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25. nóvember 2019 • Black Friday tilboð gilda 25-30. nóvember eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

25.-30. nóvember
ð

Allt a

%
0

9
r
u
t
t
á
l
s
f
A

um
r
ö
v
0

00
1
r
fi
Af y

kr.
ld og 995
ntökugja
4,98% lá ikningsgjald
jólare

BLACK FRIDAY!

Mánudag til
Laugardags
Opnunartímar
10:00 - 18:00

Reykjavík • Mörkin 3 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

TILBOÐ ALL

EINN DAGUR ER EKKI NÓG • BLACK
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1920x1080, 1ms, Black eQualizer
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OMNI+ 20.000mAh
Quick Charge QC3.0
Micro & USB-C hraðhleðsla sem hleður
tvö snjalltæki í einu

TRUST GXT788

VERÐ ÁÐUR 9.990
1.stk á mann

6.495

1 stk á

178° Ultra Wide sjónarhorn
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mann!
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TILBOÐ DAGSINS

TILBOÐ DAGSINS

Gildir aðeins mánudag
STAR WARS DRÓNAR
3 gerðir Star Wars dróna frá
Propel með Laser keppnisham
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BENQ GW2780
Lúxus 27” IPS skjár með
örþunnan skjáramma!
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Gildir aðeins þriðjudag

VERÐ ÁÐUR 7.990

29.592

27” IPS FHD

Afsláttu
r
Aðeins
30 s

75%

144Hz leikjaskjárinn
fyrir alvöru spilara.
FPS mode og Game
Mode loader

Upplýst leikjalyklaborð,
LED leikjamús, leikjamotta og frábær leikja- VERÐ ÁÐUR 12.990
heyrnartól í pakka!
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BENQ XL2411P
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VERÐ ÁÐUR 29.990
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TILBOÐ DAGSINS

Gildir aðeins miðvikudag

TRUST LEIKJASETT
3ja lita LED leikjalyklaborð
og 6 hnappa LED leikjamús
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Black Friday útsöluvika 2019 • Tölvutek | Reykjavík •

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson
íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Sóltún 20 • Sími: 552 1400
www.fold.is • fold@fold.is

Anna Ólafía Guðnadóttir

Rakel Viðarsdóttir

viðskiptalögfr. og í
löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044

Einar Marteinsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Bjarklind Þór

lögg. fast.
bjarklind@fold.is / 690-5123

íslenskufræðingur

Krosshamrar 5, 112 Rvk., parhús.
OPIÐ HÚS MÁN 25/11 KL. 17:00-17:30.
OP
IÐ
HÚ

Engjasel 35, 109 Rvk.,3ja herbergja + bílag.

Fannahvarf 2B, 203 Kóp., efri sérh. í 4-býli.

OPIÐ HÚS ÞRI 26/11 KL. 16:30-17:30.
OP
IÐ

OPIÐ HÚS ÞRI 26/11 KL. 16:15-17:00.
OP
IÐ

S

Krosshamrar 5, 112 Rvk. Glæsilegt parhús á einni hæð ásamt sérstæðum bílskúr, samtals 157,3 fm. Húsið er staðsett innst í botnlanga. Parket og flísar á gólfum. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Nýleg eldhúsinnrétting, góð stofa og sólstofa. Útgengt út á stóra verönd.
Í heildina mjög falleg eign sem fengið hefur gott viðhald í gegnum tíðina.
Verð 76,9 millj.
Opið hús mánudaginn 25. nóvember kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

HÚ

S

Engjasel 35, 3ja herbergja íbúð á 1.hæð auk stæðis í bílageymslu. Ca. 93 fm góð íbúð
í ágætu húsi. Íbúðin er vel skipulögð og með miklu skápaplássi. Parket á gólfum,
endurnýjað baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Frábært útsýni frá stofu.
Verð 34,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 26. nóvember kl. 16:30-17:30, verið velkomin.

Hraunbrún, 220 Hafnarfjörður,

Stýrimannastígur 8, 101 Rvk.,

EINBÝLI.

EINBÝLI.

EINBÝLI.

Rúmlega 180 fm. fallegt og vel viðhaldið hús á einstökum stað í rólegu umhverfi við
Hraunbrún í Hafnarfirði. Svefnherbergi eru 4-5. Góður bílskúr. Rafmagnstafla og raflagnir nýlegar. Nýleg inntök á köldu og heitu vatni. Gluggar nýlegir að hluta. Falleg lóð
með skjólgóðum palli. Þetta er fjölskylduhús á einstökum stað. Verð 74,9 millj.

Stýrimannastígur 8: Ca. 177 fm gullfallegt hús á frábærum stað í Vesturborginni. Húsið
hefur verið endurinnréttað á síðustu árum og er allt hið glæsilegasta. Á hæðinni eru
rúmgóðar stofur með arni, eldhús og sjónvarpshol auk gestasnyrtingar. Á efri hæð eru
þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. Kjallari er óinnréttaður en teikningar fylgja.
Húsið er stórglæsilega innréttað og öll vinna hin vandaðasta. Skipti möguleg á minni eign.

Grandavegur 47, 107 Rvk.,

Dalaland 4, 108 Rvk.,

Kotabyggð, 601 Akureyri.

ÍBÚÐ FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI.

4-5 HERBERGJA.

STÓRGLÆSILEGAR EIGNIR Í VAÐLAHEIÐI.

Grandavegur 47, 115 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð (íbúð 308) auk stæðis í bílageymslu,
samtals ca. 138 fm. Glæsileg íbúð í vönduðu fjölbýli við Grandaveg fyrir 60 ára og
eldri. Yfirbyggðar suðursvalir með miklu útsýni. Íbúðin er smekklega endurnýjuð og
frábærlega staðsett í húsinu með tilliti til útsýnis.
Verð 59,8 millj.

Dalaland 4, Fossvogi. 4-5 herbergja íbúð á jarðhæð/sérinngangur. Eignin skiptist í fjögur
svefnherbergi, stofu, baðherbergi, eldhús, forstofu og geymslu. Forstofa með flísum.
Fjögur svefnherbergi með parketi á gólfum. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi. Frá stofu
er útgengt út í garð. Eldhús með nýlegri innréttingu og granít borðplötu. Baðherbergi
með flísum á gólfi og sturtuklefa.
Verð 47,5 millj.

S

Glæsileg 136,7 fm efri sérhæð í 4-býli, endaíbúð, á eftirsóknarverðum stað í Kópavogi.
Sérinngangur. Mikið útsýni. Stórar svalir. Þrjú svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum.
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Vandaðar innréttingar og tæki. Góð aðkoma, næg
bílastæði.
Verð 64,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 26. nóvember kl. 16:15-17:00, verið velkomin.

Túngata 11, 225 Garðabær,

Mjög gott 198,7 fm einbýli á 1064 fm eignarlóð á Álftanesi. Húsið teiknaði Manfreð
Vilhjálmsson. Parket og flísar á gólfum. Þrjú svefnherbergi á hæðinni ásamt opnu rými
uppi. Íbúðin er 164,2 fm og bílskúrinn sem er sérstæður 34,5 fm. Góð aðkoma, næg
bílastæði. Stór og mikil lóð. Verð 77 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

HÚ

Kotabyggð, 601 Akureyri: Um er að ræða fjórar eignir, þrjár þeirra sambyggðar
(Kotabyggð 15 a,b, og c ) og ein stök (Kotabyggð 16). Húsin eru öll til útleigu, selst sá
rekstur með í sölu á eignunum. Gólfhiti er í öllum húsunum og er eitt hitakerfi fyrir
allar íbúðirnar. Sólpallar eru við hverja eign með heitum potti. Vönduð tæki í eldhúsi
og baði. Allar innréttingar og hurðar eru sérsmíðaðar. Arnar Jónsson er arkitekt
húsanna. Nánari upplýsingar á skrifstofu, fold@fold.is.

Atvinnuhúsnæði / Austurströnd 4

Einbýlishúsalóð, Reykjavegur 64,

Dynjandisvegur, 801 Selfoss,

SELTJARNARNESI.

270 MOSFELLSBÆR.

HEILSÁRSHÚS NÁLÆGT SKÁLHOLTI.

Byggingarlóð á frábærum stað í Mosfellsbæ. Lóðin er 1.000 fm á frábærum stað í Reykjahverfi Mosfellsbæjar. Heimilt er að byggja einbýlishús á lóðinni. Teikningar af 240
fm húsi geta fylgt. Um er að ræða mjög vel staðsetta byggingarlóð í kyrrlátu umhvefi í
grónu hverfi. Verð 14,9 milljónir.
Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu: fold@fold.is.

Dynjandisvegur 23. Rúmlega 100 fm nýlegt heilsárshús á frábærum stað, nálægt
Skálholti og Reykholti í Bláskógabyggð. Í húsinu eru þrjú góð svefnherbergi auk óskráðs
svefnrýmis í risi. Hitaveita og heitur pottur. Húsið stendur hátt með miklu útsýni yfir
Brúará og til fjalla. Vönduð eign á frábærum stað. Verð 37,5 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á góðum stað við Austurströnd 4 á Seltjarnarnesi. Um er
að ræða tvö fastanúmer, annars vegar er eining sem sem er 181,2 fm með innkeyrsludyrum og lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur. Hins vegar er um
að ræða 62,4 fm húsnæði sem snýr í norður og austur. Góðir gluggar eru á því og góð
aðstaða til að taka inn vörur. Verð 57,9 millj. Velkomið að bóka skoðun.

Vantar LEIGU-eignir á skrá:

Fold annast leigumiðlun íbúða og atvinnuhúsnæðis, mikil eftirspurn er eftir leiguhúsnæði í öllum hverfum.
Opinberar stofnanir, sendiráð og erlendir orlofssjóðir eru meðal viðskiptavina okkar.
Öll markaðsetning og sýning eigna er eigendum að kostnaðarlausu.

Hvað kostar eignin mín?

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Þú finnur okkur á fold.is

Við kunnum að meta eignina þína
- Hafðu samband og við tökum vel á móti þér
HRAUNHAMAR selur fasteignir út um allt land.
HRAUNHAMAR síðan 1983.

Andrea G. Gunnlaugsd.
Löggiltur fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir
Löggiltur fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali

F A S T E I G N A S A L A

Stofnað 1983

Hlynur Halldórsson
Löggiltur fasteignasali

Hildur Loftsdóttir
Ritari / skjalavinnsla

Hilmar Þór Bryde
Löggiltur fasteignasali

HRAUNHAMAR
Bæjarhrauni 10
220 Hafnarfirði

Magnús Emilsson
Löggiltur fasteignasali

Helgi Jón Harðarson
Sölustjóri

www.hraunhamar.is
Sími 520 7500

UNDRALAND 10 – EINB.M/AUKAÍBÚÐ
– FOSSVOGUR

HÖRÐUKÓR 1 – PENTHOUSE ÍBÚÐ
– KÓPAVOGUR

EINHELLA 3 – ATVINNUHÚSNÆÐI
– HAFNARFJÖRÐUR

MÓBERG 4 – PARHÚS - HAFNARFJÖRÐUR

FJÓLUHLÍÐ 15 – EINBÝLI - HAFNARFJÖRÐUR

LYNGÁS 1C – FJÖLBÝLI - GARÐABÆR

Stórt 330 fm fjölskylduhús með tveimur íbúðum í Fossvogshverfinu með innb.bílskúr. Góð aðkoma
og staðsetning innst í botnlanga, stutt í stofnbrautir,
frábærar gönguleiðir ofl. Verðtilboð

Mjög fallegt tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr samtals
226 fm. Frábær staðsetning í Setberginu. Skjólgóður
suðurgarður. Góð aðkoma og næg bílastæði. Róleg og góð
staðsetning. Húsið er nýmálað og snyrtilegt.

Glæsileg rúmgóð Penthouse íbúð með stórkostlegu útsýni,
stórum 70 fm timburpalli á þaksvölum og heitum potti auk
þess fylgir íbúðinni 35 fm bílskúr. Samtals stærð 195 fm.
Sjón er sögu ríkari. Verð 96 millj.

Afar fallegt og velbyggt tvílyft einbýli með innb. tvöföldum
bílskúr samtals 234 fm. á þessum vinsæla stað í Setberginu.
Róleg og góð staðsetning. Heitur pottur og fallegur garður.
Góð aðkoma. Verðtilboð.

Til sölu nýtt vandað lager/þjónustu/atvinnuhúsnæði 603.8
fm. Húsið skilast fullbúið með lokaúttekt eða eftir nánari
samkomulagi. Afhending getur verið fljótlega. Endabil í
austur. Óvenju stór lóð fylgir afgirt og malbikuð. Frábær
staðsetning. Verðtilboð.

Glæsileg 114 fm. rúmgóð og björt, nýleg 4ra herbergja íbúð
á 1. hæð (jarðhæð) í vönduðu fjölbýli í Garðabænum. Gott
stæði í bílahúsi fylgir. Sérinngangur og sérafnotareitur. Gott
aðgengi. Falleg og góð eign. Verðtilboð.

