16 MITT I VÄSTERORT. TISDAG 4 JANUARI 2011
taxi,företags dvs. Allt av intr! Ring
nu för en snabb kontant problemfri
affär så kommer jag omg. På plats
med kontanter! Tel: 076-258 66 74.

köp & sälj
Din lokala marknadsplats

Alla bilar köpes kont.Idag! Alla
slags bilar köpes från: 90–10 Inga
krav el hinder , Allt av intr! Ev.defekt,
långmilare,obes,rostiga osv. Kontant betalning på plats idag ! Ring
för en snabb kontant och trygg affär
Tel: 076-402 92 05.

Gå in på vår hemsida www.mitti.se där du sedan klickar
dig vidare in på Köp och Sälj. Då får du upp all info om
hur du går till väga med att lägga in din annons, samt
hur man betalar. Den här sidan är din lokala marknadsplats för privatpersoner. Tjänster i ditt närområde köp,
säljes, hyres bytes. Frågor besvaras på tel: 550 552 50

Fordon - köpes
Köper allt inom fordon ring
Om du är ute efter att sälja din bil
idag och är redo för en snabb och
trygg affär så ring mig på tel- 070606 22 46 Så har du din bil garanterat såld idag årsmodell spelar ingen
roll kom med förslag om vad du har
för bil ring smsa mvh.
Alla Bilar Köpes Fr 89–10 Hej Är
Mycket Intresserad Av Att Köpa
Bilar Från 89–10 Ovasset Märke Och
Skick.Köper Även Defekta Långmilare Företagsbilar Taxi Obesiktigad.
Ring Så Blir Du Av Med Din Gammla
Bil Redan Idag Snabbt Och Tryggt.
Christopher. Tel: 073-572 71 78.

Bilar köpes från 88–09 Hej jag köper
alla slags märken av bilar fr 88–09
ring & jag värderar din bil per telefon
& så bestämmer vi tid & plats allt
är av intresse lågmilare långmilare
obes oskatt ring elr maila mikaelsoderberg2010@hotmail.com mvh
mikael. Tel: 070-227 83 15.
Akut av bilar exslusiva Hej vi köper
alla bilar fr 88–11 som t.e.x Volvo, Au
di,Bmw,Mercedesbenz,Jeep,RoverFo
rd,Toyota,Passat,Golf,peugot,Saab,R
enault, mm. ring till oss om en trygg
affär tel 0738-91 78 18 tan20@live.se.
Akut bilbehov! Allt av intr Bilar köpes
oavsett märke, modell,årsmodell,m
otor,miltal,skick osv. Ev. def, obes,

köper alla bilar! Hej jag köper alla
slags bilar idag är intreserad av alla
slags modeller tex: sedan, combi,fd:
taxi,tjänste,minibuss,oskatt,obes,l
ågmillare,högmillare,def,rostiga så
hör av dig så köper jag din bil redan
idag mvh jimmy. Tel: 076-065 61 50.
allt inom fordon Hej jag köper allt
inom fordon fr 88–05 idag som tex:
sedan, combi,företags,minubuss,osk
att,obes,def,rostiga mm som sakt allt
inom fordon av intr slå en singnal så
kommer jag och köper din bil redan
idag mvh alex. Tel: 070-460 09 00.
Akut köper bilar kontant Bilar köpes kontant vid mkt snabb affär från
års 1988–2009 Taxi bilar företagsfirma bilar lågmilare diesel import
obesk o skatt defekta krockade
skadadebilar rostiga lyx sedan
coupe cab kombi hgv amrikanska tel
0736-38 47 39. Tel: 073-638 47 30.

Alla bilar köpes nu! Hejsan vi
köper alla slags bilar omgående
fr.1994–2010 årsmod.alla märken
o modeller även defekta obesiktad långmilare tjänstebilar .mm.
mm.bra betalt snabb o trygg affär
Ring (Lars) tel.070-464 54 81 äv
sl55_d@hotmail.com.
Se hit alla bilar köpes ! ! Bilar köpes
allt av intresse ring mig skall jag
värdera din bil direkt via tel köper
alla slags t.e.x.jeepar personbilar
bussar långmilare obes defekta
lätt krockade med mera ring mig
o berätta vad du har mvh/gabriel
tel.073 627 64 97.
Köper din bil idag ring nu Hejsan
välkommen till din seriösa bilköpare
som köper din bil idag till rätt peng!
Jag är intreserad av alla typ av bilar,
Öppen för alla förslag tel: 073-924 17 68
Smsa, Mejla bilhandlaren_2007@
Hotmail.Com tveka ej! Mvh stefan
Akut Alla Toyota&Vw köpes Jag är
intresserad av att Köpa Alla Toyota
&Vw bilar Fr Års 88–09 Tex Corolla&
Audi.äv Def Obes Rost Krock mm Köper
äv andra Märken av Bilar&Husvagnar.
Hämtar dom direkt kontant på plats.
Ring nu 0720–333548 El Maila benjamin_sck@live.se.
Alla Bilar Köpes F88–10 Hejsan jag
är intresserad av att Köpa Alla Slags

skolor&kurser

telefon 550 553 23
e-post skolor@mitti.se

GDV Jakobsberg

Alla bilar köpes omg ! Hejsan alla
bilar köpes omg fr.1994–2010 årsmod. allt av intresse äv obes defekta
långmilare företagsbilar alla modeller ring (christer) .Tel: 073-894 15 84.
Köpes alla slags bilar ring Köper
alla slags bilar ev med defekt långmilare obesiktigade årsmodell fr:
1989–2010 Betalar bra, Ni kan smsa
mejla john_Andersson58@Hotmail.
Com kom med förslag så får vi hoppas på att vi alla blir nöjda mvh john
andersson. Tel: 070-606 22 46.
Köper bilar omgånde! Köper alla
slags bilar från 88 -20 10 Ring idag
för en kosnadsfri värdering! Allt av
intr. 076-412 15 28 Santino-petrov@
hotmail.com Mwh Joel. 076-412 15 28
Allt inom bilar köpes idag Köper allt
inom bilar årsmodell fr: 88–2010.
Jag behöver så mycket bilar som
möjligt betalar bra ev bilar som är
obes, Defekt,Långmil,Cab. Kom med
alla slags förslag. Tveka inte luft upp
telefonen och ring eller skicka gärna
sms mvh! Tel: 070-465 40 18.
Allt inom fordon köpes idag Om
du är ute efter att sälja din bil idag
och är redo för en snabb och trygg
affär eller så har du fått en massa
skambud! Ring mig nu så har du din
bil garanterat såld idag och fått bra
betalt för ditt fordon. Mvh johan
lövström. Tel: 0722700004.
Göran palm köper er bil.Jag betalar
extra för mindre bil el kombi 1993–
2007. Även hembesök om så önskas.
Mvh Göran Palm. Tel 0705-23 53 53.

Gammeldanskurser
Startar måndag 17 januari kl 19.30
i Aspnässkolan, Jakobsberg
Levande musik och hjälpdansare
Info/Anmälan: Eva/Janne 08-735 01 09
www.gdvjakobsberg.se

bostadsmarknaden

Bilar Fr Års 88–10 Kontant idag.Även
Defekta Obesiktigad Rostiga Krock
Taxi Företag M.M.Köper Alla Märken
Och Alla Toyota&Vw bilar.Ring nu
på 0737-88 28 39 Elr Sms/Maila
tony_sc@live.se.

Alla Slags Bilar Köpes Omg! Hej
välkommen till din seriösa bilhandlare
som köper din bil idag till ett högt pris!
Jag köper alla slags bilar. Bilmärke&
Års-modell har ej betydelse, Köper
ev, Obes,Defekta,Krockade,Mm.Allt
är utav intresse.robert_svensson@
live.se. Tel: 070-231 98 22.

Alla Slags Bilar Köpes Omg! Hej
välkommen till en trygg &Säker
affär som köper din bil idag till ett
högt pris! Jag hämtar bilar över
hela sverige årsmodell& Bil-märke
har ingen betydelse köper ev,
Defekta,Krockade,Obes,Mm.Ring nu
så får du din bil garanterad såld.
Tel: 0720048923.
Alla slags husbilar köpes Hejsan!
Är i stort sett behov utav husbilar!
Har startat en firma där jag absolut
behöver köpa in så många husbilar
som möjligt, Öppen för alla slags
förslag, Årsmodell från 1992–2010
Dem kan även vara lite defekt ring.
Mvh jansson! Tel: 070-606 22 46.
1/flera bilar köpes Händig kille
köper din bil oavsett märke & skick.
Gärna årsmodell 95–09. Obes, rost,
def inga hinder, meckar själv. Även
kvällar & helger. Snabb trevlig affär!
Tacksam för alla samtal! Mvh Emil Johansson: 08-515 10 215. 076-014 94 49.

Fordon - säljes
Bilar köpes från 88–09 Hej jag
köper alla slags märken av bilar fr
88–09 ring & jag värderar din bil
per telefon & så bestämmer vi tid
& plats altt är av intresse lågmilare
långmilare obes oskatt ring elr
maila mikaelsoderberg2010@
hotmail.com mvh mikael. Tel: 070227 83 15.

Prylar - köpes
Betalar Bäst? Hela eller delar
av hem köpes Tex kristallkronor
speglar oljemålningar Äkta mattor.
Herrur fickur i guld. Silversaker
mm. Utf flytt+städ med garanti.
av mycket erfarna flyttkillar. 08658 59 43. 070-417 66 07.
Antikt o äldre möbler köpes Äldre
möbler och prydnadssaker , sekretä
r,golvur,porslin,tavlor,lampor,krista
llkrona,skåp,m,m även hela hem tel
08-29 98 26 eller 070-719 09 08 peter.

telefon 550 553 10, fax 550 552 22,
e-post bostad@mitti.se

Gott nytt år
önskar vi alla våra
gamla och nya kunder!
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