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� Jap banesë me qira  afër 60 m2, kati III-
Lagja Mati 1 Rr.Z3-Si Theodor Muzaka nr.14. në
Prishtinë. Banesa posedon dhoma gjumi dhe
sallon, kuzhinë, korridor banjo ballkon . Banesa
është e mobiluar komplet, preferoj ta jap
banesën me qira për afat të gjatë. Tel:
+38344185233.

� Lëshoj banës me qira në lagjen “Dardania”
në Prishtinë. Banesa ka 50 m2, me inventar të
kompletuar, banesa ka kuzhinë me sallon,
teras, banjo një dhomë gjumi, shpajz dhe korri-
dor, banesa lëshohet për një qift ose për dy
vajza. Tel: 044171328.

� Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen Velania,
pa pagesë sepse shtëpia ka nevojë për përku-
jdesje ndërsa shpenzimet mujore ti bëjë vetë
banuesi si: ujë rrym bërllok, Tel: 044-608-626.

� Lëshoj banës me qira për student apo
familjar në lagjen "Mati 1" Rr.  "Muharrem
Fejza", banesa është 70 m2 dhe i plotëson të
gjitha kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel: 
044-686-900.

� Lëshoj banesë me qira, banesa është 
ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen "Mati 1"
rruga "Muharrem Fejza" Prishtinë. 
Tel: 044-686-900.

� Lëshoj banesë me qera në lagjen "Mati 1"
përball "Super Vivës", me sipërfaqe mbi 50 m2,
kati dytë me ngrohje, klimë, ashensorë  etj,
çmimi 200 €uro. Tel: 044-185-233.

� Lëshoj banesë me qira garsoniere në
Ulpian kati i parë, posedon tre shtretër dhe e
mobiluar. Preferohet për studenta ose stu-
dente, një qift apo të tjerë. Çmimi është 185
euro. Tel: 044-812-875.

� Lëshoj garsonjer me qira në lagjen Ulpiana
kati i parë. Banesa është e mobiluar dhe i 
plotëson të gjitha kushtet për banim, prefero-
het për një qift apo tre studentë, mund të mer-
ret për kohë të shkurt apo të gjatë. Çmimi
është 180 Euro. Tel: 044-812-875.

� Urgjentisht kërkoj një banesë me qera ne
Prishtine. Banesa duhet të ketë 1 ose 2 dhoma
gjumi e mobiluar ose bënë edhe e pa mobiluar.
Çmimi prej: 200-250 €. Tel: 045-660-188

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i pasitur
më të gjitha kushtet përcjellëse. Lokali gjendet
në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicë. Për informa-
ta më të hollësishme mund të na kontaktoni në
këtë numër të telefonit: 049-392-275

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet 
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas 
marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

� Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu
i Diellit te Furra "Qerimi2", i ka dy dhoma të
fjetjes, sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy 
ballkona. Për info 044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu
i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy dhoma të
fjetjes , sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy
ballkona. Për info 044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira e cila gjendet
prapa AAK-së me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për infor-
mata më të hollësishme na kontaktoni në
numrin e tel: viber +37744162783 dhe
049/900-994.

P R I S H T I N Ë

>> SHPALLJE TË VOGLA <<


