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Skoda Kodiaq, 2019 р.в, 2.0,
мех., новий, позашляховик, колір
асфальт металік хамелеон
т.:(068)946-21-13,(063)465-40-22

Chery Tiggo 4, 2018 р.в, 1.4,
автомат, новий, позашляховик,
колір на вибір
т.:(061)213-83-40,(067)550-82-83

НОВИЙ VW CADDY
ВІДСВЯТКУВАВ СВІТОВУ
ПРЕМ’ЄРУ

Тепер Caddy базується на платформі MQB, що дозволило
інтегрувати нові високі технології: інноваційні допоміжні
системи для водія, шо підвищують безпеку і комфорт;
мережеві інформаційно-розважальні системи та цифрові
медіа-системи.
Візуально перехід на платформу MQB проявив себе в збільшеній
колісній базі і більш динамічних пропорціях нового Caddy.
Ця технічна перевага дозволила дизайнерам реалізувати
принципово нову конструкцію кузова.
Повністю оновлена архітектура елементів індикації та управління
пропонує інтерактивні інтерфейси для водія і переднього
пасажира інтегровані в єдину систему Digital Cockpit, що включає
в себе радіо і інформаційно-розважальну систему розміром від
6,5 до 10,0 дюймів.
На зміну поворотному перемикачу світла прийшла кнопкова
панель, що розташовується зліва від рульового колеса. Крім того,
нове світлодіодне освітлення салону з сенсорним керуванням,
ергономічні сидіння і розетка 230 В для зовнішніх пристроїв
піднімають комфорт на якісно новий рівень.
Тепер в новому Caddy встановлені асистент маневрування
з причепом Trailer Assist, асистент зміни смуги Lane Assist,
ассистент моніторингу мертвих зон з функцією допомоги при
виїзді з паркувального місця.
Не менш інноваційними, ніж електронні допоміжні системи
для водія, є нові 4-циліндрові двигуни Caddy. Ці агрегати
відповідають вимогам Євро 6, оснащені сажевими фільтрами і
використовують нову технологію впорскування Twindosing
Відтепер базова версія буде називатися Caddy, за нею йде
більш розширена Life і, нарешті, найбільш престижна – Style.
Серійна комплектація версії Cargo включає в себе електричні
склопідйомники в передніх дверях, електрично регульовані
зовнішні дзеркала заднього виду, електронне стоянкове гальмо
з функцією автоматичного утримання, нові передні фари H7 і
світлодіодне підсвічування номерного знака. Для версії Kombi
і для пасажирських варіантів Caddy передбачені такі опції, як
багатофункціональне кермо, медіа-система з 6,5-дюймовим
дисплеєм і система розпізнавання втоми водія.
За попередньою інформацією в Україні нове покоління VW Caddy
має з`явитися в кінці 2020 – на початку 2021 року.

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
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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Mercedes-Benz 190, 1998р.в,
2,0, 428тис.км., автомат, стан
хороший, седан, колір чорний
т.:(050)303-40-43,(097)111-44-11

Ñêàæ³òü, ÿêùî ÿ ï³äó íàë³âî, òàì áóäå «ÀâòîÐèíîê»? Â³í òàì áóäå, íàâ³òü ÿêùî âè òóäè íå ï³äåòå.
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ЗНІМУ
● Квартиру.

Любой

●
●

район

т.0678531643

АВТО
ПРОДАМ

●
●

●

●

НЕРУХОМІСТЬ

●

ПРОДАМ
●

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

●
●

●

●

●

●

●

●

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

●

●

Продам участок пгт.Кирилловка Запорожская обл.
Акимовский р-н, ул. Радужная.
8 соток под застройку ГОС
АКТ 2320355400:03:004:0358.
Цена 10 000 у. е. торг.
0661091853, 0970502067

●

●

● Торговий кіоск зупинковий комплекс т.0974511274

ЗДАМ

●

●

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

●

●

● Антени супутникові, Т2, Уста-

ВІКНА. ДВЕРІ
● Двері металеві, рещітки, ворота,
забори та інше т. (061) 2710248,
0994584716

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО...
●

Втрачений студентський
квиток,
виданий
КВНЗ
«Запорізький медичний коледж», серія АР №12799296,
на ім'я Радченко Аліна
Русланівна,
вважати
недійсним.

новка.
Ремонт.Відновлення.
Українські канали т. (061)
2708190
● Антени супутникові. Цифрове телебачення. Т2 (32 українські канали) т.0972767257
● Заміна ущільнювальної гуми на
холодильнику т.0507153657

РЕМОНТНІ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

●

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

●

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

●

КУПЛЮ

● 3 ряд сидінь Pajero т. (061)
2207778, 0676110776
Audi A6, 3 л, автомат, 2005 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 кліматконтроль, можливий обмін і кредит
т.0502869684, 0676123946
Land Rover Freelander, 2011 р. в.,
2. 2 л, 146 тис. км, автомат, турбо
дизель, позашляховик, колірчорний, 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, колір-коричневий,
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 кліматконтроль, можливий обмін і кредит
т.0676123946, 0502869684
Skoda Octavia, 2012 р. в., бензин,
1, 8 л, механіка, 124 тис. км, чорний металік, клімат-контроль, 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, колір-синій, можливий обмін і кредит т.0676110776,
(061) 2207778
Будь-які запчастини на будь-яке

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

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

Введение 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

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

ПРОМЗОНА

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

КУПЛЮ

●

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

● Інструмент т.0506847224
Ä Куплю дорого електродвигуни в

будь-якому стані. Трансформатори ТМ, ТМЗ. Масло трансформаторне. Сталь трансформаторну.
Редуктори. Моторредуктори. Тельфери. Кабель. Холодильні установки 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

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

●

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

БУДІВЕЛЬНІ

ПРОДАМ
● Продаж та ремонт насосів для
свердловин вітчизняного та
імпортного виробництва (доставка
наша) ank0505@ukr. net +38067
6181993
● Продам дрова т.0731208925,
0673552441
● Сетка-рабица, армопояс, сварные сетки, гвозди. Низкие цены
т. (061) 2701254, 0996222821,
0976441474

ПОСЛУГИ
●

НАВЧАННЯ
Ä Вступ до вищих навчальних

закладів Словаччини. 100%
гарантія, підтримка, супровід.
Заключаємо з Вами офіційний
договір т.0683204595, Наталі

ПОБУТОВІ

ДОМАШНІ РЕЧІ

● Ремонт холодильників, пральних
машин
0962242212

● Ванна

під
ключ.
Ремонт
під ключ. Штукатурка, гіпс,
сантехніка, плитка, пластик
т.0507274090,
0983936598

т.0667102450,

РЕКЛАМНІ

● Посуд т.0506847224

òóäè «ÀâòîÐèíîê»

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

● Розповсюдження рекламного
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матеріалу в Запоріжжі, Мелітополі
т.0663384713

●

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

маршрутах м. Києва. З/п
1500 грн в день. Житло
т.0676000161, 0509003444
*ПРИМІТКА

Ä Водії

кат.Д потрібні для
роботи на маршрутах м. Києва.
Дохід 1500 грн/доба. Житло
надаємо т.Тел.: 067 6000161,
066 5215397 *ПРИМІТКА

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

Ä Відкриття ВІЗ і надання роботи

●

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

●

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

●

Реклама в пресі по всій
Україні: від звичайного оголошення до блочної реклами
т.0663384713

– Польща, Чехія, Німеччина,
Бельгія, Швеція. Робочі візи до
Англії. Ліцензія МПСПУ, АВ547294,
від 10. 09. 10 т.0674550664,
0996348031 *ПРИМІТКА
Ä Рибному господарству (Київська
обл., Броварський р-н, с. Гоголев)
потрібні:
електрик,
слюсар.
Надаємо житло, безкоштовні
обіди, спец. одяг. Офіційне працевлаштування.
Гідні
ЗП
т.0674098570 Ганна *ПРИМІТКА

ШУКАЮ
● Жінка 60 років шукає роботу,
розгляну
будь-які
т.0978499851

варіанти

ТРАНСПОРТНІ

РОБОТА
●

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
● Касир на стоянку. Хортицький район. Жінка, пенсіонер
т.0504846525
● Потрібен менеджер від 30 до
48 років т.0676111480

● Потрібна помошниця кухаря на

●

ринок Анголенко для чищення
овочів. Робочий час з 6 до 15
т.0630351858, 0682844077
Потрібна праця вчора, дзвони сьогодні т.0992421862,
0975069534

● Проста робота за хороші гроші
т.0957510825, 0671813758

● 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 Водії кат.Д для роботи на
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