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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

w w w . b u t o r k e l l e k . h u

Győr, Fehérvári u. 75. • Tel./fax: +36-96/440-255
Nyitva tartás: h.-p. 7-1630 óráig, szombat 8-12 óráig.

Szerelvények, tolóajtók, tárolórendszerek,
mosogatók, konyhai rácsok.

MINDEN, AMI EGY
BÚTORHOZ KELL!

98010032
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Best-Art
Konyha és Gardrób

Stúdió

MEGHOSSZABBÍTOTTUK 
AKCIÓNKAT!
Konyhaszekrények  
és tolóajtós  
gardróbok 
már  

75.000 Ft/fm-től 

Az akció visszavonásig tart!

Tel.: 06-70/414-3844 • www.bestartbutor.hu  
info@bestartbutor.hu

99090043

rövid határidővel, közvetlenül a gyártótól 99100053

29100018

KÉSZÜLJÜNK FEL A TÉLRE EGYÜTT!
AJTÓ - ABLAK - PARKETTA

•	 Műanyag	nyílászárók	gyártása	 
rövid	határidővel!

•	 Dekorfóliás,	CPL	beltéri	ajtók	több	mint	 
60-féle	színben.

•	 Laminált	parketták,	Vinyl	padlók,	 
közel	200	bemutatott	darab	

INGYENES	HELYSZÍNI	FELMÉRÉS,	ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS	

Győr,	Rákóczi	F.	u.	67.	(Árkád	mellett)	•	+3630/7503361,	+3696/204-391
info@arcadehome.hu	•	www.panoramaablak.hu	/						GyorArcadeHome

KonyhaKész 
tűzifa akció

Garantált
mennyiség
és minőség.

AKÁC, BÜKK, CSER,
TÖLGY (száraz), ÉGER
3 m3 felett ingyenes, pontos, 
megbízható házhozszállítás
14.000–16.000 Ft/m3

Tel.: 06-30/610-5164

(A kép csak illusztráció!)

EUTR: AA6139863

99090068

99100042
99080048

Rábaközben, Győr és az osztrák határ  
közötti részen, keresek eladó családi 
házakat osztrák vevőim részére.   
További infó:  
www.landhausungarn.com  
+36-70/601-1010, Lux Cecília
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Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket!

99100003

Az akció 2019.10.31-ig  
tart.

Egyes akciós bőrkabátjaink már 14.990 Ft-tól!
Javítást, bélés- és cipzárcserét vállalunk!

BŐRKABÁT-VÁSÁR!

99030029

Python bőrruházati szaküzlet
Győr, ETO Park, fszt. • Tel.: 06-70/589-2993
Nyitva: h.-szo.:10-18 h-ig, v.: 9-15 h-ig

5.000 Ft-OS 
kupon
a hirdetés felmutatójának*

A
z akció visszavonásig érvényes.

Akciós
modellek
20%-50%

KEDVEZMÉNNYEL!

*az akciós termékekre nem vonatkozik

99100055
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KomódTálaló Étkezők

Kristóf kanapé

KONYHA, TÁLALÓ ÉS ÉTKEZŐ AKCIÓBAN!

KANAPÉK: 51.500 Ft-tól

Kis sor

Jesolo kanapé

19.900 Ft-tól

Tolóajtós gardrób

SZEKRÉNYSOROK: 84.900 Ft-tól

99100050

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

Győr, Déry Tibor u. 1. • Tel.: 96/525-265, 20/256-2826  
Nyitva tartás: h.-p. 9-18, szo. 9-13 h

Tuti Bútorbolt
www.tutibutor.hu

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

Tuti Bútorbolt
Léna háló 240 cm

73.900 Ft-tól

Tokió franciaágy

Viktor II kanapé Roland kanapé

Sarokgarnitúra

118.000 Ft-tól
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99100029

www.1001fenyobutor.hu
Fabútor 1001 színben

Matrac Stúdió • 9028 Győr, Szent Imre út 83/B  
Nyitva: h.-p. 9-18 h, szo. 9-13 h • Mobil: 70/377-8692 • www.1001fenyobutor.hu

Egyedi méretre gyártás is!

•	hálószobába,

•	gyerekszobába,

•	nappaliba,
•	étkezőbe,
•	előszobába!

Akciók  
a weboldalon!

TETŐKLINIKA

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

W W W . T E T O K L I N I K A . H U

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT! +36 30 / 476 78 38

99
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00
02

Visszavonásig!
ŐSZI AKCIÓ

TERMELŐI BOROK
SOPRONI

Kékfrankos 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Merlot 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Zöld veltelini 800 Ft/2 l 400 Ft/l
Chardonnay - Irsai 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Kékfrankos rosé 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Cabernet Sauvignon 1000 Ft/2 l 500 Ft/l

Győr, Rónay J. u. 13. • Tel.: 20/974-0185
Nyitva: h.-p. 9-17, szo. 9-12 h

98100039

A vitaminok nagy részét szerveze-
tünk nem képes saját maga előállítani 
(a D-vitamin kivételével, melyet a nap-
fényből állít elő az UV-sugárzás hatásá-
ra) hanem külső forrásokból juthatunk 
hozzájuk, hiszen nélkülözhetetlenek 
egészségünk megőrzése érdekében. 
Nézzük is, melyek a fontosabb tudni-
valók a vitaminokról.

A vitaminokat két nagy csoportra oszt-
hatjuk: vízben és zsírban oldódókra. A 
vízben oldódó vitaminokat szervezetünk 
nem képes raktározni, ezért a fölösleges 
mennyiséget a vesék kiválasztják. Ezzel 
szemben a zsírban oldódó vitaminokat a 
szervezetünk a zsírszövetekben tárolja. 
Nézzük a vitaminokat e két kategóriába 

sorolva: Vízben oldódó vitaminok: B1, 
B2, B3, B5, B6, B12, C, Folsav és Biotin. 
Zsírban oldódó vitaminok: A, D, E és 
K-vitamin. A vitaminok nagy részét meg-
felelő táplálkozással bevihetjük szerve-
zetünkbe, épp ezért fontos a változatos, 
gyümölcsökben és zöldségekben gazdag 
étkezés. Emellett pedig szedhetünk szin-
tetikus formában előállított vitaminokat 
is. A hűvös és változékony, őszi időjárás 
beköszöntével érdemes fokozottabban fi-
gyelnünk vitaminkészleteinkre, hogy elke-
rülhessük az esetleges megbetegedéseket.

A jó vitaminszint nem csak testi, de 
szellemi egészségünk megőrzésében 
is kulcsszerepet játszik, ne hanyagol-
juk hát el!

Általánosságban a vitaminokról OKTÓBERI
AKCIÓ!

További akciós termékeinket keresse gyógyszertárunkban!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el  a (beteg)tájékoztatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Adyvárosi Gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 51.
Nyitva: h.-p. 700 -2000, szo.: 800 -1400

Telefon: 96/424-066

99100041

Eurovit® Oliva-D 2200  
NE kapszula 60 db
A D-vitamin zsírban oldódó vitamin. A kapszula 
LAHB (Lipid Alapú Hatóanyag Bevitel) rendszere 
extra szűz olívaolajat tartalmaz, melyben a D-vita-
min eleve oldott, a szervezet számára hasznosítható 
formában található. Étrend-kiegészítő készítmény*

Patikárium Multivitamin  
50+ tabletta 60 db

* Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

11-féle ásványi anyagot, 13 vitamint, valamint 
10 mg zöldtea- és 5 mg vörösszőlő-kivonatot 
tartalmazó komplex készítmény az 50 év fe-
lettiek igényeinek megfelelő összeállításban.
Étrend-kiegészítő készítmény*

41  Ft/db

AKCIÓS ÁR:

2.460 Ft

Nap mint nap támogat. 31 hatóanyag, korszerű 
összetételben, tele életerővel.

EP = Egészségpénztári kártyára vásárolható. 
Vény nélkül kapható gyógyszer

Actival Extra filmtabletta 120 db

AKCIÓS ÁR:

4.700 Ft
39,2 Ft/db

27,3 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

1.640 Ft

Jöjjön el hozzánk egy ingyenes bemutatóra! 

CURVES Arrabona
9024 Győr, Hunyadi u. 14. (LEIER City Center)

curves.arrabona@gmail.com • 06-20-371-8487

99100045

MI NEM IJEDÜNK MEG A HŰVÖS,  
ŐSZI NAPOKTÓL, A KLUBUNKBAN  

TOVÁBBRA IS REMEK HANGULATBAN  
TELNEK AZ EDZÉSEK. 

30 perc Önnek is jár!
Személyi edzővel,  

erősítő és kardió  
edzés egyben!

Tipp:
Azok az emberek, akik hetente rendszeresen ötször 30 percet mozognak, 
sokkal tovább élnek, mint azok, akik mozgásszegény életmódot folytatnak. 

kiadja: Pention kft 
Megjelenik 60.000 példányban

Győrben és környékén.
Hirdetésfelvétel: Győr, Tátika u. 1.  

tel.: 96/310-991 
Felelős vezető: Battyányi Csaba

Lapzárta: kedd 14 óra 
terjeszti: Arrabona PostI M P r e s s z U M

Győr

Győr-Moson-sopron megyei Békéltető testület 9021 Győr, Szent István u. 10/a • 9001 Győr, Pf. 673 • E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
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99100047

KERSNER BÚTOR OUTLET

2019.10.25 -IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

ETO-Park Pláza, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. • Tel.: +36-20/322-0626, +36-20/955-5351
Nyitva: h.-p. 10-19 h, szo.-v. 9-15 h • www.kersner.hu

Bútoraink az üzletből azonnal elszállíthatók!

HATALMAS ŐSZI BÚTORAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

Flores sarkok 
ágyazható

York sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

449.900 Ft helyett 99.900 Ft

149.900 Ft helyett 39.900 Ft

Sarkok puffalLongchair sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Moric kis 
sarok

Kanapék

329.900 Ft helyett 119.900 Ft

219.900 Ft helyett 99.900 Ft

239.900 Ft helyett 79.900 Ft

259.900 Ft helyett 119.900 Ft

159.900 Ft helyett 29.900 Ft

39.900 Ft-tól

29.900 Ft-tól

Ágykeretek

Kanapé
ágyneműtartós,  
ágyazható

139.900 Ft helyett 64.900 Ft

Fotelek

19.900 Ft-tól179.900 Ft helyett 49.900 Ft

Neuss 
3-2-1

Papenburg sarok
ágyazható

Pappenburg  
sarok

Glamour  
Big Szófa

269.900 Ft helyett 99.900 Ft

219.900 Ft helyett 79.900 Ft

Josy U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

279.900 Ft helyett 99.900 Ft
Franzi Kis 
U-forma

319.900 Ft helyett 129.900 Ft
Franzi  
sarok

Brandon  
U-forma

219.900 Ft helyett 49.900 Ft

289.900 Ft helyett 149.900 Ft 289.900 Ft helyett 119.900 Ft

Santana  
U-forma

Proximo sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

269.900 Ft helyett 129.900 Ft

Papenburg 
sarkok
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Apró
Győrszere-Nagyszentpálon új építésű  
81-96 nm-es családi házak eladók. 

A lakóépület emeltszintű szerkezetkészen 
kerül átadásra 2019 IV. negyedévben. 

Ár: 25.500.000 Ft-tól.  
(telekárat tartalmazza)
Érd: 36-70/4511-888 

www. gyor.stonehengeingatlan.hu

99090041

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

• 14 éves szakmai   
 tapasztalattal
• több száz, sikeres  
 ingatlan-értékesítéssel  
 rendelkezem.

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

99100054

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győr-Gyárvárosban, zöld 
környezetben, 54 m2-es, 
erkélyes, földszinti, egye-
di fűtéses lakás eladó! 
Irányár: 17,5 M Ft. Érd.:  
06-70/977-7837.

Marcal-I. kedvelt utcá-
jában két szobás, szép 
állapotú lakás 4 emele-
tes épületben sürgősen 
eladó! Irányár: 20,5 M Ft. 
Érd.: 06-70/977-7841.

Győr-Nádorvárosban 1. 
emeleti, 2 szoba-hallos la-
kás eladó. Ár: 19,9 M Ft. 
Érd.: 06-70/459-3010.

Győr-Adyváros frekventált 
részén 2 szoba + nappali + 
hall elosztású, 68 m2-es, er-
kélyes, felújított panellakás 
eladó. Ár: 22,8 M Ft. Érd.: 
06-70/646-1799.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

Bízza profikra ingatlanügyeit!
Az otthon érték. Az ingatlan üzlet.

99090030

R.B.K. Steel Kft. - Vaskereskedés
TRAPÉZLEMEZEK (20/138)KÉSZLETROL, AZONNAL!

ü Betonacél, betonacél hálók
ü Cserepes és trapézlemezek

ü Szendvicspanelek
Több mint 250 idomacél raktárról azonnal!

Cím: 9028 Győr, Serfőző utca 11. 
Tel.: 06-20/231-3004 | E-mail: gyor@rbksteel.hu

egyedi exkluzív KANDALLÓK

A kandallók Győrben megtekinthetők! HÍVJON! +36-20/228-2500 

99090081

99100049

A képek illusztrációk, az akció a készlet erejéig tart.

TALÁLJA MEG NÁLUNK 
HOBBIJÁT!

Minden, ami a varráshoz,  
kézimunkához kell: varrógépek, 
rövidáru, kézimunka kellékek, 

fonalak, varródobozok

Októberi fonalajánlatunk:
NAKO VALS

620 Ft 980 Ft

NAKO VALS

prémium akril, 

10 dkg 
élénk színát-
menetes, prémium 

akryl, 10 dkg Retwisst zsinór és makramé fonalak:  
1600 Ft/motring (250 g)

ELADÓ INGATLAN
Győr-Ménfőcsanakon 1115 nm-es tel-
ken,  kb. 85 nm-es, 2 nagy szobás, 
külön konyhás és étkezős, tégla építésű 
családi ház várja leendő tulajdonosát. 
Ár: 29,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Nyúlon 677 nm-es telken egyenként 
76 nm-es, nappali és 3 szobás, tera-
szos, család számára ideális elosztású 
ikerház, kamrával, udvarrésszel, 2020 
tavaszi fűtéskész átadással eladó. Ár: 
29,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrben, a Bercsényi ligetben belső 
udvaros társasház II. szintjén, 38 nm-
es tégla lakás eladó. A lakás kizárólag 
az alagsorban lévő mélygarázs beál-
lóval és a 4,78 nm-es tárolóval együtt 
eladó, melynek vételára plusz 3 M Ft. 
Ár: 23,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Tényőn összközműves 1764 nm-es tel-
ken kétszintes, 5 szobás, 160 nm-es 
lakóterű ház eladó. A radiátoros fűtés 
a pincében elhelyezett gáz-, ill. vegyes 
tüzelésű kazánnal működik, a nappa-
li és a földszinti helyiségek melegé-
ről épített cserépkályha gondoskodik. 
Ár: 39,9 M. Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbarát-hegyen, 3165 nm-es 
panorámás telken, 28 nm alapterüle-
tű, karbantartott hétvégi ház, terasz-
szal, konyhával, hálófülkével, fürdő-
szobával, kerti tárolóval, vezetékes 
vízzel, villannyal, ásott kúttal eladó.   
Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Szigetben 500 nm-es telken, 
kétszintes, alápincézett, kb. 200 nm 
lakóterű, nappali és 4 szobás, kony-
ha-étkezős, 2 fürdős, szigetelt, jó 
állapotú családi ház garázzsal, fedett 
terasszal eladó. Ár: 65 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Gyárvárosban szigetelt társasház 
II. szintjén, 53 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes tégla lakás kamrával, saját tároló-
val, parkolási lehetőséggel eladó. Ár: 
17,49 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbaráton 1080 nm-es, művelés-
ből kivont, zártkerti telken kb. 30 nm-
es, tetőtér beépítéses, alápincézett hét-
végi ház vezetékes vízzel, árammal, 
szerszámtárolóval, 20 db termő gyü-
mölcsfával eladó. Ár: 4,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Befektetők figyelem! Bükön jól 
kiadható 5 lakásos társasház 
áron alul tulajdonostól eladó. Tel.: 
0630/929-2622.

Építési telek Gyenesdiásnak a Keszt-
hely felőli részén tulajdonostól eladó. 
Tel.: 0630/929-2622.

Bükön 2 hálószobás lakás jó álla-
potban tulajdonostól eladó. Tel.: 
0630/298-4499.

KIADÓ INGATLAN
Bükfürdőn Apartmanhotelben októ-
ber 16-tól és november 13-tól apart-
man kiadó. 0630/302-6149.

Győr-Nádorvárosban bútorozott, 
gázfűtéses, klimatizált, erkélyes, 

műanyag ablakos téglalakás kiadó. 
0630/302-6149.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 0670/593-2232,  
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

EGÉSZSÉG/SPORT
Felnőtt nadrágpelenkák, anti-decubitus 
matrac, járókeret, járóbot, fürdetőszék, 
ágytál eladók. 0630/302-6149.

VEGYES/RÉGISÉG
Gáztűzhely, bontott tölgyparket-
ta, vaskapu, redőnyök, villanyosz-
lopok, műanyag ablakok eladók. 
0630/302-6149.

Ülőgarnitúra 3+2+1 eladó. 
0630/947-6501.
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VÁLLALJUK CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSÉT 
tervezéstől kulcsrakész állapotig
25 éves szakmai tapasztalattal,  

számos referenciával.
Merior Team Kft. 06-20/282-7882.

99090054

REDÕNY-AKCIÓK
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, 
napellenzõk, harmonikaajtók, 

szúnyoghálók szerelése, javítása.
Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/994-2258.

96090005

Készleten:  aKác, cser,  
tölgy, büKK, gyertyán

Tel.: +36-30/758-1137

10 m3-tôl ingyenes házhoz szállítás! 
Garantált mennyiség és minôség, 

gyors kiszállítás hétvégén is!

konyhakész tûzifa

EUTR: AA6371120

14.000–
16.000 Ft/m3tûzifa 

akció

99100058
99100057

Figyelem! Erdészettől száraz tűzifa 
11 E Ft/erdei m3-től. AA6001399. 
0630/668-1803.

Gázrezsó két palackkal 8 ezer forintért 
eladó. 0620/585-6056.

Mikróhullámú sütő 1500 Ft-ért eladó. 
Győr. Győr. 0630/973-5436.

Jó állapotú szőnyegek különböző 
méretben 1500, 500 Ft-ért eladók. 
0630/973-5436.

Öntöttvas kandalló, asztalos varrógép  
eladó. Tel.: 0630/507-8272.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók stb. ked-
vezménnyel, garanciával, helyi szak-
embertől. Kérjen ingyenes áraján-
latot! www.redonyosattila.hu. Érd.: 
0630/235-0927, Horváth Attila.

Épületek elbontása anyagbeszámí-
tással, kézi-, gépi erővel, törme-
lék elszállítással! Földmunkálatok! 
0670/905-3020.

Pala- és cseréptetők bontás nélküli fel-
újítása, tisztítása, impregnálása, festé-
se. Tel.: 0630/476-7838.

Nyílászárók passzítása, szigetelé-
se, redőnyök, szúnyoghálók, árnyé-
kolók készítése, javítása. Penész-
mentesítés. 0630/294-6022.  
www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klímatelepí-
tés, -forgalmazás. Mosógép, moso-
gatógép, hűtőjavítás. 0670/311-3387, 
0696/421-517.

Fakivágást, veszélyesfa-kivágást válla-
lunk, zöldhulladék elszállítását, rako-
dását megoldjuk! 0670/905-3020.

Kádfényezés beépített állapot-
ban, garanciával! 0620/9262-060,  
www.kadfenyezes.com.

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, padlószőnyegek tisztítása. 
0670/630-8245.

Bontás nélkül dugulás-elhárítás, kor-
szerű gépekkel, garanciával és szám-
lával. 0620/514-0669.

"Redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
06-20/ 233-8316!"

Kúttisztítást, kútmélyítést, kútfertőtle-
nítést, kútásást és fakivágást vállalok. 
Pl.: fenyő/dió. 0630/951-0378.

Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával. 0670/233-0673.

Lomtalanítást vállalok padlástól pin-
céig, eltakarítom lim-lomját! Hívjon 
bizalommal! 0670/707-5812.

Lomtalanítást vállalok. Akár ingyen 
kitakarítom pincéjét, udvarát. Feles-
leges holmit elszállítok. Egész lakás 
üritését is vállalom. 0670/882-6590.

Költöztetést, fuvarozást vállalunk. 
Érd.: 0620/360-6197.

CNC esztergálást vállalunk ked-
vezményes áron! Tel:0620/285-
5564 Kovács József E.V. e-mail: 
kovacsjozsef.2626@gmail.com

Szobafestést, glettelést, díszbur-
kolatok felrakását vállaljuk. Tel.: 
0620/360-6197.

Egyéni vállalkozó kőműves mun-
kát vállal, építés, bontás, térköve-
zés, nyílászárók beépítése. Tel.: 
0670/603-1306.

A Vár-At Bau Építőipari Kft 100 %-os 
garanciával cégünk vállal tető javítá-
sát, komplett tető építését, héjazat cse-
rét, bádogos munkát. lapos tető szi-
getelését, dryvit hálózást, hőszige-
telést, külső szinezést, belső festést, 
glettelést, gipszkartonozást, illetve bár-
milyen bontási munkát. Keressen biza-
lommal. Tel.: 0670/414-7561.

Épületek Energetikai Tanúsítá-
sa. Hőkamerás vizsgálatok Napele-
mek telepítése Tel.: 0630/9564-771  
www.energiaexpert.hu

Családi házak, lakások komplett fel-
újítása! Festés, burkolás, kőműves-
munkák, víz- és villanyszerelés. Érd.: 
0630/872-0564.

Kémények felújítása! 0630/274-3864.

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalok. Új tetők készítését, széldesz-
kázást, bármilyen festési munkát, 
Lindab lemez felrakását vállalom. 
0670/566-4595.

Ács, Tetőfedő, Bádogos Mesterek! 
Minden tetőhöz kapcsolódó munkát 
minőségi anyagokkal elvállalunk pl: 
széldeszkázás, új szerkezet kiépíté-
se és fedése, ereszcsatorna készíté-
se, régi tető szigetelése, cserépfor-
gatás. Korrekt ár, megbízhatóság! 
0620/994-0483.

Bármilyen ács munkát, széldeszkázást, 
bádogos munkát, új tetők készítését, 
tetőáthajtást, lindab lemez felrakást 
vállalok anyagbeszerzéssel kedvez-
ményes áron. 0670/352-9880.

Kisebb kőműves munkákat vállalunk. 
0630/274-3864.

TÁRSKERESÉS
75 éves férfi vékony hölggyel 
ismerkedne komoly kapcsolatra. 
0620/4942579.

80 éves özvegy férfi barátnőt keres. 
„Magányos”

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: 0670/669-7777.

WARTBURG 81.000 km-el, forgalomból 
ideiglenesen kivonva, szép állapotban 
eladó. 0630/302-6149.

Magyarországi egyterű benzines sze-
mélygépkocsit vennék kevés km-rel. 
Opelt, mást. 0630/302-6149.

ÁLLÁST KÍNÁL
Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipa-
ri munkakörökbe keresünk hegesz-
tő, lakatos, gépi forgácsoló- CNC-
gépkezelő, szerszámkészítő, gép-
beállító, darukezelő, nehézgépkeze-
lő és konténerező sofőr dolgozókat 
Győr és Kecskemét környéki mun-
kára. Versenyképes fizetést, jutta-
tásokat, szállást, munkába járást, 
hazautazási támogatást, bérelőle-
get biztosítunk. Jelentkezz most!  
0670/415-9021 (JOBmotive Kft.).

Segédmunkásokat keresünk Győrbe 
kiemelt bérrel. Utazás,szállás bizto-
sítva.Tel.: 20/440-8355. Nivella Kft.

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelen-
tett munkaviszonyt, kiemelt bére-
zést, bérelőleget, ingyenes szál-
lást, munkába járást biztosítunk. 
Betanított dolgozó és targoncás 
ajánlatainkból válogathatsz Győr 
és Kecskemét környékén. Mun-
kavégzési helyek: Autoliv, BOS, 
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most!  
0670/639-9920 (JOBmotive Kft.).

Jó megjelenésű irodai asszisztens-
nőt felveszünk győri irodánkba 8 órás 
munkarendbe. Fényképes önélet-
rajzokat kérünk az alábbi címre: 
narrowkft@gmail.com

Hirdessen  

50% kedvezménnyel!  
a  Győri Szuperinfóban

*Az akció a 2019, október 31-ig feladott lakossági apróhirdetésekre vonatkozik  
Győr és Győr környéki lakosok részére. Az akciós ár 1.905 Ft helyett 950 Ft/megjelenés.  
A hirdetés maximum 10 szó lehet. Más kedvezménnyel nem vonható össze.  
A kupon csak egy apróhirdetés feladására használható fel, egy alkalomra.

Hirdetés szövege:

Kérjük, aláírásával igazolja, hogy a lenti feltételeket elfogadja! (Irodánkban csak aláírt  
apróhirdetést megrendelő kupont áll módunkban elfogadni.)

Győr, 2019.___.___. aláírás

kategória:

 Állást keres

 Vegyes

 Társkeresés

 Eladó ingatlan

 Kisállat

 Autó/Jármű

 Egészség/Sport

jáTék
Igaz  

vagy hamIs

Megfejtését küldje be 
2019.10.22-én, 14 h-ig  

szerkesztőségünk címére 
levélben  

(9027 Győr, Tátika u. 1.)  
vagy e-mailben 

(gyor.rejtveny@szuperinfo.hu)! 

A nyeremények a sorsolástól 
számított 1 hónapig vehetők át,  

átvétel hiányában  
újrasorsolásra kerülnek.

Múlt heti 
játékunk nyertese: 

Gregus Ádám

A kacsacsőrű emlős 
egy halálos méreggel 

rendelkező állat.
 A helyes megfejtést  
beküldök között havi  

fitneszbérletet sorsolunk 
ki a Gym Beam fitnesz- 

terem felajánlásából.

99100039

EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS
Konyhák, gardróbok, előszobák

10% kedvezménnyel
október 31-ig.

Hívjon! 06-20/597-9052
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A győri telephelyű  
Pannon Tools Kft.  

keres

3 fő operátort
3 műszakos munkaidő 
vállalása feltétel!

Amit kínálunk:
• Versenyképes fizetés
• Jelenléti bónusz  

és teljesítmény utáni  
bónusz

• Munkába járási támogatás

Érdeklődni lehet  
a 96/504-910-es  
telefonszámon 9-14 óráig.

99
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A SZÁMODRA LEGJOBB MUN-
KALEHETŐSÉGEK GYŐRBEN 
ÉS KÖRNYÉKÉN! SZÁMTALAN 
LEHETŐSÉG EGY HELYEN!
Segítünk felvételt nyerni és beillesz-
kedni! Hetente előleg! Bejelentett 
munkaviszony! Ingyenes szállás, 
albérlet-támogatás! A MENTON Jobs Kft.
segít Neked megtalálni a legjobb 
munkahelyet!
Nyitott pozíciók: csomagoló; operá-
tor; gépbeállító; targoncavezető stb.! 
Kettő és több műszakos,  
illetve folyamatos munkarend,  
ahol 4 nap szabad!
Kereseti lehetőségek:  
NETTÓ 160.000 Ft-tól  
350.000 Ft-ig!
Ezt ne hagyd ki!  
Érdeklődj munkanapokon:  
+36-70/319-2144 - Visszahívunk!

99090076

DOLGOZZ  
A RÁBÁNÁL!

Szakmai kihívások
Versenyképes juttatási csomag
Pályakezdőknek és tapasztalt  

szakembereknek egyaránt

Ha Te is szeretnél elkötelezett  
Rábás munkatárs lenni, jelentkezz!

Az alábbi szakembereket keressük:
• Betanított kovács
• Betanított gépkezelő
• Gépjárműszerelő vagy 

Mezőgazdasági gépszerelő
• Targoncások műszakvezetője
• Szerszámkészítő

Érdeklődni:
timea.horvath.varju@raba.hu
06-30/444-9713

99100002

A REHAU a polimer alapú prémium megoldások piacvezető márkája. Világszerte 
közel 20 000  munkavállalónak biztosítunk stabil megélhetést.  Dinamikusan 

fejlődő hazai autóipari ágazatunk számos nagynevű autógyárat szolgál ki prémium 
kategóriás polimer alkatrészekkel.

Velünk az élvonalba kerülsz!
Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésed a 

hr.gyoer@rehau.com email címre!

www.rehaukarrier.hu

Leendő feladataid:

• Legyártott termékek vizuális 

ellenőrzése

• A gépek mellett felállított 

számítástechnikai eszközök 

kezelése

• Autóalkatrészek összeszerelése

• A munkakörnyezet rendben 

tartása

Mit kínálunk Neked:

• Akár bruttó 250.000 Ft/hó

• Cafeteria már a próbaidő letelte 

után - bruttó 50.000 Ft/hó

• Belépési bónusz 150.000 Ft

• Munkába járás térítése nettó 30 

Ft/km

• Hazautazás támogatása 86%-ban,

vagy 15 Ft/km formájában

• Karácsonyi jutalom

Szükséges tapasztalatok:

• Terhelhetőség

• Önállóság

• Kézügyesség

• Precíz munkavégzés

• Több műszakos munkarend

vállalása

GYŐR
ÖSSZESZERELŐ

Velünk az élvonalba kerülsz!
Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésedet  

a lilla.bognar@rehau.com e-mail címre! • www.rehaukarrier.hu

FRÖCCSÖNTŐ OPERÁTOR
(GYŐR)

 LEENDŐ FELADATAID:
• Fröccsöntött autóalkatrészek kezelése
• Fröccsöntött autóalkatrészek ellenőrzése, utómunkálása
• Legyártott termékek vizuális ellenőrzése
• A gépek mellett felállított számítástechnikai  

eszközök kezelése

SZÜKSÉGES TAPASZTALATOK:
• Precíz munkavégzés
• Több műszakos munkarend vállalása
• Önállóság
• Terhelhetőség
• Autóipari tapasztalat előny

A REHAU a polimer alapú prémium megoldások piacvezető márkája. Világszerte közel 20 000 munkavállalónak 
biztosítunk stabil megélhetést. Dinamikusan fejlődő hazai autóipari ágazatunk számos nagynevű autógyárat szolgál ki 
prémium kategóriás polimer alkatrészekkel.

BELÉPÉSI 

BÓNUSZ

99100048
Akár a kertben, egy parkban, vagy futballpályán nézelődik, az ápolt 

pázsit látványát nekünk köszönheti, ugyanis szinte biztos,  
hogy a gépre a nálunk készült fűnyírókést szerelték! 

A Rábakert Kft. 35 fős családi vállalkozás 30 év tapasztalatával, 
amely tevékenysége során fűnyírókéseket és mezőgazdasági 

felhasználásra szánt vágóelemeket gyárt. Késeinkkel a hazai piacon 
vezető szerepet töltünk be, ugyanakkor a hazai eladás  

négyszeresét EU exportra szállítjuk.

Kiváló csapatunkba a termelés bővítése céljából keressük  
új kollégánkat a következő munkakörbe:

 HAGYOMÁNYOS FÉMFORGÁCSOLÓ
Elvárások: Az élező csoport tagjaként az Ön feladata a különböző vágóelemek 
éleinek kialakítása egyetemes marógép használatával. Olyan jelentkezőket várunk, 
akik nem riadnak meg a munkától, csapatjátékosok, és szeretnének egy stabil, 
tisztességes munkahelyen hosszú távon elhelyezkedni.

Ideális jelölt:
•	 Stabilitást és hosszú távú megélhetést keres
•	 Képes megbízhatóan termelni
•	 Előnyben részesíti az egy műszakos munkarendet
•	 Fémipari végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik
•	 Kiváló magyar termék előállításában szeretne részt venni

Jelentkezés: 96/618-726 telefonszámon.

99050090

Mi gyártjuk a fűnyírókést!
Kert, park, futballpálya, golfpálya ? A közös bennük a fűnyírókés gyártója! 

Cégünk, a Rábakert Kft. 35 fős családi vállalkozás több évtizedes  
tapasztalattal és stabilan növekvő vevőkörrel. Fűnyírókésgyártás és 

-eladás tekintetében hazánkban vezető szerepet töltünk be, ugyanakkor 
az itthoni eladás többszörösét EU exportra szállítjuk.

Kiváló csapatunkba a termelés támogatása céljából keressük  
új kollégánkat a következő munkakörbe:

GÉPBEÁLLÍTÓ
A munkakör: A lemezalakító csoport tagjaként az Ön feladata a vágóelemek 
formai kialakítása és az ehhez kapcsolódó szerszámozás, gépbeállítás.  
A géppark elsősorban excenterprésekből áll 25-100 tonna között, a szerszámgyár-
tás és -karbantartás házon belül történik. 
Olyan jelentkezőket várunk, akik nem riadnak meg a munkától,  
csapatjátékosok, és szeretnének egy stabil, tisztességes munkahelyen 
hosszú távon elhelyezkedni.

Ideális jelölt:
•	 Stabilitást	és	hosszú	távú	megélhetést	keres
•	 Kiváló,	magyar	termék	előállításában	szeretne	részt	venni
•	 Fémipari	végzettséggel	és	gyakorlattal	rendelkezik
•	 Képes	megbízhatóan	termelni
•	 Előnyben	részesíti	az	egy	műszakos	munkarendet

Jelentkezés elektronikusan vagy a 96/618-726 telefonszámon.

99100030

A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

Hirdetésfelvétel:
96/310-991
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GYERMEKFALVAK
SOS

MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK

GYERMEKFALVAK

Fanni vagyok, 3 éves.
SOS nevelőszülőt keresek!   
Kőszegen vagy 
60 km-es körzetében élsz?

Jelentkezz nevelőszülőnek!

+36 20 417 1129
sos.hu/neveloszulo

99100043

TM Profil Kft. • Győr, Serfőző u. 2. • Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Nyitva: h.-p. 8-17 h, szo. 8-12 h

   • gipszkarton lapok, gipszkarton profilok • flexibilis ragasztó kül- és beltérre vakolatok  • vakolatrendszerek, kiegészítők
• hőszigetelő anyagok • padlókiegyenlítők • profilok, élvédők, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit, márvány könyöklők

G I P S

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!

Kültéri hőszigetelő 
rendszer!

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!
Az árakról érdeklődjön személyesen!

• POLIFARBE VAKOLAT-AKCIÓ (1.1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 7 cm hungarocell)

HOMLOKZATI  
Hungarocell EPS 80

5 cm ............................ 925 Ft/m2

7 cm ..........................1.295 Ft/m2

10 cm ........................1.850 Ft/m2

99030078

1.800 Ft/m2
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KÁRTYA ÉS ELFOGADÓHELY

Rigips 
vakolat 
3-6 mm 20kg 

bruttó  3.000 Ft/db
1400Ft/kg

BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
Gépjárművek forgalomból való kivonása

Roncsautó vétel 
fém, színesfém, használt katalizátorok felvásárlása

Tel.: 06/96/461-023
Mobil: 06/30/341-6790
E-mail: tet@demoalcu.hu

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ

TÉT - MOSONMAGYARÓVÁR

Nyitva:  H - P : 8:00 - 15:30
 Szombat: 8:00 - 11:30
 Vasárnap: ZÁRVA

99100052

REGISZTRÁLT  
AUTÓBONTÓ 

BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
•	 Gépjárművek	forgalomból	való	kivonása
•	 Roncsautó-vétel
•	 Fém,	színesfém,	használt		

katalizátorok	felvásárlása

SZÍNESFÉM 
KERESKEDÉS

A felvásárlási árak 2019.10.17-21-ig érvényesek!

Digitális mérlegelés,
azonnali készpénzfizetés!

Üzemi kiselejtezett gépek, elektromos beren-
dezések felvásárlása!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

• vörösréz: 1.050-1.300 Ft/kg
• sárgaréz: 800 Ft/kg
• alumínium: 160-230 Ft/kg
• saválló: 220 Ft/kg
• vas-vaslemez: 22-35 Ft/kg
• kábel (réz): 280 Ft/kg
• ólom-horgany: 350 Ft/kg
• ólom akkumulátor: 170 Ft/kg
• vegyes fémtartalmú: 40-50 Ft/kg
(bontandó, villanymotor, hegesztő, trafó)  
• forgalomból kivont autó 10 Ft/kg

Tel.:	96/461-023,	06-30/341-6790	•	E-mail:	tet@demoalcu.hu	
Web:	www.demoalcu.hu	•	Nyitva:	h.-p.	8-1530	h,	szo.	8-1130	h,	vas.	zárva

ELKÖLTÖZTÜNK!
Új címünk: Győr, Serfőződombi dűlő 3.  
(volt Zöldért telep a szabadhegyi vasútállomásnál)

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig
Tel: +36-70/312-7854, +36-70/312-7962, +36-96/209-059

facebook.com/lemezdiszkont

A készlet erejéig!

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2
bruttó 1 400 Ft/m2

AKCIÓ!
Barna, matt  

cserepes lemez
br.: 1.650 Ft/m2

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.456,7 Ft/m2  

bruttó: 1.850 Ft/m2

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó 1.456,7 Ft/m2 

bruttó: 1.850 Ft /m2 

Palatetők bontás nélküli felújítása. 
CSALÁDI HÁZAK HŐSZIGETELÉSE, SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS!

Bádogos Szaküzlet

99090074

99100056


