


























































































































Ný Hobby Hjólhýsi á frábæru verði. Allar
stærðir og gerðir 10% útborgun, rest lán-
uð til 84 mánaða. 2. ára ábyrgð.

Til sölu er Ford F 150 Crew Cab XLT 5,4.
Árgerð 11/2005. Ekinn 12 þús km. Verð
3.650.000. Fæst gegn yfirtöku á láni. Af-
borgun á mánuði. 37.000 kr. Upplýsingar
hjá Bílasölu Íslands í síma 510 4900

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
www.bilasalaislands.is

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

Vagnasmiðjan - Húsvagnar
ehf

Eldshöfða 21, 112 Reykjavík
Sími: 587 2200

Cross fire árg. ‘06 til sölu frábær sportbíll
ek. 1500 km ath skipti. Uppl. í s. 899
0255.

Til sölu einstaklega fallegur Jeep Wrangler
4.0 L High Output, árg. ‘91, 5 gíra, ek. ein-
ungis 124.000 km frá upphafi, sk. ‘07.
Leðurklædd sæti og CD. Nýleg sumar- og
vetrardekk á álfelgum. Verðtilboð - skoða
skipti. Uppl. í s. 860 1022.

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 flutningsgjöldum
tolli og VSK á augabraði og sýnir þér niður-
stöður strax á islandus.com vefsíðunni. Í
dag fylgir Ábyrgð frá Vörður-Íslandstrygging
á öllum bílum Islandus.com og hægt að fá
viðbótarábyrgð í allt að 5 ár! Við seljum bíla
langt undir markaðsverði. Sími þjónustu-
vers 552 2000 og netspjall við sölumenn er
á www.islandus.com

Beinskiptur
Sportrac, meiri snerpa, minni eyðsla ‘02,
ek. 65 þ. mílur. Verð 1790 þ. Svavar s. 616
6049.

Toyot Corolla H/B Sol ‘05 5 dyra, ssk. ek.
20 þús. 1600 cc. V+S dekk. Verð 1.950
þús. áhv. 1850 þús. yfirtaka á lán. ca. 30 á
mán. Uppl. í s. 659 9979 & 866 6684.

Diesel, verð 650 þúsund
GMC Surburban árg. ‘91, ssk., ek. 180 þ.,
6.2D, 7 manna, sk. ‘07. Uppl. í s. 849
4930.

Nýjir eða nýlegir jeppar á frábæru verði frá
öllum helstu framleiðendum: Porsche,
Ford, Jeep, Toyota, Mitsubishi, Nissan og
Dodge. Láttu okkur gera þér gott tilboð.
Margir litir og val um búnað. Útvegum
einnig flestar aðrar gerðir jeppa og fólksbíla
frá Evrópu eða Bandaríkjunum. Allt að 5 ára
ábyrgð og bílalán. Nýjir og nýlegir bílar langt
undir markaðsverði. Þjónustuver sími 552
2000. www.islandus.com

Til sölu VW Póló árg. 2006, ekinn 2.000
km. Ekkert út og 26.000 krónur á mánuði.
Upplýsingar í síma 660 0581.

Pontiac Transam WS6 30TH anniversary,
ek. 23 þús. Sá allra flottasti. Uppl. í s. 895
8874

Subaru Legacy station árg. ‘99, ek. 122 þ.,
bsk., nýskoðaður., álf., sumar+vetrardekk
á felgum, blár. Tilboðsverð kr. 670 þús.
Uppl. í s. 892 9171.

Einn með öllu. Pajero (montero) árg ‘03
Tilboðsverð 2.900 þús. Uppl. í s. 663
8080

Cherokee árg. ‘88, ek. 128 þ., sk. ‘07. Verð
130 þ. S. 897 2526 517 1111

Til sölu Mazda 626 GLX 1998 ek. 80.000,
2.0L, sjálfsskiptur, vel með farinn. Ásett
verð 800.000 gott stgr. verð. hafið sam-
band við Steindór 860 5184.

10 t man kassabíll til sölu. 224, árg ‘98 m/
2 og hálfs tonna lyftu og burðargetu upp
á 4,6 tonn. Ekinn 297 þús. Uppl. í s. 897
8035

Nissan Sunny árg. ‘95 þarfnast smá lag-
færinga, verð 60 þ., Daewoo Leganza ný-
skr. 05/00, biluð ssk., fæst á mjög góðu
verði. S. 697 7417.

Renault Kagoo árg ‘01. Ekinn 75 þús, rispa
hægra megin. Enginn útborgun, yfirtaka á
láni. Uppl. í s. 567 5459

Mazta 66 árg.’99 turbo disel. Tilboð 700
þús. Benz 190E ‘91 verð 300 þús. Benz
230CE ‘81 verð 100 þús. Nizzan Sunny
‘90 verð 150 þús. Uppl. í s. 8934258.

Felica árgerð 1999 til sölu á 100 þúsund
yfirtaka á láni í eitt ár 10 þúsund á mán-
uði Skoðaður ‘07 keyrður 87 þúsund sími
867 1970.

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

Opel Corsa árg. ‘99, ek. 126 þ. skoðaður
‘07. Nagladekk á felgum fylgja. Verð 190
þ. S. 867 8882.

Ford Ranger 4L v6 árg.’92 til sölu ek.114
þús.km. Hús og pallklæðning fylgja, góð-
ur bíll. Verð 240 þús. Uppl. í s. 897 3327
& 698 7437

Lancer 1300, árg ‘95. Bsk. Sk ‘06. Farið að
heyrast í gírkassa. Verð 35 þús. Uppl. í s.
564 2959

Cherokee árg. ‘88, ek. 195 þ., sk. ‘06, ssk,
verð 49 þ., s. 660 1811.

Til sölu Honda Civic árg. ‘92, ek. 230 þús.,
beinsk., tilboð óskast. Uppl. í s. 659 0598.

VW Golf árg “96 ekinn 160þ.km. Ný
tímareim. Ágætisbíll á frábæru verði, að-
eins 190 þús S. 894 2400

Daihatsu Terios ‘98 ek aðeins 58. þús.,
sjálfsk. 5 dyra. Verðtilboð s. 846-8822

Til sölu Hyundai Accent ár. 2000, ekinn
70.000 km álfelgur, góður bíl. Verð.
420.000 kr Uppl. í síma 693-7304

Til sölu Toyota Carina árg. ‘96, ek. 204,
ssk., 2.0 vél, verð 275 þús. Uppl. í s. 616
7201.

Toyota Car-
ina95,2L,ek.160000.Verd350pus.s.89652
51

Subaro station árg. ‘99, ek. 336 þús. mjög
góður bíll. Verð 400 þús. Einnig Renault
megan classic, árg. ‘98 ek. 114 þús. Verð
250 þús. Uppl. í s. 899 9685.

Honda 1.6 DOCH VTI 
Til sölu Honda Civic 1.6 DOCH V-TEC. 160
hestöfl. Árgerð 2000. Ekinn 123 þús.
Álfelgur, CD, topplúga, Spoiler. Allur ný-
sprautaður og lítur út eins og nýr. Verð
850.000 kr. Upplýsingar í síma 848 0944

Bátur til sölu, Nordic 6020 C, uppl. í síma:
866-5884

BMW 730 IA . ‘95 V8 Sjálfskiptur. Rafmagn
í öllu. Topplúga. “18 álfelgur. Geislaspilari.
Fallegur og vel með farinn bíll, ek. 209
þús km. Áhvílandi ca. 500 þús. Verð
1.200.000 þús. 1.000.000 stgr. Uppl. í s.
699 1065.

Til sölu Honda Civic árg. ‘98, ek. 115 þús.
Uppl. í s. 869 5681.

MMC Carisma árg 99 sjálfsk ek 63000
sumar á ál nýl vetrar á stáli/m koppum
v575000 S 8619188

Til sölu vel með farin Toyota corrolla, árg.
‘98, ek. 126 þús.Bremsur ný yfirfarnar
Verð 580 þús., áhvílandi 238 þús. upplýs.
í s. 663 4573.

Subaru Impreza GX 2004, svartur, ek.
45000 km. Bsk. 4 dyra. Mjög vel með far-
inn. Ný dekk. Áhv. 1290þús. Verð 1590
þús. Uppl. í s. 897 1755 eða 861 6093.

BMW X5 2002 4.4 með öllum aukabún-
aði. Glæsilegur vel með farinn bíll. Ek. 120
þús. km. TILBOÐ: fæst nú á stgr. 3.600.
Áhvílandi er ca. 3,3. Uppl. í síma 695-
1323. Engin skipti.

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

Nýjir eða nýlegir jeppar á frábæru verði frá
öllum helstu framleiðendum: Porsche,
Ford, Jeep, Toyota, Mitsubishi, Nissan og
Dodge. Láttu okkur gera þér gott tilboð.
Margir litir og val um búnað. Útvegum
einnig flestar aðrar gerðir jeppa og fólksbíla
frá Evrópu eða Bandaríkjunum. Allt að 5 ára
ábyrgð og bílalán. Nýjir og nýlegir bílar langt
undir markaðsverði. Þjónustuver sími 552
2000. www.islandus.com

Nýr bíll, ek. 3000 km
Til sölu Citroen C5 árg. ‘06, einn með öllu.
Kostar nýr 3 millj. Fæst á 2850 þús. Áhv.
lán. Uppl. í s. 822 0090.

Nissan Patrol Elegance árg 2000, ek 130Þ.
Grænn tvílitur. beinsk. Upph 35”. verð
2.350Þ. Uppl í s:825 8121

Góður og traustur bíll
...ÓSKAST á verðbilinu 40- 60.þúsund!
Uppl í síma 844-1011

Óska eftir fólksbíl sem má kosta allt að
300 þ. stgr. Uppl. í síma 699 6186

Isuzu Trooper 3.0 dísel, árg. 1999,bein-
skiptur, ekinn 163 þús. Skráður 7 manna,
leður að innan, skíðabogar, dráttarkúla.
Einn eigandi. Verðhugm: 1450 þús. Engin
skipti. Uppl. í s: 896 7050.

Nissan Terrano II Dísel Túrbó Skráningar-
ár ‘99, Ekinn 99 þús. km, sjálfskiptur, upp-
hækkaður 33” dekk. Verð kr. 1.590.000.
Tilboðsverð kr. 1.490.000. Uppl. í síma
896 4911.

MMC PAJERO 2,8L Ssk. 4/2000 ek.
147þús.km Leður, lúga, dr.krókur, cd, film-
ur, cruise, ofl. S:8944611, 4524411 eða
8688917

Musso árg. ‘98, ek. 151 þús., nýsk. ‘07, gott
lakk, góð dekk, gott eintak, rafmagn í rúð-
um CD, krókur o.fl. gott verð, 480 þús.stgr.
Uppl. í s. 897 3667.

Patrol 92 38” til sölu Aukatankur Olíumið-
stöð nýskoðaður 07 Gps Nmt Vhf getur
fylgt með Verð 800.000- Uppl í síma
8474846

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
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Dodge Caliber Árgerð 2007. Ný hönnun
með nýrri vél þróuð í samvinnu við Mitsu-
bishi og Hyundai. Sparneytinn og
skemmtilegur fjölskyldubíll fyrir Íslenskar
aðstæður. Fæst með sjálfskiptingu og fjór-
hjóladrifi. Láttu okkur gera þér gott tilboð.
Margir litir og val um búnað. Útvegum
einnig flestar aðrar gerðir jeppa og fólks-
bíla frá Evrópu eða Bandaríkjunum. Allt
að 5 ára ábyrgð og bílalán. Nýjir og nýleg-
ir bílar langt

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

Toyota 4runner disel árg’95 ekinn 207þ á
38’’ hásing að framan . bill í topp standi
vel með farinn og er tilbuinn á fjöll simi
8481515

Santa Fe árg. 2004 ek. 39.000 km, sjálfsk.,
díselbíll. Mjög fallegur bíll. Verð
2.400.000. Engin skipti. S. 893 7203.

Þú mátt eig’ann!
BMW X5 3.0, árg. 2004. Ek. 50.000. Leð-
ur, topplúga, sjálfskiptur, 20” felgur, sum-
ar- og vetrardekk, útvarp m/CD. Gefðu
mér 500.000 kall og taktu við afborgun-
unum, þá skal ég gefa þér bílinn. S. 861
3100.

Pajero ‘91, V6, 7 manna, ssk., í mjög góðu
ástandi. Verð 260 þús. Sími 8999054

Til sölu er Ford F 150 Crew Cab XLT 5,4.
Árgerð 11/2005. Ekinn 12 þús km. Verð
3.650.000. Fæst gegn yfirtöku á láni. Af-
borgun á mánuði. 37.000 kr. Upplýsingar
hjá Bílasölu Íslands í síma 510 4900

Honda CRF-450. Ný plöst ‘05 lúkkið. ný-
legur stimpill og ný dekk, 660 1811 & 587
1121.

Nýtt hjól. Yamaha Fazer 1000. 150 hö,
194 kg, ek. 500 km. V. nýtt 1420 þ., fæst
á 1340 þús. S. 898 8829.

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.

Tækifæri Sumarsins! Til sölu barnafjórhjól
á 320 þús. fullorðinsfjórhjól á 1 millj. og
sæþotur (Jet-ski) á 1-1.3 millj. ásamt ýms-
um aukabúnaði t.d. kerrur, gallar, vesti,
hanskar og skór. Uppl. í síma 892-1524.

Óska eftir 2ja sleða kerru, má vera óyfir-
byggð. Uppl. 861-4401 eða gul@itn.is

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

18” hjólhýsi m. fortjaldi. Verð 380 þús.
Uppl. í s. 696 9939.

Til sölu Coleman Utah Árg 02,12 fet. Lítið
notað hýsi. 220w hleðsla,Markisa,útdreg-
inn borðkr.Verð 1.170 þús S. 8938985

Fellihýsi til sölu!
Palomino Pony, 2001 árg. 10 feta fellihýsi,
lítur mjög vel út. Verð. 850.000kr. Uppl í s.
693-0999

Palomino Philly árg. ‘00, 2 sólarsellur, for-
tjald o.fl. Verð 890 þús. Sími 692 1799.

Starkraft - off road fellihýsi, árg. 2003, lítið
notað og vel með farið, til sölu. Uppl. í
síma 8947600 eða 8928077.

Fleetwood santa Fe árg ‘04. Grjótgrind,
sólskyggni, sólarsella, heitt vatn, útisturta.
Lítið notað, sem nýtt. Uppl. í s. 897 3327
& 698 7437

Palomino Yearling 12 feta, árg. ‘05. 2 raf-
geymar, 2 kútar, ísskápur, svefntjöld. Verð
1.190 Húsið er uppsett og til sýnis. Uppl. í
s. 895 5577.

Óska eftir fortjaldi á Viking 8 feta fellhýsi
eða svipað að stærð

Til sölu Palamino Colt árg. ‘00. 9,2 fet. Sól-
arsella & ísskápur. Vel með farið og ryk-
laust. Verð 500 þ. Uppl. í s. 565 3329 &
868 3957.

Palomino Colt ‘03. Svefntjöld, grjótgrind,
sólskyggni, ísskápur, sólarrafhlaða, fest-
ingar fyrir 2 kúta og nýr rafgeymir. Verð
900 þús. S. 863 7334.

Til sölu Coleman Redwood 9” í toppá-
standi. Verð 500 þús. Uppl. í s. 861 0665
& 897 2372.

Til sölu Combi Camp Family tjaldvagn
skráður í ág.’97 Fylgihlutir: þriggja ára for-
tjald, gashelluborð og fl. upplýsingar í
síma 6635675

Til sölu tjaldvagn Combi-Camp árg. ‘81,
fortjald fylgir. Uppl. í s. 893 5131.

Erum með til leigu Beltahjólbörur sem
bera 600 kg. Breidd 75 cm. Með breikk-
anlegum beltagangi upp í 105 cm.Getur
mokað upp í sig og hægt að lyfta upp í
165 cm. til að sturta í jarðvegsgáma. Höf-
um kerrur til að flytja tækin. VINNULYFT-
UR EHF. S: 544 8444

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

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

Erum með til leigu Smágröfur sem eru 1.1
tonn. 70 cm breiðar með breikkanlegum
beltagangi uppí 100 cm. Einnig erum við
með stærri Smágröfur upp í 7.6 tonn. Höf-
um kerrur til að flytja tækin. Vinnulyftur
ehf. S. 544 8444.

Til sölu 30 tonna Liebherr krani 4x4 árg.
‘86 í mjög góðu standi. Bómulengd 24
metrar, jip 9 metrar, mjög hentugur fyrir
byggingaverktaka og í öll smærri verk.
Áhv. er lán hjá Lýsingu. Uppl. í s. 892
7674.

Til sölu Hunter Horizon 26 f. seglskúta
staðsett í Reykjavík. Svefnpláss f. 4. Vel
búin og vel við haldið. Verð aðeins 1.900
þús. Uppl. í s. 664 1728

Grásleppunet, Flotteinar, blýteinar baujur,
færaefni,m.fl. Silunganet BEITUSÍLD-
BEITUSÍLD.

vatnasport.is
Erum enn að taka pantanir á sérsmíðuð-
um bátum frá Campion. www.vatna-
sport.is Sími 822 4060.

Til sölu 1/3 hluti í Piper Warrior PF-SPA.
Verð 650 þús. S. 868 2965.

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

Partasalan Sími 557 7740.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel, Niss-
an, Toyota, Renault, Honda og fleira.

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.

Himnabjarg ehf.
Partasala og dráttabílaþjónusta. Er að rífa
Opel Astra 1200 árg ‘98-2003, Ford Taurs,
Dahatshu Applause og Ford Escort ‘99.
Kia Clarus ‘99, Suzuki Sidekick ‘93, Suzuki
Baleno ‘99, MMC Colt ‘91, Nissan Almera
‘00. Sími 691 4441.

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.

Tolli Mortens
Til sölu tvö stór glæsimálverk eftir Tolla
175*60 og 160*140 Einnig tvö stór verk
eftir Kristinn Mortens. Sjáið vefinn
www4.mmedia.is/steinart/7tolli.asp
Upplýsingar í s. 848 8639

Billjardborð úr Mahogny til sölu, 1 árs.
Mjög vandað. Kostar nýtt 270 þús. Með
öllum fylgihlutum. Hægt að nota sem
borðstofuborð. Borðplata úr mahogný
fylgir. Tilboð óskast. S. 555 3160 & 697
3160.

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

Brettarekkar
Til sölu hillukerfi í vöruhús. Gott verð.
Upplýsingar í síma 820 1814 á skrifstofu-
tíma.

Yndislegur Enskur Springer Spaniel strák-
ur til sölu 11 vikna bólus og með ættb.
Uppl í síma 8975312

Antik stofuskápur úr gleri. S. 567 2019.

Frystikista óskast sem fyrst gefins eða
mjög ódýrt. Get sótt hvert sem er á höfuð-
borgarsvæðinu. rosah@rhbdesigns.com
eða s:821-2713

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

Til sölu Yamaha píanó frá 1970, hæð 107
cm, tekk kassi. S. 862 0575.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn
og geri við. Viðurkenndur af Microsoft. 10
ára reynsla. Ríkharður S. 898 0690, 8-23
alla daga.

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

Ódýrar tölvuviðgerðir.
Kem samdægurs í heimahús. Kvöld- og
helgarþjónusta. S. 695 2095.

Pallaefni. 1X6 og 2X4. Notað í vinnupall. S.
861-9730 og 897-0985.

Afritun. Anza, öruggur rekstur tölvukerfa.

Lagersala - Lagersala. Rúmfatalagerinn.
Aðeins ódýrari.

Vöfflur og rjómi. Kaffi Nauthóll.

Á Nesjavöllum gefst tækifæri til að kynn-
ast nýtingu jarðhita í sinni bestu mynd.
Gestamóttaka Nesjavallavirkjunar er opin
frá kl. 13 til 18 í dag. Orkuveita Reykjavík-
ur.

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif Berg-
þóru, s. 699 3301.

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Hljóðfæri

Gefins

Til sölu

Varahlutir

Flug

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Fjórhjól

Vespur

Mótorhjól

Pallbílar

BÍLAR TIL SÖLU

Smiðjuvegi 34 (gul gata)
Opið 

sunnudag 11 – 18

Þrúðmar S: 824 3900 
www.pkarlsson.is

McLouis húsbílar
www.mclouis.com

Caravelair hjólhýsi
Verð frá 1.490.000 kr.

Sýning á plani Bíljöfurs
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Garðsláttur, beðahreinsun, trjáklippingar,
þökulagnir, garðaúðun og allt annað sem
viðkemur garðinum. Komum á staðinn og
gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu.
Garðlíf, s. 691 9151.

Briggs og Stratton Orf
4 gengis(þarf ekkia ð blanda olíu við
bensín-minni hávaði). Verð nú 26.900kr.
Sláttuvélamarkaðurinn, Vagnhöfða 8,
s.517-2010

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.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., pí-
anófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mika-
els. S. 894 4560.

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

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

Ertu aum/aumur í baki eða hálsi? Áttu
erfitt með að komast framúr á morgnana?
Þá er þetta rétta stofan fyrir þig. Uppl. í s.
555 2600 & 863 2261, Gerður Ben.

Dömur! Alltaf vel snyrtar glæsilegar gel
neglur sími 564 0706.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðn-
ingar. Fáðu svör við spurningum þínum.

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

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 árangi. Við hjálp-
um þér. www.betriheilsa.is Guðmundur
821 7384.

Með ShapeWorks getur þú komið þér og
þínum í flott form í sumar. Þú færð meiri
orku og missir þessi aukakíló sem þú ert
búin að reyna losna við lengi. Fáðu fría
heilsu-og lífstílsskýrslu á www.heilsufrett-
ir.is/harpas

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

www.milljonamanudi.is

60 ára gamalt dansk antík sófasett til sölu
3ja sæta og tveir stólar. Fæst á góðu verði.
Upplýsingar í síma 896 9490.

Sófalist Stórútsala á sófa og stólaáklæð-
um - Rýmum fyrir nýjum áklæðum. - 50
% afsl. - Sófalist - Garðatorgi - Garðabæ -
wwww.sofalist.is - S. 553 0444 - Opið
virka daga 12.00 - 18.00

Ísskáp., IKEA svefnsófi, 2ja sæta loun-
gesófi(appelsín), designer matarborð + 2
stólar ‘60s og fleira til sölu. Ódýrt vegna
flutn. Sími 856 5865.

Gamalt píanó til sölu, uppl. í s. 660 6267

King Size hjónarúm til sölu. Gott verð.
Uppl. í s. 587 1417 & 861 4949

Borðstofuborð og 6 stólar til sölu, eldhús-
borð og 4 stólar og stofusamstæða með
gleri í hurðum og glerhillum. S. 895 3819.

Antik sófasett með borði,
MAX 1

Til sölu MAX 1 sett frá Víði, smiðað 1945
-1950. Einstakur gripur með útskornum
fótum og örmum. Sett fyrir fagurkera. Til-
boð óskast. S. 893 3016.

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

Ný uppþvottavél til sölu 45 cm á breidd
sem fellur inn í innréttingu. Uppl í s. 843
9160

Til sölu íslenski hundurinn, 4 yndislegir 6
vikna hvolpar í boði. Ættbók HRFÍ. Uppl. í
síma 848 0847.

Til sölu Enskur Bulldog. 2 tíkur eftir, tilbún-
ar til afhendingar, afhendast heilsufarssk,
örmerktar og sprautaðar með ættbók frá
Íshundum. Áhugasamir hafið samband
við Hrafnhildi í síma 5650034/8985934
eða við tengiliðinn gunnhildur b@hot-
mail.com

Rosalega blíðan og góðan hvolp vantar
heimili núna vegna breyttra aðstæðna.
Uppl. í s. 847 0428.

7mán. Labbi/pointer í leit að heimili. Nán-
ar á tengiorka@hotmail.com eða
8207745

Stórt raðhús til leigu við Caned (Costa
Azahar). Rúmgott hús fyrir 6 manns.
Sundlaug og 2 mín. á strönd. Friðsælt um-
hverfi. Vikan kr. 60 þús. Uppl. í s. 899
3760.

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

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

Óska eftir notuðum hnökkum og öðrum
reiðtýgum. Upplýsingar í síma 846 4085
og á netfang flistak@visir.is.

Lundey, Hafsúlan hvalaskoðun.

101 Rvk. Vesturgata. Lúxus 45fm stúdíóí-
búð m/húsgögnum. 3sæta leður-
sófi+borð og stólar. Rúm og sængur.
Ískápur, örbylgj, eldhúsáhöld. 27”LCD
sjónvarp+30stöðvar(digital island) hljóm-
fluttningstæki. Leiguverð 90.000kr Allt
innif. raf+hiti. uppl í s: 8696016

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Byggingarréttur á hest-
húsum

Hestamannafélagið Fákur auglýsir
til sölu byggingarrétt á hesthús-
um fyrir félagsmenn Fáks á nýju

hesthúsasvæði í Almannadal.
Umsóknarfrestur er til kl. 17:00
fimmtudaginn 15. júní 2006.

Umsóknum skilað á skrifstofu
Fáks á sérstökum eyðublöðum
sem hægt er að nálgast þar eða
á heimasíðu félagsins www.fak-

ur.is.

Hestamennska

Fyrir veiðimenn

Ferðalög

Silky Terrier
Gullfallegar Silky Terrier tíkur til

sölu undan íslenskum og alþjóð-
legum meistara. Silky Terrier er

harðgerður smáhundur með silki-
mjúkan síðan feld sem fer ekki úr

hárum. Heilsufarssk., örmerktir,
með ættbók frá Íshundum.

Upplýsingar í síma 426 8577 &
426 8720, Bubba. Geðgóðir og

fallegir foreldrar.

Dýrahald

Einstakt tækifæri!!
3 laus pláss fyrir drengi tveggja
ára og eldri á foreldrareknum
leikskóla. Ós er staðsett mið-

svæðis í 101 Rvk og við vinnum
samkvæmt Hjallastefnunni.

Áhugasamir foreldrar hafi sam-
band við Guðrúnu í s. 552 3277

eða á www.simnet.is/barna-
heimili

Barnagæsla

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

Námskeið

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Spádómar

Snyrting

Nudd

Hreinsum gráma af sól-
pöllum!

Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að
djúphreinsa veðraða sólpalla og

gera þá eins og nýja.
Anton í síma 866 5262.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

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

ar,
endurskipulagning fjármála,

samningar við lögmenn, lána-
drottna og innheimtumenn, að-

stoð v/nauðungaruppboða, stofn-
un einkahlutafélaga ofl. Geymið

auglýsinguna.
SÍMI 530 9115 OG 822 9670

Kaflaskipti ehf. Hlíðarsmári 15
201 Kópavogur.- Sími 530 9115
og 822 9670 kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

SUMARBÚSTAÐALÓÐIR TÓMSTUNDIR / FERÐIR

TÓMSTUNDIR / FERÐIR
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20 fm herb. til leigu m/ aðgangi að bað-
herb. í neðra Breiðholti. Verð 27 þús á
mán. Uppl í s. 557 7074 & 847 2131

Óska eftir einstaklingsíbúð til kaups eða
leigu. Skilvísum greiðslum heitið. S-
8625125

Snyrtileg íbúð óskast.
Óskum eftir snyrtilegri 4 herb íbúð á
svæði 101-104-105-107-108. Fyrirfram-
greiðsla ef óskað er. Reglusemi og skilvísi
heitið. Greiðslugeta allt að 110þús á mán-
uði. Uppl í s 691-1417.

Óska eftir 2ja herberja eða stórri stúdíóí-
búð í Árbæ eða nágrenni frá enda ágúst.
Leigutími 2 ár. Sími 8633793

Ung kona óskar eftir húsnæði á verðbilinu
50-60 þús sem fyrst á rvk svæðinu. Reyk-
laus og reglusöm. Uppl. í s. 824 6787

Rúmlega fertug kona óska e. 3 herb. íbúð
til leigu til lengir tíma á svæði 101-108.
Uppl. í s. 864 8880, Ragnheiður

Kennaraháskóli Íslands óskar eftir að taka
á leigu íbúð/herbergi fyrir skiptinema frá
1. ágúst/1. sept. fram í miðjan desember.
Upplýsingar veitir Birna E. Gunnarsdóttir í
síma 563-3812.

2ja-3ja herb. íbúð óskast. Leiga 50-75
þús. Reglusemi og skilvísum greiðslum
heitið. Gunnar s. 662 3932.

Litil íbúð óskast til leigu í Rkv. frá ca. 15.
ágúst fyrir reyklausan og reglusaman
námsmann. Sími 896 1839.

Til sölu stálgrindarhús, óeinangrað en
með innkeyrslu og gönguhurð ásamt þak-
gluggum, stærð 7,9 m x 14,0 m eða 110
m2, vegghæð um 5 m, afhendingarstaður
eftir samkomulagi. Verð 4,5 m + vsk.
Uppl. S. 660 1701 660 1704

28 fm vinnuskúr fæst gefins gegn því að
vera fjarlægður. S. 897 0692.

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.

Bílskúr til leigu
24 fm bílskúr í 105 með hita og rafmagni
á 20 þús. á mán. Ekki íbúðarhúsnæði. S.
862 0229.

Glæsiíbúð í Rvk gisting 4-6 öll þægindi
gott verð. uppl. 6989874-8986033 sjá
heimasíðu eyjasolibudir.is

Viltu koma í Pizza Hut
liðið?

Hlutastarf Pizza Hut leitar að duglegu og
stundvísu starfsfólki í veitingasal og í eld-
hús. Um er að ræða hlutastarf. Lágmarks-
aldur er 18 ára. Áhugasamir skrái sig á
www.pizzahut.is eða hafið samband við
veitingastjóra á Pizza Hut Smáralind eða
Sprengisandi.

Byrjaðu strax í dag!
Láttu tímann vinna með þér. Ekki fresta
hlutunum. Byrjaðu núna! Kennari.com.

Lausnin er einföld!
Viltu miklu hærri tekjur? Viltu algjört
skuldleysi? Lausnin er á Lausnin.com.

Þú sáir og það vex!
Þú líka getur öðlast skuldlaust líf og miklu
hærri tekjur. Skoðaðu Voxtur.com.

Viltu vinna heima?
Þú getur það eins og við hin. Búðu þér til
miklu betra líf! Kíktu á heimavinna.com.

Við óskum eftir fólki í símsvörun frá klukk-
an 10-17 hugsanlega aukavinna um helg-
ar. Frekari uppl. fást í síma 575-1500

Kokk og aðstoðarmanneskju í eldhús
vantar á veitingastaðinn Hafið Bláa ehf.
Uppl. í síma 897 7467 & 892 0367 póst-
fang: hafidblaa@hafidblaa.is.

Grillhúsið Tryggvagötu
Óskar eftir starfsfólki í sal, í kvöld og helg-
arvinnu. Uppl. á staðnum eða í s. 696
8397. Brynja.

Nonnabiti
Starfskraftur óskast í kvöld og helgarvinnu
Reyklaus. Uppl. í s. 898 5956 eða á staðn-
um Nonnabita Hafnarstræti 11.

Meiraprófsbílstjóri óskast. Framsækið fyr-
irtæki óskar eftir meiraprófsbílstjóra. Akst-
ur á rvk-svæðinu. mikil vinna framundan.
Uppl. í s. 694 7785

Óska eftir tækjamanni á byggingarkrana
og skotbómulyftara. Skemmtileg og fjöl-
breytt verkefni. Góð laun í boði fyrir réttan
mann. S. 660 1701 & 660 1704.

Óskum eftir trésmiðum til vinnu strax til
framtíðarstarfa, góð laun í boði fyrir rétta
menn, fjölbreytt og skemmtileg vinna.
Uppl í síma 660-1704 eða 660-1701.

Prentsmiðja
Prentari og aðstoðarmanneskja óskast í
prentsmiðjuna Litlaprent ehf. Skemmu-
vegi 4, Kópavogi í sumar. Vinnutími kl. 8-
16. Prentsmiðjan er 18 manna reyklaus
vinnustaður. Upplýsingar hjá Georg í síma
540 1800 og 893 3147.

Sumarvinnna
Óskum eftir manni á traktor. Sundvísi og
áreiðanleiki skilyrði. Umsóknir á www.gar-
dlist.is

Veitingahús
Starfskraftur óskast í ca. 80% vinnu. 8
morgunvaktir og 12 dagvaktir. Ca. 140 klst
í mán. Upplýsingar í síma 843 9950 &
898 2975.

Vélamaður óskast!
Vélamaður óskast á nýja hjólagröfu. Uppl.
í s. 896 6676.

Við viljum ráða starfsmann í heimilisþjón-
ustu hjá Félagsþjónustu Seltjarnarnesbæj-
ar. Fullt starf og hlutastörf í boði. Sveigjan-
legur vinnutími. Nánari upplýsingar gefur
Þóra eða Snorri í síma 595 9130 eða 897
2079.

Aðstoðum fyrirtæki við að útvega starfs-
fólk frá Póllandi úr hinum ýmsu starfstétt-
um s.s. verkfræðinga, forritara, iðnaðar-
menn, sjómenn, hótelstarfsfólk, verkafólk,
bakara og fleira. Upplýsingar í síma 821
1714

Gaman, Hafsúlan hvalaskoðun.

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..

43 ára karlmaður með áhuga á ferðalög-
um óskar eftir að kynnast konu á aldrin-
um 35-40 ára. Svör berast Fréttablaðinu
Skaftahlíð 24, 105 Rvk. merkt “vinskapur”

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

Bingó í kvöld, allir velkomnir. Vinabær.

Leikir

Einkamál

Ýmislegt

Atvinna óskast

Hársnyrtir
Óskum eftir svein eða meistara til

starfa, t.d í leigu á stól.
Upplýsingar á Línu lokkafínu,
Bæjarhrauni 8 Hfj. eða í síma

565 4424

Aðföng
óska eftir starfsmönnum.

Við bjóðum upp á góða tekju-
möguleika, góða vinnuaðstöðu

og mötuneyti er á staðnum. Leit-
að er að duglegum og áreiðan-
legum einstaklingum sem eru

eldri en 18 ára og vilja framtíðar-
starf hjá traustu og framsæknu

fyrirtæki.
Umsóknareyðublöð má fá í

móttöku Aðfanga að Skútuvogi
7, 104 Rvk.

Einnig er hægt að sækja um á
www.adfong.is

Uppl. í s. 693 5602.

Iðnaðarfyrirtæki í
Reykjavík

Iðnaðarfyrirtæki í Reykjavík óskar
eftir tveimur smiðum í tímabund-

ið verkefni.
Verða að geta unnið sjálfstætt.
Góð vinnuaðstaða. Mötuneyti á

staðnum.
Upplýsingar í síma 820 1814 á

skrifstofutíma.

Sumarafleysingar
Óskum eftir að ráða sumarfólk í

afgreiðslu sem og útiþjónustu hjá
Shell og Select. Um vaktavinnu er

að ræða. Lágmarksaldur í af-
greiðslustörfin er 18 ár.

Nánari upplýsingar fást í síma
444 3000 eða á starf@skeljung-

ur.is. Hægt er að nálgast um-
sóknareyðublöð á www.skelj-

ungur.is

Herrafataverslun 

Birgis.

Óskar eftir 2 starfsmönnum.
Tímabundið eða til lengri tíma.
Þurfa að geta hafið störf strax.

Upplýsingar á staðnum.
Herrafataverslun Birgis

Fákafen 11.

Hár Expo
Óskum eftir sveinum / meistur-
um, einnig vantar okkur nema

sem fyrst.
Upplýsingar hjá Hár Expo í s.
552 7170 & Ella í s. 690 3001.

Kjúklingastaðurinn Suð-
urveri

Vaktstjóra og Starfsfólk óskast í
vaktavinnu Einnig vantar fólk í
hlutastörf. Íslensku kunnátta

æskileg. Ekki yngri enn 18 ára.
Upplýsingar í síma 553 8890.

Í hlaupavinna / auka-
vinna

Starfsmenn óskast í íhlaupavinnu
við uppsetningu á vinnupöllum

og fleira.
Uppl. í s. 553 2280 & 893 9678.

Starfsmaður óskast
á vinnupallaleigu í útkeyrslu, af-

greiðslu og fleira.
Uppl. í s. 553 2280 & 893 9678.

Pizzabakari
Viljum bæta við okkur pizzabak-

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

Loftorka Reykjavík.
Óskar eftir verkamanni til starfa

fæði og heimkeyrsla.
Upplýsingar í síma 565 0877

Vantar þig vinnu?
Vegna aukinna umsvifa óskum

við eftir duglegum einstaklingum
til starfa í matvælavinnslu í Mos-
fellsbæ. Hlutastörf og full vinna í

boði.
Uppl. í s. 897 3236, Ragnar eða
566 6614, Ragnar eða Sigurður.

Sælgætis og videohöllin
Garðatorgi

Óskum eftir að ráða fólk í kvöld-
og helgarvinnu. Umsóknareyðu-
blöð á staðnum. Einnig hægt að

hringja í sima 565 6677.

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

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

Nýtt fyrirtæki á Reykjar-
víkurvegi

Óskum eftir að ráða vaktmann í
afgreiðslu. Um auðvelt starf er að
ræða. 23 ára og eldri koma að-

eins til greina. Viðkomandi verður
að vera heiðarlegur, stundvís og

áreiðanlegur. Verður að geta unn-
ið sjálfstætt og hafa góða þjón-

ustulund. þarf að geta hafið störf
sem fyrst. Meðmæla krafist.

Upplýsingar sendist fréttablað-
inu á smaar@frett.is merkt
“Reykjavíkurvegur” fyrir 10.

Júní

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

www.123ibo.com

Atvinna í boði

Gisting

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði til sölu

Húsnæði óskast

TILKYNNINGAR

ÞJÓNUSTA

ATVINNA
















































