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PRO MĚSTA SVITAVY, LITOMYŠL, POLIČKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 
ČESKÁ TŘEBOVÁ, LANŠKROUN, JEVÍČKO, JAROMĚŘICE A VELKÉ OPATOVICE
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Servispol s.r.o. Svitavy
hledá

ZAMĚSTNANCE
+ BRIGÁDNÍKY

celoročně

Pracoviště:
v Litomyšli

Zaměstnání nebo brigáda
je vhodná pro studenty
starší 18 let (chlapce)

Platové ohodnocení:
22 - 26 tis. Kč

(měsíčně dle odpracovaných 
směn)

Dále přijmeme 
řidiče na Avii

Plat 28 tis. Kč

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

tel.: 733 539 813
e-mail: 

duchackova.servis@seznam.cz

Pneuservis
Autobaterie
Zahradní technika
pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,
zemědělské a stavební stroje, zahradní 
sekačky, křovinořezy, pily, spojovací 
a svařovací materiál, ložiska, gufera, 
traktorové vleky, pluhy, hadice, klínové 
řemeny, oleje, maziva, 
autokosmetika, 
sedačky

Sídlo firmy
Nekvinda – Zemědělská technika, a. s.
Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy
tel.: 461 534 404, 461 530 888
461 533 255
fax: 461 530 335, 461 534 442
e-mail: nekvinda@nekvinda.cz
www.nekvinda.cz

autorizovaný 
prodejce a servis

ní stroje, zahradní 
pily, spojovací 
ložiska, gufera, 
y, hadice, klínové 
, 

chnika, a.s. Pneuservis
Prodej osobních, zemědělských
a stavebních pneumatik
Průmyslová 2157/4, Svitavy 568 02
tel.: 461 530 135, fax: 461 531 241
mobil: 777 730 423
e-mail: pneu@nekvinda.cz

baterie AKUMA 
u nás v prodeji

VÝKUP PADANÝCH JABLEKVÝKUP PADANÝCH JABLEK
a sběr jablek pro pěstitelský destilát 

„Sudličkova PÁLENICE“  

výkupní místavýkupní místa
LanškrounLanškroun, Luková u fotbal. hřiště, 

čtvrtek a neděle 16 - 17:30 hod.
SvitavySvitavy, Olomoucká (bývalé Jatka), 

středa 16 - 18 hod.
Březová n. Sv.Březová n. Sv., Sluneční údolí 17, 

pondělí 16 - 17:30 hod.
Hradec n. Sv.Hradec n. Sv. 427427, 

pondělí 16 - 18 hod.
Sudličkova Lhota u ChocněSudličkova Lhota u Chocně, Pálenice, 

út a čt 8 - 18 hod., so 9 -12 hod.
Hrobice LihovarHrobice Lihovar

út a čt 8 - 18 hod., so 9 -12 hod.

Větší množství nad 800 kg (= asi 20 pytlů) odvezeme a vyplatíme 
Vám na místě nejvyšší možnou aktuální výkupní cenu.

PAVLAS JAKUB,PAVLAS JAKUB, tel. 603 978 087 tel. 603 978 087
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SKLADNÍK
sklad Svitavy

Pracovní náplň:
 skladování a prodej hutního materiálu 
 dělení materiálu určenými prostředky 

 obsluha VZV
Požadujeme:

 zodpovědnost, pracovitost, samostatnost
 platné oprávnění k obsluze VZV

Nabízíme:
  zaměstnání na hlavní pracovní poměr 

 práci v jednosměnném provozu 
 mzda po zapracování od 130,- Kč/h

 sleva na fi remní služby, zboží a výrobky
 příspěvek na stravování

 nástup možný ihned nebo dle dohody

Kontakt:
Ing. Jandl Bedřich, Hálkova 1577/1, Svitavy
tel.: 461 531 367, e-mail: jandl@atomsteel.cz





Nové trendy bydlení. Bariéry všechno mění…
Více na  www.consultvk.cz

 Desná – prodej zajímavého stavení k rekreaci 
i k bydlení s výhledem do údolí řeky Desinky. Napojeno 
na el.a veř. vodovod. Topení lokální, přípojka na plyn před 
RD. Zahrada 707 m2, pozemky celkem: 912 m2. ENB G
č. 1475 Cena: 2 850 000,- Kč

 Janov – prodej RD 2+1 s potenciálem dalších 3 obyt-
ných místností v podkroví a výhledem do přírody. Připojeno 
na el, veřejný vodovod, topení lokální na TP.Zahrada             
1467 m2, pozemky celkem: 1633 m2. ENB G
č. 1488  Cena: 990 000,- Kč 

 Dolní Újezd – prodej domu 3+kk (zast.plocha: 
263 m2) s rovinatou zahradou 768 m2 v centru obce. 
Napojení na plyn, el. a veřejný vodovod. Velmi zajímavé 
místo k bydlení v obci s výbornou obč. vybaveností. ENB G
č. 1485 Cena: 1 850 000,- Kč

 Litomyšl – prodej RD 3+1 na ul. Mařákova se 
zahradou. Domek za cenu bytu vhodný jako startovací 
bydlení s možností okamžitého nastěhování. Napojení 
na sítě, nové sociální zařízení, ÚT plyn i tuhá paliva. 
Pozemky celkem 618 m2. ENB G
č. 1461 Cena k jednání 2 300 000 Kč 

 Litomyšl – prodej měšťanského domu v centru 
města s přístupem z náměstí i z ulice Vodní Valy. V přízemí 
a II.NP prodejní plochy s fungujícím nájemním vztahem, 
II.NP- 2 byty, v podkroví byt cca 100 m2. Bližší informace 
osobně. ENB G
č. 1439    Cena: informace v RK

 Litomyšl – prodej řadového RD se 2 byty 3+kk, 
garáží, zahradou s bazénem. Výhodou bytu ve II.NP jsou 
2 balkony a samostatný vstup na zahradu. V suterénu 
garáž, dílna, prádelna a sklad- možnost zřízení provozov-
ny. ÚT plyn, okna plastová. Pozemky celkem 355 m2. 
Klidná lokalita v blízkosti centra (Zahájí). ENB G
č. 1476          Cena: 4,5 mil. Kč

 Svitavy – prodej užívacích práv k družst. bytu 
3+1 s lodžií ve IV.NP, v bytovém domě po revitalizaci 
v r. 2003. Pohodlné parkování u domu. Klidná lokalita 
v blízkosti centra a obč. vybavenosti. Možný převod 
do os.vlastnictví.  
č. 1481        Cena: info v kanceláři

 Ústí nad Orlicí (Hylváty) - prodej užívacích 
práv k družst. bytu 1+1 s lodžií ve III.NP, v bytovém 
domě z r. 1994. Klidná lokalita se zajištěnou obč. 
vybaveností a pohodlnou dostupností do centra. Možný 
převod do os.vlastnictví.  
č. 1484     Cena: 1 070 000,- Kč

 Lanškroun - prodej užívacích práv k družst. 
bytu 3+1 (91 m2) ve III.NP se 2 balkóny v byt. domě z r. 
2003. Krásné a příjemné bydlení. Výhodná poloha v blíz-
kosti centra, obč. vybavenosti a přírody. K nastěhování 
ihned. ENB C/86
č. 1471-02 Cena:  2 950 000,- Kč

 Trstěnice (okr. SY) – prodej pozemku 1 230 m2 
ke stavbě RD. Veškeré sítě v těsné blízkosti  pozemku, vlastní 
studna. Využitelný staveb. materiál z původní stavby. 
č. 1416  Cena: 330 000,- Kč

 Čistá u Litomyšle – prodej pozemku cca 2000 m2 
pro bydlení s podílem na přístupové cestě. Výborná poloha 
v obci s kvalitní obč. vyb. a pohodlný dojezd do Lit. a SY.
č. 1440 Cena: 1 000 000,- Kč

Prodávejte bezpečně a bez starostí 
s kolektivem RK CONSULT 

VK Litomyšl s.r.o.
Jsme tu pro Vás od roku 1992, 

přijďte k nám, znáte nás.
Naše zkušenosti = Vaše jistota

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

Smetanovo nám. 120
Litomyšl 

tel. 461 612 670-1
728 080 947

SMĚNOVÝ ELEKTRIKÁŘ
závod Jevíčko
VAŠE KVALIFIKACE:

 SŠ vzdělání elektrikář, elektromechanik
 platná vyhláška č. 50, § 6
 praxe v oboru podmínkou
 znalost prostředí výrobního závodu výhodou
 znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou
 svědomitost, samostatnost, pečlivost
 zájem o moderní technologie a průběžné sebevzdělávání
 ochota práce v třísměnném provozu
 ŘP sk. B

NÁPLŇ PRÁCE: 
 oprava a údržba elektrických prvků
 vedení záznamů o závadách a nedostatcích 

    a jejich aktivní odstraňování
 podpora provozu a řešení vzniklých problémů
 účast na instalaci nových technologií

NAŠE NABÍDKA:
 7,5 hodinová pracovní doba  13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy  pravidelné navyšování mezd  5 týdnů dovolené  příspěvek 

na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok  příspěvek na stravování a fi remní kantýna  bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 
100 000 Kč  příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok  příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspěvek 
ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc  fi remní akce  podpora volnočasových aktivit  příspěvek k životním a pracovním jubileím

  

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení 
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu. 

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com, tel.: 465 357 324,  725 817 177

 

RK Mouřenín, spol. s r.o. 
se sídlem nám. Míru 133/70, Svitavy
IČ:25999885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové v oddíle C, vložka 19245

tel.+fax: 461 531 905
tel.: 461 540 095, 734 745 855

Prodej komerčního domu v centru 
Svitav na ul. T. G. Masaryka  č.p. 6. 
Jedná se o historický dům. V přízemí 
se nachází jedna velká místnost s šatnou 
a sociálním zázemím. V prvním patře se 
nachází byt o velikosti 4+1. Dům má dále 
půdní prostory. Zast. pl. 139 m2. Dům 
je v současné době neobsazený. Dům 
je možné využít na obchod, kanceláře, 
sklady, salony, studia, bydlení a jiné. 
Nemovitost je vhodná i jako investiční 
příležitost (výborné umístění, tržní 
nájemné, apod.). S fi nancováním rádi 
poradíme, vyřídíme případný úvěr.

 Cena: 5,000.000,- Kč

Pronájem nebytového prostoru 
v přízemí cihlového domu umístěného 
v blízkosti centra města ve Svitavách 
na ul. Bratří Čapků o celkové výměře 
cca 90 m2 s příslušenstvím. Nebytové 
prostory se sestávají z 2 místností, která 
jsou vhodná např. na obchod, kancelář 
nebo pro služby (kosmetika, kadeřnictví, 
poradenství apod.), rychlé občerstvení, 
potraviny. Měsíční náklady: nájemné 
ve výši 10.000,- Kč + zálohy na služby 
(topení, voda a elektřina) ve výši cca 
2.000,- Kč (dle činnosti nájemce). 
Zveme Vás na prohlídku.   

NOVINKA: Pronájem nebytového prosto-
ru  v  přízemí cihlového domu umístěného 
na náměstí ve Svitavách v k.ú. Svitavy-
město o celkové výměře cca 130 m2 

se sociálním zázemím. Do nebytového 
prostoru se vstupuje přímo z náměstí. 
Doposud prostory sloužily jako bar. V let-
ních měsících lze využít předzahrádku. 
Prostory mohou být vhodné i na prodejnu, 
kancelář nebo služby.  Měsíční náklady 
! SLEVA ! nájemné ve výši 19.000,- 
Kč + zálohy na služby (topení, vodu 
a elektřinu) ve výši cca 3.000,- Kč. 
Prohlídku doporučujeme, volné ihned

naše nabídka také na 
www.mourenin.cz
e-mail: makler@mourenin.cz

Kancelář: 

náměstí Míru 137/78, Svitavy, mobil: +420 603 247 527

e-mail: jaroslava.simkova@fi ncentrumreality.com

www.fi ncentrumreality.com

Rodinný dům s velkou zahradou, který 
Vám nyní nabízíme, leží v obci Jehnědí. 
Je to krásné místo s malebnou polohou 
v údolí Tiché Orlice. Ve vzdálenosti 4 km 
stojí město Brandýs nad Orlicí, který 
si pro svůj pobyt vybral už Jan Ámos 
Komenský. Samotný patrový, dvouge-
nerační dům pak disponuje zázemím 
pro řemeslníky, zahrádkáře či  chova-
tele domácího zvířectva.  Podsklepený 
dům o třech  nadzemních podlažích má 
celkem sedm obytných místností, dvě 
kuchyně, 3 koupelny a WC, pro každé 
patro samostatně. V roce 1975 bylo 
přistavěno 2. podlaží a  podkroví ve 3. 
NP. V roce 1995 byla vyměněna všech-
na okna za plastová a nová střecha 
a zateplení podkroví, před pěti lety kotel 
na peletky s automatickým podáváním. 
Minulý rok byla vybudována nová pří-
pojka na obecní kanalizaci. Pitná voda 
vede z obecního vodovodu, jako vari-
anta zdroje užitkové vody může sloužit 
studna, nebo systém záchytu dešťové 
vody do rezervoáru s čerpadlem. 
V zadní části domu je hospodářská 
část s letní kuchyní, zakrytou pergolou, 
technickou kuchyní. Přilehlou stodolou 
, která  je v dobrém technickém stavu, 
se prochází na nově oplocený pozemek 
o ploše 4.700 m2.  Cena k jednání, 

info v RK.

Naše nová nemovitost je přesně 

pro ty, kteří touží po klidném místě, 

s úchvatnými výhledy do zelených 

údolí, lemovaných hustými a krásný-

mi lesy. Přitom není nutné se vzdát 

všech výhod blízké civilizace se všemi 

dostupnými službami v dohledu. Cha-
ta leží na svahu, ze kterého je nádherný 
pohled do údolí Svojanova i Borušova. 
Vzdálenost od Moravské Třebové je 
10 km. Chata s evidenčním číslem 74 
je zateplena polystyrénem, vytápění je 
krbovou vložkou s výměníkem. K ne-
movitosti náleží pozemek o ploše 277 
m². V případě zájmu majitel nemovitosti 
zprostředkuje odkup obecního pozem-
ku pod chatou, a to za symbolickou, 
předem dohodnutou cenu. Do chaty je 
zavedena elektřina 230 V i 400 V. Voda 
na umývání i splachování je ze zásobní-
ku na vodu,  umístěném u chaty. K ne-
movitosti vede obecní cesta, proto kou-
pě může být realizována velmi snadno 
dostupnému hypotečnímu úvěru, který 
Vám rádi zajistíme.  Cena 760.000 Kč 

vč. provize

Příležitost komfortního bydlení ve vel-

mi klidné lokalitě Moravské Třebové, 
v bytovém domě na ulici Tyršova. Jde 
o zrekonstruovaný byt 5 + 1 o podlaho-
vé ploše 110 m2, v prvním nadzemním 
podlaží, kde byly použity kvalitní přírod-
ní materiály – dřevěné podlahy, masivní 
dveře i obložky, obklady stěn v kuchyni 
i předsíni. Byt  má nové rozvody, vytá-
pění je plynovým kotlem,  kachlovými 
kamny či krbovou vložkou s výmění-
kem. Vnitřní izolace pokojů zaručuje 
nízké náklady na topení. V jednom 
z pokojů je funkční infra sauna. Bytový 
dům je obklopen zahrádkou, kterou je 
možné též využít k pěstování zeleniny 
či klidnému odpočinku ve stínu zeleně. 
K bytu dále náleží velké sklepní prostory 
o celkové ploše 47 m2, které jsou roz-
děleny na pět samostatných prostor 
s další možností využití. Část sklepení je 
nyní využívána k uložení dřeva.  Cena 

po slevě 2.700.000 Kč vč. provize RK

Prodej velmi pěkné a zajímavé ne-

movitosti, která se může stát místem 

k celoročnímu bydlení nebo chalupou 

určenou k odpočinku či načerpání 

potřebné energie z okolní krásné a po-

klidné krajiny. Rodinný patrový dům s 5 
místnostmi, sociálním zázemím a vnitř-
ním dvorkem leží ve spodní části obce 
Hradec nad Svitavou. Výhodou je umíst-
nění dále od hlavní silnice, v mírném 
svahu, který dovoluje krásné výhledy 
do okolí a současně poskytuje částečnou 
izolaci od dění v bezprostřední blízkosti. 
Před domem je okrasná zahrádka, kolem 
domu pak zahrada ovocná. V roce 2001 
byl zaveden zemní plyn, v roce 2012 byla 
vybudována obecní kanalizace, vše je 
v domě plně využíváno. Další variantou 
pro topení k plynovému kotli je také ko-
tel na tuhá paliva a elektrické přímotopy 
(sazba nočního proudu). Okna jsou 
v dobrém technickém stavu, střecha pů-
vodní. Dostatečně velký půdní prostor lze 
využít k vybudování prostorných míst-
ností. Garáž s dálkovým otevíráním dveří 
ocení jistě každý.  Cena 1.990.000 Kč 

Prodej RD v Hradci n. S asi 4 km 

od Svitav 3+1, chodbou, která vede 
do pěkného a suchého sklepa, na půdu 
s možností zbudování podkroví nebo 
do koupelny a záchodu. Na to navazuje 
technická část s dřevníkem. Na za-
hrádku lze vjet také z druhé strany, 
k přednímu i zadnímu vchodu vede as-
faltová obecní cesta.  Cena k jednání 

1.190.000 Kč včetně provize.

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-

TEK do 60tých let, dobře zaplatím i ná-
bytek chromovaný a plastový, také hodiny, 
betlémy, hračky, kočárky, hudební nástro-
je, vojenské věci, motocykly, čísla z loko-
motív a vše starožitného i technického 
charakteru. Solidní jednání a dobrá platba 
ihned. Přijedeme a vyklidíme. Petr Menčík 
Starožitnosti Litomyšl, tel. 604 243 579, 
email p.mencik@centrum.cz

 Renovace koupelnových  van akry-
látovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.

 Palivové dříví - jasan, bříza, cena 
500 Kč/m3. Tel. 724 021 034

Byty, nemovitosti,

pronájem 
 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách a blíz-

kém okolí. Financování zajištěno. Prosím 
nabídněte. Tel.: 603 247 527

 Pro manžele s fi nančním zajištěním 
do 4 mil. Kč hledám RD se zahrádkou 
ve Svitavách. Nabídněte prosím. Tel.: 
603 247 527

 Pro mladou rodinu hledám byt nebo 
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém oko-
lí. Volejte 603 247 527

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Řádkovou inzerci lze objednat na 
www.novinyeso.cz

RENOVACE
PODLAH

- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah
Kontakt: Sedláček Martin

tel.: 776 643 718
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REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení 
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu. 

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

INŽENÝR KVALITY
závod Jevíčko

TECHNOLOG VÝROBNÍHO ÚSEKU MONTÁŽE
závod Jevíčko

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ/VŠ vzdělání technického směru
 aktivní znalost NJ a/nebo AJ podmínkou
 praxe v oboru řízení jakosti v automotive výhodou
 znalost metod statistického vyhodnocování 

    procesů výhodou
 samostatné analytické myšlení při řešení 

    technických úkolů/reklamací
 schopnost rychlého rozhodování, 

    odolnost vůči stresovým situacím
 ŘP sk. B, aktivní řidič

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ/VŠ vzdělání technického směru
 komunikativní znalost NJ a/nebo AJ podmínkou
 zkušenost s jednoúčelovými montážními zařízeními
 znalost 2D/3D CAD software výhodou
 orientace ve výkresové dokumentaci (výrobky, zařízení atd.)
 samostatný a aktivní přístup
 zkušenosti z obdobné pozice vítány
 dobrá znalost práce na PC
 ŘP sk. B, ochota k občasným služebním cestám

NÁPLŇ PRÁCE: 
 spolupráce na náběhu nových projektů z hlediska kvality
 řízení standardů kvality u přidělených projektů
 statistické vyhodnocování procesů
 dohled nad zajištěním zákaznických požadavků včetně reklamací 

    v předsérii a v sérii
 zpracování zákaznických reklamací
 spolupráce s mezinárodním projektovým týmem

NÁPLŇ PRÁCE: 
 optimalizujete stávající výrobní procesy
 podporujete sériovou výrobu po technické stránce
 podílíte se na náběhu nových výrob ve výrobním závodě
 spolupracujete s technologickým centrem 

    při zavádění nových výrob
 zaškolujete personál na výrobní procesy
 hledáte potenciály pro zlepšování ve výrobě
 spolupracujete na sestavování výrobní dokumentace

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com, tel.: 465 357 324,  725 817 177

NAŠE NABÍDKA:
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda ve výši 100 % měsíční mzdy  pravidelné navyšování mezd  5 týdnů dovolené + možnost čer-

pání 4 dodatečných dnů volna  pružná pracovní doba  jazykové kurzy  fi remní kantýna a příspěvek na stravování  příspěvek na dopravu 
dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok  příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok  bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč 

 příspěvek ke svatbě 3 000 – 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspěvek k narození dítěte 1 500 – 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspě-
vek k životním a pracovním jubileím  podpora volnočasových aktivit  fi remní akce

Výrobní areál Janov u Litomyšle 
(vedle autobazaru)

Tel.: 775 138 777, www.kamenictvi-litomysl.cz

- Urnové pomníky (žula) - Lucerny, Vázy  
- Jednohroby (žula) - Broušení terasových dílů

- Dvojhroby (žula) - Nápisy (zlato, stříbro) 
- Panel. hrobky + výkop - Schránky na urny

- Žulové desky na grilování na míru
- Desky do kuchyní a koupelen 

- Dovoz žuly ze zahraničí 
- Formátování deskovin mostovou pilou

Široký výběr materiálů a řešení dle katalogů nebo vlastních nákresů! 

KAMENICTVÍ KNAP 
Litomyšl

Uvedené ceny jsou včetně DPH

PRODEJ 
náhradních dílů 

na všechny typy vozů 
za výhodné ceny
a prodej oblečení

a doplňků značky KTM

SERVIS A PNEUSERVIS
TEL.: 461 531 740, 603 449 209

Náměstí Míru 89
568 02 Svitavy
tel.: 461 532 256
mobil: 603 449 553
e-mail: amd@svi.cz
www.amd-svitavy.cz

!POZOR!!POZOR!
V NAŠÍ PRODEJNĚ MOŽNOST

ZAPŮJČENÍ
Střešních boxů a nosičů kol

až 4 kola (3+1 redukce)

Více info Vám rádi poskytneme přímo v naší prodejně.

YUKI 125iYUKI 125i
MatrixMatrix

36.990 Kč36.990 Kč

125 RC125 RC

      AKCE!AKCE!  124.990 Kč124.990 Kč

90.000 Kč90.000 Kč

AKČNÍ CENY AKČNÍ CENY 
MOTOCYKLŮ MOTOCYKLŮ 

NOVÉ MODELY NOVÉ MODELY 
MOTOCYKLŮ MOTOCYKLŮ 

A SKÚTRŮA SKÚTRŮ


