Lampe til salg.
Spisebordslampe med fem arme og glas kupler.
Margrethe serien, 100 % i orden.
Nypris 600 kr. Salgspris 300 kr.
Henvendelse: 86 77 xx xx



Dejlig Golf 3 til salg
Den er fra 2002.
Den har kørt 110.000 km.
Den kører 15 km på literen.
Den har læder sæder.
Alu fælge.
2 Air bags.
Ny synet.
70.000 kr.
Henvendelse 4146xxxx.
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Møbler til salg
Trieste Sofabord (glas) Nypris. 799 kr. til salg pris 400 kr.
Chaiselong hjørne sofa Nypris 4999 kr. til salg pris 3000 kr.
Samlet pris:   2600 kr.
Der er tale om et fejlkøb, der kan fremvise en kvittering. 
En lyseblå cykel  lidt brugt  til salg    500 kr
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Kan kontaktes på tele. 20 45 xx xx bedst efter kl. 16.30


SALG AF PIGE CYKLER 
Vi har pæne pigecykler til salg.
Alle tiders startcykeler til en nybegynder.
De ligger i priser fra 100 til 1.500 kr.
Men der kan pruttes om prisen hvis man synes det er nødvendigt.
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Henvendelse: xx xx xx xx
Samsung
Det bedste  SMART tv i Danmark 
3D-oplevelse
46’’
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Samsung_UE46D8005_inkl__5__wifi_tablet[1].jpg
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Tv tuner du kan se TDC HomeTrio og boxer Yousee
DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S 
MPEG 4
Indbygget WiFi
Du kan google og Skype, bruge Facebook, Twitter og Google Talk
Pris 10.500
Telefon 60 89 XX XX 










Spisestel til salg.
Flot stel (blå atelier) i original indpakning, fejlkøb.
Der er til tolv personer. Pris 600 kr.
Henvendelse: 86 77 xx xx



Kæmpe stort loppemarked
hos Ø.C.V i Hadsten
I anledning at det årlige loppemarked i ø.c.v i Hadsten, afholder vi lørdag d. 22-10-11 fra kl. 10:30 til kl.17.00 et brag af et loppemarked, hvor alle er velkomne til at gøre et godt køb og prutte om prisen. Vi har alt mellem himmel og jord til salg. Så kom og gør et godt køb.
Der kan købes  kaffe og kage til rimelige priser.

Ps. Hvis der er nogle, som har noget, som de gerne ville af med, så er de meget velkomne til at kontakte os på tlf 2872xxxx inden fredag d. 21-10-11. Så kommer vi med glæde og henter det.

Eksempler på hvad der er sat til salg.
Brugte computere fra 250 kr og op efter.
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Gamle brugte cykler til både voksne og børn.
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Gamle, brugte møbler til rimelige priser. 
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Brugte gamle klaverer 2500 kr.
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Gammelt køkkengrej og porcelæn
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Gamle brugte musikinstrumenter til rimelige priser.
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