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• Prodám BecherovkuProdám Becherovku, čtyřapůllitro-
vou láhev (vhodná jako dárek) za 1 400 
Kč a litrové láhve Rapidu a Limetu po 180 
Kč. Tel. 474/626 354, 737/157 495.

• Prodám zahradu v Údlicích Prodám zahradu v Údlicích - osada 
Doubí, klidné místo. Chatka je podsklepe-
ná, krb, skleník. Cena dohodou - nutno 
vidět. Tel. 737/981 679 nebo 474/653 679 
po 19. hodině.

• Prodám knihy: Prodám knihy: Jirásek - Staré pověs-
ti české, Wenig - St. pov. ČSR 1931, Sin-
kiewicz - Quo vadis, Steinbeck - Hrozny 
hněvu, Roberts - Cesta na severozápad. 
Vše levně. Tel. 474/626 357.

• Prodám staré loukoťové kolo Prodám staré loukoťové kolo z 
tvrdého dřeva, krásné, nalakované. Hezká 
dekorace do interiéru i na chalupu. Tel. 
474/621 196.

• Prodám nové pneumatiky • Prodám nové pneumatiky 5 ks letní 
155-13 p. Barum a 3 duše i jednotlivě, 50% 
sleva. Kontakt: František Krajcr, Meisnero-
va 3870, Chomutov.

• Prodám starší leštěnou stěnuProdám starší leštěnou stěnu, maha-
gon, nízkou, 220 cm šíře. 2 díly - možno 
sestavovat zvlášť nebo dohromady, pro-
story sklo, knihy, prádlo, TV. Levně. Tel. 
474/688 818.

• Prodám dětské kolo Prodám dětské kolo na 4 až 6 let. 
Levně, spěchá. Tel. 737/805 421.

• Prodám zařízení bytu Prodám zařízení bytu - obývací stě-
na, sedačka, válendy s úložným prosto-
rem, televize, pračka, lednice, mrazák a 
další - vše velmi levně. Tel. 608/866 430.

• Prodám kany - dosny Prodám kany - dosny červené + žlu-
té 1 ks/35 Kč, jiřiny hlízy různé 1 ks/15 
Kč, meruzalku zlatou pruty k sadbě. Tel. 
737/917 849, 608/583 712 - déle.

• Prodám starší nábytek Prodám starší nábytek vhodný na cha-
lupu. Zachovalý, tmavý. Tel. 777/561 029.

• Prodám gril • Prodám gril na kuřata 22 kusů, 380 
V. Tel. 723/564 132.

• Prodám Seat Ibiza 1,5 Li, r.v. 1988Prodám Seat Ibiza 1,5 Li, r.v. 1988, 
pětidveřový, červený, havarovaný, s dokla-
dy. Tel. 474/682 346.

• Prodám pracovní boty Prodám pracovní boty vel. 7, kože-
né, nové za 200 Kč (několik párů), pracov-
ní kabát prošívaný, nový, vel. 54 za 450 
Kč. Tel. 605/927 238 (i SMS).

• Prodám skládací jízdní koloProdám skládací jízdní kolo, takřka 
nejeté, kompletně vybavené. Cena 800 Kč. 
Tel. 604/927 875.

• Nabízím služby pro autoopravy Nabízím služby pro autoopravy - 
mechanické i karosářské (brzdy, spojky, 
motory, vyvařování prahů a lemů). Tel. 
736/223 755.

• Koupím tříšuplíkový prádelníkKoupím tříšuplíkový prádelník, kre-
denc, skleník, špajz, skříň dole se šuplí-
kem, židle, křesla a jiný starý dřevěný 
nábytek. Tel. 603/277 211.

• Prodám laminátovou dvoumístnou Prodám laminátovou dvoumístnou 
kanoi Vydra kanoi Vydra za 4 000 Kč. Dobrý stav, 
spěchá. Tel. 605/149 882.

• Prodám za symbolickou cenu pro Prodám za symbolickou cenu pro 
sběratele 16 mm promítačkusběratele 16 mm promítačku. Vlad. Pod-
zimek, Kostnická 4100, Chomutov. Pište!

• Hledám pronájem i podnájem v Hledám pronájem i podnájem v 
místě Blahuňově místě Blahuňově a v okolí. Velmi spě-
chá, nabídněte cokoliv, dohoda jistá. Tel. 
721/624 668.

• Koupím starší klavír Koupím starší klavír (pianino). Tel.: 
602/558 294.

• Prodám knihy: Prodám knihy: Houška - Železná 
Sparta (2 díly 1893 - 1966), Rettigová - Ku-
chařka (německy 1896). Tel. 274/820 204.

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 1+1 Chomu-
tov - Kamenný vrch. Velmi dobrý stav, 
klidné prostředí. Cena 130 000 Kč. Tel. 
728/748 479.

• Prodám časopis bojového umění Prodám časopis bojového umění Budo 
od nultého čísla r. 90 do 92, celkem 20 č. 
Původní cena 360 Kč, nyní za 150 Kč.

• Prodám inzertní kuponyProdám inzertní kupony, pohledy, 
modely autíček. Tel. 274/820 204.

• Koupím byt 1+2 Koupím byt 1+2 v osobním vlast-
nictví v CV - okolí Luny. Mohu nabídnout 
1+3 velký bez balkonu tamtéž. Tel. 474/
620 775.

• Prodám rozkládací sedací soupravu Prodám rozkládací sedací soupravu 
za 1 500 Kč a dvě polštářové válendy 
bez úložného prostoru za 500 Kč. Tel. 
474/620 775.

• Prodám koňský hnůjProdám koňský hnůj, čerstvý i ule-
želý. V okolí Chomutova, Mostu, Kadaně a 
Klášterce možný odvoz. Tel. 602/459 391.

• Hledám lektora pro výuku anglic-Hledám lektora pro výuku anglic-
kého jazyka kého jazyka - stupeň pokročilý. Individu-
álně nebo max. 2 studenti na kurz. Tel. 
777/627 977.

• Prodám pánské oblečení Prodám pánské oblečení - košile, 
kalhoty, obleky. Levně - pěkné. Tel. 723/
494 415.

• Prodám mrazáky 150 l a 50 l Prodám mrazáky 150 l a 50 l - per-
fektní stav - cena 500 Kč za kus a lednici 
120 l za láhev Magistra a odvoz. Tel. 
606/756 222.

• Prodám 3x skříň po 500 KčProdám 3x skříň po 500 Kč, 2x 
peřiňák po 300 Kč, stěnu obývací za 
3 000 Kč, sedačku 3+2 žlutý samet za 
1 500 Kč, konferenční stůl za 300 Kč. Tel. 
474/688 836.

• Koupím v Chomutově garáž Koupím v Chomutově garáž v osob-
ním vlastnictví na vlastním pozemku. Tel. 
728/766 628.

• Pronajmu byt 1+1 v ChomutověPronajmu byt 1+1 v Chomutově, 
plně vybavený, tichý dům, nájem 3 500 
Kč, záloha 3 měsíce předem, bez domá-
cích zvířat, nekuřák. Tel. 607/888 123.

• Vyměním družstevní byt 3+1+l Vyměním družstevní byt 3+1+l za 
družstevní byt 1+1 v Chomutově. Tel. 
607/186 450.

• Pohlídám vaše dítě, Pohlídám vaše dítě, věk ani národ-
nost nerozhoduje. Jsem důchodkyně žijící 
v rod. domku na klidném místě. Tel. 474/
622 869, 721/542 326.  

• 46letý rozvedený muž 46letý rozvedený muž hledá upřím-
nou, hodnou ženu do 45 let k trvalému 
vztahu. Tel. 736/428 936.

• Prodám dřevěné sedmipříčkové Prodám dřevěné sedmipříčkové 
štafle (dvoje), štafle (dvoje), cena 300 Kč nebo výměna. 
Tel. 602/846 052 večer.

• Prodám asi 40 knih v češtině Prodám asi 40 knih v češtině a asi 
30 knih ve slovenštině. Většinou beletrie, 
za průměrnou cenu 10 Kč/ks, vcelku za 
300 Kč. Seznam mám. Tel. 474/626 425.

• Prodám šicí stroj v dobrém stavu, Prodám šicí stroj v dobrém stavu, 
dělá knoflíkové dírky, entluje. Levně. Tel. 
474/620 098.

• Prodám na Trabanta různé náhrad-Prodám na Trabanta různé náhrad-
ní díly: ní díly: tachometr, koncová světla bílé 
- červené, bronz. pouzdra, kryty kol, kli-
kovou hřídel, st. žárovky 6V 45/40W - vše 
levně. Tel. 474/626 357.

• Prodám levně: 2x válendu Prodám levně: 2x válendu - úložný 
prostor, 3x péřovou prošívanou deku + 
polštáře, k tomu lustr, peřiňák - ořech. 
Tel. 474/655 566 večer.


