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Çàïîð³çüêèé
àâòîìîá³ëüíèé
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Ñêàæ³òü, ÿêùî ÿ ï³äó íàïðàâî, òàì áóäå «Íåðóõîì³ñòü/Îãîëîøåííÿ»? Âîíè òàì áóäóòü, íàâ³òü ÿêùî âè òóäè íå ï³äåòå.

Great Wall Haval H3, 2014 р.в,
2.0, мех., новий, позашляховик,
колір на вибір
т.:(061)222-40-14,(067)614-41-00
т.:
(061)222-40-14,(067)614-41-00

Kia Ceed, 2018 р.в, 1.4, автомат,
новий, хетчбек, колір синій
металік
т.:(061)213-83-40,(067)550-82-83
т.:
(061)213-83-40,(067)550-82-83

МАСК ЗБІЛЬШИВ ЗАПАС
ХОДУ У TESLA MODEL S
ДО ПОНАД 630 КМ
Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що
електрокар Model S вже має запас ходу у понад 630 км.
Про це він повідомив у Twitter.
“Згідно з американською методологією запас ходу у Tesla
Model S нині вже більше 630 км”, - написав Маск.
Він додав, що впродовж останніх місяців запас ходу в усіх
електрокарах Tesla Model S та X були вищими за результатами
вимірювання згідно з американською методологією
За його словами, нове програмне забезпечення, яке
дозволить збільшити запах ходу, незабаром буде доступне
безкоштовно.

Peugeot 3008, 2018 р.в, 2,0,
автомат, новий, позашляховик,
колір білий металік
т.:(061)222-88-22
т.:
(061)222-88-22

Àâòî-äîâ³äíèê

Автосервіс Запоріжжя
ŠKODA Сервіс Інтеравто-Плюс
м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова 111
Тел.: (061) 2800882
Графік роботы: ПН-ПТ: 8:30-17:30
СБ: 9:00-15:00 НД: вихідний
E-mail: sto@interauto.zp.ua
http://www.inter.avto.zp.ua

Компанія ТОВ “ІНТЕРАВТО ПЛЮС” є офіційним дилером ŠKODA в
Запоріжжі та Запорізькій області. Наша сучасна станція технічного
обслуговування автоцентру «Інтеравто Плюс» надає весь спектр послуг
для автомобілів марки ŠKODA.

Автосервіс Mercedes-Benz
Раніше запас ходу автомобіля Model S без підзарядки становив
600 км.
Як повідомлялося, виробник електромобілів Tesla відкличе
15 тисяч автівок Model X у зв’язку з проблемою, яка може
привести до втрати водієм контролю над посилювачем керма
й підвищити ризик аварії.

м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 69-A
Тел.: (061) 212-40-00
Графік роботы: з 9.00 до 18.00
E-mail: office@mercedes-benz-autodom.zp.ua
http://mercedes-benz-autodom.zp.ua/
Mercedes-Benz незалежний сервіс в Запоріжжі пропонує Вам повний
комплекс послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобілів
Mercedes-Benz.

Автосервіс Запоріжжя
Бош Авто Сервіс Таксопарк
м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 4
Тел.: (067) 679-96-96, (050) 325-96-96
Графік роботи: з 9:00 до 18:00,
вихідний – субота, неділя
E-mail: service1@bas.zp.ua
http://bas.zp.ua

Â³ää³ë ðåêëàìè:
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● Продам ділянку, 15 соток,
можна під будівництво. Продам будинок 60м2, 6 кімнат,
тимчасова будівля, підвал,
с. Канівське Запорізька
область
т.0671558902,
0678331190

НЕРУХОМІСТЬ

● Квартиру. Будь який район

ПОБУТОВІ

т.0678531643

ПРОДАМ
● 3 ряд сидінь Pajero т. (061)

● Радіо-реклама в супермаркетах: «Сільпо», «Аврора»,
«City Mall» – кошторису від
700 грн, реклама працює
при
будь-яких
умовах
т.0663384713,
(061)
2894828

● Реклама в будівельних

гіпермаркетах «Епіцентр»
та «Нова Лінія» – аудіо
+ відео + інфо-панель +
Е-постер! Реклама, яку
вимкнути
неможливо
т.0663384713

ВІНА. ДВЕРІ
ПРОДАМ
● Двері металеві, рещітки, во-

● Ремонт холодильників,

пральних машин. Всі райони міста. Якісно, з гарантією
т.0979223295, 0505578846

рота, забори та інше т. (061)
2710248, 0994584716

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

● Реклама в пресі по всій

Україні: від звичайного
оголошення до блочної
реклами т.0663384713

● Розповсюдження

рекламного матеріалу в Запоріжжі,
Мелітополі т.0663384713

РЕМОНТНІ
КУПЛЮ
● Ремонт и гарантийное

обслуживание:
холодильников, холодильного
оборудования, кондиционеров, стиральных машин
автомат, водонагревателей,
посудомоек, СВЧ-печей.
Оплата по наличному и
безналичному расчету т.
(061) 2707263, 0676134554,
(0612) 954023

● РЕМОНТ Холодильників, пральних машин, мікрохвильовок,
бойлерів, і іншої побутової
техніки. Швидко! Якісно! Недорого! Виїзд майстра в
день заявки т.0681853227,
0731853227,
0661469819

БУДІВЕЛЬНІ
● Куплю ТВ імпортний. Будь-який
стан т.0994407770, 0937500020

● РЕМОНТ Холодильників,

пральних
машин,
мікрохвильовок, бойлерів,
і іншої побутової техніки.
Швидко! Якісно! Недорого! Виїзд майстра в день
заявки.
т.0681853227,
0731853227, 0661469819

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ТРАНСПОРТНІ

ПРОДАМ
● 1 класс огнестойкости.

Сертификат.Норма
покраски 250 грамм на метр.
2 слоя для огнезащиты, 1
слой от шашеля. Обработка новой древесины. Б-у
древесину нужно зачистить до белого материала
болгаркой и обработать.
Гарантия 8 лет.10 л на 20
м дерева т.0667839855

● Ремонт холодильников.
Качественно. Недорого. Все
районы. Без выходных т.
(061) 7080860, 0507726952,
0933735892, 0962838289

● Антени супутникові, Т2, Установка. Ремонт.Відновлення.
Українські канали т. (061)
2708190
● Антени супутникові. Цифрове
телебачення. Т2 (32 українські
канали)
т.0972767257

2207778, 0676110776

●

●

● Продам дачу – пгт.Славгород – на межі Запорізької і
Дніпропетровської областей,
екологічно чистий район,
капітальний 2-х поверховий
будинок, ділянка 6 соток,
є додаткова дільниця – 9
соток т.0663384713

ленням
запрошення,
страховки, анкети для
одержання
польської
візи на сезонні роботи в
Польщі т.0677674038, .
0985650103, +48889574175,
+48539819399

● Audi A6, 3 л, автомат, 2005

● Продам будинок (1976р)
с. Азовське (Фрунзе) або
обмін м Генічеськ. Будинок
заг. площа 53, 2, житлова
45, 5, допоміжна 7, 7. Город
7 соток. Загальна площа
город + будинок 0, 19 га.
ціна 23 тис, оформлення
50/50 т.0975092579 після
19, 00

район

АВТО

● Сдам

ПРОДАМ

Любой

т.0678531643

них послуг по Запорізькій
області в одному місці –
ТОВ РБ Еверест – швидко,
якісно, надійно, з ПДВ!
Телефонуйте: 0663384713,
0670105060

Ява, Минск, Планета и др. в
любом состоянии, а так же
новые и б/у запчасти к ним
т.0507172334

ПОСЛУГИ

● Квартиру.

Ä Допоможу з виготов-

● Весь комплекс реклам-

КУПЛЮ
● Дорого куплю мотоциклы

ЗНІМУ

ЗДАМ
однокомнатную
квартиру по ул. Сергея
Сенека (Правый Берег) .
Не дорого. т.0676129135,
0663414480

клімат-контроль, можливий
обмін і кредит т.0502869684,
0676123946
Land Rover Freelander, 2011 р.
в., 2. 2 л, 146 тис. км, автомат,
турбо дизель, позашляховик,
колір-чорний, шкіра, можливий
обмін та кредит т.0676110776,
(061) 2207778
Mercedes E-Class, 2008 р. в.,
Turbo, 175 тис. км, 3. 0 л, бензин, автомат, седан, коліркоричневий, можливий обмін
і кредит т.0676110776, (061)
2207778
Mercedes-Benz C 300, 2011 р.
в., автомат, бензин, 3, 0 л, 114
тис. км, бортовий комп'ютер,
шкіряний салон, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
Nissan Micra, 2007 р. в., 97
тис. км, 1. 4 л, бензин, автомат, можливий обмін і кредит
т.0502869684, 0676123946
Opel Antara, 2014 р. в., 2. 2 л,
дизель, 88 тис. км, механіка,
повний привід, шкіра, кліматконтроль, можливий обмін
і
кредит
т.0676123946,
0502869684
Renault Espace, 2006 р. в.,
2, 2 л, механіка, 190 тис. км,
велюр, мінівен, 2-х зонний
клімат-контроль, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
Skoda Octavia, 2012 р. в., бензин, 1, 8 л, механіка, 124 тис.
км, чорний металік, кліматконтроль, можливий обмін і
кредит т.0676110776, (061)
2207778
Volkswagen Caddy, вантаж.,
2012 р. в., 115 тис. км, 1. 6 л,
дизель, механіка, можливий
обмін і кредит т.0676123946,
0502869684
Volkswagen e-Golf, електро,
2016 р. в., автомат, шкіра,
хетчбек, 47 тис. км, 1 л, колірсиній, можливий обмін і кредит
т.0676110776, (061) 2207778
Будь-які запчастини на будьяке авто за оптовими цінами т.
(061) 2207778, 0676110776
Гума зима 225 / 60R17 і 235 /
65R17 по 4 шт.т. (061) 2207778,
0676110776
Дзеркало ліве Hammer т. (061)
2207778, 0676110776
Диски зима BMW R15 т. (061)
2207778, 0676110776
Комплект 215 \ 55R17 Petlas
зима 2018. т. (061) 2207778,
0676110776
Комплект зима Michelin Latitude
Alpin R18 т. (061) 2207778,
0676110776
Комплект шин всесезонка
265 / 60R18 Kumho Solus KL21
т. (061) 2207778, 0676110776
Комплект дисків c зимовою
гумою Mercedes ML т. (061)
2207778, 0676110776
Корпус дзеркала W211 т. (061)
2207778, 0676110776
Масло моторне оригінальне
Mercedes т. (061) 2207778,
0676110776
Полка VW Touareg т. (061)
2207778, 0676110776
Тосол 5л Germany т. (061)
2207778, 0676110776

●
●

р. в., седан, 255 тис. км, чорний, шкіряний салон, бензин,
2-х зоний клімат-контроль,
можливий обмін і кредит
т.0502869684, 0676123946
Bridgestone Blizzak 195 \ 65R15
зима комплект + диски Skoda
т. (061) 2207778, 0676110776
Літні шини 205/60 / R16 Fulda
Carat Progresso 2шт.т. (061)
2207778, 0676110776
Citroen C1, OFICIAL, 2018 р. в.,
12 тис. км, 1 л, автомат, бензин, можливий обмін і кредит
т.0502869684, 0676123946
Dunlop SP Sport R20 Run Flat
Germany т. (061) 2207778,
0676110776
Ford Mondeo, 2011 р. в., 1, 6 л,
механіка, 145 тис. км, металік,
тканина, седан, 2-х зонний

● Введение

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ
ПРОДАМ
Ä Ополіскувач для білизни по

всій Україні від 5 літрів за
ПРОМЗОНА
ціною 65 гривень за 1 штуку.
Мило рідке 5 літрів по 35 гриПРОДАМ
вень за 5 літрів т.0956875193
Ірина
● Продаж та ремонт насосів для
свердловин вітчизняного та
ДІЛОВІ ПРОПОЗИЦІЇ
імпортного виробництва (доставка наша) ank0505@ukr. net
Ä Вступ до вищих навчальних
+38067 6181993
закладів Словаччини. 100%
гарантія, підтримка, супровід. ● Продам дрова т.0731208925,
0673552441
Заключаємо з Вами офіційний
договір т.0683204595, Наталі
● Сетка-рабица,
армопояс,

● Заміна ущільнювальної гуми на
холодильнику т.0507153657

РЕКЛАМНІ
● Прийом строчних оголошень
і блочної реклами в газету
«Ринок плюс» т. (061)
2894828

òóäè «ÀâòîÐèíîê»

сигал или
других
рекомендуемых
микроудобрений дронами
на Ваших полях, ягодниках,
садах. Без повреждения земельного слоя. Работаем по
Украине по договору. Подробнее на Агросолум. Представитель: 0667839855
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сварные сетки, гвозди. Низкие цены т. (061) 2701254,
0996222821, 0976441474
Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт до 40 кВт.под
заказ. Доставка. tor-trans. com.
ua
т.
(057)
7595006,
0999029485, 0980251919

КУПЛЮ
Ä Куплю дорого електродвигуни

м. Київ. З/п 800 грн/
день. Житло т.0509003444,
0676000161 *ПРИМІТКА

Ä Водії кат.Д потрібні для
роботи на маршрутах м.
Києва. Дохід 1500 грн/
доба.
Житло
надаємо
т.0676000161, 0665215397
*ПРИМІТКА

в будь-якому стані. ТрансфорШУКАЮ
матори ТМ, ТМЗ. Масло трансформаторне. Сталь трансформаторну.
Редуктори. ● Жінка 60 років шукає роботу,
розгляну будь-які варіанти
Моторредуктори.
Тельфери.
Кабель. Холодильні установки
т.0978499851
ФУУ, МКТ. Насоси. По всій
Україні т.0677802009
Ä Куплю
трансформатори
масляні силові ТМ, ТМЗ, ТМТ.
Трансформаторні
підстанції
КТП. Кабелі силові броньовані
контрольні. Електродвигуни
(загалпром, кран, пост.струму)
. Підшипники. Масло трансформаторне.
Насоси
водяні
гідравлічні.
Метізи
т.0676277712

Ðåêëàìà â ðóáðèö³ «Ðîáîòà» çà ò. 066-338-47-13, 067-010-50-60

ІНШЕ

РОБОТА
ПОТРІБНІ
● В рекламне бюро повного
циклу потрібен менеджер
з досвідом роботи в сфері
реклами т.0676111480

● До редакції злагодженого,
стабільно-розвивающогося
колективу потрібні Call менеджери. Вимога – вміння
спілкуватися з людьми,
бажання
працювати.
Досвід роботи вітається.
При необхідності і Вашому
бажанні – навчимо. Вік –
30-45 років т.0663384713,
0670105060

● Запрошуємо операторів на

●

гранулятор. В. Хортиця, З/п
щоденно т.0638096922
Потрібен менеджер від 30 до
48 років т.0676111480

● Терміново до Києва потрібні:
охоронці,
будівельники,
електрики,
різноробочі.
Вахта. Гуртожиток надаємо.
т.0931364688

● Терміново

потрібні
кур'єри,
промоутери
т.0990525419,
(061)
2894830

● Терміново

потрібні
будівельники
різних
спеціальностей, вантажники.
Охоронці,
вахта.
Оплата
гідна. Київ, житло надаємо
т.0679684357

● Терміново

потрібні
поклейщики оголошень
т.0991804183,
(061)
2894830

● Терміново потрібні промоутери (раздача поліграфії
в руки) т.0991804183

Ä ІНФОРМАЦІЯ про
роботу в Словаччині
та Угорщині. Потрібні
будівельники для робіт
по утепленню (пінопласт,
мінвата, сітка) , а також
штукатурка, «короїд»,
пофарбування, армування
та ін. Є вакансії для
різноробочих, електриків,
зварювальників.
т.0506786020, 0687451452
*ПРИМІТКА
Ä Інформація про роботу в

Словаччині
та
Угорщині:
компанії потрібні працівникибудівельники для робіт по утепленню (пінопласт, мінвата,
сітка) , а також штукатурка,
«короїд», пофарбування, армування, опалубка (бетон) , машинна штукатурка, гіпсокартон
т.0506786020,
0687451452
*ПРИМІТКА
Ä Автослюсар-ходовик, пневматик потрібні для роботи
з автобусами «Богдан»,
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