Verð Tilboð.
-SCM hálfsjálfvirk plötusög. V. 350

þús. Tilboð 160 þús.
-Biesse dílaborvél. V. 250 þús.

Tilboð 60 þús.
-Vitap dílaborvél 0-45˚ V. 295 þús.

Tilboð 195 þús.
-IDM kantlímingarvél. V. 180 þús.

Tilboð 130 þús.
-Holz Her kantlímingarvél. V. 210

þús.
Tilboð 60 þús.

-Felder langbandspússivél V. 130
þús. Tilboð 50 þús.

-Stemac þyktarpússivél. V. 120
þús.

Tilboð 40 þús.
Ásamt fjölda annara véla.

Upplýsingar gefur Pétur í síma
860 1123.

Vélar og verkfæri

Tölvur

Hljómtæki

Hljóðfæri

Heimilistæki

Til sölu

Varahlutir

Bátar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Kerrur

Vélsleðar

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Sendibílar
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Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og viðgerð-
ir. Uppl. í s. 894 0031.

Sandspörtlun, málun, fellihýsaleiga og
sumarhús á Spáni til leigu. opet.is

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

Árangur með Herbalife! Kaupauki með
grunnplani í Mars. Edda Borg S. 896
4662.

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

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki í mars. Halldóra Bjarna hjúkr-
unfræðingur. www.halldorabjarna.is S.
861 4019/ 864 8019

Langar þig að grennast
Er búin að missa 47 kíló á Herbalife
didrix.is/fyrir og eftir/ Hanna K. S. 892
4284.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu ár-
angi. Við hjálpum þér. www.betri-
heilsa.is Kári 697 3547.

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

Til sölu gamall ottoman og snyrtiborð
með spegli. Uppl. í síma 845 6040.

Grænt amerískt leðursófasett til sölu,
3+2+1. Lítur og vel út og selst fyrir sann-
gjarnt verð. S. 822 1919 & 822 1920.

Til sölu Hestasteins Schafer hvolpar, af-
hendast 8.apríl. Með ættbók frá HRFÍ,
heilsufarsskoðaðir og örmerktir. Foreldr-
ar hafa fengið 1. eink. á sýningu hjá
HRFÍ HD/AD frí. S. 893 1369.

Til sölu 3 mán Rottweiler hvolpar til af-
hendingar strax óættbókfærðir. Verð 150
þús. Hægt er að greiða með skuldabréfi
til 6 mán. Uppl. í s. 893 6870.

Hundaskólinn K9
Hlýðnisnámskeið fyrir hvolpa og 8 mán
og eldri. K9 Hundaskólinn og Hundahót-
el s. 421 0050 & 896 3266.

4ra mán. hvolpur fæst gefin á gott heim-
ili. Uppl. í s. 843 9766.

Hreinræktaður Silki Terrier hvolpur til
sölu, bólusettur og heilsufarsskoðaður.
Uppl. í s. 566 7129 & 690 2908.

Sauðnautaveiði
Hreindýraveiði, stangveiði á Grænlandi í
sumar. Nánari upplýsingar hjá Ferða-
skrifstofu Guðmundar Jónassonar ehf. S.
511 1515.

Ístölt 2006 verðu haldið 1. apríl. Forsala
hafin. Ístölt Bæjarlind 2. S. 555 1100.

Mountain Horse kuldagallar á tilboði.
Flottir og hlýir gallar á frábæru verði. Ís-
tölt, Bæjarlind.

Fossvogur
4ra herbergja íbúð í Fossvogi til leigu,
laus strax. Uppl. í s. 820 2399.

Við Reykjavíkurtjörn
Nýuppgert glæsilegt stórt 6 herb. sólríkt
parhús laust strax. Frábær staðsetning
og útsýni. Garður, verönd, svalir, arinn.
Langtímaleiga. Sími 866 5800.

Til leigu gott húsnæði 90 fm, sem getur
bæði hentað sem íbúð fyrir laghenta
eða vinnustofa. Glæsilegt útsýni yfir
Grafarvoginn. S. 562 1055.

2 herb. íbúð í póstnúmeri 110, laus frá
1. maí, verð 80 þús. + hússjóður. S. 849
1958.

Leiguliðar ehf. Nokkrar íbúðir að losna
sjá www.leigulidar.is.

SOS lítil fjölsk. óskar eftir íbúð strax, ein-
göngu á Seltj.nesi, reglusemi og skilvísar
greiðslur. S. 848 8857.

Reyklaus, reglusöm kona óskar eftir
studíó íbúð eða 2 herb. íbúð á höfuð-
borgarsvæðinu. Uppl. í s. 551 4715 &
861 4452.

Maður á miðjum aldri óskar eftir 2 herb.
íbúð á höfuðborgarsv. Uppl. í s. 868
5822.

27 ára karlmaður sem er nýfluttur til
landsins óskar eftir húsnæði í Gbæ,
Kóp., eða Breiðholti. Vinnur í Gbæ. Uppl.
í s. 5675343, 8466561 eða 8694435

Par sem á von á barni bráðvantar 2-3
herb. íbúð á höfuðb.svæðinu. Skilvísum
greiðslum heitið. Meðmæli ef óskað er.
Uppl. í síma 662 4795, e. kl. 15.

Óska eftir par-rað-einb. eða íbúð með
sérinngangi frá 1. maí. Uppl. í s. 849
6700.

Húsnæði óskast í Hafnar-
firði

Ég er 46 ára móðir með 7 ára son. Bráð-
vantar 3 herb. íbúð. Reglusemi og skil-
vísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 858
7900, Bryndís.

Rafgirðingaefni.
Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennu-
gjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarraf-
hlöður, leiðarar, einangrar, randbeitar-
girðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar í
Vörulista Vélaborgar. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk., 414 8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak., 464 8600

Skrifstofuhúsnæði á góðum stað til
leigu. Tímanbundinn leiga. Uppl. í síma
824 4530

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

Flóki Inn - Heimilisleg herbergi til leigu í
lengri eða skemmri tíma á frábæru
verði. Hafðu samband í síma 552 1155
eða sendu fyrirspurn á floki@inns.is

Málmsmíði Vanur maður óskast strax,
góður vinnustaður, fjölbreytt verkefni.
Suðulist-Reisir ehf. Helga GSM 892
3929.

Halldór Jónsson ehf óskar eftir starfs-
krafti til almennra lagerstarfa. Um er að
ræða vinnu á hár og snyrtivörulager. Við-
komandi þarf að geta unnið sjálfstætt,
vera stundvís, samvinnuþýður og hafa
frumkvæði til verka. Áhugasamir, vin-
samlegast leggið inn umsókn merkt
“lager 11” fyrir fimmtudaginn 30. mars
n.k.

Atvinna - Vesturbær
Starfskraftur óskast til ýmissa starfa í
fatahreinsun. Þarf að vera vön að
strauja. Unnið mánudaga-föstudaga.
Ekki unnið á laugard. Uppl. á staðnum,
Hraði fatahreinsun Ægissíðu 115. S. 552
4900.

Grillhúsið Tryggvagötu
Óskar eftir starfsfólki í sal í hádeginu alla
virka daga, og í kvöld og helgarvinnu.
Einnig vantar uppvaskara í fullt starf.
Upplýsingar á staðnum og í síma 696
8397, Brynja.

Skalli Hraunbæ
óskar eftir að ráða röska starfskrafta í
kvöld, helgar og dagvinnu. Uppl. í s. 567
2880 á virkum dögum.

Dekkjaverkstæði
Óskum eftir verkstjóra og vönu fólki til
starfa hjá hjólbarðaverkstæði Bílkó.
Framtíðarstarf. Uppl. í s. 660 0560,
Guðni

Gleraugnaverslun í Kringlunni óskar eftir
starfsmanni í hlutastarf/fullt starf eldri
en 25 ára. Reynsla af verslunarstörfum
æskileg. Skriflegar umsóknir og fyrir-
spurnir berist á gleraugu@heima.is fyrir
31. mars.

Lagerstarf
Heildsölu í Reykjavík vantar mann til
starfa sem fyrst, helst með lyftarapróf -
þó ekki skilyrði. Umsóknir sendist á
smaar@frett.is merkt “EK”

Hjólbarðav. Nýbarði
Okkur vantar starfsfólk á hjólbarðaverk-
stæði Nýbarða Garðabæ. Uppl. í s. 565
8600 & 692 6669.

1. vélstjóra vantar á togara sem stundar
bolfiskveiðar. Vélarstærð 1309 kw. Þarf
að geta leyst af sem yfirvélstjóri. Upplýs-
ingar í síma 450 4620 á skrifstofutím-
um.

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

Laus störf í Sportbitanum
í Egilshöllinni

Óskum að ráða starfsfólk í fullt starf í
Sportbitanum Egilshöll.Um er að ræða
starf við afgreiðslu og framreiðslu í lif-
andi umhverfi. Framundan er fullt af
skemmtilegum atburðum og verkefn-
um. Áhugasamir hafi samband við Jó-
hönnu í síma 540 6380 eða sendi póst
á netfangið johanna@nysir.is

Vélamaður. Góður vélamaður óskast á
nýja Volvo hjólavél Ef þú ert snillingur þá
borga ég vel + hlunnindi. Endilega
hafðu samband með upplýsingum um
þig Á onyxehf@simnet.is eða í s.896-
6676 Fullum trúnaði heitið við alla um-
sækjendur

Verkamenn - Jarðvinna. Óska eftir góð-
um verkamönnum sem nenna að vinna
Í ýmsar jarðvinnu framkv. Ss hellulagnir
lóðagerð og fleira ef þú ert af gamla
skólanum eða úr sveit og nennir að
vinna þá eigum við samleið . onyx-
ehf@simnet.is s:896-6676 Fullum trún-
aði heitið við alla umsækjendur

Óskum eftir sölumanni á bílasölu. Helst
með réttindi. Ath reyklaus vinnustaður.
Uppl. í s. 892 0655.

Kaffibrennslan óskar eftir matreiðslu-
mönnum í fullt starf og hlutastörf. Vin-
samlegast hafið samband í síma 663
7772.

Veitingahús. Starfskraftur óskast í ca.
80% vinnu 20 daga í mánuði frá 12-19.
Uppl. í s. 843 9950 & 898 2975.

Nemandi í margmiðlunarhönnun óskar
eftir sumarvinnu tengt því námi. Uppl í
s:8492808

Leitar þú að öryggi?
Komdu góðu til leiðar og skapaðu þér
háar tekjur í leiðinni: www.Gott-
Folk.com.

Fyrir alla!
Láttu tækifærið ekki framhjá þér fara:
Kynntu þér málið á www.FyrirAlla.com

100 þús. kr. Aukavinna.com

Sektarlausum dögum lýkur um helgina.
Borgarbókasafn.

Opið til klukkan 24 Lyf og heilsa, Austur-
veri

Gefðu heilbrigðan lífsstíl í fermingargjöf.
Útivistarvörurnar eru í Útilífi. Útilíf

Ný flott föt í Skarthúsinu

Mundu eftir milljónunum. Lottó.

Leikir

Hlutastarf - Málninga-
verlsun

Óskum eftir eldri manni til af-
greiðslustarfa frá kl. 15-18. Vin-
samlegast sendið umsóknir á

im@islandsmalning.is
Íslandsmálning, Sætúni 4, s.

517 1500.

Tilkynningar

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

Caruso
Caruso óskar eftir hressu og

skemmtilegu fólki í sal (helst van-
ir) í kvöld og helgarvinnu. Einnig í

eldhús.
Uppl. veitir Elva í s. 562 7335
eða á staðnum. Caruso, Þing-

holtsstræti 1.

Smiður
Eða maður vanur smíðum óskast
sem fyrst, mikil vinna framundan,

góð laun í boði.
Uppl. í s. 893 4417 & 863 7311.

Hressandi strafsmenn á
góðum aldri

óskast til útiverka í sumar, góð
laun og áframhaldandi vinna fyrir
rétta menn. Kostur að hafa vinnu-

vélaréttindi eða meiraprófsrétt-
indi.

Upplýsingar í síma. 894 7010.

Súfistinn, kaffihús í
Hafnarfirði , auglýsir

laust starf til umsóknar.
Einnig er laust til um-

sóknar hlutastarf.
Um er að ræða fullt starf þar sem

unnið er á þrískiptum vöktum
virka daga vikunnar á kaffihúsi

Súfistans á Strandgötu 9 í Hafnar-
firði. Umsóknir berist sem fyrst og

er hægt að nálgast umsóknar-
eyðublöð á kaffihúsi Súfistans

eða á sufistinn.is
Frekari upplýsingar um störfin
gefur Rakel B. Guðmundsdóttir
starfsmannastjóri í síma 699
3742 alla virka daga milli kl.

10-15.

Furðufiskar ehf
Furðufiskar ehf. sem reka meðal
annars Kokkana veisluþjónustu,
fiskborðin í Hagkaupum og osta-
og sælkeraborðið í Hagkaupum

Kringlunni. Leitar eftir manneskju
til að vera yfir og sjá um osta- og

sælkeraborðið í Hagkaupum
Kringlunni. Starfssvið:
- Innkaup og pantanir.

Starfsmannahald/mönnun vakta.
- Laga brauð o.fl. sem lagað er á

staðnum.
- Afgreiðsla úr Osta- og sælkera-

borði.
Nauðsynlegt er að umsækjendur
hafi mikinn áhuga á mat og mat-

argerð eða séu fagmenntaðir.
Áhugasamir sendið tölvupóst á

kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511 4466 & 699
4000 milli kl 9 og 17. Furðu-
fiskar ehf Fiskislóð 81a, 101

Reykjavík.

Vantar þig ca. 100.000
kr. í aukatekjur

Leitum að hressu fólki í áskriftar-
sölu 4 kvöld í viku

Allir starfsmenn fá fræðslu og
gott aðhald.

Hentar vel sem góð aukavinna.
Ráðum ekki yngri en 20 ára.

Hafðu samband, við bíðum eftir
að heyra í þér !

Tímaritaútgáfan Fróði ehf.
Höfðabakka 9, 110 Rvk. s.515

5552 / annasig@frodi.is

Garðyrkja.
Hellulagnir/smíðavinna
Vanir menn óskast í hellulagnir

o.fl. Góð laun í boði. Óvanir, dug-
legir menn koma einnig til greina.
Uppl. í s. 692 0711, Sólgarðar.

Helgarvinna
Subway Borgartúni, vantar fólk í
helgarvinnu.. Leitum að jákvæðu
og lífsglöðu fólki með mikla þjón-
ustulund. Hægt er að sækja um á

subway.is og á staðnum. 
Nánari upplýsingar í síma 696

7011.

Klæðning ehf
óskar að ráða vanan jarðýtumann
til framtíðarstarfa. Um er að ræða
nýja CAT D6N jarðýtu með GPS
stýringu. Klæðning ehf er verk-
takafyrirtæki sem sérhæfir sig í

jarðvinnu. Fyrirtækið leggur metn-
að í öryggismál og góðan aðbún-
að starfsmanna sinna. Hjá Klæðn-

ingu ehf starfa nú 60 manns.
Uppl. um starfið veitir Sigþór

Ari í síma 664 5075

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn, Húsgagnahöll-
inni, Smáratorgi, Suðurveri, Glæsi-

bæ og Mjódd óskar eftir af-
greiðslufólki. Vinnutími 13-19 og

um helgar.
Upplýsingar á staðnum eða

umsóknareyðublöð www.bak-
arameistarinn.is

Píparar óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðar-
störf hjá Handlaginn. Mikil vinna

og góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða

sendið umsóknir á handlag-
inn@handlaginn.is

Furðufiskar ehf
sem reka meðal annars Kokkana
veisluþjónustu, fiskborðin í Hag-

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum Kringlunni og

Smáralind. Við leitum eftir mann-
eskju í afgreiðslu í Osta- og sæl-
keraborðið í Hagkaupum Kringl-

unni. Einning vantar okkur mann-
esku í Osta- og Sælkeraborðið í

Hagkaupum Smáralind til af-
greiðslu. Okkur vantar líka auka-

fólk seinnipart viku í bæði borðin.
Nauðsynlegt er að umsækjendur
hafi mikinn áhuga á mat og mat-

argerð.
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.

Hive er ungt og ört vax-
andi fyrirtæki á fjar-

skiptamarkaði í stöðugri
leit að rétta fólkinu til
að sinna þörfum við-

skiptavina sinna.
Þjónustufulltrúi Hive óskar að

ráða þjónustufulltrúa í bakvinnslu.
Starfið felst í skráningu og út-

sendingu gagna, úrvinnslu
beiðna, þjónustu og samskiptum
við viðskiptavini. Við leitum að

einstaklingi sem hefur reynslu af
skrifstofustörfum, sé þjónustu-

lundaður og hafi góða tölvukunn-
áttu. Æskilegt að viðkomandi hafi
hafi stúdentspróf eða samsvar-

andi og hafi gaman af að takast á
við spennandi og ögrandi starfs-

umhverfi.
Vinsamlegast sendið umsókn

ásamt ferilsskrá til IP fjar-
skipta, Hlíðasmára 12, 201

merkta Atvinnuumsókn - þjón-
ustufulltrúi, eða á netfangið
atvinna@hive.is Umsóknar-

frestur er til 1. mars n.k.

Ræsting/Matráður
Óskum eftir að ráða nú þegar

starfskraft til að sjá um ræstingar
og matseld í 60% starf. Vakta-
vinna, unnið í viku, frí í viku. Ís-

lenskukunnátta skilyrði. Uppl. í s.
699 8403 & 896 5066.

Uppl. í s. 699 8403 & 896 5066.

Ræsting hentar vel fyrir
heimavinnandi

Morgunvinna, unnið til skiptis frá
8-12 og 8-14. Á vöktum, ca 50%

starf.
Uppl. og umsóknir á staðnum

eða á www.kringlukrain.is

Pizzubakari.
Viljum bæta við okkur pizzubaka.

Vanir pizzubakarar ganga fyrir.
Vaktavinna.

Uppl. og umsókir á staðnum
eða á www.kringlukrain.is

Viltu vinna með hressu
fólki á skemmtilegum

vinnustað?
Þá erum við að leita að þér. Okk-
ur vantar starfsmann í hlutastarf
og í vaktavinnu sem er jákvæður,

hress og skemmtilegur.
Hlöllabátar Bíldshöfða. Upp-
lýsingar á staðnum og í síma

892 9846.

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

Fyrir veiðimenn

Dalsmynni
Hundaræktun Dalsmynni var beð-
in að selja Silky Terrier, 4 mánaða

strák. Einnig til sölu Papillon
hvolpar.

Upplýsingar í s. 566 8417.

Dýrahald

Húsgögn

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Trésmíði

26. mars 2006  SUNNUDAGUR

SUMARBÚSTAÐALÓÐIR










































