
videoBoS - videozáznam Vašeho 
svatebního dne, maturitního plesu, 
firemní prezentace. 
Letecké video a foto z kvadrokop-
téry. Studiové zpracování - střih, 
obrazové efekty. Přepis a zpra-
cování videa - rodinných nah-
rávek (VHS, miniDV, HDD kamer 
atd.) a 8 mm filmů na DVD. Více 
na www.video-kameraman.cz
Tel.: 608 855 607

Video

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

Je Vaše tiskárna nenažraná? Naše 
kvalitní  kompatibilní  cartridge a  
tonery ji naučí tisknout levně!  Inter-
netové 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.

Nabídka ČIŠTĚNÍ koberců, 
SEDACÍCH souprav, INTERIÉRU 
vozidel, TVRDÝCH podlah. Tel: 
608 700 515 
www.cistenikobercutrebic.cz

Překlady a tlumočení 

Čištění koberců

Služby

Výklad karet

Náplně do tiskáren

Nabízí sečení trávy - křovinořez 
nebo sekačka. 
Práce motorovou pilou, vyřezávání 
náletových křovin. Stříhání živých 
plotů benz. plotostřihem, likvi-
dace 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, FAV-FEL od 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 (autorizovaná - 
bez nutnosti STK) na počkání. 
Půjčování přívěsů od 200 Kč/den. 
K dispozici je i přívěs na náklady 
4-5 m dlouhé. Detaily na  www.
taznekoule.cz, Tel. 604 871 030.

Koupím

Ostatní

Půjčovna, čištění peří

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

Truhlářství

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
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Koupím starý nábytek i 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

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. Jakouko-
liv 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 staré peřiny a nedrané peří. 
Tel.: 721 469 234  

Permanentní tetování – vlásk-
ování obočí, linky, rty. Hotel 
Zlatý kříž, Kosmetika Hrabcová. 
Jedenkrát měsíčně o víkendech. 
Objednávky 
na tel.: 606 40 85 75.

Půjčovna strojů na čištění koberců, 
čalounění a mytí oken. Čištění peří, 
šití a renovace péřových dek a pol-
štářů, péřové bederní pásy. Opravy 
oděvů, šití ochranného prádla pro 
inkontinentní. Jana Roubcová, Luč-
ní 989/4, 67401 Třebíč, tel,: 737 
938 820, e-mail: jaromax@seznam.
cz, www.in-tex.cz

Na jeden rok pronajmu v Třebíči 
blízko centra zařízenou kancelář, 
internet, kuchyňka, wc, učebna pro 
20 osob (notebook, dataprojektor) 
,parkování. Tel.: 777 130 705

TAK UŽ NE!  TRÁPÍ VÁS?
* vypadávání obočí?
* nemáte žádné obočí?
* světlé a nevýrazné obočí?
* nedokonalý tvar obočí?
Jak má vypadat tvar vašeho obočí? 
Jak mít obočí permanentně uprave-
né, bez každodenního malování a 
omezování?
AMARYLLIS - kosmetický salon - 
expert na obočí má řešení 
* nová přirozená permanentní me-
toda - vláskování obočí
PROVÁDÍME TAKÉ 
MIKROPIGMENTACI 
OČNÍCH LINEK A RTŮ
* přirozený trvalý make-up bez bo-
lesti a bez náročného hojení
* s tímto inzerátem získáváte 
bonus 100 Kč na mikropigmentaci 
do 31. 1. 2016
www.kosmetika-trebic.cz, 
Mob.: 777 668 503 
- Veškrnová Andrea


