
Nr 923   Kolmapäev,  5. detsember 2018 

autod · haagised · mootorrattad
bussid · traktorid

Traktorite ülevaatus väljakutse alusel.

TEHNILINE ÜLEVAATUS

Pärnumaa, Koonga
Avatud T–R 9–17, L 9–13 • Tel 526 4831

Amserv Pärnu   /   Tallinna mnt 89a   /   Telefon: 445 5740   /   info.parnu@amserv.ee vaata kõiki pakkumisi  amserv.ee

Kindla peale minek!
Kontrollitud kasutatud autod 
Parim valik Pärnus
Turvaline ostukoht

•
•
• Volkswagen  

Passat Variant  
2.0 / 103 kW
09/2006 / 271 000 km
diisel, automaat (DSG)    

Hind
3490 €

Kuumakse
al 64 €  

Soodushind
3990 €

Kuumakse
al 73 €  

Hind
4990 €

Kuumakse
al 92 €  

Audi A4 Avant 
1.8 Turbo / 120 kW
10/2003 / 292 000 km
bensiin / automaat    

SEAT Alhambra 
AWD  
2.8 / 150 kW
05/2007 / 141 000 km
bensiin  / manuaal    

Opel Combo L1H1 
1.3 ecoFLEX / 66 kW
12/2012 / 205 000 km
diisel / manuaal    

Lexus IS 220 D
2.2 / 130 kW
09/2009 / 228 000 km
diisel / manuaal    

Opel Corsa E Enjoy
1.4 / 66 kW
05/2017 / 18 000 km
bensiin / manuaal    

Toyota Hilux  
Double Cab SR
2.5 D-4D/ 88 kW
11/2008 / 268 000 km
diisel / manuaal    

Toyota Corolla  
Active Plus
1.6 Valvematic / 97 kW
10/2013 / 81 400 km
bensiin / automaat (cvt)    

Soodushind
5690 €

Kuumakse
al 105 €  

Soodushind
7990 €

Kuumakse
al 147 €  

Soodushind
10 990 €

Kuumakse
al 130 €  

Hind
11 390 €

Kuumakse
al 180 €  

Hind
11 990 €

Kuumakse
al 192 €  

AUTOKLAASIDAUTOKLAASID
MÜÜK JA PAIGALDUS

Remit Auto OÜ
Audru vald, Pärnumaa

tel 444 3180, GSM 5648 1742
www.remitauto.ee, autoklaasid@remitauto.ee

KASKO KLAASIKAHJUDE KÄSITLUS

Remit Auto OÜ

REMIT AUTO

MAURI 
TEHNOPARK

Rüütli 14, Pärnu (II korrus)
kuulutus.ajaleht.ee

E–R 9–17, lõuna 13–13.30
Info 447 7090

Kuulutuste tellimine



5. DETSEMBER 2018 PÄRNU BÖRS8

O S T - M Ü Ü K    H I N D A M I N E    H A L D A M I N E    M A A M Õ Õ T M I N E    N Õ U S T A M I N E

www.kinnisvaraekspert.ee

       MARGARET LANKOTS

MAI ARJAKAS
+372 51 85 913

k u t s e l i n e  m a a k l e r

MEELIS TAMMER
+372 56 46 0010

m a a k l e r

KRISTEL SAAT
+372 53 42 2065

k u t s e l i n e  m a a k l e r

LIISA VAHKAL
+372 51 04 918

k u t s e l i n e  h i n d a j a

k i n n i s v a r a  f o t o g r a a f

DAG KIVILA
+372 50 56 047

m a a m õ õ t j a

+372 51 73 608
h a l d u r

                 EILIKI PUKK
+372 442 0700

JANNO PETERSON
+372 50 58 832

m a a k l e r t e e n u s e  j u h t

ARNE PENT
+372 52 93 739

m a a k l e r

PEETER PRISK
+372 50 17 848

j u h a t a j a

AIVAR  ALLIKIVI
+372 50 92 146

k u t s e l i n e  h a l d u r

EBE-LIIS RATTASEPP
+372 56 48 7477

k u t s e l i n e  m a a k l e r

Martensi maja       Pikk 12, Pärnu              44 20 700 parnu@kinnisvaraekspert.ee

VEERAND SAJANDIT 
KOGEMUSI

59 000 €
 1269 €/m2

Heas korras ja valgusküllane möbleeritud korter! 
Keskküte, IV k, rõdu, kelder, tehnikaga köögimöö-
bel. Renoveeritud korterelamu. 

MAI2
tuba

46,5 m2

üldpind

Mai 34 

MÜÜA KORTER

JANNO2
tuba

49,6 m2

üldpind
89 900 €
 1812 €/m2

Supeluse 2a

MÜÜA KORTER

Korter parimas asukohas – südalinna ja ranna 
rajooni piiril. Keskküte, II k, rõdu, nurgavann,  
keldriboks, lift. Hinnas sisaldub täissisustus.

UUS

Valgusküllane ja väikeste ülalpidamiskuludega 
korter Ülejõel. Keskküte, IV k, turvauks, pakett- 
aknad, keldriboks. Elamu renoveeritud.

ARNE3
tuba

58,1 m2

üldpind
49 000 €
843 €/m2

Rohu 107 

MÜÜA KORTER

UUS HIND 

Pardi 28 

 KRISTEL3
tuba

 45 m2

üldpind
 69 000 €
 1150 €/m2

MÜÜA KORTER

Renoveeritud korter ranna rajooni rahulikul 
tänaval. Ahiküte, II k, privaatne hooviala, kuur. 
Osaliselt taastatud puitpõrandad.

UUS HIND 

JANNO2
tuba

39,6 m2

üldpind
94 000 €
 2373 €/m2

Muru 1

MÜÜA KORTER

Möbleeritud korter ranna rajooni uuemas majas. 
Keskküte, I k, siseõuepoolsed aknad, panipaik. 
Sobiv nii elamiseks kui ka suvitamiseks!

UUS HIND 

Oja 118
MUGAV, PRAKTILINE JA SOODNE
Nüüdisaegne 59 korteriga kuuekorruseline 
elamu. Läbimõeldud ja mugavad planeerin-
gud, praktiline asukoht. Oma sisehooviga 
kortermaja, 1–4toalised, keskküte (korterites 
vesipõrandaküte), sundventilatsioon, rõdud, 
I k terrassid, videovalve, elamus lift, oma 
parkla (lisatasu eest), mänguväljak lastele.

JANNO, MAI, ARNE, MEELIS   alates 1270 €/m²

www.oja118.ee

Valgre elamurajoon
UUED MEREÄÄRSED KORTERID
Valgre – uus mereäärne elamurajoon ranna 
rajoonis! Tiiru 5 – merevaadetega 1–4toalised 
korterid 30–126 m², lõuna- ja õhtupäikese 
poolsed rõdud, vesipõrandaküte, oma ventilat-
siooniseade, suured aknad, kvaliteetne sisevii-
mistlus, panipaik, majas lift.  Pääs merepoolsele 
kergliiklusteele ja mänguväljak lastele.

JANNO, EBE-LIIS, KRISTEL  alates 69 900 €

www.valgre.eu

Uued korterid Pardi 15 – 1–3toal 49,5–82,3 m², 
rõdud, kaugküte, korteripõhine soojustagas-
tusega sundventilatsioon, 3toal on läbi kahe 
korruse planeeringuga, lisaks saun ja kaks 
rõdu, haljastatud sisehoov, oma parkimis-
koht, en-kl C.

  KRISTEL SAAT, EBE-LIIS  RATTASEPP

www.kinnisvaraekspert.ee/pardi

alates 82 900 €

Pardi 15
UUED KODUD RANNA RAJOONIS

UUS

Papiniidu 58 

 MEELIS3
tuba

58,4 m2

üldpind
105 000 €
1798 €/m2

MÜÜA KORTER

Hubane ja valgusküllane kodu uuemas liftiga 
elamus. Keskk, I k, rõdu, saun, panipaik. Parkimine 
videovalvega hoovis. Väikesed ülalpidamiskulud.

Kaasiku 7
Maaküttega elamu privaatses uuselamurajoonis. 
5 tuba, kamin, saun, garderoob, rõdu, terrass. Aiaga 
piiratud, hooldatud ja kõrghaljastatud kinnistu.

  EBE-LIIS222,6 m2

üldpind
225 000 €
 1010 €/m2

1189 m²
krunt

MÜÜA MAJA

Oja 114 

2
tuba

 46,1 m2

üldpind
 48 999 €
1063 €/m2

MÜÜA KORTER

Läbi maja planeeringuga korter Ülejõel. Keskküte, 
III k, osaliselt renoveeritud, keldriboks. Korterela-
mu renoveeritud.

ARNE

ARNE 31,7 m2

üldpind
729 m2

krunt
17 000 €

Sindis Kirsi 2
Väike suvila Sindis. Kinnistul suvila 14,8 m², saun 
15,9 m² ja salvkaev. El-liitumine 3x25 A, puupliit, 
kamin. Haljastatud krunt.

MÜÜA SUVILA

ARNE 178 m2

üldpind
199 000 €

Rohu 94
Uus energiasäästlik ridaelamu Räämal. Maaküte, 
planeering läbi kahe korruse, avar terrass, rõdu, 
saun, garaaž, roheline hooviala, en-kl B.

MÜÜA RIDAELAMUBOKS

MAI129,6 m2

üldpind

Lääneranna v Mihkli külas
Endine Mihkli kauplus. Ahiküte, tööstusvool 
(hetkel välja lülitatud), vesi ja kanal puuduvad, 
lisaks laohoone 88,8 m².

 9000 €

MÜÜA KAUPLUSEHOONE

11030 m2

krunt

UUS HIND 

Aida 7

 JANNO3
tuba

 80,6 m2

üldpind
 145 900 €

1810 €/m2

MÜÜA KORTER

Lummavate vaadetega korter südalinnas, mis 
paikneb VII ja VIII korrusel. Keskküte, 2 vannituba, 
köögimööbel + osaline sisustus, trepikojas 2 lifti.

UUS HIND 

UUS HIND 

UUS HIND 

Uuemetsa kodu 3
VIIMANE RIDAELAMUBOKS

 KRISTEL SAAT, MEELIS TAMMER 132 000 €

Vesiranna tee 5 – uued ridaelamuboksid 
männimetsa ja jõe lähedal. Lõppviimistluse-
ga, avar planeering, 144 m², 4 tuba, eraldisei-
sev õhk-vesi soojuspump (I k vesipõrandakü-
te, II k radiaatorid), köök, kaks terrassi, rõdu, 
WC-vannituba, saun, majandusruum, 
kuuriboks, en-kl C.

www.kinnisvaraekspert.ee/uuemetsa
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Anneli Pärand
Kutseline maakler
Mob: +372 557 6175
anneli.parand @ tonisson.ee

Riina Kasesaar
Maakler Maakler
Mob: +372 5343 1039
riina @ tonisson.ee

Risto Liitmaa
Kutseline maakler
Mob: +372 516 2756
risto.liitmaa@ tonisson.ee

Aleksander Tsuiman
Kutseline maakler, kutseline hindaja
Mob: +372 502 2467

Ants Vessmann
Maakler
Mob: +372 528 6224

Ott Kosk

Mob: +372 5552 4002
ott.kosk@ tonisson.ee

Kui soovid müüa parima hinnaga, siis helista meile! Konsultatsioon tasuta.

,

Priit Blande 
Maakler
Mob: +372 5850 9854 

aleksander.tsuiman@ tonisson.eeants@ tonisson.ee priit@tonisson.ee

  

Üldpind         
39 m²

Tube
2

Hind                              
62 900 €

Maakler
Risto

MÜÜA KORTER Riia mnt 60a, II k, keskk. 2007. a valminud 
elamu. Väga heas seisukorras. Avatud köök-elutuba. Pa-
nipaik I korrusel, eraldi panipaik korteris. Täispuitparkett, 
fonolukk. Hinnas terviklik korteri sisustust tehnikaga. Su-
letud sisehoovis grillimisnurk ja parkimiskoht. HELISTA!

 

Üldpind         
17,2 m²

Tube
1

Hind                              
37 000 €

Maakler
Anneli

MÜÜA KORTER Aisa 39, II korrus, ehitusaasta 2015. 
A-energiaklassiga elamu, vaipkattega ühiskoridorid, lift, 
invatrepp, Prantsuse rõdu. Kvaliteet ja luksus – investee-
ring. HELISTA!

 

Krunt        
1990 m²

Hind                              
10 000 €

Maakler
Anneli

MÜÜA ELAMUKRUNT Paikuse, Silla küla, Kuigu tee 36 ja 
34. Kruntidel on vee, kanalisatsiooni ja elektriga liitumise 
valmidus. Võimalik osta koos Kuigu tee 34 (ehitusluba ja 
projekt hinnas) ja Kuigu tee 36 (1990 m²) – hind 21 000 
€. Kuigu tee 34 ka eraldi pakkumises, hinnaga 13 000 €.

  

Üldpind         
59,6 m²

Tube
3

Hind                              
69 900 €

Maakler
Ants

MÜÜA KORTER Rohu 105, IV k, keskküte, kivimaja. Läbi 
maja planeering, eraldi toad ja kinnine köök. Lodža, keld-
riboks. Korter keskmises seisukorras. Elamu soojustatud, 
laen puudub. Piirkond väga roheline. Läheduses kergliik-
lusteed, bussipeatused, toidukauplus. Tule tutvuma!

 

Üldpind         
170,1 m²

Hind                              
95 000 €

Maakler
Ott

MÜÜA ELAMU Hirve tn, kinnistu 760 m². Keskk, 2 korrust, 
3 magamistuba, kamin, saun, garaaž, kinnine merepool-
ne suur rõdu, kelder, avar sisehoov, heas korras kõrval-
hooned. Elamu heas korras. Läheduses rand, männimets 
terviseradadega, bussipeatused, toidukauplus. HELISTA!

 

Üldpind         
135 m²

Hind                              
79 000 €

Maakler
Ott

MÜÜA ELAMU Sambla tn, kinnistu 600 m². Ahiküte, 
1 korrus, 3 magamistuba, kamin, 2 garaaži, päikeserikas 
merepoolne avar sisehoov. Elamu renoveeritud. Lähedu-
ses rand, männimets terviseradadega, bussipeatused, 
toidukauplus. HELISTA!

 

Üldpind         
164 m²

Tube
5

Hind                              
116 000 €

Maakler
Risto

MÜÜA ELAMU Rõugu 22, kinnistu 650 m². Küte pliidi, ahju 
ja õhksoojuspumbaga. Avar ja täismahus renoveeritud 
paariselamu. Elamu üp 119,2 m² ja kõrvalhoone u 50 m². 
Müügihinnas köögimööbel tehnikaga, WC-duširuumi si-
sustus. Krunt aiaga piiratud. Ideaalne asukoht elamiseks.

 

Üldpind         
56,7 m²

Tube
3

Hind                              
49 500 €

Maakler
Riina

MÜÜA KORTER Kuldse Kodu 5, IV k. Keskküte. Valguskülla-
ne, suurte põhja-  ja lõunapoolsete rõdudega. Toad, köök, 
esik, WC ja vannituba isoleeritud. Korteril kaks panipaika 
– samal ja esimesel korrusel. HELISTA!

 

Üldpind
46,6 m²

Tube
2

Hind                              
66 000 €

Maakler
Priit

 

2toalist remonti vajavat korterit Pärnus. 
Hind kuni 50 000 €. KIIRE! Anneli, tel 557 6175.

Elamukrunti 20 km raadiuses Pärnust. 
Hind kuni 20 000 €. Riina, tel 5343 1039.

2toalist korterit uuemas elamus Pärnus. 
Oodatud kõik pakkumised! Ants, tel 528 6224.

1–2toalist ahiküttega korterit Pärnu linna piires, võib 
vajada remonti. Hind kuni 55 000 €. Risto, tel 516 2756.

Suurema kinnistuga elamut Pärnu ümbruses. Hind kuni 
180 000 €. Sobivusel kiire tehing! Ott, tel 5552 4002.

3toalist korterit Pärnus. Hind kuni 75 000 €. 
Sobivusel kiire tehing! Priit, tel 5850 9854.

MÜÜA KORTER A. H. Tammsaare pst, III k. Keskküte. Heas 
seisus! Rekonstrueeritud elamu, päiksepoolne merevaa-
tega rõdu. Läheduses Pärnu rand, südalinn, kergliiklus-
teed. Hinnas sisustus. Keldriboks, tasuta parkimine ela-
mu ees kinnistul. HELISTA!

Üldpind         
46,4 m²

Tube
2

Hind                              
56 900 €

Maakler
Ants

MÜÜA KORTER Laine 3, II k, keskk, kivimaja. Päiksepoolne 
rõdu, komplekselt renoveeritud. Pakettaknad, uued 
siseuksed, uus elekter ja torustik. Seinad ja laed sirged, 
põrandatel kvaliteetne laminaatparkett. Madalad kom-
munaalkulud. Võta ühendust ja tule tutvuma!

Üldpind         
49,2 m²

Tube
2

Hind                              
55 000 €

Maakler
Riina

MÜÜA KORTER Mai 51, V k, keskküte. Läbi maja planee-
ring, lõunapoolse rõduga korter. Kaubanduskeskused, 
rand, spaa, pargid 300 m kaugusel. Parkimine maja ees, 
avar keldriboks. Helista ja tule tutvu hea pakkumisega!

UUS 
PAKKUMINE!

UUS 
PAKKUMINE!

UUS 
PAKKUMINE! UUS 

PAKKUMINE!

saun. Kõigil korteritel oma panipaik, autokoht, köögimööbel tehnikaga, vesi-
põrandaküte säästliku kaugküttega, soojustagastusega ventilatsioon, vannitoa
sisustus, naturaalne puitparkett. Elamus 8 privaatset korterit. 
Suletava väravaga parkla rohelusest ümbritsetud hoovis. B-energiaklass. 

Parim asupaik Pärnu ranna rajoonis. Osal korteritest päikesepoolne rõdu ja/või 

Tule oma uut kodu vaatama!

B
ENERGIAKLASS

RAND
700 m

  KORTERID RANNA RAJOONIS
 UUED ENERGIASÄÄSTLIKUD 2-toalised korterid

51–53 m²

www.tonisson.ee/rannakarbi Aisa 4c

Asupaik Pärnu kesklinnas Jaansoni raja ja Pärnu jõe vahetus läheduses.
Kõikidel korteritel panipaik, parkimiskoht kinnises hoovis, vesipõrandaküte säästliku 
kaugküttega, soojustagastusega ventilatsioon, vannitoa sisustus, naturaalne puit-
parkett. Päikesepaneelid – B-energiaklass. Info: Ants ja Riina

2-toalised korterid

45–53 m²

3-toalised korterid

69–82 m²

Tule
oma

uut kodu
vaatama!

B
ENERGIAKLASS

www.tonisson.ee/tui6/ Tui 6

B

KLIENDIPÄEV 08.12  KELL 12-13
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Margus, 517 2977 Annely, 5558 5906 Artur, 5819 3542

Riia mnt, 4 tubaMai, 4 tuba

Mai, 3 tuba

Pääsu tee, eramu

Kuninga, 4 tuba

Õli, eramu

Riia mnt, 2 tubaPulga, eramu

Mõrra, eramu

Siinuse, eramu

Meremetsa, eramu

Madisemere, eramu

Mai, 3 tuba

Nurmenuku kvartal, 1–3toalised korterid

Rohkem ilusaid kodusid leiad meie kodulehelt lunapolis.ee

Vastuvõtt Pärnus 12. detsembril Garaaživäravad
Välisuksed

Tuletõkkeuksed
Aiaväravaajamid

Radevik OÜ • Savi ¾ • Pärnu
(Olerexi automaattankla juures) 

Tel, faks 443 7177, 5667 2906
E-post radevik@hot.ee

www.radeviktrade.ee

Tõstuksed • Uksed • Ajamid

Garaažiuksed
hind alates 336 €

KLIIMACENTRUM.EE
Soojuspump
U-CROWN

GARANTII
5 AASTAT

999 €
Hind kehtib, kuni kaupa jätkub!

Pae 1–2, Pärnu. 
Tel 442 2221 või 5566 9430
www.kliimacentrum.ee  

Kaheastmeline kompressor toodab
40% rohkem soojust,

-30º C temperatuuril säilitab
80% küttevõimsusest,

-20º C temperatuuril säilitab
97% küttevõimsusest.

UUE PÕLVKONNA SOOJUSPUMP
PÕHJAMAADE JAOKS LOODUD

Hind koos
paigaldusega

ÜÜRIKORTERID
(lisandub tagatisraha ja kinnisvara vahendustasu)

1toal, Lille 55, 1/5, Rääma raj, 2017. 
a liftiga maja, digitaalne veega põ-
randaküte, rõdu, väikesed kulud,  
möbl, lahtivõetav diivan, avatud la-
hendusega köök, ilus ja valge elami-
ne, olemas vann, boiler ja pesuma-
sin, fonolukusüsteem, parkimine 
kinnises parklas või maja ees. 
PIKAKS AJAKS, 260 €/kuu + kulud. 
Vaba juba praegu!
2toal, Supeluse 23, 2/2, 70 m², ran-
na raj, arhitektuuriliselt huvitav re-
nov maja, veranda, avarad toad ja 
köök mitme sissepääsuga, möblee-
ritud, SAT-TV ja interneti valmidus, 
pakettaknad, põrandal parkett, duši-
ruum-WC, boiler ja pesumasin, kor-
ralik ahi ja el-radiaatorid, puudele 
kuuriboks, parkimine puldiga avata-
va aiaga hoovis. SUVENI 200 €/kuu 
+ kulud. Juba vaba!
2toal, P. Kerese tn, 1/2, 48 m², ranna 
raj, el-küte, toad ja köök eraldi, re-
nov, möbleeritud, magamine 4 ini-
mesele, duširuum-WC, eraldi sisse-
pääs, SAT-TV ja interneti valmidus, 
vaba kuni 30.04.2019, autokoht. 
SUVENI 240 €/kuu + kulud. 
2toal, Metsa 18b, 2/3, 40 m², Mai raj, 
rõdu, keskk, renov, möbl, 2 voodit + 
lahtivõetav diivan, avatud lahendu-
sega köök, vannitoas dušš-WC, tre-
pikoda lukus, parkimine maja ees. 
SUVENI 250 €/kuu + fikseeritud ku-
lud 120 €. Vaba juba praegu! 
2toal, Metsa 15a, 4/5, 49,8 m², liftiga 
uuem maja, rõdu, digitaalne keskk, 
avatud lahendusega köök-elutuba, 
vannitoas vann ja tualett koos, hom-
miku- ja õhtupäike, fonolukusüs-
teem, trepikoja ees kaldteed, suur 
parkla, super asukoht, SUVENI
250 €/kuu + kulud. Kohe vaba!
3toal, Vingi tn, 2/2, 60 m², tänapäe-

OÜ Kaja Kinnisvara
Tel +372 522 0918 

kaja.kuusik@kajakv.ee

vase sisekujundusega renov ja 
möbleeritud, veranda, saun, kesk-
linna lähedal, luksuslik, paikneb hu-
vitava arhitektuuriga renov palk-
majas, magamiskohad kuni 5 in, nii 
ahi- kui elekterküte, koridoris ja 
vannitoas põrandaküte, vannituba-
WC, väike saun, parkimine tasuta 
kinnises hoovis ja tänaval, lähedal 
asuvad pargid, Apollo kino, Kont-
serdimaja, Endla teater, kaubama-
jad, pubid ja klubid ning Jaansoni 
rada, vaba üürimiseks 28. dets – 
28. veebr 2019. 250 €/kuu + kulud 
või aastavahetuse nädalavahetu-
seks, hind kokkuleppel! Helista!
3toal, Karja tn, 2/2, 48 m², ahiküte, 
keskl lähedal, möbl-tud, magami-
seks eraldi voodid kuni 6-le, lisaks 
diivan, 2 magamistuba, eesruum-
elutuba ja köök,  dušš ja WC koos, 
boiler, parkimine kinnises hoovis 
1-le, hea asukoht. Perele 260 €/kuu 
+ fikseeritud kulud 100 €, töötaja-
tele: 4-5 inimest 100 €/in, 6-7 ini-
mest 90 €/inimene (sisaldab kulu-
sid). ERINEVAD PERIOODID, (ka 
1 a leping), vaba juba praegu! 

MAJUTUSED TÖÖTAJATELE
Tallinna mnt, privaatsed toad 2–5 
voodiga koos üldkasutatava avara 
köögi ning duširuumi ja sauna 
(1 kord nädalas) kasutamisega, 
möbl, ERINEVAD PERIOODID (ka 1 
a leping), 100 €/in (komm-kulud 
hinnas). Vabad al 16. dets 2018. 
Sääse tn, väga heas korras, palju 
erinevaid 2–5 inimese tube, renov 
ja möbl, keskküte, erinevate voodi-
te arvuga privaatsed 1–2toalised 
koos üldkasutatavate avarate kööki-
de ning duširuumide ja WC kasuta-
mise võimalusega, pesuruumis nii 
pesumasin kui kuivati, autodele 
suur sisehoov, ERINEVAD 
PERIOODID (ka pikaks ajaks) 150 €/
in (komm-kulud juba hinnas). Juba 
vaba!

SUURIM VALIK
KUNSTKUUSKI JA

JÕULUVALGUSTEID

TUTVU VALIKUGA MEIE E-POES

WWW.ALVE.EE

Asume Pärnus Riia mnt 131 BIORONA OÜ

Suurus 20 x 25 cm

22,40 €
32 €

14,40 €
36 €

11,70 €
39 € -30%

-60%

-70%

39 €
45 €

18,90 €

Suurused 36–41

29,90 €

Suurused 27–32 Suurused 21–26 Suurused 27–32

23,90 €
24,90 €

26,90 €
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Väike-Sepa 11, 2-k uus ehitis üp 116,3 m²/571 m², 4 
tuba, WC, saun. 214 900 €
.......................................................................................
UUS! Pardi 26, 2 tuba, II k, üp 4,9 m², renov, WC, saun. 
99 900 €
.......................................................................................
Pärnu mnt 22, Kilingi-Nõmme, Saarde v, üp 139,6 
m²/670 m², 2-k renov kivimaja, ahiküte, kõrvalhoone. 
75 000 €
.......................................................................................
UUS! Uku pst 8, renov vajav elamu üp 53,4 m²/510 m², 
2 tuba, WC/dušš. 69 900 €
.......................................................................................
Rabaküla 25, 2-k suvila üp 115,8 m²/üp 1622 m², 
sobilik aasta läbi elada, 3 tuba, saun, WC. 57 000 €
.......................................................................................
UUS HIND! Keskuse tee 11, Kõima küla, 2 tuba, 
keskküte, II k, üp 36,8 m². 21 500 €
.......................................................................................
Kooli tee 6, Paikuse alev, 3 tuba, I k, üp 49 m², keskk, 
WC/dušš.  47 000 €
.......................................................................................
Oja tn 114, 1 tuba, III k, üp 27,7 m², renov, WC/dušš.  
38 500 €
.......................................................................................
Jaama 4a, Vändra a, 2 tuba, üp 48,8 m², I k, WC, dušš, 
kelder. 12 500 €

Väike-Sepa 11, 2-k uus ehitis üp 116,3 m²/571 m², 4 
tuba, WC, saun. 214 900 €
.......................................................................................
UUS! Pardi 26, 2 tuba, II k, üp 4,9 m², renov, WC, saun. 
99 900 €
.......................................................................................
Pärnu mnt 22, Kilingi-Nõmme, Saarde v, üp 139,6 
m²/670 m², 2-k renov kivimaja, ahiküte, kõrvalhoone. 
75 000 €
.......................................................................................
UUS! Uku pst 8, renov vajav elamu üp 53,4 m²/510 m², 
2 tuba, WC/dušš. 69 900 €
.......................................................................................
Rabaküla 25, 2-k suvila üp 115,8 m²/üp 1622 m², 
sobilik aasta läbi elada, 3 tuba, saun, WC. 57 000 €
.......................................................................................
UUS HIND! Keskuse tee 11, Kõima küla, 2 tuba, 
keskküte, II k, üp 36,8 m². 21 500 €
.......................................................................................
Kooli tee 6, Paikuse alev, 3 tuba, I k, üp 49 m², keskk, 
WC/dušš.  47 000 €
.......................................................................................
Oja tn 114, 1 tuba, III k, üp 27,7 m², renov, WC/dušš.  
38 500 €
.......................................................................................
Jaama 4a, Vändra a, 2 tuba, üp 48,8 m², I k, WC, dušš, 
kelder. 12 500 €

Kuldnoka tn, Sindi linn, 2008 ehitatud elamu 176,1 
m²/ 844 m², 4 tuba. Garaaž. 129 000 €
.......................................................................................
Luha tn, vaikse ja rahuliku piirkonnasisese asukohaga 
maja üp 239,1 m²/600 m², 7 tuba. Saun. 93 000 €
.......................................................................................
Laitamme, Saastna k, Lihula v, Lääne mk, merega 
piirnev kinnistu 110 000 m², lubatud ehitada elamu, 3 
kõrvalhoonet. 49 000 €
.......................................................................................
Kelu küla, Lihula v, Lääne mk, vana taluasemega 
kinnistu üp 20 006 m². 10 000 €

Kuldnoka tn, Sindi linn, 2008 ehitatud elamu 176,1 
m²/ 844 m², 4 tuba. Garaaž. 129 000 €
.......................................................................................
Luha tn, vaikse ja rahuliku piirkonnasisese asukohaga 
maja üp 239,1 m²/600 m², 7 tuba. Saun. 93 000 €
.......................................................................................
Laitamme, Saastna k, Lihula v, Lääne mk, merega 
piirnev kinnistu 110 000 m², lubatud ehitada elamu, 3 
kõrvalhoonet. 49 000 €
.......................................................................................
Kelu küla, Lihula v, Lääne mk, vana taluasemega 
kinnistu üp 20 006 m². 10 000 €

C. R. Jakobsoni 25, Vändra a, Pärnu mk, 5toal kivimaja 
üp 310,9 m²/2317 m², indiv keskküte, kamin. 69 000 €
.......................................................................................
Roja, Külakubja, Hansu, Reinumurru k, Vändra v, 
Pärnu mk, kivimaja üp 116,2 m²/28 000 m², ahiküte. 
Kinnistu piirneb Vändra jõega. 59 000 €
.......................................................................................
Farmeri tee, Eametsa k, Sauga v, Pärnu mk, väikeplok-
kidest suvila üp 95,3 m²/1350 m², 3 tuba, õhkkütte 
kamin, puupliit. 29 900 €
.......................................................................................
UUS HIND! C. R. Jakobsoni 6, Vändra a, Pärnu mk, 2 
tuba, üp 47,2 m², läbi maja plan, el küte, rõdu. 8700 €

C. R. Jakobsoni 25, Vändra a, Pärnu mk, 5toal kivimaja 
üp 310,9 m²/2317 m², indiv keskküte, kamin. 69 000 €
.......................................................................................
Roja, Külakubja, Hansu, Reinumurru k, Vändra v, 
Pärnu mk, kivimaja üp 116,2 m²/28 000 m², ahiküte. 
Kinnistu piirneb Vändra jõega. 59 000 €
.......................................................................................
Farmeri tee, Eametsa k, Sauga v, Pärnu mk, väikeplok-
kidest suvila üp 95,3 m²/1350 m², 3 tuba, õhkkütte 
kamin, puupliit. 29 900 €
.......................................................................................
UUS HIND! C. R. Jakobsoni 6, Vändra a, Pärnu mk, 2 
tuba, üp 47,2 m², läbi maja plan, el küte, rõdu. 8700 €

Koiduringi tee, Tammiste k, Sauga v, Pärnu mk, 1toal 
avatud köögiga renov suvila üp 56 m²/680 m². 45 000 €
.......................................................................................
Riia mnt 65, eraldi sissepääsuga 1toal ahik korter. Üp 
34,1 m², I k. Kuur. 32 000 €

Koiduringi tee, Tammiste k, Sauga v, Pärnu mk, 1toal 
avatud köögiga renov suvila üp 56 m²/680 m². 45 000 €
.......................................................................................
Riia mnt 65, eraldi sissepääsuga 1toal ahik korter. Üp 
34,1 m², I k. Kuur. 32 000 €

Haraldi tee, Papsaare k, Audru v ,üp 48 205 m². 
Arendusprojekt koosneb 17 kinnistust. 189 000 €
.......................................................................................
Mai 6a, 3 tuba, V k, üp 58,3 m², keskk, WC, duširuum, 
rõdu, kelder. Majas lift.  96 000 €
.......................................................................................
Sakala, Saulepi k, Varbla v, Pärnu mk, avar hoone üp 
170,3 m²/22 321 m², meri lähedal. 78 000 €
.......................................................................................
UUS HIND! Konnakrooksu, Korju k, Varbla v, Pärnu 
mk, 112,5 m²/32 500 m², talumajas 4 tuba, köök. 
Saunahoone, ait-tööriistakuur. 46 000 €
.......................................................................................
Tööstuse 11, Virtsu a, Hanila v, Lääne mk, avara 
terrassiga hoone üp 114,6 m²/1000 m², renov. 45 000 €
.......................................................................................
Uus-Sauga tn, 2 tuba,  II k, üp 45 m², dušš/WC, köögis 
puupliit. 32 500 €
.......................................................................................
Karula, Taali k, Tori v, Pärnu mk, Pärnu jõe kaldal asuv 
elamumaa 670 m². 13 000 €

Haraldi tee, Papsaare k, Audru v ,üp 48 205 m². 
Arendusprojekt koosneb 17 kinnistust. 189 000 €
.......................................................................................
Mai 6a, 3 tuba, V k, üp 58,3 m², keskk, WC, duširuum, 
rõdu, kelder. Majas lift.  96 000 €
.......................................................................................
Sakala, Saulepi k, Varbla v, Pärnu mk, avar hoone üp 
170,3 m²/22 321 m², meri lähedal. 78 000 €
.......................................................................................
UUS HIND! Konnakrooksu, Korju k, Varbla v, Pärnu 
mk, 112,5 m²/32 500 m², talumajas 4 tuba, köök. 
Saunahoone, ait-tööriistakuur. 46 000 €
.......................................................................................
Tööstuse 11, Virtsu a, Hanila v, Lääne mk, avara 
terrassiga hoone üp 114,6 m²/1000 m², renov. 45 000 €
.......................................................................................
Uus-Sauga tn, 2 tuba,  II k, üp 45 m², dušš/WC, köögis 
puupliit. 32 500 €
.......................................................................................
Karula, Taali k, Tori v, Pärnu mk, Pärnu jõe kaldal asuv 
elamumaa 670 m². 13 000 €

Madisesauna, Tarva k, Põhja-Pärnumaa vald, üp 
107,7 m²/11 826 m², 3 tuba, duširuum, WC, kõrvalhoo-
ne-saun. 79 000 €
.......................................................................................
UUS! Mai 27, Pärnu,  1toal renoveeritud korteri üp 
27,3m², II k. 50 900 €
.......................................................................................
Jaani 2a, hoovipealne palkmaja, 3 tuba, köök, 
duširuum ja WC, pööning, sahver. 48 000 €
.......................................................................................
Seljametsa k, Pärnu linn, kinnistu üp 10 000 m², 
liitumisvõimalused olemas.  15 900 €
.......................................................................................
Sillaotsa, Rõusa k, Vändra v, Pärnu mk, kinnistu üp 
55,5 m²/1760 m², 2 tuba, köök. 12 000 €

Madisesauna, Tarva k, Põhja-Pärnumaa vald, üp 
107,7 m²/11 826 m², 3 tuba, duširuum, WC, kõrvalhoo-
ne-saun. 79 000 €
.......................................................................................
UUS! Mai 27, Pärnu,  1toal renoveeritud korteri üp 
27,3m², II k. 50 900 €
.......................................................................................
Jaani 2a, hoovipealne palkmaja, 3 tuba, köök, 
duširuum ja WC, pööning, sahver. 48 000 €
.......................................................................................
Seljametsa k, Pärnu linn, kinnistu üp 10 000 m², 
liitumisvõimalused olemas.  15 900 €
.......................................................................................
Sillaotsa, Rõusa k, Vändra v, Pärnu mk, kinnistu üp 
55,5 m²/1760 m², 2 tuba, köök. 12 000 €

Lõuna 10/12, 3 tuba, üp 72,6 m², II k, toad eraldi, 
salvestatav kamin, õhksoojuspump. Saun alumisel 
korrusel. 125 000 €
.......................................................................................
Tihase 15, Sindi linn, 2-k maja üp 135,6 m², 5 tuba, 
keskküte, saun, garaaž. 120 000 €
.......................................................................................
Papiniidu 23, 4 tuba, üp 77,80 m², II k, keskk, läbi maja 
plan, toad eraldi, rõdu. 89 900 €
.......................................................................................
Liiva 14b, 4toal avatud köögiga väga heas seisukorras 
korter, üp 64,1 m². 75 000 €
.......................................................................................
Mai 15, 4 tuba, üp 75 m², V k, kaugküte, kõik toad 
eraldi, WC, vannituba. 70 000 €
.......................................................................................
UUS! Pärna 12, Lavassaare a, Pärnu mk, I k, 3 tuba, üp 
77,7 m², keskk, toad eraldi, rõdu, kelder. 19 900 €
.......................................................................................
Aia 15, Kilingi-Nõmme, Saarde v, Pärnu mk, 3toal läbi 
maja plan avar korter. 19 500 €
.......................................................................................
Kooli 1a, Tootsi alev, Pärnu mk, 2 tuba, üp 46,7 m², 
keskküte. 7200 €

Lõuna 10/12, 3 tuba, üp 72,6 m², II k, toad eraldi, 
salvestatav kamin, õhksoojuspump. Saun alumisel 
korrusel. 125 000 €
.......................................................................................
Tihase 15, Sindi linn, 2-k maja üp 135,6 m², 5 tuba, 
keskküte, saun, garaaž. 120 000 €
.......................................................................................
Papiniidu 23, 4 tuba, üp 77,80 m², II k, keskk, läbi maja 
plan, toad eraldi, rõdu. 89 900 €
.......................................................................................
Liiva 14b, 4toal avatud köögiga väga heas seisukorras 
korter, üp 64,1 m². 75 000 €
.......................................................................................
Mai 15, 4 tuba, üp 75 m², V k, kaugküte, kõik toad 
eraldi, WC, vannituba. 70 000 €
.......................................................................................
UUS! Pärna 12, Lavassaare a, Pärnu mk, I k, 3 tuba, üp 
77,7 m², keskk, toad eraldi, rõdu, kelder. 19 900 €
.......................................................................................
Aia 15, Kilingi-Nõmme, Saarde v, Pärnu mk, 3toal läbi 
maja plan avar korter. 19 500 €
.......................................................................................
Kooli 1a, Tootsi alev, Pärnu mk, 2 tuba, üp 46,7 m², 
keskküte. 7200 €

UUS! Suur-Sepa 20a, Pärnu, 4 tuba, üp 84,9 m², II k, 
sisustatud, saun, parkimiskoht, rõdu, kelder. 170 000 €
.......................................................................................
UUS! Karusselli 91, Pärnu, 2 tuba, üp 58,6 m², II k, 
sisustatud, saun, parkimiskoht, klaasitud rõdu, kelder, 
lift. 125 000 €
.......................................................................................
Kitse 37, Pärnu, 3 tuba, üp 67,9 m², I k, köögimööbel, 
-tehnika, saun, kelder, õhksoojuspump. 65 000 €
.......................................................................................
UUS! Papiniidu 23, Pärnu, 2 tuba, üp 52,4 m², I k, 
sisustatud, eraldi toad, kelder. 65 000 €
.......................................................................................
Majaka 1, Häädemeeste a, Pärnu mk, betoonist 
majakarp üp 180 m²/4898 m², kommunikatsioonid. 
Mereni 400 m. 60 000 €
.......................................................................................
Kooli 7a, Sindi linn, 1 tuba, üp 29,9 m², II k, rõdu, 
köögitehnika. 26 500 €

UUS! Suur-Sepa 20a, Pärnu, 4 tuba, üp 84,9 m², II k, 
sisustatud, saun, parkimiskoht, rõdu, kelder. 170 000 €
.......................................................................................
UUS! Karusselli 91, Pärnu, 2 tuba, üp 58,6 m², II k, 
sisustatud, saun, parkimiskoht, klaasitud rõdu, kelder, 
lift. 125 000 €
.......................................................................................
Kitse 37, Pärnu, 3 tuba, üp 67,9 m², I k, köögimööbel, 
-tehnika, saun, kelder, õhksoojuspump. 65 000 €
.......................................................................................
UUS! Papiniidu 23, Pärnu, 2 tuba, üp 52,4 m², I k, 
sisustatud, eraldi toad, kelder. 65 000 €
.......................................................................................
Majaka 1, Häädemeeste a, Pärnu mk, betoonist 
majakarp üp 180 m²/4898 m², kommunikatsioonid. 
Mereni 400 m. 60 000 €
.......................................................................................
Kooli 7a, Sindi linn, 1 tuba, üp 29,9 m², II k, rõdu, 
köögitehnika. 26 500 €

Pärnu mnt 39, Sindi linn, 3 tuba, üp 65,8 m², V k, rõdu. 
38 000 €
.......................................................................................
Kooli tee 11, Paikuse alev, 1 tuba, üp 31,4 m², II k, 
lodža, kelder. 26 000 €
.......................................................................................
Otsin kliendile 2-toalist krt Mai elurajooni.

Pärnu mnt 39, Sindi linn, 3 tuba, üp 65,8 m², V k, rõdu. 
38 000 €
.......................................................................................
Kooli tee 11, Paikuse alev, 1 tuba, üp 31,4 m², II k, 
lodža, kelder. 26 000 €
.......................................................................................
Otsin kliendile 2-toalist krt Mai elurajooni.

Vana 18, Vändra a, 2 tuba, üp 34,6 m², I k, ahiküte, 
vajab renov. 8000 €
.......................................................................................
UUS HIND! Oja tn 134, 3 tuba, I k,üp 71,2 m², el küte, 
õhksoojuspump, toad eraldi, kelder. 57 000 €

Vana 18, Vändra a, 2 tuba, üp 34,6 m², I k, ahiküte, 
vajab renov. 8000 €
.......................................................................................
UUS HIND! Oja tn 134, 3 tuba, I k,üp 71,2 m², el küte, 
õhksoojuspump, toad eraldi, kelder. 57 000 €

Müüa 1toaline KORTER 
Kuldse Kodu 5, Pärnu

Korteriomand, üp 38,2 m², 1/5, 
kivimaja, ehitusaasta 1980, 
renoveeritud, dušš, boiler, uus 
torus-tik, keskküte, parkett, 
köögimööbel, pakettaknad, 
turvauks. 
Korteril on terrass ja panipaik.
Uus elektrijuhtmestik ja uus 
siseviimistlus.
Kortermajal on ühistu.35 900 €

UUS HIND

31 900 €

Tel 502 0358  •  eino.ojandu@lossi.ee 
www.lossi.ee

Ostame kõrge hinnaga METSAMAAD,
soovitavalt Pärnumaal Vändra metsaühingu liige

Müüa MAJA
Muraka 22, Sindi.

KORRALIK AVAR MAJA!
Üp 215,6 m². Elamul on keldri-
korrus + 3 tasapinda. El 32 A, 
ühendatud uute vee- ja kanal-
torustikega, vesi tuleb Reiu 
veetöötlusjaamast. Uus katus, 
uued aknad ja fassaad 
lisasoojustusega. Ühistrans-
pordiühendus Pärnuga on 
väga hea. 127 500 €

UUS HIND

121 900 €

Müüa MAJA
Lõokese 23, Sindi.

UUS ENERGIASÄÄSTLIK  
MAJA!
Kinnistu, kivimaja, üp 96,4 m².
Ökonoomne ja mugav maaküte, 
põrandasisene küttetorustik ja 
soojustagastusega sundventilat-
sioon. Energiamärgis B.
Ühistranspordiühendus Pärnu-
ga väga hea. Lähedal: kauplus, 
lasteaed, kool ja kergliiklusteed.125 000 €

Müüa ÄRIPIND
Niidu 7, Pärnu

Üp 155,7 m², I korrus.
Keskküte, eraldi sissepääs, 
vesi, elekter. 
Tsentraalvesi ja -kanalisatsioon, 
elekter 40 A. Parkimine tasuta 
hoone hoovis. 
Ruumid sobivad pagaritöö-     
kojaks või toitlustamiseks.

59 000 €

149 000 €

Müüa MAJA Rähni 15, 
Paikuse ja Sindi vahel

ENERGIASÄÄSTLIK MAJA!
Üp 119,8 m², kivimaja, maaküte, 
paigaldatud põrandasisene küt-
tetorustik ja soojustagastusega 
sundventilatsioon. Energiamär-
gis B. Ühistranspordiühendus 
Pärnuga väga hea. Lähedal: kau-
plus, lasteaed, kool, kergliiklus-
teed. Pärnu jõeni 350 m.

140 000 €

ENERGIASÄÄSTLIK 
MAJA!
Ehitusjärgus kivimaja, üp 115,2 
m², 1 korrus, 4 tuba. Krunt          
1048 m². Kinnistu. Kandesei-
nad on FIBO-plokist (+150 mm 
soojustus), välisviimistluseks 
Dryviti krohv ja värvitud puit-
laudis, katusekatteks pro�il-    
plekk, aknad PVC-kattega kol-
mekordsed klaaspakettaknad, 
välisuks puidust. 
Elamul ökonoomne ja mugav 
MAAKÜTE, paigaldatud põran-
dasisene küttetorustik ja soojus-
tagastusega sundventilatsioon. 
Auto varjualune on pinnatud 
killustikuga. 
Ühistranspordiühendus Pärnuga 
väga hea, iga poole tunni tagant  
sõidab linnaliinibuss. 
Lähedal asuvad kauplus, laste-
aed, kool ja kergliiklusteed.

Müüa MAJA
Paikuse ja Sindi vahel Kalda tee 18
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1 T O A L I S E D  K O R T E R I D
K a r j a  t n ,  turu lähedal, eraldi sisse-
pääs, I k, üp 24,3 m², aiamaa ka-
sutuskorra alusel, 2x pakettaknad, 
avatud köök, köögimööbel + tehni-
ka, duširuum-WC. Uus ahi 2018, 
laudpõrandad. Seinad: tapeet ja 
palk, 2tariifne elekter, parkimine 
hoovis ja tänaval, osaliselt möblee-
ritud. VABA!                       3 2  0 0 0  €
S u u r - S e p a  t n ,  üp 26 m², I k, eraldi 
sisspääs, avatud köök, WC-duši-
ruum, õhksoojuspump, pakettak-
nad, õuealal kasutuskord, ts-vesi 
ja -kanal. VABA!                3 4  8 0 0  €
2 T O A L I S E D  K O R T E R I D
A l l i k u k i v i ,  üp 98 m², palkmaja I k, 
2 kööki, WC, 2 puuküttepliiti ja  
2 ahju. El, kauglugeja. Vesi puur-
kaevust. Puitaknad. Oma õueala. 
Bussipeatuseni 200 m.         7 6 0 0  €
T õ s t a m a a ,  N o o r u s e  t n ,  üp 43 m², 
I k, läbi maja, 3x pakettaknad,  
tubades laminaat-, köögis PVC- 
põrandad. Avatud köök-tuba, duši-
ruum-WC. Maja soojustatud, kor-
ter müüakse koos sisustusega.   
VABA!             1 6  0 0 0  €
R i i a  m n t  8 4 ,  I k, üp 38,8 m², muu-
detud plan, elutoas nat-parkett,  
2x pakettaknad, WC-duširuum, kel-
der, köögimööbel + tehnika, fono- 
lukk. Õhtupäike. VABA!     4 5  0 0 0  €
3 T O A L I S E D  K O R T E R I D
T ö ö s t u s e  t n ,  S i n d i ,  üp 51,3 m²,  
I k, möbleeritud, köögimööbel + 
tehnnika, WC-vannituba, aiamaa. 
Täiel renov, madalad ülalpidamis-
kulud (vesi, el). VABA!       4 1  0 0 0  €
J a n n s e n i  5 5 ,  II k, 78,8 m², pakett- 
aknad, kõrged laed, duširuum-WC, 
väga heas korras, hästi toimiv 
ühistu. Osal sisustus.       5 9  0 0 0  € 
4 T O A L I S E D  K O R T E R I D
P a i k u s e ,  üp 72,2 m², I k, elutuba, 
2 magamistuba, garderoob. Läbi 
maja. Laminaatparkett, 2kordsed 
PVC-aknad, san-tehnika heas kor-
ras. Köögimööbel + tehnika, soe 
vesi boilerist. Õhksoojuspump. 
Heas korras                      7 7  0 0 0  €
H i r v e l a  4 ,  I k, üp 81,9 m², vannitu-
ba-WC, 2x pakettaknad, köögi-
mööbel + tehnika, osal möbl, õhk-
soojus-jahutuspump. Terrass, pa-
nipaik. Heas korras.          8 8  0 0 0  €

M A J A D
M õ i s a k ü l a ,  üp 80,7 m², krunt 2208 
m², 4 tuba, suur köök, 2 ahju, puu-
küttepliit. Kaevuvesi, võimalik hüd-
rofoor (4 m). Kelder, kuivkäimla 
majas sees. 2kordsed puitaknad. 
Laudpõrandad, köögis osal lami-
naat. San-reomnt tehtud 3 toas ja 
köögis. Võimalik välja ehit II kor-
rus, trepp olemas. El 16 A. Maa-
kelder, kõrvalhooned.       2 2  7 5 0  €
A u d r u  v a l d ,  P a p s a a r e  ( V a l g e -  
r a n d ) ,  1303 m² krunt, hoonestatud 
kinnistu, palkmaja, kasulikku pinda 
102,7 m², 2x pakettaknad, elekter 
220 V, mere ja jõe läheduses, ma-
ja vajab remonti, katastritunnus 
15904:003:0853.              3 6  0 0 0  €
H a r j u  t n ,  üp 109 m², krunt 626 m². 
Ts-vesi ja -kanal, el 25 A, 3 faasi. 
Uus katus. Kõik el-juhtmed vahe-
tatud. Oma keskk (puit). Õhksoo-
juspump. Puuküttega saun. Köögi-
mööbel, 2 garaaži.           8 3  0 0 0  €
A u d r u ,  T i i g i  t n ,  üp 206,7 m², elu-
ruumid 171,6 m², krunt 1276 m².  
5 tuba, 2 WCd, vannituba, saun,  
2 ahju, kogu maja soojustatud, va-
ja lõpetada sisetööd, puurkaevu 
vesi 3 pere peale, elekter 3 faasi, 
3x25 A, kanal oma septikusse. 
2019–2020 tuleb ts-vesi ja -kanal. 
Garaaž, kütteruum.            8 6  0 0 0  €
V o o r i m e h e  t n ,  üp 175 m², krunt 
434 m², oma keskk (puit, kivisüsi), 
5 tuba, vannituba, puuküttega 
saun, garaaž, kasvuhoone, abiruu-
mid, puitaknad (osal plast), õhk-
soojus-jahutuspump, el 3x20 A, 
ts-vesi ja -kanal. VABA!     9 5  0 0 0  €
K a l u r i  t n ,   üp 97,3 m², 4 tuba, suur 
köök. WC, duširuum eraldi, elu-
toas salvestisega kamin. Oma 
keskküte (puit), ts-vesi ja -kanal. 
2kordsed pakettaknad. Laminaat-
põrandad. Kap-remont 2017. Köö-
gimööbel + tehnika. El 25 A, 3 faa-
si. Heas korras.         1 4 0  0 0 0  €

helje.brudel@gmail.com     
www.brudelkinnisvara.ee

Tel 516 7103

Pesumasinad ja
nõudepesumasinad 

Remont ja kojukutsed
Lisaks parandame 
teie 
telerid • raadiod
autoraadiod
kodukinod • DVD-d ...

Võta meiega 
ühendust 
tel 442 7231
Centralservice OÜ

ASUME AADRESSIL Riia mnt 74

tel 514 1091
Lina 20 • Pärnu

Sõiduautode keretööd ja värvimine
Liikluskahjud

OÜ PLEKU

Vaata otseülekannet Kanal 12s
ja Postimees.ee keskkonnas!

DETROIT PISTONS - NEW ORLEANS PELICANS
NBANBA

pühapäeval kell 22.30!pühapäeval kell 22.30!

KINNISVARA

Anda üürile 2toal sisustatud suu-
rem ahik krt. 5617 8170.

Metsa- ja põllumaa ost. Lillemets 
5190 7192.

Müüa kaks kõrvuti asuvat Pärnu 
jõe äärset kinnistut 80901:001:0042 
ja 0043 1,57 ha ja 1,37 ha hinnaga 
35 000 € ja 30 000 €. Kinnistud asu-
vad linnast 12 km kaugusel, väga 
hea ligipääs, jõekallast mõlemal       
74 meetrit. Tel 507 2717.

OÜ Estest PR ostab põllu- ja met-
samaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Üürile anda 3toal ahik möbl krt. 
5365 9783.

Üürile tuba-köök. 5669 3166.

PÕLLUNDUS

Hobuse kõdusõnnik. 5595 9144.

SÕIDUKID

Müüa Škoda Fabia Combi 2005, 
1,2 b, ökonoomne. H 2100 €. Tel 
5397 0535.

Müüa VAZ 2101, VAZ 2103, VAZ 
2180 ja VAZ 2121 (2 tükki, varuosa-
deks). 5661 1286.

Ostan VAZ 2105 ja 2108. Tel           
5621 2252.

Ostan teie kasutult seisva sõiduki. 
Tel 504 4498.

MUUD

Kardinate ja individuaalõmblemi-
ne ning rõivaste parandamine. Ka-
sutatud riided Inglismaalt. Tallina 
mnt 85, parkimine hoovis. Tel  
5566 6633.

L, 15. dets päev jõulueelses Riias. 
www.enesetaiendajad.ee, 529 5717.

TÖÖ

Mööblitöö kogemusega mees 
saab töö vabrikus. Keskmine töö-
tasu 1400 €. Tel 5802 1680.

Pakun tööd CE-kat kallurijuhile 
Pärnumaal. +358 40834 0350.

Pärnu kesklinna piirkonnas elav en-
dine doktoriproua otsib endale öö-
päevaringset hooldajat. Töö on va-
hetustega, kohapeal elamiseks 
oma tuba. Info saamiseks palun 
helistada tel 504 2906.

Vajatakse puutööoskustega tööta-
jat Audrus asuvasse puutöökotta. 
Sobib ka pensionärile või osalise 
tööajaga töötajale. Tel 504 4214.

TEENUS

Õmblusmasinate parandus.               
554 4789.

3 t tagaluuktõstukiga veok, vaja-
dusel ka töömehed. 5595 9144.

Boilerite puhastamine, san-tehni-
lised tööd. Answer OÜ, 5554 3185.

ELEKTRITÖÖD. 5805 3625.

Küttepuud (ka kuivad). 5595 9144.

Kent Kodumasinad. Tel 443 2552.

KOMISJONIPOOD-PANDIMAJA
RIIA MNT 21

SOODSALT MÜÜGIL:
• MOBIILTELEFONID
• ARVUTID-LISASEADMED
• AUDIO-VIDEOTEHNIKA
• TÖÖRIISTAD
• EHTED ja palju muud!

E–R 10–18 • L 10–15
Tel 442 5444 • www.laenugrupp.ee

KORSTNAPÜHKIJA Kiisk, litsents. 
Tel 5621 5475.

Lammutustööd + äravedu. Tel 
5687 6991.

Ehitan, remondin. 5813 3393.

KÕIK VEOD. Kj 2 t, porte. 553 7389.

Ohtlike puude langetamine. Tel 
5347 4029.

Tel  5358 4253
E-post info@parnupuksiir.ee

Tallinna mnt 84, Pärnu

Tel  5358 4253

24h auto- ja puksiirabi

Linna piires transport 30 €
Käivitusabi

Pottsepp teeb ahju, pliidi. Remont. 
5343 1402.

PRILLIDE REMONT E–R kl 10–13 
Tallinna mnt 15, 5818 2822.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5638 1774.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine ja remont. 
5840 0240.

Teemantpuurimine. Tel 5668 9845, 
www.teemantpuur.eu.

UUS HÜPPA VÄIKELASTE MÄN-
GUTUBA mängimiseks ja pidu-
deks. Peod 55 € ja 75 €. NELJA-
PÄEVITI mänguhommikud. Suur-
Jõe 13, tel 527 8011, www.hyppa.
ee.

Soojustame uksi. Tel 550 7679.

Viin minema vana mööbli ja muu 
metallisoga. 565 9627.

Viin ära vana mööbli ja muud, ko-
limine. 501 5873.

Viljapuude lõikus. 553 0249.

Väikeehitus-, koristus-, lammu-
tus- ja kolimistööd. 5595 9144.

Sünnipäevale mustkunstnik/õhtu-
juht/DJ. Tel 5344 9894.

Viin minema telekad, pesumasi-
nad, külmkapid jm metallisoga. 
5463 2775.

MÜÜK

Brikett, 160 € tonn. 5662 7846.

Kuiv lepp võrgus. 511 1177.

Müüa head kohvi (pulber), toodud 
Saksamaalt. Tel 504 4498.

Küttepuud 4 rm kaupa, kuivad plii-
dipuud võrgus. Tel 514 4359,         
Lillemets.

Saunavooder (6,50 €/m²) ja lava-
laud (1,40 €/m). Tel 5645 2170, 
pakkpuit.ee.

TASUTA transport Pärnust kuni 30 km,
kaugemale hind kokkuleppel.

Info ja tellimine: 5348 2098

küttegraanuleid
puitbriketti

kaminapuid võrkkotis  
kütteklotse

PAKUME

www.kuttekeskus.ee

Toidukartulid kojutoomisega. Tel 
5565 4917.

Küttepuud veoga. 5342 4988.

Puitbrikett ja pelletid koos veoga. 
507 8754, briketivedu.ee.

YTIC OÜ   Savi 30, Pärnu

UUS! Kasumlikumad graanulid!
Kuluta 35% vähem! Pakume ECO-Gros-
heki kaubamärki kivisütt, mida saab 
pärast mõningast seadistamist kasutada 
tavapärastes tigutransportööriga auto-
maatkateldes. ECO-Grosheki kütteväärtus 
on 30% kõrgem kui parimatel graanuli-
tel, aga hind on 10–15% madalam. 
ECO-Grosheki kivisüsi on kogu Euroopas 
laialt levinud pigem odava alternatiivina 
puidugraanulitele.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Soodsad sauna- ja suitsuahjud, 
kaminad, pliidid, boilerid. Pottse-
patööd. 505 4355.

OST

Ostan vana merevaigust kaelakee 
ja muid naisteehteid – kaelakeed, 
sõled, prossid, sõrmused, käevõ-
rud, kellad jne. Huvitavad ka servii-
sid, karpidega lusikad, vaasid, 
maalid ja palju muud. Tel                 
5639 7329, Liina.

OSTAN veneaegseid ja vanemaid 
medaleid, ordeneid, raha, rinna-
märke, dokumente, fotosid, kella-
sid, fototehnikat ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458.



PÄRNU BÖRS 135. DETSEMBER 2018



5. DETSEMBER 2018 PÄRNU BÖRS14 Sisuturundus

Roostekaitse Keskus pakub 
sõidukitele roostekaitsetööt-
lusi, mis aitavad autot kaits-
ta, hoiavad korras masina 
välimuse ja säästavad nii ka 
autoomaniku raha, mis ku-
luks muidu remondile. Lisaks 
säilib tänu töötlusele paremi-
ni auto värvkate ja sellega 
tagatakse sõiduki parem väli-
mus pikemaks ajaks.

Peale selle võib rooste-
vaba sõiduki müümisel 
küsida kõrgemat hinda ning 
tõenäoliselt saab müüa masi-
nat ilma allahindluseta. «Ava-
lik saladus on, et mida uuem 
auto, seda õhem plekk ja 
seda kiiremini tekib rooste 
ja ka läbivad roosteaugud,» 
rääkis Roostekaitse Keskuse 
juhatuse liige Andres Närep. 
Tema sõnul tasub olla eriti 
tähelepanelik Aasia päritolu 
autode puhul.

Miks hakkavad autod 
roostetama?

Üks põhjus, miks autod hak-
kavad roostetama, tuleneb 
meie kliimavööndist. «Tem-
peratuuride erinevused ühes 
ööpäevas ja ka aastaaegade 
lõikes on väga suured, mis-
tõ  u tekib auto kere õõnsus-
tesse kondensatsioonivesi,» 
rääkis Närep.
 

Teine kurja juur on just 
talvel meie teedele libeduse 
vastu puistatav sool, mis 
paneb autod põhja alt kiiresti  
korrodeeruma. Tartu Ülikooli 
füüsikalise keemia professor 
Enn Lust selgitas, et korro-
siooniprotsess toimib eriti 
kiiresti siis, kui auto peal on 
söögisoola sisaldav vesi. Seda 
sellepärast, et soola- ehk klo-
riidioonid muudavad rooste-
tamise kiiremaks, nentis Lust 
Tartu Postimehe artiklis.

Tallinna Tehnikaülikooli 
Keemiainstituudi dotsendi 
Meeme Põldme sõnul kiiren-
davad talvist korrosiooni 
sageli ka need autoomani-
kud, kes viivad oma neljarat-
talise ööseks kü  ega garaaži. 
«Kõige ebatervislikum autole 
ja rahakotile on hoida autot 
köetavas garaažis, eriti maja-
aluses garaažis, kus jätab li-
saks selle soojusele soovida 
ka ventilatsioon, » nentis dot-
sent ERRi intervjuus. 

Korrosiooni on ka vara-
semalt kardetud. «Vanasti, 
nõukogude ajal tegi iga mees 
ise oma autole roostetõrjet. 
Selleks kasutati aga tervist 
kahjustavaid aineid, mis olid 
väga ebameeliva lõhnaga,» 

Õige töötlus kaitseb Sinu autot 
roostetamise eest

tugevate roostekahjustuste-
ga. «Kasutades meie tehno-
loogiaid, määritakse ka sõidu-
ki liikuvaid mehhanisme, 
näiteks aknatõstukeid ja kä-
sipiduritrosse, kaitstes olulisi 
elektriühendusi ja juhtmeid 
korrosiooni eest,» selgitas ta.

 
Tänu sellele maksavad 

Roostekaitse Keskuse klien-
did oma auto remontimise 
eest oluliselt vähem või üld-
se mi  e. Või kui remont on 
siiski vajalik, hoiavad klien-
did remon  ööde pealt siiski 
kokku, kuna töötluse läbinud 
sõiduki kinnitused tulevad 
kergemini lahti ja neid ei ole 
vaja asendada. Lisaks vaja-
vad vähem vahetamist kõik 
veermikus olevad kummi-
detailid.

 
Roostekaitse Keskuses 

pakutakse klientidele kahe 
tootja korrosioonikait-
setöötlusi. Üks neist on tun-
tud Kanada päritolu brändi 
KROWN ja teine Rootsist 
pärit DINITROLi töötlus. 
Mõlemal on selles valdkon-
nas aastakümnete pikkune 
kogemus.

Kuidas töötlust tehakse?
 
Töötlused kestavad tavaliselt 
3–5 tundi, täpne aeg sõl-
tub auto mudelist. Alguses 
pestakse auto korralikult 
puhtaks. Talvisel perioodil 
tehakse seda Krown MR35 
soolapesu ainega. «See on ai-
nuke vahend maailmas, mil-
lega eemaldada talvesoolasid 
ja kaitsta soola ladestumist 

Roostekaitsetöötlus aitab autot kaitsta ja hoiab korras masina välimuse.

ROOSTEKAITSE. Enamik kasutatud autosid 
on juba ostes roostekahjustustega, aga neid 
ei märgata. Mõned inimesed ei tule tänapäeval 
enam selle pealegi, et roostekaitse on vajalik.

rääkis Närep. Tema sõnul 
ei tule aga mõned inimesed 
tänapäeval enam selle peale-
gi, et roostekaitse on vaja-
lik. «Meie kasutatud ained 
ei haise ja on loodussõbrali-
kud,» lisas ta.

 
Pärast aine pealekandmist 

kinnitub kaitseaine sõiduki 
metallist pindadele ning selle 
tulemusena tekitatakse pin-
dadele kaitsekiht. Kaitsekiht 
tõrjub niiskust ja takistab 
otsekontakti vee ja metalli va-
hel. Selle tulemusena ei toimu 
korrosiooni tekkimiseks vaja-
likku keemilist reaktsiooni.

Millised masinad vajavad
hooldust?

Roostekaitse töötlust tehakse 
nii uutele ja kasutatud au-
todele kui ka uunikumidele. 
«Tihti jäetakse auto kere ja 
põhi hooldamata, sest ini-
mesed ei vaata oma auto põhja 
alla ega tea, mis seal toimub,» 
tõdes Närep. Ta lisas, et ka 
kasutatud auto ostmisel ei 
uurita auto põhja ega pöörata 
piisavalt tähelepanu masina 
kereõõnsustele. Roostekaitse 
Keskuse koolitatud spetsia-
listid teavad täpselt, millele 
tähelepanu pöörata. Seega on 
mõistlik paluda spetsialistil 
kasutatud auto enne ostu üle 
kontrollida.
 

Üldjuhul on kasutatud 
autod juba roostekahjustus-
tega, eriti auto, mis on os-
tetud uuena Baltikumist ja 
Skandinaaviast. Närep nen-
tis, et lausa 95% nendest on 

erinevatele pindadele,» selgi-
tas Närep.

 
Kui kanda ainet kerede-

tailide ja valuvelgedele, kait-
seb see nii keredetaile kui 
ka veermikku uue soolakihi 
ladestumise eest. See tekitab 
metallile ja teistele pindadele 
kaitsekihi. «Magneesium-, 
kaltsium- ja naatriumklorii-
did kiirendavad korrosiooni 
protsessi kuni sada korda,» 
rõhutas ta.

 
Pärast seda pihustavad 

tehnikud üle amortisaatorite 
kinnitusplaadid, ra  akoopad 
ja sisemised tiivaääred. Nii on 
kogu ra  akoobaste piirkond 
kaitstud. «Töötlusel kasu-
tatakse spetsiaalseid pihus-
tajaid, millega töödeldakse 
kogu sõiduki alumist osa, 
pöörates eriti tähelepanu su-
letud ja eraldatud pindadele, 
kaasa arvatud kütusepaagi 
ülemisele osale, millele paljud 
roostekaitse fi rmad ligi ei 
pääse.»

 
Närepi sõnul töödeldakse 

kõiki keredetaile seestpoolt, 
kaitstes neid korrosiooni 
eest. Sealhulgas tehakse seda 
ustele, esi- ja tagatiibadele, 
tagaluugile, kapotile ja külje-
karpidele.

 
Töötlusainet pihustatakse

auto mootoriruumi ja kõi-
kidele elektriühendustele, 
akujuhtmetele, kinnituste-
le ja teistele metallosadele. 
«Tegemist on ideaalse di-
elektrikuga, mistõ  u on ohu-
tu pritsida seda elektrilistele 

osadele,» lausus Närep ja 
lisas, et samas tagab see täie-
liku kaitse niiskuse vastu.

 
Vajaduse korral eemal-

datakse autol ka tagatuled, 
et pääseda ligi sõiduki ta-
gumistele paneelidele. Seal-
juures garanteeritakse, et 
sõiduk on nüüd täielikult 
kaitstud korrosiooni tekke 
eest. Närepi sõnul on üldjuhul 
kordustöötlus soovitatav 
kahe aasta tagant.

Vahakiht annab kaitse

Lisaks baastöötlusele tehakse 
Roostekaitse Keskuses ka 
Dinitroli kivikaitse vahatööt-
lust, mille käigus kaetakse 
auto põhi ning ra  akoopad 
paksu ja vastupidava vaha-
kihiga. See töötlus sarnaneb 
üldtuntud mastiksiga auto 
põhja kaitsmisele.
 

Erinevus tuleneb Närepi 
sõnul sellest, et mastiks on 
jäik ja sinna tekivad silmale 
nähtamatud mikropraod, 
mille alla tekib kondensat-
sioonivesi ja nii tekib ka mas-

tiksikoha alla ikkagi rooste-
tus. Dinitroli töötlus põhineb 
vahal, mis on elastne ja ei pra-
gune. Sellise töötluse eluiga 
on kuni viis aastat ja ühe auto 
töötlus kestab ühe päeva.

 
Närepi sõnul on levinud 

müüt, et roostekaitse töötlust 
saab teha vaid soojal aastaajal. 
«Nii see ei ole, meie teeme 
töötlusi aasta läbi – selleks 
on meil soe töökoda,» rääkis 
Närep. Ta lisas, et teada-
olevalt on Roostekaitse Kes-
kusel Pärnus ainuke tõstuki-
ga autopesula, kus on võima-
lik teha ka autode põhja pesu. 
See sobib hästi näiteks met-
sas muda sees sõitvate maas-
turite pesemiseks. Samuti 
sageli kruusateedel sõitvatele 
masinatele. 

Veermiku detailid

Esiiluvõre

Esikaitseraua kinnitused

Esikapoti sisepinnad

Esituled ja nende juhtmestik

Keevisõmblused ja liitmikud Aknapostid

Kütuseluugi kinnitused

Pakiruumi kinnitused ja lukustid

Tagatuled ja nende juhtmestik

Tagatiibade sisepinnad

Küljekarbid Uste sisepinnad

Uste kinnitused ja lukustid

Rattakoopad ja tiivaääred

Protsessi käigus  töödeldakse:

Autod, millel on suurem korrosioonioht:   

Allikas: Postimees Tehnika, Ilta Sanomat




