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T-CAR spol. s.r.o.
Chrudichromská 1A, 680 01  Boskovice
+420 516 453 109 / www.hyundaiboskovice.cz

Hyundai prémie  70 000 Kč
Již od 499 990 Kč*

Nízké splátky
s nulovým
navýšením

Nejvýhodnější
Hyundai
pojištění

Slevová
tankovací karta
na 5 let 
zdarma

Sada zimních
pneumatik 
zdarma

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

Ať už se vydáte kamkoli: 

• maximální pohodlí vám zajistí bohatá výbava vč. dvouzónové klimatizace,
tmavých zadních skel a bezklíčového vstupu

• zvlášť náročné povahy ocení zvýhodněný paket Tech s předními Bi-LED světly,
8“ navigací či elektrickými 5. dveřmi

• každého pak potěší zvýhodnění 50 % na automatickou převodovku DCT a nižší ceny dieselových motorů

www.hyundai.cz

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba: 4,2–7,8 l/100 km, emise CO2: 110–179 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Hyundai
Assistance
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Nábytek, stavebniny,
doplÀkové zboÏí
- v˘kup za hotové
- osobní pfiístup

- moÏnost dopravy, 
montáÏ a demontáÏ, stûhování

OTEV¤ENO
PO, ST, PÁ 9:00 - 17:00

SO 8:00 – 12:00
+420 776 566 634

www.bazarblansko.cz
bazarblansko@email.cz

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

PRONÁJEM
LŮŽEK

723 606 098
www.pronajemluzek.cz
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¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.
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PRODÁM
 Prodám nový (3/2020), originál zabalený 
bazén 3,66x 0,91 cm i s podložkou z Mount-
fieldu. Přidám požitou filtraci. Omylem kou-
pen špatný rozměr. Cena dohodou, tel.: 
607 507 157. 
 Prodám pletací stroj, cena dohodou. 
Tel.: 737 339 567.
 Prodám různé DVD, audiokazety, duo 
gramofon Tesla 1308A + desky. Cena do-
hodou, tel.: 777 450 543. 
 Prodám konferenční stolek, foto zašlu 

e-mailem. Rozměr 78 x 139 cm, cena do-
hodou. Tel.: 606 931 795. 

 Prodám levně starší náhradní díly na 
Favorita – přední blatníky P+L, přední dve-
ře P+L, páté dveře a přední kapota. Tel.: 
724 120 704.

 Prodám dlouhé svatební šaty smetanové 
barvy, české zn. Verino (vel. 38, výška 160-
170 cm, obvod přes prsa 85 cm), tříčtvrteč-
ní rukávy, krajka+šifon. Použité jednou, 
vyčištěné. 3 000 Kč, tel.: 723 886 646.

 Prodám společenské šaty krémové 
barvy (vel. 38), délka po kolena, vzadu na 
šněrování. Včetně bolerka. Vhodné jako 

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, lakování skla, 
lišty, zámky, kliky

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
tel. 604 150 378

svatební, k maturitě nebo ke státnicím.  
Nepoužité. 2 000 Kč, tel.: 723 886 646.
 Prodám levně patrovou dětskou postel,  
v Boskovicích. Cena 2 200 Kč. Tel.: 776 253 113.
 Prodám jádra vlašských ořechů, cena 
200 Kč/kg. Tel.: 723 765 800.

KOUPÍM 
 Koupím případně si půjčím (týden 
v červenci) „páteřák“ nebo „bezpečnostní 
vestu“ na 65 kg/165 cm. Zn. Spěchá, tel.: 
606 931 795. 
 Koupím jakoukoliv Jawu, Simson,  
PÁVek, Pionýr, 550, 555, 125, 175, 250, 
350, Pérák, 500, SIMSON, díly – motory... 
Děkuji za nabídku. Tel.: 723 971 027.
 Koupím cihlový byt o velikosti 2kk 
nebo 2+1 na sídlišti Písečná v Blansku, bez 
RK. Tel.: 737 900 946.
 Koupím pánské jízdní kolo, levně,  
v Boskovicích. Tel.: 776 707 183.

NABÍZÍM
 Cestovatelka nabízí procvičování a kon-

verzace v anglickém jazyce. On-line nebo 
osobně. Více info tel.: 739 009 201. 
 Provedeme veškeré zednické práce, 
zateplování RD... tel.: 774 545 435.

HLEDÁM
 Pořádkumilovný, svobodný muž 49let 
hledá podnájem 1+1 nebo 1kk v Boskovi-
cích. Tel.: 792 433 832. 
 Hledám k pronájmu přístavek, halu,  
stodolu pro celoroční parkování obytného 
vozidla v okolí Černé Hory. Požadovaný roz-
měr:  8 m x 4 m x 3,40 m. Tel.: 605 700 205.

DARUJI
 Daruji za odvoz půlky cihel z bouračky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníčky na 
zahradě apod., tel.: 776 106 964. 
 Daruji za odvoz houpacího psíka na 
pružině. Tel.: 724 120 704. 
 Daruji za odvoz větší množství zeminy 
(nejedná se o ornici). Odběr průmyslová 
zóna Blansko, tel.: 604 550 828.


