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Boliger til leje 
En helt ny portal,  hvor du kan 
søge efter en lokal bolig.

Bolig.avcnet.dk
Udlejere af boliger kan her 
søge lejer på samme vilkår. 
...Se fl ere på nettet

Annoncepris: 60,- kr. pr. mdr.  ( 3 mdr. 120,- kr )

uanset om du vil leje/udleje/købe/sælge

Salg/ køb 
af sommerhuse 
 
En helt ny portal,  hvor sælger 
og køber kan komme billigt i 
kontakt med hinanden.

AVCnet har lokalnet i 272 kom-
muner i Danmark, så du vil 
altid komme i nærkontakt med 
de lokale.

Annoncerpladsen er opdelt i 5 
regioner hvorunder din annon-
ce bliver oplagt.

Sammen med annonceteksten 
kan du få oplagt et billede. 

   Emne 38
Hinnerup 50 m2   ... ledig
2810,- kr.  pr. mdr. excl. forbrug

   Emne 32
Hammel 77m2 ... ledig september
3285,- kr. pr. mdr. excl. forbrug

   Emne 47
Hadsten 100 m2  ... ledig
3395,- kr. pr. m2 excl. forbrug

Erhverv til leje 
En helt ny portal,  hvor du kan 
søge efter en lokal bolig.

Erhverv.avcnet.dk
Udlejere af boliger kan her 
søge lejer på samme vilkår.
...Se fl ere på nettet

  Emne  13
58 m2          995,- pr. mdr   ledig
   Emne 11
193 m2     2495,- pr. mdr   ledig
   Emne 1
525 m2     5695,- pr. mdr.   ledig
   Emne 1

156 m2     1995,- pr. mdr    ledig
   Emne 9

85 m2       1095,- pr. mdr    ledig

Værksteder
  Emne  36
59 m2       1195,- pr. mdr   ledig
  Emne 1
54 m2        1099,- pr. m2    ledig

Opmagasinering
* 14 m2 pr. mdr Kr. 399,-
* 27 m2 pr. mdr. Kr. 599,-
* 28 m2 pr. mdr. kr. 699,-

* Hus til salg
* Huse til leje
* Sommerhuse til salg
* Leje af sommerhuse

Åbnes 1. april 2004

Kontorlokaler
  Emne 1

85m2    1500,- kr. pr. mdr.

Opmagasinering af 
campingvogne
  Emne 1

Pr. kvartal 1500,- kr.

Udstillinger
  Emne 24

200 m2   2900,- kr.pr. mdr.

    AVC bolig & erhverv     AVC NetTv

AVCnet.dk skaber kon-
takten mellem køber og 
sælger.
Mægling må du selv klare
for de mange penge du sparer


