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videoBoS - video svatebního dne, maturit-
ního plesu, firemní prezentace. Živé vysílání. 
Letecké video a foto.  Přepis - rodinných nah-

rávek (VHS, miniDV, HDD kamer) a 8 mm 
filmů na DVD. Tvorba internetových stránek 
včetně eshopu.Tel.: 608 855 607
Více na www.video-kameraman.cz, 

Video a internet

Koupím

Oznamovatel

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

Výklad karet

Služby

Kominictví - Revize a kontroly komínů, 
čištění, návrhy a výpočet spalinové 
cesty, nerezové komíny, vložkování. 
Poradenství před stavbou komínů, krbů, 
kamen.Možnost platby kartou. Pavel 
Miksche 721 911 119 

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515, www.cistenikobercu-
trebic.cz

Kominictví

Čištění koberců

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 

Potřebujete TONERY a náplně do tiskárny? 

Naše kvalitní kompatibilní cartridge a ton-

ery šetří Vaši peněženku! Internetové ceny 
a věrnostní slevy. Drtivá většina typů SKLA-

DEM!  www.trebservis.cz. Tel.: 604 911 
211, OC Amos - Komenského nám. 1045/18 
- hned u přechodu naproti Septiku :-)

Výuka v učebně na Atomu, příprava na matu-

ritu a mezinárodní zkoušky, soudně ověřené 
překlady. Mgr. Jitka Vaňhová, tel.: 724 658 
835

Náplně do tiskáren

Výuka němčiny, překlady

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

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 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

Obraťte se na bezplatnou 
linku Chytré recyklace nebo 
navštivte náš web, kde 
najdete celou řadu informa-
cí o třídění a recyklaci vy-
sloužilých elektrozařízení.
Rádi vám poradíme, kam 
staré spotřebiče odevzdat, 
nebo objednáme jejich 
bezplatný odvoz. 

Nevíte, kam se starými spotřebiči?

www.chytrarecyklace.cz
800 976 679

My vám pomůžeme!


