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modeller/märken Fr: 1994–2010
Alla bilar köpes kontant Person,
Transport,Obes,Defekta Du ringer
till en seriös köpare med många
års erfarenhet Ring Robert 076205 63 99.
Tel: 076-205 63 99.

köp & sälj
Din lokala marknadsplats
Gå in på vår hemsida www.mitti.se där du sedan klickar
dig vidare in på Köp och Sälj. Du får då all info om hur du
går till väga för att lägga in din annons, samt hur man
betalar. Sidan är för privatpersoner.
Frågor besvaras på tel: 550 552 50.

Alla slags bilar köpes idag
Alla slags bilar köpes allt på bilväg
är av stort intresse.Köpes även bilar
i något sämre skick.Små defekter /
skavanker inget hinder. Kom gärna
med förslag.Ring: 073-767 86 04
Mvh Tobbe ( (Kontant affär vid rätt
objekt) ) .
Tel: 073-767 86 04.

Handla tryggt: Vid alla köp, kräv alltid legitimation,
betala aldrig i förskott. Vid bilköp, följ alltid med på
provkörningar.

Prylar
Prylar - Köpes

** Bilen insnöad sälj den**
E din bil insnöad ring mig så sköter
jag allt du behöver inte skotta fram
den eller något för jag gör det jag
har alla resurserna till det det spelar
ingen roll vad det är för bil under
snön för jag köper den ändå oavsett
modell skick.
Tel: 070-814 10 01.
Lp köpes allt av intresse
Lp skivor, singlar och ep skivor
köpes. allt av intresse (ej klassiskt
och dansband) . hämtar på plats.
betalar kontant. ring christer på
070-735 74 62 eller maila en lista på
dina skivor till christer.bjorsson@
telia.com.
Tel: 070-735 74 62.

Fordon
Fordon - Köpes

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.

Har du
diabetes?
Bli medlem!
www.ssdf.nu

Torsgatan 8
111 23 Stockholm

08-654 00 40
info@ssdf.nu

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.
Alla bilar köpes kont.Idag!
Alla slags bilar köpes ! Inga krav
el hinder , Allt av intr! Ev. Defekt,
obes,rost-skadat,långmilare,skåp
osv. Kontant betalning idag ! Ring
nu till en seriös och erfaren uppköpare för en snabb och trygg affär !
Tel: 076-260 61 51.
Sälj din bil idag kontant !
Alla slags bilar köpes från:
95 och uppåt . Alla märken,
modeller,motor osv. Ev. Defekt,
obes,rost,krockat,långmil mm. Allt
av intresse ! Hämtning på plats !
Kontant betalning sker på plats !
Ring nu så kommer jag omgående.
Tel: 070-400 85 38.
Köper alla bilar årsm 92–12
Hejsan! Jag köper alla slags
bilar. Defekta, långmilare,
obes+bes,spelar ingen roll vilket
skick bilen är i.Köper även lätta
lastbilsfordon, även dom defekta
och obesiktade. Du kan antingen
ringa/maila mig.l.j.t.m@live.se mvh,
Jonny.
Tel: 073-664 58 62.
Hej! Köper alla bilar F90–09
Hej! Jag köper alla slags bilar
från årsm. 90–09, bes,obes,långm,taxi,defekt, ring/maila så får
du din bil såld! Du väljer betalsätt
antingen kontant eller via internet
(kontoöverföring) sälj din bil tryggt!
Mvh Sam! bilhandeln@live.se.
Tel: 073-701 59 16.
! Kolla Här Bilar Köpes Omg!
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 076-205 63 99 Mvh Robert.
Tel: 076-205 63 99.
! Ring & Bli Av Med Din Bil!
Hej Välkommen till en Trygg &
Säker Affär Jag köper bilar av alla

skönhet&hälsa

Köper Alla Slags Bilar Idag
Hej o välkommen till en
snabb&trygg bil affär! Jag köper
alla slags bilar från årsmodell :
1995–2012 Även , Obesiktigade, Diesel, Taxi,Bud,Företag,Lyxbilar,Nya
bilar. Allt i bilväg är intressant. Så
tveka ej ring Mvh simon.
Tel: 070-847 78 34.
Sälj din bil iDag
Köper alla slags bilar bra betald
samt snabb affär utlovas från 952011 Ring nu. Alla bil modeller är
av stort intresse även obesiktad
lätt krockade defekt mm. korrekt
värdering. ring nu så är din bil såld
redan idag! Mhv alex.
Tel: 076-246 11 04.
Akut bilbehov! ! ! Bilar köpes
Hej på er ska bilen säljas ? Vi köper
gärna din gamla bil oavsett märke
eller miltal.Allt på bilväg är av stort
intresse.Även fordon med visst
renoverings behov.värdering enligt
dagspriset.Kom gärna med förslag
Ring 073-744 69 33 /Tommy.
Tel: 073-744 69 33.
Köper allt i bil vägar! ! ! !
Ring mig innan du byter in din bil
eller säljer den. Du får ett bättre pris
av mig & En snabbare affär! Mvh
Peter.
Tel: 073-732 71 71.
Bli av med bilen redan idag
Vill du sälja din bil per omgående
utan krångel & besvär ring då mig
jag köper din bil oavsett märke eller
årsmodell allt av intresse kommer
på plats & givetvis betalar jag
kontant bara att ringa för en snabb
& trygg affär mvh jonny.
Tel: 070-729 26 96.
** Fordon köpes ** Begagnat
Begagnade bilar köpes.Allt på bilväg
är av stort intresse.Små fel, lite
rost inga problem, meckar själv.
Obesiktad, avställd hämtas/bärgas.
Krångelfri, snabb och kontant affär!
! ! Ring nu 073-744 69 33.
Tel: 073-767 86 04.
! ! ! Akut Behov Av Bil! ! !
Bil köpes kontant allt av intresse
från 1998–2012 små def ej hinder
även bilar som gått längre seriös
värdering hämtas på plats ring

så får du bilen såld idag för mer
info kontakta mvh Henrik även
kvällar&helger Tel: 076–3261882.
Tel: 0720463973.
Obs bil köpes
Fr -98 oavsett märke eller mil. även
något defekt. hämtas. även kväll
och helg. kontantbetalning Tel. 073896 90 37 Seriös värdering !
Tel: 0720223414.
Sälj din bil redan idag
Köper alla slags bilar fr års modell
87–2010 oskattad och obes låg/lång
mil skåpbilar taxi bilar suv även
defekta ring idag och få bilen såld
gör dessutom en gratis och korrekt
värdering.
Tel: 076-255 50 80.
Köper alla typ av fordon
Köper alla typer av fordon till rätt
pris köper oskattade och obes
långmil och låg mil. köper taxi bilar
veteran lastbilar disel bilar och lyx
bilar allt utav intresse ring idag och
få din bil såld mvh samuel.
Tel: 0720419114.
(köper alla typ av fordon)
Köper alla typ av bilar årsmodell
85–2009 köper oskattade och obes
låg och långmil arbetsbilar taxi disel
och även defekt gör en gratis värderin på din bil per telefon Mvh pirre.
Tel: 070-407 59 21.

kontanter direkt? Hör gärna av
er direkt oavsett skick, modell,
årsmodell, taxi, företag, lastbil, buss
etc. Mvh Robin 070-799 07 79 eller
sambmw@hotmail.se.
Tel: 070-799 07 79.
\”Personbil Skåp Småbil Taxi
Alla sorters bilar köpes oavsett skick
och märke 95–2010 Obes oskatt
defekt rost diesel yrkesfordon
sport lyxbilar Betalar kontant efter
bilens skick o värde ring mejla smsa
Även helger vetorna@live.se (egen
bilhall/verkstad) Rickard.
Tel: 073-323 27 28.
! ! Köpes bilar snabb affär! !
Köpes bilr från 1995 Till 2003 Ej
hinder för märke eller modell ej
hinder för obesiktad eller oskattad
ring det lönar sig att du ringer mig
så slipper du oseriösa! ! Kontant bet
om det önskas eller bank överöring
ring omg tveka inte!
Tel: 073-994 80 76.
Sälj Din Bil idag Kontant!
Hej Har Du En Bil Att Sälja?Ring
mig, Jag Köper Den Direkt Efter Dina
Vilkor.Jag Köper Alla Märken Och
Alla Modeller Fr: 88–13 i Alla Skick.
Värderar Och Hämtar Dom Direkt
Kontant På Plats.Ring El sms/Maila
benjamin_sck@live.se.
Tel: 070-975 40 63.

(Fordon köpes)
Alla fordon köpes fr års 85–2010
oskattad och obes är ej ett hinder
rostiga som nya även defekta bilar
gör dessutom en gratis värdering
på din bil och missbjuder inte mvh
emanuel.
Tel: 073-318 13 36.

Alla Bilar Köpes Fr88–13 Nu
Hejsan jag är mycket intresserad
av att köpa alla slags bilar Fr Års:
88–13 Kontant idag.Äv Defekta Obesiktigad Rostig Krock Taxi Företag
Långmil.M.M.Köper Alla Märken,
Bra Betalt.Hämtas Direkt Ring Nu
elr Sms/Maila tony_sc@live.se Mvh!
Tel: 073-788 28 39.

Tänker du sälja bilen ring
Hej tänker du sälja bilen ring så gör
vi en korrekt affär redan idag utan
nån krångel jag är intresserat av allt
slags bilar oavsett skick obes oskatt
ingen hinder för mig allt av intresse
kontant betalning sker på plats Mvh
Jonny .
Tel: 070-401 42 06.

*** Alla bilar köpes nu ***
Hejsan alla slags bilar köpes nu ! !
! fr.1996–2012 årsmod.Alla märken
och modeller snabb o trygg affär
kontant bet alt via bank .Äv defekta
krockade långmil tjänstebilar cabbar suv.mm.mm.Lars ring/äv
sl55_d@hotmail.com.
Tel: 070-464 54 81.

Köper allt slags bilar ring
Hej jag är intresserat av allt slags
bilar oavsett skick obes/oskatt inget
hinder för mig jag värderar din bil
direkt via telefon så garanterar jag
dig en snabb&smidig affär utan
krågel kontant betalning ske på
plats Mvh Johan.
Tel: 0728474099.

Sälj din bil utan strul
Bil köpes kontant betald från 1998
o nyare rost defekt obes avstäld ej
hinder hämtas tel 07640-8 48 12
tobbe.
Tel: 076-408 48 12.

Köper all sorts bilar kont.
Hej! Vill ni bli av med bilen och få
kontanter direkt? Hör gärna av
er direkt oavsett skick, modell,
årsmodell, taxi, företag, lastbil, buss
etc. Mvh Robin 070-799 07 79 eller
sambmw@hotmail.se.
Tel: 070-799 07 79.
Köper all sorts bilar kont.
Hej! Vill ni bli av med bilen och få

Köper Din Bil Omgående Ring
Dags Att sälja bilen? Ring mig så
köper jag din bil idag, Jag köper
Gammla & Även Nyare Bilar! Har
stort intresse utav allt Även bilar
med Defekt-Obesiktigade & Med
mindre skador! Så Kom med Ditt
Förslag Nu Tveka Inte! Mvh John!
Tel: 076-590 51 62.

allt inom bilar av intresse så ring/
maila-sms: à 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 idag
fr: 90–09 som tex: sedan, combi,mini
buss, tjänste,def,rost,mm som sakt
allt av intresse så hör av er redan
idag för en säker affär mvh jimmy.
Tel: 073-752 93 42.
Alla Bilar köpes idag! ! !
Köper alla slags bilar bra betald
samt snabb affär utlovas! Ring nu.
Alla bil modeller är av stort intresse
korrekt värdering. ring 070-051 00 31
nu så är din bil såld redan idag! mvh
Sonny.
Tel: 070-051 00 31.
Sälj din bil idag (bra bet)
Stort intresse av alla slags bilar
från 90–2012 även obesiktad, lätt
krockade, defekt mm. men extra bra
betald för välvårdade bilar. korrekt
värdering samt en snabb affär utlovas! ring nu! så är din bil såld redan
idag! mvh David a.
Tel: 073-997 84 06.

Övrigt
Övrigt - Köpes

Guld köpes
Köper all typ av guld och diamanter
guldhalter fr 14k 18k 24k köper även
tandguld och skrot guld gör en gratis värdering Med vänlig hälsning,
Emanuel .
Tel: 073-318 13 36.

Övrigt - Säljes

2 hundar söker hem
En tik på 3 år, ca 3, 5 kg och en hane
på 2 år, ca 4 kg, söker nu nytt hem
pga nya allergier i hemmet. Pris kan
diskuteras, hemmet är viktigare.
Vid intresse kan mer information
mailas. Mvh Carolina, carolinabordner@hotmail.com.
Tel: 076-336 08 09.
Flytt, Transport & Städ m.m
Vi utför all sorts flyttning, städning
& transporter m.m till bra priser.
Prisex: 1man plus lastbil 300:–/tim,
2man plus bil 600:–/tim osv, vi har
även fasta priser.Kontakt på robinsflytt@hotmail.se eller 0729392699.
Mvh Robin.
Tel: 0729392699.

Övrigt - Efterlyses

Alla bilar köpes idag
Hej! Jag köper alla slags bilar idag fr:
88–08 som tex: combi, sedan,tjänst
e,obes,oskatt,def,rost,mm som sakt

Borttappad hemlandspass
Hej! Jag heter Khaled Ismael Raouf
och medborgare i Irak. Jag tappade
mitt Irakiska pass i tunnelbanan
i mars 2010. Den som hittar/har
hittat eller har någon information
om passet kan nå mig på följande
telefonnummer: 0739-08 20 04.
Tel: 073-908 20 04.

telefon 550 552 50
e-post annonsinfo@mitti.se

Ögonlaser 22.900:ReLEx® smile NYHET!
FS-LASIK
RLE monofokala
RLE multifokala

22.900:22.900:24.000:34.000:-

I priset ingår resekostnader, max 2.000:Våra läkare är specialister i ögonkirurgi.

Bröstförstoring 34.000:I behandlingen ingår full narkos, övernattning,
flyg/resekostnad (max 2.000 kr), återbesök och
Mentor-implantat.

Bröstkirurgi . Fettsugning . Buk . Ansikte .
Restylane . Botox . Ögonlaserkirurgi .
Linsoperationer (RLE, ICL)
Samtliga läkare är specialister i plastikkirurgi

Vi erbjuder all form av tandvård, även akuttandvård
och implantat. Gratis tandvård för barn upp till 19 år.

Erbjudande

Tandstenbortagning inkl. tandpolering

355:-

Ord.pris 710:Gäller. t.o.m. 28/2 2013 och endast nya patienter

Leg. Tandläkare Frida Sadeghi
Nära Edsberg Centrum
Ribbings väg 89 192 52 Sollentuna
Tel 08-92 97 00.
info@edsbergdental.com

Rosenlundsgatan 29 A . 118 63 Stockholm
Telefon: 08-33 33 55 . www.proformaclinic.se/ogon

Rosenlundsgatan 29 A . 118 63 Stockholm
Tel: 08-33 33 55 . www.proformaclinic.se

