
Oddlužení dle insolvenčního
zákona nově i pro OSVČ 
- zastavíme exekuce, dražby a vymáhání
- snížíme Vaše dluhy až o 70%
- servis do úplného vyřízení
e-mail: InsolvenceVysocina@seznam.cz
tel.: 776 707 113

Bankovní a nebankovní půjčky, úvěry, hypo-
téky. Možnost zástavy nemovitosti, vyplácíme 
exekuce. 

Tel.: 736 672 695, nebo www.manycash.cz  
Infoschůzka zdarma a nezávazně.

videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní prezen-
tace. Letecké video a foto z kvadrokoptéry. 
Studiové zpracování - střih, obrazové efekty. 
Přepis a zpracování videa - rodinných nah-
rávek (VHS, miniDV, HDD kamer atd.) a 8 
mm filmů na DVD. Více na www.video-kam-
eraman.cz.  Tel.: 608 855 607

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění 
energet. bloků, minulý život. Tel. 739 
080 527, www.vyklad-vestby.cz

Je Vaše tiskárna nenažraná? Naše kva-
litní  kompatibilní  cartridge a  tonery ji naučí 
tisknout levně!  Internetové ceny,   výkup   
prázdných  náplní a dokonce i provize pro 
Vás. www.TREBSERVIS.CZ, tel.: 604 911 211 
(OC Amos – Komenského nám. 1045/18 – u 
přechodu naproti Septiku :-)  

Soudně ověřené překlady z a do 
německého jazyka, tlumočení, výuka. 

Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Zaměstnání

Ostatní

Překlady a tlumočení 

Služby

Video

Výklad karet

Náplně do tiskáren

Nabízí sečení trávy - křovinořez nebo 
sekačka. Práce motorovou pilou, vyřezávání 
náletových křovin. Stříhání živých plotů benz. 
plotostřihem, likvidace větví štěpkovačem. 
Mobil: 722 718 797 nebo 737 881 944.

Služby domácnostem

Autopříslušenství

SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-BOXY 
BONA Voborný,  Prodejna přemístěna na ul. 
B. Němcové Třebíč PRODEJ - PŮJČOVNA. 
Zajímavé ceny nosičů: lyží 4pár od 540,-, 
FaFelod 800, OCT-FAB od 1100,-, OCT II-
FAB II od 1190,-, příčníky od 690,- autoboxy 
od 2300,-, nosiče na závěsné zařízení. Záruka, 
Servis
Tel. 724 555 204, www.autonosicetrebic.cz 

Montáže tažných zařízení a půjčovna 
přívěsů na Budíkovické 215. Montáž (autori-
zovaná - bez nutnosti STK) na počkání. 
Půjčování přívěsů od 200 Kč/den. K dis-
pozici je i přívěs na náklady 4-5 m dlouhé. 
Detaily na 
www.taznekoule.cz, Tel. 604 871 030. Koupím

Nemovitosti

Oznamovatel
Truhlářství Kamarád – výroba, opravy, 

montáže. Nábytek na míru, kuchyňské 
linky, vestavěné skříně. Montáž a doprava 
zdarma. Tel.: 604 867 232

Výroba nábytku Kučera - kuchyňské 
linky, nábytek na zakázku  www.kkk.
vyrobce.cz, mob.: 608 844 093

Kosmetika Miloslava Cejnková – hotel 
Zlatý kříž v Třebíči nabízí sérum pro růst 
řas a obočí, řasy prodlouží a zahustí. Snadná 
a rychlá aplikace, podpora permanentního 
make-upu. Získejte přirozeně dlouhé a husté 
řasy, plnější obočí v klidu domova. Každé 
pondělí dny Yasminky – pleťové ošetření kos-
metikou Yasminka za 200,- Kč. Prodej kos-
metiky Yasminka, For life, přírodní pleťové 
a tělové oleje z Afriky, včetně arganového 
, koupelové soli, přírodní mýdla na akné, 
ekzémy, atd. Synergické směsi, aura esence. 
Více na: www.kosmetikacejnkovacz.goneo.
cz, Tel.: 724 662 729 

Truhlářství

Finance

Podlahářské práce - lepení PVC, koberců, 
parket, plovoucí podlahy, renovace parket, 
průmyslové lité podlahy, včetně dodání 
materiálu. 

www.podlahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

Podlahářské práce

Kosmetika

Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek , nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy , fotografie, 
lustr, obrazy, náboženské předměty, mince, 
bankovky, odznaky, hodinky, staré zbraně, 
betlém a vánoční ozdoby. Vše vojenské, 
myslivecké. Jakoukoliv sbírku - vše do roku 
1989. Tel.: 724 468 171

Koupím staré hračky na baterku, klíček, 
bovden, auta, vlak, loď, pásák, dělo, 
vojáčky, stavebnice, hry, kostky, panenky, 
kočár aj. Dobře zaplatím. Tel.: 603 146 
473

Koupím malotraktor vari-terra i v horším 
stavu, předem děkuji za nabídku. Tel: 777 
428 234

Koupím housle, violu, cello, basu, saxo-
fon a klarinet i poškozené a nekompletní. 
T. : 728 473 687

STRANA  21 TN - DUBEN 2015Inzerce / Služby / Oznamovatel

Přijmeme montéry oken, nebo celou 
montážní partu. Nástup možný ihned. 
Nabízíme výborné platové podmínky, 
firemní dodávku i nářadí. Profesní životopis 
zasílejte na info@oknoland.cz

Koupím starý nábytek z půdy , hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bankovky, 
reklamní cedule, vyznamenání, nože, 
šperky, stříbrné předměty, příbory, hračky,  
i celou pozůstalost. Dobře zaplatím. Tel. 
603 146 473

Nejen hubnutí www.hubnete.cz/spolu-
chutne

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
bez nástřiku, montáž 2 hodiny, záruka 5 
let. Tel: 608 700 515 www.renovacevany.
eu

Postarám se denně o vašeho seniora v Tř. 
T: 605 259 604

Nevyšla vám školka či škola, denní i 
noční hlídání dětí.T : 732 765 638

Žena stř. let s osvěd.pohlídá denně vaše 
zlatíčko. T: 605 259 604  

Prodám levně v chatku + skleník v Tř.- v 
ov. Zahrada je v nájmu. Ne RK.! Tel.: 776 
606 272

Pronajmu byt 1+1, Třebíč Borovina . 
5500,- za měsíc.Tel.: 702 966 603


