12 MITT I SOLNA. TISDAG 28 JUNI 2011
vilkor.Jag Köper Alla Märken och
Alla Modeller Fr: 88–10 i Alla Skick.
Värderar och hämtar dom direkt
kontant på plats.Ring el Sms/Maila
benjamin_sck@live.se Mvh Benny.
Tel: 070-975 40 63.

köp & sälj
Din lokala marknadsplats
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

Prylar
Prylar - Köpes

Betalar Bäst+
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.
Tel: 08-658 59 43.
Köpes helar/delar av hem
Köper hela eller delar av hem.
Betalar kontant. Hämtar Röjer kör
till tippen. Städar med Garanti . Vi
har F-skatt. Rotavdrag gäller. Tel:
073-4 223309 .
Tel: 073-422 33 09.

Fordon
Fordon - Köpes

Bilar köpes idag
Hej! jag köper alla slags bilar i alla
slags modeller idag fr: 88–05 som

tex: combi, sedan,minibuss,tjänste
,oskatt,obes,def,rost mm så hör av
dig eller maila mig på (osean98@
hotmail.com) så kommer jag och
köper din bil mvh alex.
Tel: 070-460 09 00.
Alla fordon köpes idag
Hej! jag köper alla slags fordon
fr: 88–08 idag som tex: combi,
sedan,oskatt,obes,def,rost,mm så
hör av dig redan idag så kommer jag
och köper din bil mvh jimmy.
Tel: 073-752 93 42.
Alla Bilar Köpes Fr88–10 Nu
Hejsan jag är mycket inresserad
av att Köpa Alla Slags Bilar Fr Års:
88–10 Kontant idag.Äv Defekta
Obesiktigad Rostig Krock Taxi Företag Långmil M.M.Köper äv Husbil/
Vagnar Alla Märken.Ring nu 073788 28 39 Elr Sms/Maila tony_sc@
live.se .
Tel: 073-788 28 39.
Sälj Din Bil idag Kontant!
Hej har du en bil att sälja?Ring
mig, jag köper den direkt efter dina

Bilar köpes från 88–09
Jag köper alla slags märken av bilar
fr 88–09 obes oskatt lågmil långmil
ring nu och jag värderar din bil per
telefon & så bestämmer vi tid &
plats alltså allt är av intresse ring
elr maila mikaelsoderberg2010@
hotmail.com Mvh mikael .
Tel: 070-227 83 15.
Bilar köpes från 90–09
Hej dags att sälja bilen ring mig och
jag köper din bil idag garanterat jag
köper alla slags märken av bilar fr
90–09 lågmilare långmilare oskatt
obes köper även taxibilar ring nu
så blir din bil såld redan idag Mvh
david .
Tel: 073-535 03 30.
Köper alla bilar fr 95–10
Bilar Köpes Alla Bil Märken Allt Från
95–10. Lyx bilar Sport bilar cab mm
mm Obs! Allt Av intresse! Allt Köpes
Kontant idag Ring Mig För Mer info!
Jag Är Seriös Köpare Som Betalar
Bara Kontan På Plats För Din Bil
Mvh simon .
Tel: 070-847 78 34.
Köper alla bilar fr-95–10hej Om du har en bil att sälja så
passa på att ringa mig nu och så
kommer vi överens om ett pris
som passar både mig och dig Bilen
hämtas samma dag Det är bara atta
ringa mig för en helt kostnadsfri
värdering på din bil Mvh simon.
Tel: 0729340430.

Trygg affär utan besvär
Händig kille köper din bil oavsett
märke&skick.Gärna årsmodell
95–10.Obes, rost def-inga hinder,
meckar själv.Även kvällar&helger
snabb&trevlig affär! Tacksam för
alla samtal! Mvh Emil Johansson
08-515 102 15.www.tmmbil.se Tel:
076-014 94 49.
Tel: 076-014 94 49.
Alla Bilar Köpes Kontant! ! !
Alla Slags Bilar Köpes Kontant Fr:
1992–2011 Audi, Bmw,Citroen,Chev
rolet,Crysler,Ford,Fiat, Hyundai, Ki
a,Mazda,Mercedes,Mitsubishi,Nis
san, Opel, Peugeot,Renault,Saab,S
eat,Toyota,Volvo, Vw, mm.Obes Def
Långmil 073-651 38 21 Mvh Robert.
Tel: 073-651 38 21.
! Kolla Här Bilar Köpes Omg!
Hej Välkommen till en Trygg & Säker
Affär Jag köper bilar av alla slag fr:
1994–2010 Alla bilar köpes kontant
personbilar av alla märken och modeller Du ringer till en seriös köpare
med många års erfarenhet Ring Tom
073-772 02 20.
Tel: 073-772 02 20.
Köper alla bilar 88–2011
Köper alla bilar från 90–2011 Mindre
defekta är ej hinder även obesiktade/Oskattade ring idag och få din
bil såld mvh sonny frid.
Tel: 073-556 29 13.
Akut bilbehov! Allt av intr
Bilar köpes oavsett märke, mo
dell,årsmodell,motor,miltal,s
kick osv. Ev. Defekt, obes,rostskadat,krockat,taxi,företags dvs.
Allt av intr! Ring nu för en snabb
kontant problemfri affär! Ring nu
så kommer jag omg. på plats med
kontanter!
Tel: 076-258 66 74.

osv. Kontant betalning idag ! Ring
nu till en seriös och erfaren uppköpare för en snabb och trygg affär !
Tel: 076-402 92 05.

tar vad du har. jag är intresserad av
alla slags bilar ring mig ellr sms mig
mvh 070-215 24 43.
Tel: 070-215 24 43.

* Ska du sälja din bil ring
Hejsan ska du sälja bilen ring nu
! ! Betalar bra fr.1994–2011 årsm.
Oavsett vilket märke och modell
köper allt äv obesiktad rost defekta
långmil företagsbil suc cabbar 4wd.
Ring för en snabb affär nu tel.073897 19 55 Anton .
Tel: 073-897 19 55.

Bil köpes äv def/trasig
Bil köpes alla märken äv usa bilarminibussar- pickuo-skåp.din bil kan
vara defekt-obes-avställd defekt/
trasig motor eller växelåda kia2@
live.se äv kvällar och helger äv tidig
morgon.
Tel: 073-683 20 14.

Köper bilar från 88–2011
Ring och få din bil såld. köper alla
slags bilar från 88–2011.
Tel: 073-556 29 13.
Bil köpes omg i dag äv def
Bil köpes omg i dag äv defekta
obesiktade ngt rostiga.Avstälda ring
och berätta va ni har även kvällar
helger hämtas omg vid köp altt av
intresse.Suvar sedaner kombi företags bilar taxi bussar. Mvh robban
wilhelmsson 073-99 74 04.
Tel: 073-997 40 40.
Alla slags bilar köpes idag
Hej köper alla slags bilar omgående
tex lyxbilar skåpbilar långmilare
taxibilar diesel kombi jeep bussar
med mera ring mig och berätta vad
du har för bil så kommer jag ut och
tittar mvg Gabriel.
Tel: 073-627 64 97.
Köper din ovaset skick ring
Ring först till mig. jag har 0 bil min
gett upp alla sv tacksam min son.
är meck def inga hinder. även nyare
spelar roll kommer till dig utan
shafs bet oklart. obs jag är privat
misbjuder ej nån även bil.meil
joke.156@hotmail.com.
Tel: 0720167525.

*** Alla bilar köpes nu ***
Hejsan alla bilar köpes nu! ! !
fr.1994–2011 årsmod.Alla märken
och modeller snabb o trygg affär
kommer på plats äv obes defekta
långmil rost tjänstebilar cab suv
.mm.mm.Ring för mer info tel.070464 54 81 Lars äv sl55_d@hotmail.
com.
Tel: 070-464 54 81.

Köper din gamla bil ring nu
Vill du bli av med gamla bilen ring mig för en Kontant
snabb&Krångelfri affär. Jag köper
alla slags bilar även Obesiktade/
Oskattade spelar ingen roll ålder
eller miltal ring mig så får du bilen
såld! På: 0720157394 Mvh Johan.
Tel: 0720157394.

Alla bilar köpes kont.Idag!
Alla slags bilar köpes ! Inga krav
el hinder , Allt av intr! Ev. Defekt,
obes,rost-skadat,långmilare,skåp

Måste köpa en bil omgående
Hej söker en bil men vet ej vad man
ska sriva i en sån här anons så det är
lättast om du ringer mig och berät-

Alla bilar köpes hämtas! !
Alla billar köpes oavsätt skick! !
gammalt nytt obes bes. hemtas
på plats, betalar kotant. ring för
enkel smidig försäljning av din bil,
ev defekt nytt och all person bilar &
transportbilar kan ochså va int.Ring
för mer info. 073-401 90 50.
Tel: 073-401 90 50.
Göran palm köper er bil!
Jag betalar extra för mindre bil eller
kombi 1993–2007. Även hembesök
om så önskas. Mvh Göran Palm. Tel
0705-23 53 53.
Tel: 070-523 53 53.
Tomas Jansson köper bilar !
Hejsan tomas heter jag och jag
köper alla slags bilar idag omgående
! ! fr.1994–2011 årsm.Alla märken äv
defekta obes långmil tjänstebilar
sportbilar. Ring nu för en seriös o
trygg affär alltid tillgänglig ring
tel.073-938 02 84 tomas.
Tel: 073-938 02 84.
Bil Köpes Akut
Bil köpes alla märken skåp långmilare små def ej hinder tacksam för
alla svar mvh Mikael 070-426 65 35.
Tel: 073-905 26 88.
Skrot Bilar Hämtas Omgående
Alla skrot bilar hämtas omgående
snabbt och smidigt på plats Mvh
mikael 070-426 65 35.
Tel: 073-905 26 88.
Alla Slags Bilar Idag 90–11
Hej köper din bil oavsett skick:
Något defekt Obesiktad, Avställd,
Körförbud, Krockskadad, Rostig,
Långmilare. Bensin Eller Diesel
Bilar, Skåp, Sedan, Kombi, Pick up,
Små bilar, Allt Möjligt! & Bättre bilar
köpes tel 0736-38 47 39.
Tel: 073-638 47 39.

STOR REA PÅ MIO!
Upp till 50% rabatt. Kom in och upptäck massor av bra reapriser och vår ombyggnadsrea i sovstudion.
UPP TILL

20%

18.896:−

RABATT PÅ COFFEE
BYGGBAR SOFFSERIE
I UTVALDA TYGER

5.990:−
(8.480:–)

(23.620:–)

50%
3-sits soffa Justin i tyg French linen, B 236 cm, 6.950:- (13.900:-).

Soffkombination Coffee, armstöd Kenya i tyg Balde blue, B 343 cm.

3.495:−

10.990:−

4.990:−

(16.100:–)

(8.130:–)

(4.995:–)
Fåtölj Stressless® Consul i läder Batick black
med svart snurrfot. Fotpall 1.990:- (2.350:-).

8.990:−

Paketpris Matbord Dalarö i oljad massiv/fanerad ek 180x90 cm +
6 stolar Skaftö i oljad massiv ek med sits i läderimitation .

(11.100:–)

1.490:−

Kontinentalmadrass Svane Classic 180x200 cm,
inkl Elastec bäddmadrass.
Kontinentalmadrass Svane Excellent 180x200 cm,
inkl Elastec bäddmadrass 17.990:- (23.720:-)

8.990:−
(10.990:–)

(1.990:–)
Garderob Verona i vitfolie, H 182 cm.
Fåtölj Stressless® Mayfair i läder Paloma,
i ett antal färger. Fotpall 2.990:- (3.540:-).

TV-bänk Colorado i svart-, vit-,
valnöts- eller ekfolie, B 120 cm.

3-sits bäddsoffa Gotland med divan och
förvaring i tyg Vela A/57, B 232 cm.

Välkommen till Mio Bromma Gårdsfogdevägen 8, mitt emot Coop på andra sidan Ulvsundaleden. 08-445 16 00. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18.
Barkarby Barkarby Handelsplats. City Sveavägen 20 vid Hötorget. Handen/Haninge vid infarten till Haninge. Kungens Kurva Heron City. Täby vid E18 avfart Viggbyholm.
Erbjudandena gäller 26/6-8/8 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och tryckfel. Mer info på mio.se

VÄLJ
BLAND
UTVALDA
TYGER

