
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

¤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 dětské kolo Maxbike vel. 16 
zelené barvy. Po jednom dítěti. Perfektní 
stav, Boskovice. Cena 2 000 Kč, tel.:  
733 281 368. 
 Prodám dětskou zábranu do dveří 
nebo na schody. Zábrana funguje na prin-
cipu rozpěry, není potřeba nic vrtat. Jeden 
kus za cenu 300 Kč, dva kusy za 500 Kč. 
Boskovice, tel.: 733 281 368.
 Prodám dětské odrážedlo ARTI 382 
Mega Car Deluxe. Lze použít jako odrážed-
lo, chodítko a jezdítko. Na volantu 4 tlačít-

ka s melodiemi. Úložný box. Lze použít pro 
děti, které už umí sedět. Boskovice. Cena 
500 Kč, tel.: 733 281 368.
 Prodám zimní pneu Krisalp rozměr 175 
x 65 x R 14, 4 ks na plechových discích + 
jedna pneu samostatně. 3 pneu jsou mírně 
jeté a 2 nové. Zn. K vyzvednutí v Brně - Krá-
lově Poli, cena dohodou. Tel.: 728 480 686.
 Prodám 100 let staré dveře za 200 Kč, 
novou vanu za 500 Kč. Tel.: 602 138 072. 
 Prodám obrazy různých motivů a stáří. 
Zn. „Pozůstalost“. Tel.: 721 818 403.
 Prodám starožitný oválný stůl a 6 čalou-
něných židlí. Oprava nutná, tel.: 724 799 340.

 Prodám vchodové levé dveře světlý 
javor, 195x85 cm, bezpečnostní zámek na 
4 klíče, cena dohodou. Volat po 18 hod., 
tel.: 702 591 648.
 Prodám 2x monitor Sony CPD-E430, 
19“ CRT, 4:3, 1600 x 1200 pix, 78 Hz,  VGA 
vstup, 100% stav. Používaný pro grafické 
práce na Macku. Osobní odběr v Blansku, 
cena dohodou. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám 6 arů orné půdy v katastru 
Senetářov, podrobnější info na tel.: 776 
258 757.

KOUPÍM
 Koupím chalupu nebo domek se zahra-
dou, vše zařídím, platím hotově, tel.: 604 
235 530.
 Koupím akcie spol. MINERVA BOSKO-
VICE a.s., původně z kuponové privatizace. 
Tel.: 603 303 899.
 Koupím malotraktor tera vari, agzat, 
TK, Mt i s příslušenstvím, i nefunkční. Tel.: 
731 487 850.

 Koupím bubnovou nebo lištovou  
sekačku MF70, Vari s příslušenstvím. 
Může být nefunkční nebo nekompletní.  
Děkuji za nabídku, tel.: 731 465 710.

HLEDÁM
 Hledám bydlení pro sebe a syna 13 let, 
nejlépe k dlouhodobému pronájmu Černá 
Hora a okolí. Podmínkou není samostatný 
byt, stačí i část domu. Kromě včasného  
a bezproblémového placení nájmu mohu 
nabídnout i výpomoc v domácnosti, pří-
padně majitelům. Za nabídky budu velice 
vděčná. Předem děkuji. Tel.: 773 693 859.

 Hledám někoho, kdo by naučil hrát 14ti 
letou dceru na klávesy. Tel.: 721 308 697.

 Hledám k pronájmu přístavek, halu, 
stodolu pro celoroční parkování obytné- 
ho vozidla v okolí Černé Hory. Požado- 
vaný rozměr: 8 m x 4 m x 3,40 m. Tel.: 
605 700 205.

NABÍZÍM 
 Pronajmu částečně vybavený byt 1+1  
v centru Boskovic, cihlový, 1. kategorie 
jižní strana. K nastěhování od 1. 5. 2020. 
Cena 4 500 Kč měsíčně + inkaso. Tel.:  
792 433 832.

 Nabízím za odvoz kancelářský stůl  
a 20 skel Helios 50x80 na skleník. Tel.:  
724 799 340.
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