












































































































[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

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

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 13.30

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

Til sölu er Isuzu crew cab árg 1996 ekinn

280 þ. fæst á góðu staðgreiðsluverði stað-

settur á bílasölu islands.

Bílasala Íslands

Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900

www.bilasalaislands.is

Gullmoli. M.Bens S 320 4/2000. Svartur,

ekinn 62 þús. km. innfluttur nýr. Einn eig-

andi, þjónustubók frá Ræsi, óaðfinnanleg-

ur í lakki, með öllum aukahlutum fáanleg-

um á þessum tíma. Verð 3.990 þús.

Sparibíll ehf

Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344

www.sparibill.is

Hyundai Starex Diesel 2500 4x4 nýskr.

6/2004, ekinn, 64 þ. km, 5 gíra, 7 manna,

álfelgur, krókur, spoiler, verð 2.370.000,

ath skipti, góður bíll. S. 420 6600.

Toyotasalurinn

Sími: 4206600

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

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

Til sölu Merzedes Bens 230 E árg. ‘96. Ek.
160 þús. áhvílandi 800 þús. Verð
1.200.000 milj. Uppl. 822 1920.

VW Polo árg. ‘01, ek. 71 þús., verð 640
þús. Áhv. 570 þús. kr. greiðslubirgði 16
þús. Uppl. í s. 866 9446.

Lítið ekinn! VW Passat 1600 ek. 84 þús.
árg. ‘99. Góður bíll, þarfnast lagfær. á
rafm. Góður stgr. afsl. S. 844 4952.

Subaru Legacu árg. ‘99. 2,0 GL. station. Ek.
160 þús. í mjög góðu ástandi og vel við
haldið. Verð 850 þús. Uppl. í s. 896 5160.

Til sölu Daihatsu Cuore nýskr. 21/05/87
ek. 88 þús. sk. ‘07, ssk., mikið endurnýjað-
ur, 4 naglad. á felgum. Verð 120 þús. S.
897 9218.

Fiat Stilo 1800 árg. ‘03, ek. 50 þ., loftkæl-
ing, cruise controle. Fæst gegn yfirtöku á
láni á 1.030 þús. Afb. 17 þ. á mán. S. 896
6389.

MMC L 200 tdi 2.5 vél, heillegur bíll en
þarfnast lafæringa. Verð 130.000 stgr.
Uppl. í síma 899 0555.

Nýr verðlaunajeppi Honda Pilot rakar inn
verðlaunum bílablaða fyrir sparneytni,
akstureiginleika og búnað! Hér er kominn
öflugur lúxusjeppi sem veitir Toyota
Landcruiser harða samkeppni. Lítið not-
aðir frá 2.9 milljónir eða fáðu tilboð í nýj-
an frá verksmiðju. Útvegum flestar gerðir
jeppa og fólksbíla frá Evrópu eða Banda-
ríkjunum. Allt að 5 ára ábyrgð og bílalán.
Nýjir og nýlegir bílar langt undir markaðs-
verði. Þjónustuver sími 552 2000.
www.islandus.com

Audi A4 1,8T árg. ‘05 Ek. 22 þús. 16”
álfelg. topplúga, cc, reyklaus bíll, ac/c. 2
eigendur. Verð 3.490 þús. Uppl. í s. 895
0998 & 898 7558.

Peugeot 406 station, 5 dyra, 7 manna,
krókur, ný vetrard. á felgum, skráður
10.1998, ek. 145 þ. km, 450 þ. kr. S. 660
8609.

Tilboð sparibaukur 130
þús stgr!

Suzuki swift 1998 ek. 140 þús. km. 5 dyra,
ný skoðaður ‘07, bilað púst, fyrstir koma
fyrstir fá á aðeins 130 þús. S. 691 4441.

Góður Galloper árg. ‘98. Ásett verð 650
þús. tilb. 480 þús. Uppl. í s. 862 4659.

Chervolet Silverado 2500 Duramax 6,6L
árg. 2003 ekinn 55 þ. km., leður, hús. Einn
með öllu. S. 898 2811.

Benz árgerð ‘97, 3538, 8x6 upplýsingar í
síma 866 0904,

Renault Scenic ‘98, ek. 128 þús. Fæst við
yfirtöku 17 þús. á mán. S. 824 2684.

Útsala!
Micra árg. ‘97 verð 80 þús. Saab 9000 árg.
‘91 verð 80 þús. VW Carvilla árg. ‘98 og
VW Transspoter árg. ‘98 verð 50 þús. stk.
Báðir bilaðir. Uppl. í s. 696 4255.

2 Lancer Station 4x4 árg. ‘96 ek. 150 þ. og
hinn er árg. ‘94 ek. 180 þ. Tilb - skipti.
Uppl. í s. 567 2495.

Nissan Almera 1600 árg. ‘06/99. Ek. 90
þús. Sk. ‘07. Góður bíll. Uppl. í s. 846
8200.

Mitsubitsi Galant árg. ‘91, smurbók frá
upphafi fylgir, ek. 200 þ., Cd mp3, Wma.
Verð 130 þ. Uppl. í s. 695 2721.

MMC Space Wagon árg. ‘92. Upplýsingar í
síma 699 7592.

Til sölu Man 26 463 árg. ‘96 dráttarbíll
m.snjómokstursbúnaði s. 892 3559.

VW Vento ‘98. Ný tímareim, sumar og
vetradekk á felgum. Ek. 94 þús. Verð 380
þús. S. 846 8540.

Sparibaukur á grín verði
aðeins 160 þús!

Kia Pride 2002 ek. 87 þús. km, 5 dyra, 5
gíra, ný skoðaður ‘07. S 691 4441.

Nissan Sunny ‘91 ek. 175 þús. km, ssk.,
óskoðaður, er á númeri, vel gangfær, bil-
að púst, fæst á 35 þús. S. 691 4441.

Nissan Sunny 1.6 SR. ‘94. Ekinn 206.000
km. Skoðaður ‘07. Sumar- og vetrardekk.
Bíll er í góðu ástandi. Verð. 130.000 þús.
S. 862 6669.

Til sölu MMC Lancer 1986. ek. 182.000.
beinskiptur, í góðu lagi, verð 60 þús. S.
898 1221.

Til sölu Mazda 323F árg. ‘92, í góðu
ástandi, lítur vel út. Verð 150 þús. Uppl. í
s. 895 3534.

VW Polo 98 ekinn 108.000 km. Ný
tímareim og vatnsdæla. Skipti möguleg.
Verð 310.000 kr. Uppl. í síma 864-9349.

Ford Escort Van 98 til sölu á kr. 160.000,
uppl. í síma 864 4155.

Frábær ferðabíll til sölu! Renault Scenic
fæst fyrir tilboð eða í skiptum fyrir smábíl.
Sími 698 1320, Ástrós.

Góð kaup! Toyota Corolla station ‘93-
170.000 km Sk. ‘06. Kr. 90.000. 696
6823.

Polo 1,4 5/99, ek. aðeins 98 þ. Ný
tímareim í 81 þ. Sk. ‘07, 5 g., 3ja d., CD,
vindskeið, álfelgur, smurbók. Fallegur bíll í
toppstandi. V. 390 þ. S. 864 8338.

Kia árg. ‘01, ek. 40 þ., skoðaður ‘07, ssk.
Uppl. í s. 587 0401.

M. Benz árg. 2000, ek. 87 þús., sk. ‘07.
Verð 890 þús. Uppl. í s. 693 2038.

Til Sölu Esterel fellihýsi árg. ‘89 og Nissan
Pathfinder árg. ‘95 ekinn 101.000 mílur.
Bæði vel með farið. Upplýsingar í síma
663 0869.

Til sölu BMW 325 blæja árg. ‘94 ek. 66 þ.
mílur. Verð 850 þús. Uppl. 846 3786 Guð-
rún.

Útsala Legacy ‘00 e. 103 þús. bsk., sk. 06,
áhv. 660. þús. Bíll í toppstandi. S. 895
7860.

Toyota Avensis ‘98, ek. 140 þús. Sumar og
vetrardekk á felgum. Mjög vel með farinn.
Uppl. í s. 892 6287 & 587 5506.

Til sölu glæsilegur Subaru Forester, sjálf-
skiptur, árgerð 2003. Ekinn 58.000 km.
Dráttarkúla, spoiler og fleira. Mjög vel far-
inn og góður bíll. Verð 1.750.000 kr., eng-
in skipti. Upplýsingar í síma 892 1508.

Gullmoli til sölu Toyota Corolla 1600 árg.
‘03, sjálfskiptur. Ek. 38 þús., nýskoðaður
‘08. Álfelgur og geislaspilari. Vetrardekk
fylgja. Verð 1.370 þús. Uppl. í s. 699 0686.

Toyota 4Runner ‘05 til sölu. Glæsilegur
lúxusjeppi, ek: 0 km, sportpakki, V6 250
hö., SS, sóllúga. V 4. 7 m. fæst á 3.990
þ.stgr. Uppl. í s. 898 9090.

Bíll upp í íbúð
Bíll óskast í skiptum fyrir 60 fm íbúð í
Grafarvogi. Mjög falleg íbúð ásamt stæði í
bílageymslu í góðu húsi. Áhv. 15,6 í hús-
bréfum. Tilbúinn að taka bíl á verðbilinu
2-3 milljónir uppí. Uppl. í s. 690 0607.

Nissan Terrano-II Sport, 7 m. Skráður
11/2000, ekinn 123 þ. km. Dísel, krókur,
ABS br., líknarb., reyklaus, þjónustubók og
gott viðhald. Verð 1.490 þús. Skipti mögu-
leg. Uppl. 848 8914.

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Til sölu glæsilegur Toyota Landcruiser
90LX ‘99. Einn með öllu í toppstandi.
Skíðagrind 38 tommu dekk VHF stöð.
Auka tankur. Drullutjakkur. Aðeins einn
eigandi Frá upphafi. Ekinn 150.000. Fæst
með yfirtöku á láni Upplýsingar í síma
869 9019.

Til sölu Ford Explorer xlt árg. ‘04. ssk., 7
manna, leður klæddur. Fæst á sanngjörnu
verði vegna flutninga. Uppl. í s. 897 7957.

Land Cruiser árg. ‘98, ekinn 151 þ. Diesel,
sjálfskiptur, 38’’ dekk, mikið af aukahlut-
um, topp bíll, áhv. 2,3 m. Afb. 40 þ. Verð
2,6 millj. Uppl. í s. 897 5358.

Til sölu MMC Pajero langur TDI árg ‘89 ek.
300 þús. Upphækkaður með plastkönt-
um fyrir 33”. Nýskoðaður. Þarfnast að-
hlynningar. Verð stgr. 180 þús. Uppl. í s.
699 2526.

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

Til sölu Pajero 92 bensínbíll. Body gott
með bilaðri vél og skiptingu árg. ‘99, sjón
er sögu ríkari. Uppl. í s. 895 3534.

www.trukkur.is
Sími 893 8327.

Ram 1500 pallbíll árg. 2000 og Sunlite
865 pallhýsi til sölu. Sér lagnir með út-
varpi og sjónvarpi og fl. og fl. Mjög lítið
notað. Uppl. í síma 892 5085, Hörður.

Fiat Ducado ‘04 með Eura Mobil húsi, lág-
þekja. Toppbíll með öllum þægindum.
Ekinn aðeins 20 þús. S. 899 1175, allar
nánari uppl. má finna á www.husbilar.is

Til sölu Honda Valkyrie 1500 6 cyl, árg.
‘03, ek. 8.500 mílur. Verð 1.490 þús. Uppl.
í s. 821 7872.

YAMAHA V- MAX árg. 2000 mögnuð
græja 1300cc. 140 hö. innflutt nýtt af um-
boðinu bein sala verð kr. 930 þ. s.
6939711 & 5642218.

GasGas 250 Trial hjól! Til sölu GasGas 250
Trial hjól árg. 2004 en kom til landsins í
maí 2005. Í topp standi, til í slaginn. Hvít
númer. Er í breiðholtinu Myndir á
http://www.pbase.com/svavark/ima-
ge/61674023 Verð 420 þ. Engin skipti.
Uppl. í s. 856 6467.

Til Sölu Honda cr. 85 expert. Hjólið er i
toppstandi og mikið er af aukahlutum.
Uppl. í s. 695 9727(rétt nr).

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.

Til sölu Hjólhýsi Hobby 560UFE. Árgerð
2006. Nýtt og ónotað. Vandað hús, hjóna-
rúm m/Springdýnum, U-sófi, Sólskyggni
o.fl. Uppl. í síma 863 4746.

Hjólhýsi til sölu!
Hefurðu séð ódýru og glæsilegu Delta
Euroliner og Summerliner kojuhúsin hjá
okkur? Svefnpláss fyrir 6. Verð frá 1.721. þ.
Allt að 100% lán Fortjald á hálfvirði s. 587
2200, 898 4500, www.vagnasmidjan.is

Til sölu gullfallegur Palomio Yerling árg.
‘04, keyptur í ágúst ‘04, lítið notaður, sem
nýr, fortjald fylgir með. Uppl. í s. 669 9438
& 895 3534.

Coleman Sedona árg. 04. Sólarsella, úti-
eldavél, vel með farinn. V.1150 þús. Uppl.
í s. 8991577

Coleman Bayside 4 sumra, sem nýtt. Sól-
arsella, reiðhjólagrind, loftpúðafjöðrun,
fortjald, græjur, álf. Verð 1.720 þús. Fyrstir
koma fyrstir fá. S. 892 2033.

Óska eftir nýlegum Camplet Tjaldvagni.
Uppl. í s. 897 8156.

Inseca Tirola árg. ‘93 með fortjaldi. Mjög
vel með farinn. Verð 100 þús. Uppl. í s.
896 3524.

Óska eftir vel með förnum Comby Camp
tjaldvagni m/ fordjaldi. S. 894 0887.

Camplet Royal árg. ‘92 Með ísskáp, elda-
vél, vask og aukatjaldi. Verð 220 þús.
Uppl. í s. 699 0506.

Inesca Monaco tjaldvagn til sölu með for-
tjaldi. Verð 250 þús. Uppl. í s. 698 0803.

Case Beltagrafa, Model 9007, 7 tonn, árg.

‘99, 3.733 klst. Hægt að skekkja bómu

v+h, 3 skóflur, 1 ripper. Ásett verð 3.5Milj

+ Vsk. S. 867 2647.

Case 695s grafa, árg. ‘04, hraðtengi m/ 3

bacho skóflum. Ónotuð. Verðtilboð. S.

691 2253.

Óska eftir sæþotu í skiptum fyrir Ford

Escort og pening. Má kosta allt að

400.000 kr. Kerra og ábreiða verður að

fylgja. Uppl. í síma 820 5280.

Nú getur þú auglýst bátinn, tækin og

hvaðeina sem bátum fylgir og fylgja ber

ókeypis. Einnig auglýst eftir slíku, líka

ókeypis. www.aftann.org/birtingar

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Impresa

2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel, Audi 100

‘95, Lancer Golf. Opið 8-18. Lau. 10-15.

Bílapartar ehf S.587 7659.
Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar

gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota

bíla. Opið virka daga frá kl. 9:00 -18:00.

www.bilapartar.is bilapartar@bilapartar.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,

S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og

Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri

tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

Allar helstu bílapartasölur landsins eru

á www.partasolur.is

Kar-o-liner réttingarbekkur í mjög góðu

ástandi með miklum aukabúnaði, 2ja

pústa bílalyftur, 4t rotarý v. 290 þús, 3t

zippo 230 þús. Loftpressa 1100L. V. 220

Þús. Allt nýlegt. Uppl. e. kl.18, Guðmund-

ur s. 892 4564.

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.

Sumartilboð
Sumartilboð á hringstigum, stál og tré
breiddir 120 -140- 160cm, stillanleg hæð.
Stigalagerinn, Dalbrekku 26, s. 564 1890.

Þau eru komin aftur
trampolínin vinsælu.

Gerðu samanburð öryggisins vegna. Am-
erísk trampolín. Opið í dag sunnudag. S.
565 0313 & 848 7632. Trampolínsalan.

Marchall traktor með loftpressu til sölu.
Upplýsingar í síma 893 7310.

Nýr Sófi
Nýr 2ja sæta leðursófi til sölu. Fæst fyrir
sanngjarnt verð. Uppl. í s. 690 0907.

Úrval af harmonikum í ýmsum stærðum
og gerðum, auk fylgihluta. Verð frá
29.000kr. EG-Tónar. Sími Akureyri 462
7374 & 6601648, sími Reykjavík 568
3670 & 824 7610.

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

Bandsög, 3ja fasa. Sagar 35cm þykkt.
89cm hjól. Hæð 240cm. 4 auka blöð. 867
2647.

Til sölu Volvo SL10 4 öxla vörubifreið
1996 módel og Volvo NT vörubifreið
1982 módel. Upplýsingar í síma 893
7310.

K-Gler. 135 stk. 72m≤, 4mm gler, 9mm
loftrúm. Ýmsar stærðir. Kr. 6.800m≤ -
50% afsláttur. 867 2647.

Mótatimbur
650m 1*6. Uppistöður 2*4 45 stk. 2,4 m
og 50 stk. 2,55 m Uppl. í s. 898 0126.

Verslun

Til bygginga

Bækur

Vélar og verkfæri

Tölvur

Hljóðfæri

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Bátar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Vespur

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

SÝNINGAR

Smiðjuvegi 34 (gul gata)
Opið 

sunnudag 13 – 17

Þrúðmar S: 824 3900 
www.pkarlsson.is

McLouis húsbílar
www.mclouis.is

Caravelair hjólhýsi
Verð frá 1.490.000 kr.

Sýning á plani Bíljöfurs
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Trjáplöntumarkaður, 10 birkiplöntur að-
eins 3990,- Blómaval.

Runnatilboð. Birkihlíð Kópavogi.

Verkfæraúrval. Rafvörumarkaðurinn, Fells-
múla.

Sumarblómaúrvalið er í gróðrarstöðinni
Storð. Gróðrarstöðin Storð, Dalvegi Kópa-
vogi.

Kastarar á frábæru verði. Rafvörumarkað-
urinn Fellsmúla.

Stærri og glæsilegri verlsun í Lágmúla,
opið 8-24 alla daga. Lyfja- Lifið heil.

Trjáplöntumarkaður, gerið frábær kaup á
trjáplöntum og runnum. Blómaval.

Útiljós í úrvali. Rafvörumarkaðurin, Fells-
múla.

3 góðar ferðatöskur saman í setti. Verð
aðeins 3.990.- Rúmfatalagerinn, aðeins
ódýrari.

Garðálfar í garðinn. Verð frá 399.- Rúm-
fatalagerinn, aðeins ódýrari.

Garðálfar í garðinn. Verð frá 399.- Rúm-
fatalagerinn, aðeins ódýrari.

Garðborð og 4 stólar. Verð aðeins 3.500.-
Rúmfatalagerinn, aðeins ódýrari.

20 stjúpur á 790,- Birkihlíð Kópavogi.

Opið í dag. Rafvörumarkaðurinn Fells-
múla.

Útivistarjakkar fyrir alla fjölskylduna. Verð
frá 1.490.- Rúmfatalagerinn, aðeins ódýr-
ari.

Tjöld í miklu úrvali. Verð frá 1.490.- Rúm-
fatalagerinn, aðeins ódýrari.

Trjáplöntumarkaður. Blómaval.

Sláttuorf, Rafvörumarkaðurinn Fellsmúla.

Lampaúrval, Rafvörumarkaðurinn Fells-
múla.

Sjávarréttasúpa, Rauða_húsið, Eyrar-
bakka.

Kerfisveita. Anza, öruggur rekstur tölvu-
kerfa.

Trampolín - Trampolín - Trampolín -
Trampolín - Trampolín - Trampolín -
Trampolínsalan. Sími 565 0313.

Árshátíðir, Rauða_húsið, Eyrarbakka.

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.

Garðúðun og meindýra-
eyðing

Úða garða gegn maðki og lús. Eyði

könguló af húsum, geitungabúum og

starrafló. s. 865 5206.

Tek að mér að slátt fyrir húsfélög og einn-

staklinga klippingar og umhirðu á görð-

um. Uppl. í s. 616 1569.

Garðaúðun, garðaúðun. Örugg þjónusta í

yfir 30 ár. Úði, Brandur Gíslason, skrúð-

garðam. Sími 553 2999.

Garðyrkja
Alhliða garðyrkjuþjónusta. Sláttur, úðun,

mold, hellulagnir og fleira. Halldór garð-

yrkjum. S. 698 1215.

Vantar þig málara?
Þarft þú að láta mála húsið að utan? Get
bætt við mig verkum. Er með lyftu. Uppl. í
s. 821 1333, Hallgrímur.

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.).

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. mál-
un, múrun, flísa- & parketlagnir og tré-
smíði, ásamt sólpallasmíði. Föst tilboð
eða tímavinna. S. 616 1569.

Pípulagningarmeistari getur bætt við sig
verkefnum, uppl. í síma 892 8720.

Tökum að okkur hverskonar múrbrot, fjar-
læga efni, frágangur og pípulagnir Uppl. í
s. 892 8720.

Bráðvantar hundgamlan laptop. Helst
ókeypis. S. 898 7654.

Heilun, sjálfsuppbygging, áruteiknun,
hugleiðsla og mataræði. Halla Sigurgeirs-
dóttir s. 663 7569.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Englaljós til þín 908 5050
Hvað viltu vita um ástina, heilsuna og
hvað getur gerst skemmtilegt í sumar,
bein miðlun, rágjöf. Opið frá 12-02 eftir
miðnætti. Lára

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

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og viðgerðir.
Uppl. í s. 894 0031.

Sólpallasmíði
Símar 698 5743 & 893 0389 khand-
verk@simnet.is & oah@hive.is

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

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

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

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

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu ár-
angi. Við hjálpum þér. www.betriheilsa.is
Sirry 897 8886.

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

Rokókósófasett með antikbleikuáklæði
(3sæta sófi, tveir minni stólar og tveir
með örmum) sófaborð og borðstofuborð.
Nánari upplýsingar í 897 4996, Jón eða
895 5848, Arnhildur.

Sófasett, rúm + rúmgafl, náttborð, eldhús-
borð + stólar, skenkur, tv-skápur og spegl-
ar. Allt nýlegt og vel með farið. Selst ódýrt.
Uppl. í s. 866 0796 & 663 2524.

Til sölu skrifstofuhúsgögn, stólar og eld-
húsborð. Uppl. í s. 865 4137.

Til leigu 2ja hæða hús á Eyrarbakka (130
m2+geymsla.), tímabundið frá 1.9. til
nokkurra mán. S. 862 3503.

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

Rainbow Ryksugur
Til sölu eru notaðar Rainbow ryksugur. Yf-
irfarin af umboði. Ábyrgð. Uppl. í s. 893
6337.

Til sölu Gorenje eldavél 50 cm breið . Verð
12 þús. Uppl. í s. 588 4316

Til sölu ísskápur, örbylgjuofn, kaffivél og
ryksuga. Uppl. í s. 865 4137.

Ættbókfærðir og heilsufarskoðaðir Boxer
hvolpar til sölu, tilbúnir til afhendingar
strax. Verð 120 þús. Uppl. í s. 456 1510 &
869 7612, skessa.dyraland.is 

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

Persakettlingar til sölu, hreinr. & ættbókaf.
Uppl. í s. 586 1486 & 868 7150.

Chihuahua hvolpar til sölu. upplýsingar
gefur Anna síma 868 6058 gessi@sim-
net.is

Varstu að fá þér hvolp? Vantar þig leið-
beiningar um umhirðu og uppeldi? Þá er
hvolpakvöld með dýralækninum fyrir þig.
Uppl. Sif s. 897 1525.

Við erum tvö Chihuahua systkin, hrein-
ræktuð án ættbókar og okkur vantar góð
heimili. Sími 699 2228.

Skógarkattablandaðir kettlingar fást gef-
ins. Fallegir, kassavanir og gæfir. Sími
8961488.

Skemmtilegt, Hafsúlan hvalaskoðun.

Fyrir veiðimenn

Ferðaþjónusta

Alþjóðleg sýning hunda-
ræktarfélagsins Íshunda!
Verður haldin 24 & 25 júní í reið-
höll Gusts. Byrjar báða dagana kl
11. Frítt inn fyrir börn yngri en 12.

www.ishundar.is

Hundaræktin Dalsmynni
Papellon hvolpar til sölu.

Upplýsingar í s. 566 8417.

Dýrahald

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Trésmíði

Spádómar

Dulspeki-heilun

Tölvur

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

Garðyrkja

Ýmislegt

ÚTIVISTKEYPT OG SELTSUMARHÚSALÓÐIR



Laxa og silungamaðkar til sölu uppl. í s.
557 4483 & 867 8045.

Fræðslusetrið, Hafsúlan hvalaskoðun.

Spennandi, Hafsúlan hvalaskoðun.

Björt 70fm reyklaus íbúð m. sér inng. á
jarðh. til leigu í 104 á 80 þús. Uppl. í síma
896 4662.

Tl leigu einstaklingsíbúð í Mosfellsbæ frá
1. júlí n.k. S. 566 6415 og 896 0415.

2 herb. íbúð í hraunbæ til leigu frá 01.07-
01.08. Verð 70 þús. Uppl. í s. 568 9242 &
699 0960.

Hús í fjallaþorpi á Spáni
Viltu vera í litlu þorpi á Spáni þar sem
engir túristar eru og kynnast Spáni á ann-
an hátt? Til leigu 130 fm hús með stórri
verönd og stórkostlegu útsýni í litlu þorpi
mitt á milli Granada og Cordo. Svefnpláss
fyrir 6-8 manns. Uppl. í s. 698 5033 &
binsina@gmail.com

Íbúð nálægt Hlemmi
Til leigu í sumar falleg 3ja herb. íbúð með
húsgögnum. Uppl. í s. 698 5033 & bins-
ina@gmail.com

Skammt. leiga til 31. ágú. Garðab., jarð-
hæð. Sérinng. 60 fm, kr. 65 þús. S. 895
8678.

80 fm 3 herb. íbúð til leigu í Mílanó frá
miðjum júlí til lok sept. Innifalið öll hús-
gögn. Upplýsingar/myndir á tölvupósti
irishrund@hotmail.com

Til leigu frá 1. júlí í 101 Rvk. 50 fm. íbúð á
efri hæð í tvíbýli. Nýuppgerð í hólf og gólf.
Leiga 75.000 + rafm. og hiti. Aðeins 100%
reglusamir og umgengnisgóðir koma til
greina. Uppl. sendist á Fréttabl. merkt “
Óðinsgata”

Par utan af landi óskar eftir 2-3 herbergja
íbúð í Reykjavík sem fyrst. Reglusemi og
skilvísum greiðslum heitið. Nánari upplýs-
ingar í síma 692 0484.

Óska eftir herbergi með aðgangi að snyrt-
ingu í Hafnarfirði. S. 565 2546 & 863
2548.

Óska eftir 2 herb. íbúð á svæði 108 /109.
Reglusamur og skilvísum greiðslum lofað.
Uppl. í s. 699 5601, Karl.

Óska eftir stúdíó eða 2 herb. íbúð í hverfi
101-8. 50-65.000 á mán., Skilv. greiðslur.
Gsm. 898 9317.

Sumarbústaður eða gamall sveitabær
óskast til leigu. Má vera afskekktur en ekki
meira en 2-3 klst akstur frá Rvk eða Ak. S.
845 7083, Anja.

Vönduð Sumarhús-Gott
verð

Nýsmíðuð glæsileg sumarhús 85 fm, til-
búin til flutnings, eða komin á 7000 fm
eignarlóð í Grímsnesi. Uppl. í s. 691 8842
& 698 9915.

Eignarland til sölu
7600m2 á bökkum Brúarár m. útsýni til
Heklu. Skipulagt sumarbústaðasvæði í
Bláskógarbyggð. Rafmagn, heitt og kalt
vatn að lóðarmörkum. Verðtilboð óskast
S. 891 7979.

Til Sölu 151fm Einingahús til niðurrifs
ásamt 15 fm Skúr. Allar innréttingar, gólf-
efni, hurðir, kerfisloft, salerni ofl. innifalið.
Nánari upplýsingar í síma 860 2001.

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

Verslunar/iðnaðarhús-
næði

Til leigu er 140 fm húsnæði við Smiðjuveg
í Kópavogi.

Til leigu bjart og gott skrifstofu herbergi
við Fiskislóð góð sameign. Uppl. í s. 897
3290.

Til leigu 300-530 fm geimslu /atvinnu-
húsnæði í Garðabæ í skammann tíma, 3
mánuði. Uppl. í s. 587 8400 & 820 0310.

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.

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

Hrói Höttur Fákafeni 11 óskar eftir dug-
legu starfsfólki í kvöld og helgarvinnu.
Einnig vantar bílstjóra á nýjan Aygo í fullt
starf. Reglusemi og stundvísi æskileg.
Upplýsingar gefur Arnar í s. 866 5154

Skemmtileg og lærdóms-
rík störf!

Svæðisskrifstofa Reykjaness leitar að
starfsfólki. Ýmsar starfsprósentur. Uppl. í
síma 5250900 og á www.smfr.is

Vantar fólk í ræstingarvinnu í Reykjavík,
dagvinna og kvöldvinna í boði, afkasta-
kvetjandi laun. Nánari uppl. í síma 581
4000.

Framtíðastarf. Vilt þú vinna við símsvörun?
Hafðu þá samband við okkur í síma 575
1500 og fáðu frekari uppl. eða sendu okk-
ur e-mail á vaktstjorn@skulason.is

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

Grillhúsið Tryggvagötu
Óskar eftir aðstoðarmanni í eldhús í kvöld
og helgarvinnu. Uppl. á staðnum og í s.
696 8397 Brynja.

Knattspyrnufélagið FRAM óskar eftir
íþróttakennara eða uppeldismenntuðum
einstaklingi til að sjá um sumarskóla
FRAM í júlí. Nánari upplýsingar gefur Þór í
síma 898 8599.

Vélamaður óskast
Óska eftir vönum gröfumanni á hjóla-
gröfu. Mikil vinna. Góð laun í boði. S. 893
8213.

Gröfumaður
E.R. Gröfur óska eftir að ráða vélamann á
beltagröfu til vinnu á höfuðborgarsvæð-
inu. Uppl. í s. 892 1301.

Aflbinding ehf, járnabindingafélag óskar
að ráða vanan járnamann sem verkstjóra
á vinnustað. Þarf að geta lesið teikningar,
hafa frumkvæði og stjórnað mönnum.
Leitað er eftir jákvæðum og drífandi ein-
staklingi sem getur unnið sem launamað-
ur eða verktaki. Framundan eru mörg
verkefni. Áhugasamir geta sent tölvupóst
á aflbinding@simnet.is eða haft samband
í síma 692 8027.

Kranamaður óskast sem fyrst. Uppl. í s.
892 1950/ 554 3722, Erlingur Snær.

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

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraustum
starfsmanni í vinnu við háþrýstiþvott og
sótthreinsun. Aldur 16+. Þarf að hefja
störf sem fyrst. Góð laun í boði fyrir réttan
mann. Umsóknir og umsögn berist til.
sotthreinsun@sotthreinsun.is - www.sott-
hreinsun.is

Vélamaður og bílstjóri
óskast

Vélamaður óskast í fullt starf og meira-
prófsbílstjóri í afleysingar. Þurfa að geta
byrjað strax. Uppl. í s. 861 5577.

Vantar vana menn!
Til framtíðarstarfa. Á belta og hjólagröfu,
skotbómulyftara. Allt nýleg tæki. Eigum
nokkra ára starf fyrir höndum. Góður
mórall. Uppl. í s. 840 4090 (gröfur), 660
3833 (sk.lyftari.).

Starfsmaður óskast til að sjá um söluturn
í Rvk. Vinnutími er frá 9-18 virka daga og
10-16 á laugardögum. Reglusemi og
reynsla æskileg og þarf að geta unnið
sjálfstætt. Góð laun í boði fyrir rétta
manneskju. Uppl. í síma 664 7408.

Leikskóli Skerjagarður Bauganesi 13 ósk-
ar e. leikskólakennara, myndlistakennara
eða öðru áhugasömu starfsfólki til starfa
frá og með byrjun águ. Starfað er eftir
Reggio Emila. Uppl. í s. 822 1919 & 848
5213.

Engar skuldir - Hærri
tekjur

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

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

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 2020.Halló yndislegastur
ég er Sandra mig langar til að vera vin-
kona þín kondu í símaspjall við mig. Birta
er ný og mun tala við ykkur um helgina.
Opið allan sólahringin, engin bið..

Daewoo Lanos 1500 SE. Árg. 2000. Nýyf-
irfarinn- og skoðaður. Vetrardekk fylgja.
Tilb. 270.000 kr. Uppl. í síma 847 7770.

Bingó í kvöld, allir velkomnir. Vinabær.

Töflufundur um 16 liða úrslitin í kvöld.
442 á Sýn, Þorsteinn J og Heimir Karls
klukkan níu, fótbolti er skemmtilegur.

Bingó í kvöld. Vinabær.

Leikir

Einkamál

Ýmislegt

Tilkynningar

Uwaga kierowcy
Firma Iceland Excursions Allra-

handa, oferuje prace kierowcom
z prawem jazdy

kategorii B,C i D do jazdy
zarowno autokarami jak i

autobusami miejskimi.
Komunikatywna znajomosc j.

angielskiego lub j. islandzkiego
obowiazkowa. Silna

motywacja do pracy, samodziel-
nosc i uczciwosc.

Jestes zainteresowany? Wszelkie
informacje udziela Rúnar pod nu-

merem telefonu
660 1303 lub droga internetowa
na runar@iea.is Zadzwon, a my

przedstawimy Ci
szczególy.

Iceland Excursions Allrahanda,
jest szybko rozwijajaca sie,

dynamiczna firma
turystyczna z doswiadczeniem,
ktora oferuje atrakcyjne i god-

ne warunki pracy.

Loftorka Reykjavík.
Óskar eftir vönum vélamanni á
hjólagröfu, fæði og heimkeyrsla.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Bifreiðastjórar ath
Iceland Excursion Allrahanda,

óskar eftir að ráða bifreiðastjóra
með rútupróf til aksturs hóp-
ferðabíla og fl, mikil vinna, við

hvetjum konur jafnt sem karla á
öllum aldri að sækja um. Upplýs-
ingar gefur Rúnar s. 660 1303 og

runar@iea.is
Upplýsingar gefur Rúnar s. 540

1313 & 660 1303 og run-
ar@iea.is Iceland Excursions
Allrahanda, er alhliða ferða-

þjónustufyrirtæki í örum vexti.
Við leitum að drífandi einstak-
lingum sem vilja vera hluti af

skemmtilegum hóp í góðu
starfsumhverfi.

Vantar þig ca. 100.000
kr. í aukatekjur

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

menn 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

Störf í þjónustumiðstöð-
inni Norðurbrún

Við leitum að starfsfólki í eldhús-
ið hjá okkur sem er gott í mann-

legum samskiptum og hefur
metnað til að veita góða þjón-
ustu. Við bjóðum upp á fjöl-
breytni í starfi, sveigjanlegan

vinnutíma og virka þátttöku í þró-
un stöðvarinnar.

Upplýsingar veitir Sigríður í
síma 568 6960.

Skemmtileg og lærdóms-
rík störf !

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

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

heimasíðunni www.smfr.is

Mothers and Others!
Help needed! -Part time $500 -

$2000 -Full time $2000 - $8000 -
Full training www.123ibo.com

www.123ibo.com

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt
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TILKYNNINGAR

ATVINNA














































