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Við bjóðum upp á gott úrval 
af heitum pottum og lands-
ins mesta úrval af síum, 

varahlutum og f ylgihlutum,“ 
segir Steinar Þór Þórisson, fram-
kvæmdastjóri Laugarinnar ehf.

Meðal vörumerkja Laugarinn-
ar eru Portcril og Coast Spa en 

nýlega yfirtók 
Laugin potta-
deild Poulsen 
og jók vöruúr-
valið til muna. 
Þá býður Laug-
in mikið úrval 
hreinsiefna frá 
Aqua Finesse 
og Bayrol, síur 
og varahluti.

„Portcril-
pottarnir eru 

hágæðapottar, framleiddir í Portú-
gal með búnað frá Balboa, en Bal-
boa er einn af tveimur stærstu 
framleiðendum búnaðar fyrir 
heita potta í heiminum,“ segir 
Steinar Þór.  Nýtískuleg hönnun 
einkennir pottana frá Portcril. Þá 
er hægt að fá í öllum regnbogans 
litum og einnig myndskreytta eftir 
eigin óskum. 

„Viðskiptavinurinn velur mynd 
sem er steypt í pottinn. Þú getur 
hannað þinn eigin pott, bara gefa 
ímyndunaraf linu laus-
an tauminn. Þá hafa 
kanadísku pottarn-
ir frá Coast Spa verið 
seldir á Íslandi í fjölda 
ára og reynst einstak-
lega vel. Þeir eru í hæsta 
gæðaflokki og  hafa hlot-
ið margvísleg verðlaun 
undanfarin ár.“ 

Laugin ehf býður upp á við-
gerðarþjónustu á öllum gerðum 
potta þar sem fagmenn vinna verk-
ið en ekkert er eins leiðinlegt og 

að geta ekki notað pottinn vegna 
bilunar. „Þessu höfum við full-
an skilning á og bregðumst fljótt 
við. Einnig eigum við varahlut-
ina í f lestum tilfellum sem flýtir 

afgreiðslu,“ 

segir Steinar. „Við veitum einn-
ig ráðgjöf í notkun og meðferð 
potta en með því að halda lögn-
um og búnaði hreinum lengist 
líftíma pottanna til muna. Um-
hverfisvæna hreinsiefnið frá Aqua 

Finesse hefur verið notað í heita 
potta og sundlaugar á Íslandi með 
góðum árangri. Það sér um að 
jafnvægisstilla sýrustig, hreinsa 
burtu allt slí og kemur í veg fyrir 
þörungamyndun. Þá hafa hreinsi-
efnin frá Bayrol reynst mjög vel,“ 

segir Steinar.
Hjá Lauginni er að 

finna úrval fylgihluta 
fyrir heita potta svo 

sem hitamæla, háfa, 
klórskammtara og ryk-

sugur og fleira.
„Við hugsum líka um 

börnin og eigum mikið 
úrval leikfanga  fyrir pottorm-

ana til að sulla með í pottinum. 
Einnig eigum við sundgleraugu 
kúta og allt sem til þarf.“

Heildarlausnir í heitum pottum
Laugin ehf. sérhæfir sig í öllu sem við kemur heitum pottum og sundlaugum. Nýlega yfirtók Laugin pottadeild Poulsen 
og jókst vöruúrvalið til muna. Þá býður Laugin upp á viðgerðarþjónustu á öllum gerðum potta.

Laugin ehf. sérhæfir sig í öllu sem við kemur heitum pottum og sundlaugum.

Steinar Þór Þórisson, 
framkvæmdastjóri 
Laugarinnar ehf. að 
Smiðjuvegi 4.

MYNDSKREYTTIR POTTAR
Nýtískuleg hönnun einkennir 
pottana frá Portcril. Hægt er að 
fá pottana í öllum regnbogans 
litum og einnig myndskreytta 
eftir eigin óskum.

VERÐLAUNAPOTTAR
Coast Spa eru kanadískir pottar 
sem seldir hafa verið á Íslandi í 
fjölda ára. Pottarnir hafa reynst 
einstaklega vel en Coast Spa 
hefur hlotið margvísleg verðlaun 
undanfarin ár fyrir heita potta og 
laugar í hæsta gæðaflokki. Coast 
Spa býður upp á mikið úrval 
potta.

HREINSIEFNI OG VIÐHALD
Með því að halda lögnum og 
búnaði hreinum lengist líftími 
pottanna til muna. Hjá Lauginni 
efh. fæst úrval hreinsiefna, meðal 
annars umhverfisvænt hreinsiefni 
frá Aqua Finesse.

Nýtískuleg hönnun 
einkennir pottana 
frá Portcril.

Poprtcril fram-
leiðir potta í 
öllum regnbogans 
litum.
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Vandaðir akrílpottar á góðu 
verði
„Við erum með eina gerð af pott-
um í þremur litum frá framleið-
anda sem við höfum þekkt í ára-
tugi,“ segir Ágúst Óskarsson, eig-
andi og stofnandi fyrirtækisins 
Á. Óskarsson ehf. sem sérhæf-
ir sig meðal annars í búnaði og 
ýmsum vörum fyrir sundlaug-
ar. „Við höfum mikla reynslu af 
flestu sem tengist sundi og bað-
menningu og höfum sjálfir byggt 
þó nokkrar sundlaugar víða um 
landið. Það fer því afskaplega vel 
saman við reksturinn hjá okkur að 
bjóða upp á heita potta fyrir heim-
ili og sumarbústaði líka.“ Pottarn-
ir eru tveir sinnum tveir metrar á 
breidd og níutíu sentimetra háir 
þannig að það flæðir vel yfir axl-
irnar á fólki. „Svo 
er hægt að fá 
barnayfirfall 
sem læk k-
ar vatnsyfir-
borðið þegar 
það hentar. 
Pottaskelj-
a r n a r er u 
þyk k a r og 
sterkbyggð-
ar. Þær eru 
framleiddar 
úr trefja- og 
akrílplasti 
en akrílplast-
ið er einmitt 
lykilatriði 

þegar kemur að því að kaupa pott 
og ekki mikið vit að mínu mati að 
velja annað efni. Akrílplastið held-
ur eiginleikum sínum svo árum 
skiptir. Það verður hvorki lint eða 
stamt með tímanum og upplit-
ast hvorki né rispast auðveldlega. 
Það hrindir einnig mjög vel frá sér 
óhreinindum sem auðveldar þrif í 
alla staði,“ segir Ágúst.

Alvöru nudd
Á. Óskarsson ehf. býður upp á 
nudddælur sem fyrirtækið hefur 
um árabil selt til íslenskra sund-
staða. Dælurnar eru talsvert öfl-
ugri og vandaðri heldur en geng-
ur og gerist í nuddpottum sem eru 
seldir til heimabrúks.  „Með því að 
velja góða dælu hjá okkur og rétt-
an fjölda nuddstúta er hægt að fá 

kraftmeira nudd 
sem gerir al-
mennilegt 
gagn,“ segir 
Ágúst  „Lagn-
i r n a r  h j á 
ok k u r e r u 
mu n s v er-
a r i  heldu r 
en í mörg-
u m öðr u m 
pottum. Við 
höf u m séð 
potta og þá 
sérstaklega 

rafmagns-
p ot t a s em 
eru með allt 

of mjóar lagnir fyrir íslenskar 
aðstæður. Þessar lagnir gefa sig 
fljótlega ef það frýs í þeim en hjá 
okkur er lítil sem engin hætta á 
skemmdum.“

Sparnaður að velja hitaveitu sé 
þess kostur
Á. Óskarsson ehf. leggur aðal-
áherslu á potta sem eru tengdir 

við hitaveitu enda eru þeir tölu-
vert ódýrari bæði í innkaupum 
og í rekstri heldur en rafmagns-
kyntir pottar.  Á vef Orkuveitunn-
ar má finna reiknivél sem sýnir að 
munur á rekstrarkostnaði getur 
hlaupið á tugum þúsunda á ári. 
„Það er svolítið merkilegt að geta 
setið í pottinum í kannski klukku-
tíma og drukkið eina öldós sem er 

síðan dýrari en allt vatnið sem 
maður notar. Það er líka stór kost-
ur að geta alltaf notað ferskt og 
hreint vatn og þurfa ekki að vera 
að sulla í klór eða öðrum hreinsi-
efnum.“ Þeir sem búa á köldum 
svæðum þurfa eðli málsins sam-
kvæmt að leita annarra lausna en 
Ágúst segir að þá sé lítið mál að 
tengja hitakút við pottinn.

Vandaðir pottar og alvöru nudd
Ágúst Óskarsson, sem á og rekur fyrirtækið Á. Óskarsson ehf. í Mosfellsbæ, hóf sölu á heitum pottum fyrir meira en þrjátíu árum og var einn af þeim 
fyrstu til að bjóða Íslendingum upp á slíkan munað. Hann leggur aðaláherslu á potta sem eru tengdir við hitaveitu.

„Með því að velja góða dælu hjá okkur og réttan fjölda nuddstúta er hægt að fá kraftmeira nudd sem gerir almennilegt gagn,“ segir 
Ágúst Óskarsson.  MYND/PJETUR

Þekktasta náttúrulaug lands-
ins er vafalaust Bláa lónið í 
Grindavík sem laðar að sér 

tugþúsundir ferðamanna hvað-
anæva að úr heiminum allan árs-
ins hring. Lónið hefur um langt 
skeið verið vinsælt umfjöllunar-
efni í fjölmiðlum og nýverið setti 
tímaritið National Geographic 
það á lista með 25 undrum ver-
aldar sem flokkuð voru niður eftir 
því hvort þau tengjast vatni, himni 
eða landi. Lónið er sett í fyrsta 
f lokkinn og því lýst af ritstjórn 

sem paradís í umhverfi sem lík-
ist helst yfirborði tunglsins. Auk 
náttúrufegurðar og vandaðrar 
bað aðstöðu er þar þjónustumið-
stöð sem er búin helstu nauðsynj-
um, veitingasala og margt fleira.  

Ylströndin við Nauthólsvík 
f lokkast sem náttúrulaug. Hún 
var tekin í notkun árið 2000 þegar 
ákveðið var að gera Nauthólsvík að 
útivistarsvæði með áherslu á úti-
vist, sjósund, siglingar, sólböð og 
almenna afslöppun í fallegu um-
hverfi. Þar er nú að finna fallegt lón 

innan sjóvarnargarða sem voru 
reistir, uppstreymispott til hitun-
ar á lóninu, þjónustumiðstöð með 
búnings- og sturtuaðstöðu fyrir 
baðgesti, heita setlaug fyrir fram-
an miðstöðina og grill og leiktæki 
fyrir bæði börn og fullorðna. 

Vatnsfjörður er vestastur þeirra 
smáfjarða sem ganga inn úr 
Breiðafirði. Þar er meðal annars 
að finna heita fallega náttúrulaug 
við Brjánslæk sem er vinsæll við-
komustaður ferðamanna. Einnig 
er eftirsótt að sigla með ferjunni 

frá Brjánslæk og út í Flatey þar sem 
hægt er að skoða fallega byggð og 
kirkju, fjölbreytt fuglalíf, gista og 
njóta veitinga og einstakrar nátt-
úrufegurðar.  

Grettislaug á Reykjaströnd í 
Skagafirði. Hún er kennd við Gretti 
Ásmundarson sem er sagður hafa 
„bakast þar lengi um nóttina, því 
honum var kalt orðið eftir (Drang-
eyjar)sundið nokkuð svo“. Fram á 
20. öld voru þar tvær laugar en þær 
eyðilögðust í óveðri sem gekk yfir 
Skagafjörð árið 1934. Jón Eiríks-

son bóndi á Fagranesi stóð fyrir 
því að Grettislaug var endurgerð 
árið 1992.

Vinsælt er að gera sér ferð inn í 
Landmannalaugar á Fjallabaks-
leið nyrðri, austur af Heklu. Þar er 
náttúruleg laug (34-43 stiga heit) 
í göngufæri frá skála og er ágætt 
vatnsrennsli í gegnum laugina. 
Hreinlætisaðstaða, salerni, hand-
laugar og sturtur, er í húsi skammt 
frá. Mörgum þykir tilvalið að hvíla 
þar lúin bein og njóta einstaks út-
sýnis yfir falleg og litskrúðug fjöll.

Unaðssemdir náttúrunnar
„Heitir pottar“ leynast víða í náttúrunni. Hér á landi er fyrir hendi fjöldi heitra náttúrulauga þar sem aðdráttaraflið er tengt heilnæmi þeirra og 
fallegu umhverfi. Hér verða nokkrar þeirra nefndar sem tilvalið er að gera sér ferð í, safna þar kröftum og njóta lífsins í góðum félagsskap.

Ylströndin í Nauthólsvík laðar til sín fjölda gesta.
Bláa lónið er sjálfsagt þekktasta náttúrulaug lands-
ins. NORDICPHOTOS/GETTY Í Landmannalaugum á Fjallabaksleið nyrðri er hægt að gera sér til góða með því að skella sér í laugina. MYND/VILHELM

Pottaskeljarnar eru sterkbyggðar úr trefja- og 
akrílplasti.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmenn auglýsinga:  Sverrir Birgir Sverrisson sverrirb@365.is s. 512 5432. | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Tengi hefur um árabil selt 
vandaða nuddpotta frá 
bandaríska f y rir tæk inu 

Sundance Spas. Þeir koma í þrem-
ur gerðum og eru tæknilega þró-
aðir og ríkulega búnir. Einar Guð-
jónsson, sölumaður í hreinlætis-
tækjadeild Tengis, segir sölu potta 
hafa dregist þó nokkuð saman 
síðan 2008. „Við höfum selt potta 
frá Sundance Spas í mörg ár. Við-
skiptavinir okkar treysta þessu 
merki vel og við bjóðum upp á 
mjög góða viðgerða- og varahluta-
þjónustu sem skiptir miklu máli.“ 
Ódýrustu pottarnir eru með færri 
dælum og stútum. Miðstærð býr 
yfir hringrásardælu þannig að 
vatnið er alltaf á hreyfingu. Dýr-
ustu pottarnir innihalda síðan 
vatns- og loftnudd. „Þetta er mjög 
kröftugt nudd þar sem dæla sér 
um að dæla lofti svo nuddið verð-
ur harðara. Dýrustu pottarn-
ir hafa líka útvarp, Ipod-tengi, 
geislaspilara og fleira.“

Góð umhirða skiptir öllu máli
Þegar fjárfest er í heitum potti 
skiptir umhirða mjög miklu 
máli til að fyrirbyggja bilanir og 
skemmdir að sögn Einars. „Nauð-
synlegt er að fólk hugsi vel um 
pottana sína, regluleg þrif og um-
hirða gerir hlutina einfalda og 
þægilega. Þess vegna hefur Tengi 
lagt mikla áherslu á rétta notkun 
hreinsiefna til að koma til móts 

við þarfir viðskiptavina sinna.“ 
Hann segir sjaldnast við pottana 
að sakast þegar vatnið verður fúlt. 
Þegar leitað er ráða hjá honum 
sagði hann enga eina töfralausn 
vera til við að hreinsa rafmagns-
potta. Þó sé auðvelt að halda vatn-
inu hreinu með nokkrum samverk-
andi þáttum og eftirfylgni. „Allir 

pottar þurfa hreinsiefni því með 
mönnunum berast sápuleifar, fita, 
sviti og húðflögur í pottinn. Mörg-
um verður á að gleyma því að fara 
í sturtu áður en farið er í pottinn. 
Það er aldrei of oft brýnt fyrir fólki 
að þrífa sig vel áður en farið er ofan 
í.“ Hann segir mælingar hafa sýnt 
fram á 200 sinnum meiri mengun 

af völdum þeirra sem ekki þrífa 
sig áður en farið er í pottinn en hjá 
þeim sem fara í sturtu á undan og 
þrífi sig vel. 

Hreinsiefni fyrir ólíka notkun
Einar segir Tengi bjóða upp á 
þrenns konar hreinsiefni fyrir 
pottana: klórtöf lur, Bromin og 

silfurhylki. Klórtöf lurnar segir 
Einar vera notaðar þar sem pott-
urinn er í stöðugri notkun. Þær eru 
settar í pottinn fyrir og eftir notk-
un. „Ég brýni fyrir fólki að muna 
ætíð að setja klórtöflu í pottinn 
eftir notkun til að hreinsa hann, en 
ef pottur er mikið notaður yfir dag-
inn er ekki þörf á því að láta töflu út 
í eftir hverja notkun.“ 

Bromin er fjölvirkt tvíþátta 
klórfrítt efni og er lyktin daufari en 
af klórnum. Bromin-töflurnar eru 
settar í hólf eða skammtara og svo 
er efni, sem Einar nefnir Spachock, 
sett í vatnið eftir notkun. „Bromin-
töflurnar eru lengi að leysast upp, 
eða um tvær til þrjár vikur. Þær 
henta því vel þar sem potturinn 
er ekki í notkun í lengri tíma, til 
dæmis í sumarbústöðum. Einnig 
eru þær hentugar fyrir þá sem hafa 
klórofnæmi.“ 

Þriðja leiðin til sótthreinsunar 
Sundance-potta er notkun silfur-
hylkja. Einar segir silfur vera nátt-
úrulega leið til sótthreinsunar og 
minnki um leið þörfina fyrir klór. 
„Silfurhylkin henta vel þeim sem 
eru með klórofnæmi og þar sem 
hylkið dugar í fjóra mánuði hent-
ar það vel þeim sem skilja við pott-
inn án eftirlits í lengri tíma. Eftir 
hverja notkun skal setja Díklór til 
frekari hreinsunar.“ Einar segir 
þróunina vera í þá átt að nota nátt-
úrulegri hreinsiefni og minnka 
klórnotkun. 

Vellíðan í vönduðum pottum
Mikil áhersla er lögð á góða umhirðu potta hjá Tengi. Viðskiptavinir fyrirtækisins njóta auk þess góðrar varahluta- og viðgerðarþjónustu.

Starfsmenn hreinlætisdeildar Tengis aðstoða viðskiptavini við val á pottum. Einar Guðjónsson er lengst til hægri. mynd/stefán karlsson 
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Hreinsiefni fyrir heita potta



BÍLAR &
FARATÆKI

M.Benz ML 320 Bluetec Diesel, 2009 
Ekinn 43þús. Ssk, Leður ofl. Vel búinn 
og fallegur bíll. Ásett Verð 9.900.000.-

 Peugeot 206 SW Station, 07/2005 
Ekinn 64þús. Bsk 5gíra, Dráttarkrókur, 
Ný tímareim, loftkæling ofl. Ásett Verð 
1.080.000.-

 Toyota Yaris Sol VVTi, 02/2008 Ekinn 
45þús. Ssk, Bakkskynjarar. Ásett Verð 
1.790.000.-

M.Benz B 200 CDI Diesel, 04/2007 
Ekinn 121þús. Ssk, Álfelgur ofl. Ásett 
Verð 2.690.000.- Möguleiki á allt að 
90% láni !

VORTEX Heithúðun á allar gerðir 
pallbíla og fleira. Upplýsingar hjá 
Bílaryðvörn í síma : 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með 

möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

NÝTT COLEMAN SEDONA 8 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma 
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára 
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra 
verði aðeins 1.789.800kr, Komdu og 
skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

FLOTTUR SPORTBÁTUR.
Til sölu 2007 árg af sportbát með 
90.hö Suzuki mótor,siglingatæki,4 til 
6 manna,vagn fylgir.Verð 3.900.000.- 
Rnr.124522. S.562-1717 og 866-9633.

14 MANNA
 FORD TRANSIT T350 BUS 14 SÆTA. 
Árgerð 2008, ekinn aðeins 83.þ 
km, dísel, 5 gírar. Verð 4.980.000. 
Rnr.311641.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

Honda Accord Elegance 2.0 L 02/2009 
ek 38 þ.km sjálfskiptur fallegur bíll verð 
3490 þús (Er á staðnum)

GLÆSILEGUR Audi NEW A6 3.2 Quattro 
4X4 09/2006 Heklubíll ek 62 þ.km 
leður, lúga ofl meiriháttar græja sem 
vert er að skoða ! verð 3.990 þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

PONTIAC FIREBIRD TRANS-AM WS6. 
Árg 2000, eki 58 Þ.KM, sjálfskiptur 
t-TOPPUR 19”og 20”felgur Nitro kerfi 
- coilovers - Rándýrar og flottar græjur 
- Sér saumað hvítt leður - Verð 3.390þ 
Rnr.155024. ATH (ekki tjónabíll) Algjör 
moli!!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

TOYOTA Land Cruiser 200 VX 7 manna. 
1/2008, 82 þ.km, dísel, sjálfskiptur, 
NAVI, topplúga, húddhlíf, 7 manna. Verð 
10.900.000. Ath skipti á ód.Rnr.116426.

TOYOTA Land Cruiser 150. 12/2010, 34 
þ.km, dísel, sjálfskiptur, húddhlíf, filmur, 
hraðastillir. Verð 8.390.000. Ath skipti á 
ód. Rnr.121649.

TOYOTA Land Cruiser 100 VX 7 manna 35”. 
10/2006, 72 þ.km, bensín, sjálfskiptur, 
NAVI, bakkmyndavél,  lækkuð hlutföll, 
loftlæsing að aftan, topplúga. Verð 
6.700.000. Ath skipti á ód. Rnr.116518.

TOYOTA Land Cruiser 100 VX. 10/2004, 
157 þ.km, bensín, sjálfskiptur,7 manna, 
dráttarkrókur, filmur. Verð 3.980.000.
Ath skipti á ód. Rnr.121708.

TOYOTA Land Cruiser 120 GX. 6/2008, 
82 þ.km, dísel, sjálfskiptur, dráttarkrókur, 
filmur, húddhlíf, gluggavindhlífar. Verð 
6.390.000. Ath skipti á ód.Rnr.121366.

TOYOTA Land Cruiser 120 GX 33”. 
3/2007, 108 þ.km, dísel, sjálfskiptur, 
dráttarkrókur, vindskeið, filmur, 
húddhlíf, DVD í toppi. Verð 5.490.000. 
Ath skipti á ód. Rnr.116677.

TOYOTA Land Cruiser 120 GX. 9/2005, 
121 þ.km, dísel, sjálfskiptur, vindskeið, 
krókur, húddhlíf, húddmerki, sóllúga. Verð 
4.290.000. Ath skipti á ód. Rnr.240615.

TOYOTA Land Cruiser 120 GX. 
5/2004, 222 þ.km, dísel, sjálfskiptur, 
dráttarkrókur. Verð 3.290.000. Ath 
skipti á ód. Rnr.132228.

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18 og 
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MMC L200 double cab gls 4wd. Árgerð 
2005, ekinn 110 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.490.000. Rnr.320050.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

TOYOTA Land cruiser 80 vx (38”). 
Árgerð 1996, ekinn 310 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 3.290.000. Rnr.204999.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Netbílar, Hlíðasmára 2 Er nú þegar 
orðin ein vinsælasta bílasalan í 
bænum. Beinið viðskiptunum til okkar 
það mun reynast yður happa drjúgt. 
Símakall til bílasala yðar útvegar yður 
fullar Upplýsingar. Sími 588-5300.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Previa 5/2006 ek. 98þ. 
Dráttarbeisli, dökkar rúður, álfelgur, 
sumar og vetrard. Verð 2.9 mkr Uppl. 
í s. 895 6555 eða á bjornasb@gmail.
com

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Chevrolet spark LS. 2010. Ný 
heilsársdekk á álfelgum. Sparibaukur, 
ek. 57 þ. 7 ára ábyrgð, Ásett verð. 1490 
þ. s. 899-9096.

 0-250 þús.

Sjálfskiptur! 
Tilboð 230 þús!

Subaru Impreza 2000 4x4 árg’98 
sjálfskiptur,heilsársdekk ásett verð 390 
þús TILBOÐ 230 ÞÚS s.841 8955

til solu Opel Astra arg. 1998, 1.6 bensin, 
4 sumardekk og 4 vetrardekk med 
felgur, nyja timarein, verd: 170.000 , 
simi: 8436705

 250-499 þús.

Einn góður i veiði og fl .MUSSO WAGON 
Dísel 98, Sjálfskipting, Dráttarkúla og 
Topplúga. V.550þús. 300stg. uppl. S: 
8998191.

VW Passat árg. 1999 Ek. 198þ, sumar 
og nelgd vetrardekk, skoðaður 2013. 
Góður bíll. Uppl. 8921844.

 500-999 þús.

Focus 1,6 ‘03 5 gír. ný tímar., nýjar 
brems. ný dekk ek.128 þús. Verð 790 
þús. fæst á 695 þús. skoða skipti s. 
847 7663.

Huyndai Getz GLS. Árgerð 2005 ekinn 
89.000. Sumar- og vetrardekk. Ásett 
verð 990.000, tilboð 790.000 stgr. 
Upplýsingar í síma 695 7547.

 1-2 milljónir

Til sölu Ford Focus C-max árgerð 2006 
ekinn 52.000km. Vel með farinn og 
góður bíll. Uppl. 694 7038

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1815 eða sendu sms.

Óska eftir bíl 
fyrir allt að 150 þús. 
í peningum strax!!!!

Fólksbíl smábíll eða jeppi allt kemur 
til greina! Má vera bilaður tjónaður 
óskoðaður eða bara orðin sjúskaður! 
eða bara í lagi! og þer vantar að losna 
við hann strax! fyrir allt að 150 þús. 
staðgreitt! s. 691 9374.

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL !!!
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð ‘98-
’03 má alveg þarfnast smá lagfæringa 
uppl. s. 777 3077.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is


