ZÖLDTERÜLETGONDOZÁS!
- Fűnyírás
- Fűkaszálás
- Sövénynyírás
- Gyepszellőztetés
- Minden egyéb kerti munka
GYŐRBEN ÉS KÖRNYÉKÉN!

2 0 1 9 . a ugusztus 2 ., XXII/31.
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SZAKMAI

TETŐKLINIKA

WWW. TETOKLINIKA.HU

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK
BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,

NYÁRI AKCIÓ
Visszavonásig!

99080013

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT!

+36 30 / 476 78 38

MOBIL TÁBLA
AKCIÓ!

Méretek: magasság: 0,85 m,
1,25 m, 1,55 m, 1,75 m;
hosszúság: 2,5m

Méretek: magasság: 2,0 m;
hosszúság: 3,5 m

3650 Ft/db + ÁFA -tól

7878 Ft/db + ÁFA

TRAPÉZLEMEZ-CSEREPESLEMEZ

950 Ft+ÁFA/m2-től
bruttó: 1207 Ft/m2-től

TRAPÉZLEMEZCSEREPESLEMEZ
KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!

II. OSZTÁLYÚ SZENDVICSPANEL FORGALMAZÁSA!
CSIKUSZ-CSIK KFT.
H-9023 Győr Fehérvári út 80. (EPFU telep)
Tel: 06-30/8-700-600
E-mail: csikuszoffice@gmail.com
Web: www.trapezcsikusz.com

98010065

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

99060011

ÉVES

TAPASZTALAT

3D TÁBLÁS KERÍTÉS
AKCIÓ!

99050082

TÖBB MINT

06-30/976-2345
web: funyirasneked.hu

99030065

G yő r é s kö r z e t e 

Részletek árra, jellemzőkre a honlap nyitó oldalán!

www.keritesker.hu

Kölyökvár Családi Bölcsőde Hálózat

Már 5 csoportban, két egymáshoz közeli helyszínen várjuk a bölcsődés korú gyermekeket!

Kakashegy utcai családi bölcsődénk három,
Szent Imre úti családi bölcsődénk két csoporttal működik.
1-4 ÉVES GYERMEKEK RÉSZÉRE GYERMEKMEGŐRZÉS,
MINI MAGÁN BÖLCSŐDE MINDEN HÉTKÖZNAP 7:00-17:00-IG!
A családi bölcsőde heti néhány alkalommal is igénybe vehető, ahol a kisgyermekek felügyelete mellett képességfejlesztő foglalkozásokat (manótorna, zenebölcsi, okoska foglalkozás)
tartunk mindennap. A tanult dalokat, mondókákat írásban is kérhetik pedagógusainktól!
Csoportonként naponta maximum 7 gyermek felügyeletét tudjuk biztosítani,
ezért minden esetben szükséges előre egyeztetni az igényelt napokat!

A CSOPORTOKBA VALÓ JELENTKEZÉS FOLYAMATOS!
MÉG LEHET JELENTKEZNI A 2019/2020-AS NEVELÉSI ÉVRE!
- Kis létszámú csoportok
- Teljesen egyénre szabott napirend
- Egyéni étkezési igények figyelembe vétele
- Csoportos foglalkozásokon való részvétel
- Napi 4-szeri étkezés

Tel.: 06 96/ 246-310; 06 30/ 571-92-52 • www.kolyokvar.eu
www.facebook.com/kolyokvargyor • kolyokvar@kolyokvar.eu

A Kölyökvár Családi Bölcsőde Hálózatról és egyéb gyermekek képességeit fejlesztő foglalkozásainkról, programjainkról a www.kolyokvar.eu internetes oldalunkon és facebook oldalunkon olvashat!

99080008
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KonyhaKész
tűzifa akció

TÖLTÉSTAVAI
PÁLINKAFŐZDE
Hagyományos kisüsti és egylépcsős technikával
dolgozunk a tavalyi áron.

99030060

1.700 Ft/liter pálinka

3 m3 felett ingyenes, pontos,
megbízható házhozszállítás

(Jövedéki adó: 835 Ft/l • Főzési díj: 865 Ft/l)
Előjegyzéseket az alábbi telefonszámon fogadunk:

14.000–16.000 Ft/m
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Töltéstava, Iskola u. 51. • www.propalinka.hu

EUTR: AA6139863

Villanyszerelés
„Okos Otthon” technológiával

99050011

AKCIÓ

Gáz, Fűtés és Vízvezeték

-35%

szereléssel

E-napló és műszaki vezetéssel
+36 20 260 92 39

99070077

Penelope Ward, Vi Keeland:

BEJÁRATI AJTÓK

5-6-7 légkamrás
Ajánlatkészítés, felmérés, beépítés, kőműves javítás.
Győr, Kálvária u. 32. (a pápai úti vasúti átjáró előtt 50 m-re)
Kömmerling nyílászárók ABLAK
Nyitva: h.-p. 9-12, 13-17 óráig.
DOKTOR
Tel./fax: 06-96/517-082 • 06-70/946-7152
2-3 rétegű üvegezéssel!
kft
web: www.ablak-doktor.hu • e-mail: ablakdoktor@t-online.hu

Moziajánló

Góliát

Nagyképű öltönyös

Az ellentétek meddig vonzzák egymást? A szokásos reggelnek
indult a vonaton. De csak addig, amíg fel nem figyeltem az átellenben ülő férfira. Olyan lekezelőn beszélt valakivel telefonon,
mintha ő irányítaná a világot.
Mégis minek képzeli magát ez a
nagyképű öltönyös? Istennek? Bár
meg kell hagyni, tényleg úgy nézett
ki, mint egy isten. Ám mi ketten
nem is lehetnénk különbözőbbek.
És jól tudjuk, mit mondanak az
ellentétekről. Semmi sem készíthetett volna fel arra az útra, amire
végül magával vitt. Arra pedig
pláne nem, hogy hova fogunk a
végén kilyukadni. Mert minden jó
véget ér egyszer, igaz?

EGYÉB TERMÉKEINK:
télikertek
redőnyök
párkányok
szellőzők

99070019

99080011

Könyvajánló

96070052

20/572-0524 • 20/428-0850

Tel.: 06-30/610-5164

Az akció visszavonásig érvényes.

98110086

Garantált
mennyiség
és minőség.
AKÁC, BÜKK, CSER,
TÖLGY (száraz), ÉGER (A kép csak illusztráció!)

svéd bűnügyi dráma

Rendező: Peter Grönlund
Egy kis svéd iparvárosi közösségben, ahol a helyiek nagy része
bűnözésből él, a 17 éves Kimmie apja drogkereskedelem miatt
börtönbe kerül. A fiúra hárul a feladat, hogy gondoskodjon a
megszokott életéből kibillentett család megélhetéséről. Kőkemény
választás elé kerül: tovább viszi-e apja üzleti ügyeit, aki igazi
férfit faragna belőle, vagy egy jobb élet reményében barátnőjével
elhagyja a várost.

Bemutató: 2019. augusztus 8.
Játékidő: 88 perc

A film a fiú felnőtté válásának brutális történetéről szól egy hagyományosan patriarchális társadalomban, a mai, változó Svédországban. A film írója és rendezője, Peter Grönlund elsősorban mai
társadalmi és politikai problémákra reflektál filmjeiben. Számos
díjnyertes rövidfilmje után első nagyjátékfilmjével (Drifters) az ’A’
kategóriás San Sebastian Nemzetközi Filmfesztiválon nyert különdíjat az elsőfilmes rendezők kategóriájában. A Góliátot hat kategóriában jelölték a Svéd Filmakadémia díjára, többek között az év
svéd filmje elismerésére. A film végül négy díjat kapott, s elnyerte a
legjobb színész, forgatókönyv, vágás és zene Guldbagge-díjait.
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Tûzifa akció!
KEDVES VENDÉGEINK!
EBÉDJEGYVÁSÁRLÁSI AKCIÓ KályhaKész Tûzifa
A MARCAL ÉTTEREMBEN

15.000 ft/m3

Aug. 6. (kedd), 7. (szerda), 8. (csütörtök),
13. (kedd), 14. (szerda), 15. (csütörtök)
10 db jegy vásárlása
esetén 1 db-ot,
20 db jegy vásárlása
esetén 3 db-ot

Készleten: aKác, cser,
tölgy, büKK, gyertyán
99080006

10 m3-tôl ingyenes
házhoz szállítás!

Garantált mennyiség és minôség,
gyors kiszállítás hétvégén is!

AJÁNDÉKBA ADUNK!

99080003

Győr, Déry Tibor utca 11/a • www.marcal-etterem.hu

Tel.: +36-30/421-1867

99080015

A JEGY ÁRA: 1050 Ft

Az akció 2019.08.31-ig tart.

EUTR: AA6249157

Teljes körű fogászati szakrendelő

LEMEZELT ÉS LUC FENYŐ BELTÉRI AJTÓK

előtte

Az ország 34 pontján várjuk vásárlóinkat!

75*210 cm

30.300 Ft

75*210 cm

16.000 Ft

2500*2025 mm
fehér szín
40 mm szigetelt panel

75*210 cm

195.990 Ft

28.900 Ft

AKCIÓS ÁR

99070028

AKCIÓS ÁR

utána

Széles bordás,
faerezetes, motorral,
2 db távadóval

www.aranyablak.hu • 9023 Győr, Mészáros L. u. 8. • Mobil: +36 20 260 77 38 • gyor@aranyablak.hu • h.-p. 900-1700, szo. 800-1200

Fa nyílászárók

Műanyag nyílászárók

Garázskapuk

Műanyag bejárati ajtó

Borovi bejárati ajtó

Dekor fóliás beltéri ajtó

84.790 Ft

92.400 Ft

29.990 Ft

100*210 cm

100*210 cm

redőnyök, rovarh
álók,
párkányok, könyök
lők

75*210 cm

Keresztszálas karcvédett
beltéri ajtó
75*210 cm

54.300 Ft

AKCIÓS ÁR

AKCIÓS ÁR

Ajánlatunk 2019.08.10-ig, ill. a készlet erejéig érvényes. Az árak az Áfát tartalmazzák. A képek illusztrációk!

Bejárati ajtók

Karcvédett és dekorfóliás beltéri ajtók

99080001

Dr. Deák Henrietta

INGYENES

ÁLLAPOTFELMÉRÉS!

Kérjen időpontot!
+36-30/609-9252

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/A, I. emelet 6. (Árpád parkolóháztól 2 percre)
Tel.: +36-30/609-9252 • www.colordent.hu • info@colordent.hu

YTONG: a hőszigetelés is benne van
Az egyre szigorodó hőtechnikai szabályozás mindenkit takarékosságra, a
gazdaságosabb megoldások keresésére
ösztönöz. A hazai családiház-építők által
régóta ismert és kedvelt YTONG
falazóelemek, az érvényben
lévő energetikai rendelet
külső falazatokra vonatkozó követelményeit
- az új fejlesztésű Ytong
Lambda terméktípussal
- már 37,5 cm vastagságtól kiegészítő hőszigetelés nélkül is teljesítik.
Az Ytong termékek használatával egyrétegű energiahatékony, környezetbarát, korszerű
falazatok építhetők, ezáltal a kiegészítő
hőszigetelések idő- és költségvonzata
megtakarítható. Az Ytong Lambda 37,5
cm termék használatával a követelményértéknél jobb hőszigetelő képességű falakat (U=0,22 W/m2K) építhetünk
úgy, hogy nem kell bosszankodnunk
az esetleg rosszul kivitelezett, csúnyára

sikerült, páratechnikai hibáktól hemzsegő
kiegészítő hőszigetelés miatt.
Az Ytong Lambda 50 cm széles elemeivel még jobb, U=0,16 W/m2K hőszigetelő képességű falazatok építhetők
egyetlen munkafolyamattal.
Az Ytong elemek a „tér
minden irányában” azonos
mértékben hőszigetelnek.
Így a hőhidak, a
páralecsapodás és a penészedés ellen egyaránt
védelmet nyújtanak.
Az YTONG tisztán ásványi
eredetű anyag, ezért nem
éghető. A magas tűzállóságon
felül optimális nyomószilárdsággal rendelkezik. Kiváló hőfokcsillapítása nemcsak a téli időszakban biztosít kellemes
hőmérsékletet a lakásban, de megakadályozza az épület nyári túlmelegedését is.
Viszonylag nagy mérete miatt az építési
munka gyorsan halad, a munkaidőmegtakarítás akár 35% is lehet. A nagy
méretpontosságának köszönhetően 2,5

mm-es vékonyfugával falazható, ezért a
hagyományos falazási technikához képest
a nútféderes elemeknél akár 80%-os
habarcsmegtakarítással is számolhatunk. Kiváló alakíthatósága lehetővé
teszi, hogy íves falak, érdekes alaprajzú
épületek is könnyen és hőhídmentesen
elkészíthetőek legyenek az Ytong építési
rendszerrel.
Szakértőnk:
Seper Borbála
Y-YTONG Kft.
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játék

Hibakereső

Megfejtésként küldjék be
a két kép közötti
5 különbséget!

A helyes megfejtést beküldök között
borválogatást sorsolunk ki
a Pécsinger borászat felajánlásából.
Megfejtését küldje be 2019. 08.7-én 14 h-ig
szerkesztőségünk címére levélben
(9027 Győr, Tátika u. 1.)
vagy e-mailben
a gyor.rejtveny@szuperinfo.hu címre.
A nyeremények a sorsolástól számított 1 hónapig vehetők át szerkesztőségünkben, átvétel hiányában újrasorsolásra kerülnek.

Múlt heti játékunk nyertese:
Tóth Marcell Bálint

KERSNER BÚTOR OUTLET

99080009

Prémium kategóriás
franciaágyak

Heverők

HATALMAS NYÁRI ÁGYAKCIÓ
AZ

-56%-ig

29.900 Ft-tól

89.900 Ft-tól
Ágyak

Papenburg sarok

229.900 Ft helyett

79.900 Ft

Free Port sarok

ágyneműtartós,
ágyazható

17.900 Ft-tól
Big Sofa

textilbőr

2019.08.09-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

Sally sarok

Fotelek

59.900 Ft-tól

ETO-PARK
PLÁZA
1. EMELETÉN
289.900 Ft helyett

109.900 Ft

Dublin-Quin sarkok

119.900 Ft

229.900 Ft helyett

129.900 Ft

Josy U-forma

ágyneműtartós, ágyazható

279.900 Ft helyett

294.900 Ft helyett

ágyneműtartós, ágyazható

79.900 Ft

329.900 Ft helyett

109.900 Ft

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!
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Győr-Nádorváros, Zrínyi utca elején,
124 nm-es, 3,5 szobás, étkezőkonyhás, téli kertes, nemrégiben felújított, magasföldszinti lakás, autóbeállóval eladó. 0620/982-2833. I. ár:
36.000.000 Ft.
Győr-Marcalvárosban, 4 szintes
panelház 4. emeletén, 49 nm-es, 2
szobás, francia erkélyes, 2 éve esztétikailag és műszakilag egyaránt felújított, parkolási lehetőséggel, igény
szerint bútorokkal együtt is eladó. Ár:
21,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
99080010

Écs új építésű részén nappali + 3 szobás, saját telekrésszel rendelkező ikerházak eladók! Ár: 26 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7832.
Nappali + 1 hálószobás, új építésű lakás
20,3 M Ft-ért eladó.
Érd.: 06-70/657-8536.
Az otthon érték. Az ingatlan üzlet.

Győrújbaráton, Lila-hegyen, Paperdő, 1.080 nm-es, művelésből kivont,
meredek zártkerti telken, kb. 30 nmes, tetőtér beépítéses, alápincézett
hétvégi ház, vezetékes vízzel, árammal, szerszámtárolóval, 20 db termő
gyümölcsfával eladó. Ár: 4,5 M Ft.
Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Szabadhegyen, társasház II.
szintjén, nettó 65,2 nm-es, erkélyes,
nappali és hálószobás, nagy konyha-étkezős, egyedi fűtéses, csendes
és világos, jó állapotú, tehermentes,
klimatizált, alacsony rezsijű tetőtéri lakás, saját tárolóval eladó. Ár:
26,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Sárás I-en, 50 nm-es tégla
ház, 16 nm fedett terasszal eladó.
A telek 434 nm, parkosított, faházzal, fúrt kúttal, automata öntözőrendszerrel, ipari árammal ellátott. A fűtést modern gázkonvektor
és infrapanel szolgáltatja, a meleg
vizet villanybojler és szabadtéri víz-

ELADOM
VAGY KIADOM

INGATLANÁT!

Eladná
ingatlanát,
de nem tudja
mennyit ér?

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

MI INGYENESEN
FELBECSÜLJÜK
AZ ÉRTÉKÉT!

Hívjon!

HÍVJON BIZALOMMAL!

Várszegi
Tamás

(megbízás esetén)

Németh Adrienn
irodavezető

06-70/488-97-17

9030 Győr, Verseny u. 32.

Tel.: 06-20/428-4477

Bükön tulajdonostól eladó, jó állapotú, 76 nm-es, társasházi, 2 szobás lakás 13,9 millió Ft-ért. Tel.:
06-30/298-4499.

KIADÓ INGATLAN
Győrben, 45 nm-es, gépesített, új
lakás, gázfűtéssel, parkolóval kiadó.
0670/387-9165.
Győrben, 54 nm-es, kétszobás, új építésű lakás garázzsal, tárolóval szeptembertől kiadó. 0670/360-4231.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET
REDÕNY-AKCIÓK
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny,
napellenzõk, harmonikaajtók,
szúnyoghálók szerelése, javítása.
Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.

Tel.: 06-30/994-2258.

RUHASZERVIZ, GYORSVARRODA

MÉRETRE ALAKÍTÁS,
JAVÍTÁS
barátságos áron,
1-2 napos határidővel.
Győr, Bartók B. u. 1.

GRÁNIT, MŰKŐ SÍREMLÉK
MEGRENDELHETŐ
Továbbá rövid határidővel
vállalunk:
tisztítást, felújítást, fedlapcserét,
újralapozást, helyreállítást.
Munkáinkra garanciát vállalunk.
Több munka megrendelése
esetén kedvezmény.
Kérjen ingyenes ajánlatot!
Sándor László kőfaragó
06-30/612-3236

99050046

Bízza profikra ingatlanügyeit!

Győr frekventált részén, 15 lakásos társasház I. szintjén, 55 nm-es,
2 szobás, műanyag ablakos, szigetelt, házközponti fűtéses, tehermentes, gyorsan költözhető világos lakás,
kamrával, saját tárolóval, zárt udvari
parkolóval eladó. Ár: 18 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.

Befektetők figyelem! Bükön egy
5 egységes társasház, 4 lakással és
egy orvosi rendelővel (amiben hos�szú ideje bérlő van), 700 nm-es telekkel, tulajdonostól, piaci ár alatt eladó.
Tel.: 0630/929-2622.

99070079

Szabolcska Mihály utcában
4. emeleti, teljesen felújított
lakás eladó. Ár: 25,9 M Ft.
Érd.: 06-70/459-3010.

Győr-Ménfőcsanakon, 6 lakásos, szigetelt társasház I. szintjén, 61 nm-es,
erkélyes, nappali és 2 szobás, galériás, egyedi fűtéses téglalakás eladó.
Közös ktg. nincs! Ár: 25 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.

Gyenesdiáson, strand közelében, 3
hálószobás, új építésű, szerkezetkész
ház kis telekkel tulajdonostól eladó.
Tel.: 0630/929-2622.

96090005

G y őr- Ná d or v á ro s b a n ,
karnyújtásnyira a belvárostól, magasföldszinten
lévő, 130 m2-es, tágas,
szép lakás tárolóval, zárt,
udvari
kocsibeállóval
38 M Ft-ért eladó. Érd.:
06-70/372-0105.

Győr-Gyárvárosban, szigetelt társasház II. szintjén, 53 nm-es, 2 szobás,
erkélyes téglalakás, parkolási lehetőséggel eladó. Ár: 17,49 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.

98090089

Határozatlan bérleti-szerződéses,
nyugdíjasházi garzonomat 1,5-2 szobás, határozatlan bérleti-szerződésesre cserélném. 0630/236-6048.

tartály is biztosítja. Ár: 19,8 M Ft.
Tel.: 0620/428-4477.

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók stb. kedvezménnyel, garanciával, helyi szakembertől. Kérjen ingyenes árajánlatot! www.redonyosattila.hu. Érd.:
0630/235-0927, Horváth Attila.
Épületek elbontása szakszerűen, versenyképes áron, törmelék elszállítással! Földmunkálatok vállalása!
0670/905-3020.
Pala- és cseréptetők bontás nélküli
felújítása, tisztítása, impregnálása,
festése. Tel.: 0630/476-7838.
Nyílászárók passzítása, szigetelése, redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók készítése, javítása. Penészmentesítés.
0630/294-6022.
www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klímatelepítés, -forgalmazás. Mosógép, mosogatógép, hűtőjavítás. 0670/311-3387,
0696/421-517.
BÚTORKÉSZÍTÉS:
konyhabútor,
tolóajtós gardrób, kerti fatároló, polikarbonátos előtető készítés.
0620/597-9052.
Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! 0620/9262-060,
www.kadfenyezes.com.
Kúttisztítást, kútmélyítést, kútfertőtlenítést, kútásást és fakivágást vállalok. Pl.: fenyő/dió. 0630/951-0378.
Duguláselhárítás falbontás nélkül
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciával. 0670/233-0673.

Tûzifa KályhaKész
akció!
Tûzifa

99080005

ELADÓ INGATLAN

Sokorópátkán, 1.900 nm-es telken, eladó
egy 70 nm-es, 2,5 szobás, 2 fürdőszobás,
padlófűtéses, felújított parasztház.
Ár: 13,9 M Ft.
Érd.: +36-70/601-1010.
Foto: www.landhausungarn.com

99070083

Apró

Győrben vagy környékén építkezne?
Rendelkezik már telekkel, de nem
tudja, merre induljon? Megbízható,
prémium kategóriás, modern elrendezésű lakóházat ajánlok figyelmébe,
fűtéskész átadással, mesterház minősítéssel. Az ár telek nélkül értendő!
Ár: 25,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

15.000–
16.000 ft/m3

Készleten: aKác, cser,
tölgy, büKK, gyertyán

10 m3-tôl ingyenes házhoz szállítás!
Garantált mennyiség és minôség,
gyors kiszállítás hétvégén is!

Tel.: +36-70/587-7853
EUTR: AA6249157

bontóasztalokat, fateknőket, hagyatékot vásárolok. 0620/479-5287.

Tetőjavítást és kéményfelújítást
vállalok, A-tól Z-ig, garanciával!
0670/388-8816.

Figyelem, felvásárlás! Aug. 7., szerda, 9-14 óráig a Rába Hotel konferencia termében. Törtarany: 6.100
Ft/g-tól, fazonarany: 9.000 Ft/g-tól.
Régi karórák felhúzóstól az automatáig. Festmények, ezüsttárgyak,
Herendi, Zsolnay, borostyán. Arany-,
ezüst pénzérmék, tallérok, papírpénzek, képeslapok. 0620/429-6122.
www.deakfernczgaleria.hu.

Palatetők átfedése bontás nélkül, tetőfedés. tetőjavítás, bádogos munkák.
0630/981-7047.

Keveset használt elektromos fűnyírók eladók: 5.000 Ft/db. Tel.:
0620/473-4500.

Mosógépek, Hűtőgépek, Mikrosütők,
Varrógépek javítása garanciával!
0670/240-4204.

Lomtalanítást vállalok padlástól pincéig, eltakarítom lim-lomját! Hívjon
bizalommal! 0670/707-5812.
Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fakivágás, gyökérkivétel, metszés, bozótirtás, kertfenntartás!
0630/403-6810, 0696/826-322.
Ács! Tetőfedés, cserepeslemezezés,
csatornázás, karbantartás, bármilyen anyagból. Garanciával. Tel.:
0670/632-8401.
Gipszkartonozási munkák: álmennyezetek, szerelt falak, tetőterek, festés,
tapétázás. 0670/434-0125.
Nyílászáró, redőny, szúnyogháló. 20%
kedvezmény augusztus 31-ig! Ingyenes felmérés! Tel.: 0620/481-8124.
Tetőfedő, bádogos munka, új tetők
készítése, tetőáthajtás, Lindab tetők,
cserepes tetők készítése, ereszcsatornázás, lécátpakolás anyagbeszerzéssel is, kedvezményes áron. 0670/2932474, 0670/585-7130.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező,
Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 0670/593-2232,
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

ÜDÜLÉS/UTAZÁS
Hajdúszoboszlói nyárutó félpanzióval 15.900 Ft/3 éj, 24.500 Ft/7
éj. www.frankvendeghaz.hu, T.:
0630/977-6495.

VEGYES/RÉGISÉG
2000 db bontott jó minőségű tégla
eladó. 0630/351-0214.
Talpra szerelt szarvas agancs, trófeák
eladók. Tel.: 0620/473-7048.
Dunnákat, párnákat 27.500 Ft/kg-ig,

TÁRSKERESÉS
50-es férfi diszkrét kapcsolatot keres.
0630/787-9964, 0630/885-7439.
Hetvenes özvegy Hölgy, fiatalos megbízható társát keresi. Tel.:
0670/286-2017.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
0670/669-7777.

ÁLLÁST KÍNÁL
Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett munkaviszonyt, kiemelt bérezést, bérelőleget, ingyenes szállást, munkába járást biztosítunk.
Betanított dolgozó és targoncás
ajánlatainkból válogathatsz Győr
és Kecskemét környékén. Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS,
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most!
0670/639-9920 (JOBmotive Kft.).
Kamionsofőrt felveszünk belföldi
fuvarozásra. Érdeklődni: Pro-Money
Kft. 0620/974-9358.
Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari munkakörökbe keresünk hegesztő, lakatos, gépi forgácsoló- CNCgépkezelő, szerszámkészítő, gépbeállító, darukezelő, nehézgépkezelő és konténerező sofőr dolgozókat
Győr és Kecskemét környéki munkára. Versenyképes fizetést, juttatásokat, szállást, munkába járást,
hazautazási támogatást, bérelőleget biztosítunk. Jelentkezz most!
0670/415-9021 (JOBmotive Kft.).
CNC forgácsolók és betanított gépkezelők jelentkezését várjuk hos�szú távra, kiemelt bérezéssel és
béren felüli juttatással. Önéletrajz:
szakmunka01@gmail.com,
0670/633-0463
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Gépjárműflotta bővülés miatt C+E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező

gépjárművezetőket keresünk
magyarországi ömlesztett takarmányszállításra Győr és környékén,
teljes egészében visszatérős, nem bent alvós fuvarfeladatokra!
311003

Azonnali kezdéssel!

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

Győri élelmiszeripari cég

Jelentkezni:
+36-22-522-230-es telefonszámon.

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐT
B, C JOGOSÍTVÁNNYAL

99070010

•
•
•
•

TOVÁBBÁ GÉPKOCSIKÍSÉRŐT
AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZ.
Kiemelt jövedelem
Stabil háttér
Vidékieknek bejárás-hozzájárulás: 100%
Munkavégzés hétfőtől péntekig napi 8 óra

Érdeklődni munkaidőben: Venist Kft. 06-96/510-023 és 06-70/882-0339

www.nijhof-wassink.com

SOKAT LÓGSZ A TELEFONON?

A SIKERES MUNKTÁRSUNK:

MUNKAHELYED UNALMAS,
ÉS HIÁNYOZNAK A KIHÍVÁSOK?

AKKOR PONT TÉGED
VÁRUNK BŐVÜLŐ
REKLÁMÉRTÉKESÍTÉSI
CSAPATUNKBA

REKLÁMREFERENS
MUNKAKÖRBE!

• felkészült, mert egy személyes találkozó alkalmával számos kérdésre kell válaszolnia,
• meggyőző, mert maximálisan hisz a szolgáltatásainkban,
• kommunikatív, hiszen rengeteg Ügyféllel kell
beszélnie,
• kellő önbizalommal rendelkezik, és fel
tudja dolgozni, hogy a munkában nemcsak
sikerek léteznek,
• határozott, mert a lendületes beszélgetésekhez és az értékesítési folyamat sikeres
lezárásához folyamatosan kézben kell
tartania az irányítást,
• megérti az Ügyfél szubjektív igényeit, és tud
is rá figyelni,
• szorgalmas, mert a sikert csak kitartó,
rendszeres munkával lehet elérni.

AMI BIZTOS
TETSZENI FOG:

• Családias munkakörnyezet
• Felkészítés és folyamatos
képzés
• Alapfizetés + eredményorientált prémium
• Rugalmas időbeosztás

Változatos, mozgalmas,
önálló munkakör.

JELENTKEZZ!

99080014

Fényképes önéletrajzodat
az info@arrabonamedia.hu
e-mail címen várjuk!

gyere el nyílt napunkra
és tedd fel kérdéseidet,
vagy jelentkezz!

99080004

SZERETSZ PÖRÖGNI, INTÉZKEDNI?

Az Arrabonamédia reklámkampányok létrehozásával, megjelenítésével foglalkozik online felületekenés írott médiában Győrben,
megyénkben, a régióban és Magyarország
teljes területén.

ÁLLÁST KERESEL, DE NEM SZERETNÉL
EGÉSZ NAP IRODÁBAN ÜLNI?

Fémipari munkát keresel?
érdekel Finnország?
Cafe Frei-Győr Plaza, Vasvári P. utca 1/a,
2019. Augusztus 05. 10.00-16.00
INFO: +36709454788, +36702796544, munka@karmagroup.fi

Szeretnél jobb munkát,
több fizetést?

98040104
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A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
megőrzésében.
Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Győr, Árpád út 75.
+36-70/388-0598
www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

Bádogos Szaküzlet
ELKÖLTÖZTÜNK!

99070058

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

AKCIÓ!
A készlet erejéig!

Színes trapézlemez
0,7 mm vastag

1.400 Ft

br.:
/m2
CSEREPES LEMEZ

német alapanyagból, matt 0,45
nettó: 1.378 Ft
99080007

(bruttó: 1.750 Ft)

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!
T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó: 1.378 Ft /m2
(bruttó 1.750 Ft/m2)

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

Palatetők bontás nélküli felújítása.
CSALÁDI HÁZAK HŐSZIGETELÉSE, SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS!
99080012

FATECHNIKA SZERSZÁMBOLT

Holz & Metal Kft. • Győr, Fehérvári út 80.
(ÉPFU irodaház aljában, a tekéző mellett, kiváló parkolási lehetőséggel)

BS 128 HDR fémfűrészgép
Bruttó akciós ár: 169.900 Ft
Most ajándék 3 db fűrészlappal
Nyitva: h.-p. 8-1630, szo. 8-12 h.• Tel.: +36-96/416-160
Mobil: +36-30/638-9928 • www.holzmetal.hu • info@holzmetal.hu

