
G yő r  é s  kö r z e t e  2019.  novemb er 1. ,  XXII/44.
A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

99110005

99030009

MINŐSÉGI MŰANYAG  
NYÍLÁSZÁRÓK

NOVEMBERBEN -20% 
minden szolgáltatásunk árából!

Vállalunk: 
mosást, szárítást, vasalást, 
takarítást, szőnyegtisztítást

Magánszemélyek és cégek 
(szállodák, éttermek, panziók, 

társasházak) részére.  
Ki- és beszállítást vállalunk! 

Győr, Árpád u. 53. • 06-30/458-7765 
antikbarbara73@gmail.com

99110001

INTUITIV OTTHON  
A FIGYELMES ÉS GONDOSKODÓ SMART HOME MEGOLDÁS

Egyszerűen használható, 
energiatakarékos  
okos otthon funkciók!

Ingyenesen letölthető  
iOS és Android alkalmazás,  
Android eszközön  
futtatható otthonvezérlő.  
Nincs szüksége drága  
home boksz eszközre,  
helyette használja  
saját tabletjét, vagy  
mobiltelefonját.

Részletekért látogasson el  
honlapunkra:  
www.intuitivehome.hu

99110018

Megjelent  
az őszi
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9011 Győr, Egysori út 1.  •  06-20/9-566-303

99100065

ALUMÍNIUM  
REDŐNYÖK  
RAKTÁRRÓL, TÖBBFÉLE SZÍNBEN

Rába-Ablak Kft.
INGYENES, HELYSZÍNI FELMÉRÉS 

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

 

 
                                

LIBANAPOK – LIBALAKOMA – ÚJBOR KÓSTOLÓ 
2018. OKTÓBER 26 - NOVEMBER VÉGÉIG 

/November 08 - 09 - 10 - 11-én  
11-22 óra között tartunk nyitva/ 

Különleges libaételekkel, libalakomákkal, újborokkal 
és kiemelt akciós ajánlatokkal várjuk Önöket! 

 
(A libanapi ajánlatok a készlet erejéig érvényesek) 

 
 

 

Minden liba főétel mellé 

AJÁNDÉK 1dl ÚJBOR 
Asztalfoglalás +36 96/543-730 

 
                                                        
 

SZÉP KÁRTYÁVAL 10% KEDVEZMÉNNYEL 
Fizesse éttermi fogyasztását SZÉP kártyával! 

Hétköznapokon 10% kedvezményt adunk a helyben 
fogyasztott A’la Carte étel és ital árakból. 

 

- Vendéglátás 
- Szabadidő 

- Szállás 
 

 

Élvezze vendégszeretetünket 
és jó hírű konyhánk házias ízeit. 

Mindig örömmel és  
felkészülten várjuk! 

 

NYITVA: 

H-Cs: 11:30-21:00 
P-Sz: 11:30-21:30 
V: 11:00-16:00 

ERZSÉBETEK /nov. 19./, KATALINOK /nov.25/ 
Virággal és az étel árakból 50% kedvezménnyel 

köszöntjük az ünnepelteket.  
Lepje meg szeretteit névnapján! 

 

Hétköznapi akciók délidőben, 11-15 óráig  
10% árkedvezménnyel: 

 

Püspök lakomája bőségtál (2 főre) 
Kemencés, nyeles libacomb 

CSALÁDI, CÉGES ÜNNEPSÉGEKRE,  
KARÁCSONYRA, SZILVESZTERRE  

HIDEGTÁL, HÚSOSTÁL ELŐRENDELÉST FELVESZÜNK 
Bízza az ételek elkészítését ránk és töltsön több időt 

szeretteivel! 
Rendeljen elvitelre házias ételeket! 

Halászlé rendelést az ünnepekre felveszünk! 
Év végi nyitvatartás: 

Dec. 24. 11:00-13:00 (csak elvitel), Dec. 25-26. ZÁRVA 
Dec. 27-30-ig normál nyitva tartás 

Dec. 31. 11:00-16:00. Jan. 01. 11:00-16:00  
De 

 
 

ÉV VÉGI RENDEZVÉNYEK/ CÉGES PARTIK  
Céges bankettek; családi, baráti rendezvények 

lebonyolítását vállaljuk létszámfüggő kedvezménnyel! 
Hogyan szeretné? Szolidan, elegánsan, borkostolóval, 

zenével, karaoke-val? Mi megoldást kínálunk!  

 

9081 Győrújbarát, István utca 21., www.aranypatkofogado.hu 
Tel: +36 96/543-730 aranypatkofogado@gmail.com 

99110017

Tûzifa akció!
Fafajták: akác, bükk, tölgy, gyertyán, cser

Hosszméret: 25 cm, 33 cm, 50 cm
Rendelje megbízható 

forrásból!
ömlesztett m3 
14.000 Ft-tól
Kiszállítás billencs 

teherautóval történik!
Ugyanitt szén és méterfa kapható!

Németh Tamás 
06-70/357-5830

2001-től a piacon! EUTR: AA 6027308

99110011

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

Egy olyan témával foglalkozunk, ami nagy általá-
nosságban a baleseteket előidéző járművezetői ma-
gatartások okaira fókuszál. Mint vélhetően minden 
közlekedő számára közismert, az elmúlt időszakban 
kiemelkedően magas a halálos kimenetelű közúti 
balesetek száma. A rendőrség közlekedés-biztonsági 
vörös kóddal hívja fel a figyelmet a történtekre vonat-
kozóan. 2019. január 1-jétől október 16-ig már 396-an 
vesztették életüket az útjainkon. Szeptemberben 60-
an, októberben pedig ez idáig több mint 40-en. A szá-
mok borzalmasak és elgondolkodtatóak. A balesetek 
nem csupán megtörténnek, hanem azokat okozzák. 
Nagyon ritka az, amikor egy baleset előidézőjeként  
a jármű műszaki állapota vagy meghibásodása vonha-
tó felelősségre. A legnagyobb probléma az emberek 
türelmetlensége, agresszivitása és a tolerancia hiánya, 
ami jellemzően általános társadalmi problémának 
is betudható. Mindennapi viselkedésünknek sokféle 
mozgatórugója lehet. Vannak ezek között olyanok, 
amelyek a személyiség mélyéből erednek és vannak 
olyanok, amelyeket a divat szül. Az ember működésé-
nek legmélyén a személyiség jellemzői rejtőznek. Az 
alapokat a felmenőinktől, mindenek előtt a szüleinktől 
kapjuk. A gének által örökített jegyek nagyon fonto-
sak, de ezek mellett ott vannak azok a sajátosságaink 
is, amelyek kizárólag minket jellemeznek. Ez utóbbiak 
a környezetbe való beilleszkedésünk, a szocializációnk 
folyamatában épülnek a személyiségünkbe. Tehát 
örökölt és tanult vonások együttese adja a személyi-
ségünk egyszervolt sajátosságait. A személyiségben 
örökletesen jelen lévő hajlamra hatással van a szülői 
példa, mint követendő minta, és ez a gyerek viselke-
désében – vagyis cselekedeteiben – az erőszakosság-

ban jelenik meg. Képzeljük el a következő szituációt, 
amit közvetve vagy közvetlenül de minden bizonyára 
már megéltünk: autópályán a belső sávba sorolunk, 
hogy a külső sávban, lassabban közlekedő mellett el-
haladjunk. Ilyenkor több dolgot figyelembe veszünk. 
Út, látási és forgalmi viszonyok, valamint a megenge-
dett legnagyobb sebesség betartását. Aztán egyszer 
csak a visszapillantó tükörben feltűnik, hogy valaki  
a nyakunkban és fényszóróját esetlenül villogtatja. Ő 
az, akit nem érdekel más, nem fogad el másokat, fel-
sőbbrendűség érzés vezérli, netán még önbizalom 
hiányos is. A tipikus agresszív vezető. Ilyenkor igyek-
szünk eltávolodni a rendbontó, szabálytalankodó jár-
művezető közeléből és mielőbb vissza akarunk térni a 
külső sávba. Ha nem így érzünk és cselekszünk, akkor 
csak tetőzzük a bajt. Pl.: ráfékezünk, hátsó ködlámpát 
kapcsolunk, stb. Ha így cselekszünk, vagyis a szituáció 
haragot vált ki belőlünk, csatlakoztunk az ag-
resszív járművezetők táborához. Sajnos szám-
talan ilyen és ehhez hasonló szituációt lehetne 
még idézni. Pedig az utakon nincs szegény és 
gazdag, gyenge és erős. Némiképp már devi-
áns azon személyek viselkedése, akik az utakon 
agresszívek és folyton felsőbbrendűség érzetű-
ek. Bár ez a viselkedésforma minden korban és 
társadalomban megtalálható, de mindegyiknél 
mást és mást jelent. A gyarmatosítás korában  
az a felfogás élt, hogy a bennszülöttek a vadak, 
a deviánsok, akik félúton vannak ember és állat 
között fejlődésüket tekintve. A humanizmus 
megjelenésével a 19.század második felétől ter-
jedt el az a nézet, hogy minden ember bőrszíné-
től, antropológiai sajátosságaitól, életmódjától 

függetlenül ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkezik. 
Napjainkban a deviancia azt jelenti, hogy az aktuáli-
san érvényes jogi és erkölcsi normáktól való eltérés ez  
a magatartási forma. Ne feledjük, gyermekeink, illet-
ve a friss jogsival rendelkezők számára a legnagyobb 
példaképek mi szülők és a közlekedő társadalom tag-
jai vagyunk. Legyünk türelmesek, hisz csak így tudjuk 
vállalni a nehézségeket és tudunk úrrá lenni a kényel-
metlenségeken. Fontos, hogy a zavaró, idegesítő vagy 
elfogadhatatlan körülményeket elnézzük más szemé-
ben vagy dologban anélkül, hogy megpróbálnánk 
megváltoztatni. Ha ezeken a mindennapjainkban sem 
tudunk úrrá lenni, akkor nagyon nehéz elvárni azt  
a közlekedési kultúrát, ami a biztonságot előtérbe he-
lyező, udvarias, partnerségre törekvő, környezettuda-
tos, toleráns közlekedési magatartásformák, viselke-
dési minták és attitűdök összessége.

Erdős Vilmos közlEkEdési és munkaVédElmi 
szakértő tanácsai



32019. november 1.

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
09

00
02

Visszavonásig!
ŐSZI AKCIÓ

99110015

...egyszerűtől a luxusig...

AJTÓ - ABLAK - PARKETTA

info@arcadehome.hu • www.panoramaablak.hu /      GyorArcadeHome • +3630/7503361, +3696/204-391

Győr, Rákóczi F. u. 67. (Árkád mellett) 

• Műanyag ablakok, bejárati ajtók  
50% kedvezménnyel

• Dekorfóliás beltéri ajtók  
már 37.500 Ft/db-tól

• Laminált parketták  
ajándék szegélyléccel és alátétfóliával 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS, 
BEÉPÍTÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL Az akció dec. 31-ig tart.

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

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

99100064

Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket!

99110008

Az akció 2019.11.30-ig  
tart.

EzEk a lEgjobb  
autógumik az idén

A közelgő fagyos időszakra nem árt idő-
ben felkészülniük az autósoknak. Az auto 
Motor und Sport évről évre a szezon előtt 
mindig elkészíti a nagy téligumitesztjeit, 
és nincs ez másképp idén sem. A német 
lap munkatársai első körben a 215/55 
R17-es méretkategória aktuális kínálatát 
vetették alá nyúzópróbának, mégpedig oly 
módon, hogy a gumikat az egyik legnép-
szerűbb új autóra, a Volkswagen T-Rocra 
szerelték fel. A többek közt havas, nedves 
és száraz körülmények mellett is alaposan 
letesztelt téligumik közül a továbbfejlesz-
tett Goodyear ultragrip performance plus 
teljesített a legjobban, vagyis az Auto Mo-
tor und Sportszerint 2019-ben az említett 
méretben ez a legjobb választás. Ez az 
abroncs 8,9 pontot zsebelt be. A képzelet-
beli ezüstérem a 8,8 pontos Bridgestone 
blizzak lM005-nek jár, a dobogó har-
madik fokára pedig a 8,3 pontot kapott 
Vredestein Wintrac pro kerülhet. Ezután 
a tavalyi győztes Continental TS 850 P 
(8,1 pont), a Michelin Alpin 6 (7,9 pont), 
a Hankook icept evo2 (7,6 pont), a Falken 
Eurowinter HS01 (7,4 pont), illetve a 
Toyo Snowprox S954 (7,3 pont) követke-
zik a sorban. Az eddig felsorolt abroncsok 
nagyon jó, illetve jó minősítést kaptak, 
a következők viszont már csak kielégí-
tő teljesítményt nyújtottak: Pirelli Win-
ter Sottozero 3 (7 pont), Giti Winter W1 
(6,9 pont), Nokian WR Snowproof (6,2 
pont). Vannak, akik úgy ítélik meg, hogy 
nem érdemes félévente gumit cserélgetni, 
és egész évben ugyanazt a négy évszakos 
szettet használják. Számukra készült el 
az osztrák ARBÖ szervezet legfrissebb 
négyévszakosgumi-tesztje. A GTÜ és az 
ACE segítségével készített vizsgálat során 
arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan tel-
jesítenek a gyakorlatban a gyártók 205/60 
R16-os méretű abroncsai. A maximálisan 

megszerezhető 250 pontból 194 pontot 
szerzett a Continental allSeason Contact, 
amely ezzel a teszt abszolút győztese lett.  
A képzeletbeli ezüstérem a 186 pontos 
Fulda MultiControlnak, a bronz pedig a 184 
pontos goodyear Vector4Seasong 4g-nek 
jár. Ezután a következő gumik következnek  
a sorban: Michelin Crossclimate+ (183 
pont), Nokian Weatherproof (183 pont), 
Hankook Kinergy 4S 2 (182 pont), 
Bridgestone Weather Control (181 pont).  
Az egyetlen abroncs, ami jelentős le-
maradásban van az élmezőnyhöz ké-
pest, a Nexen Nexen Nblue 4Season: 
mindössze 162 pontot ért el. Téli kö-
rülmények mellett a Fulda, vizes úton 
a Continental, száraz aszfalton pedig  
a Michelin teljesített a legjobban. Összeha-
sonlításképpen: a referencia-nyárigumi-
nak használt Dunlop abroncs 136 pontot,  
az ugyancsak referenciának használt 
téligumi Continental pedig 197 pontot 
zsebelt be.

Most 50% kedvezMénnyel 
a Győri Szuperinfóban!*

*Az akció a 2019, november 30-ig feladott lakossági apróhirde-
tésekre vonatkozik Győr és Győr környéki lakosok részére. FIGyeleM!

Hirdetés szövege:

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

Győr, 2019.__.__. aláírás

Az akciós ár 1.905 Ft helyett 950 Ft/megjelenés. A hirdetés maximum 10 szó lehet. Más kedvezmény-
nyel nem vonható össze. A kupon csak egy apróhirdetés feladására használható fel, egy alkalomra.

 Állást keres

 Vegyes

 Társkeresés

 Eladó ingatlan

 Kisállat

 Kiadó ingatlan

 Autó/Jármű

 Egészség/Sport

kategória:
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99110013

KERSNER BÚTOR OUTLET

2019.11.08 -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

114.900 Ft helyett 39.900 Ft

Sevilla sarok 
+ puff

Kanapék

289.900 Ft helyett 129.900 Ft

269.900 Ft helyett 109.900 Ft

289.900 Ft helyett 129.900 Ft

39.900 Ft-tól

29.900 Ft-tól

Ágykeretek

374.900 Ft helyett 169.900 Ft

Fotelek

19.900 Ft-tól

Tobi sarok
ágyazható

194.900 Ft helyett 69.900 Ft

279.900 Ft helyett 99.900 Ft

279.900 Ft helyett 139.900 Ft

Saba 3-as 
kanapé

Kanapé
ágyneműtartós,  
ágyazható

119.900 Ft helyett 54.900 Ft
David sarok 
állítható fejtámlás

259.900 Ft helyett 99.900 Ft

Norma sarok
ágyazható

Lagos sarok
ágyazható, 
dönthető  
háttámlás

Josy U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

Josy U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

Kampen  
U-forma

Sevilla sarok

229.900 Ft helyett 79.900 Ft

259.900 Ft helyett 109.900 Ft

Genna sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

284.900 Ft helyett 99.900 Ft

Tilda sarok

Bella II.  
U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

349.900 Ft helyett 159.900 Ft

259.900 Ft helyett 119.900 Ft

Moric Kis  
sarkok

Prémium  
Kategóriás 
Franciaágyak

119.900 Ft-tól

289.900 Ft helyett 119.900 Ft

Papenburg  
U-forma
textilbőr
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Múlt heti játékunk nyertese: Páti Lóránt

játék

Megfejtését küldje be 2019.11.06-án 14 h-ig szerkesztőségünk címére levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)  
vagy e-mailben a gyor.rejtveny@szuperinfo.hu címre.

Megfejtésként küldjék be a két kép közötti 5 különbséget!

A helyes megfejtést beküldök között édességutalványt sorsolunk ki  
a Torta és Karamell (Győr) felajánlásából.

különbség kereső

A nyeremények a sorsolástól számított 1 hónapig vehetők át szerkesztőségünkben, átvétel hiányában újrasorsolásra kerülnek.

Könyvajánló
bödőcs Tibor:   

Meg se kínálTak
"Az elesett magyar vidék féltérdre emelkedik a kocsma pad-

lójáról, visszamászik a bárszékre, és mesélni kezd Gyön-
gyinek a pultnál. Elmeséli az életét. Elmondja, milyen volt 
dolgozni odakint, milyen lenni odalent, illetve hangosan 
gondolkodik, milyen is lehet odafent. Olyan-e, mint amit az 
államtitkáréknál látott, amikor ki kellett festeni a nappalit. 
Mert ha olyan a fent, az talán mégsem olyan jó.

Az elesett magyar vidék hősei nem vesztették el a derűt, és 
még szeretni is képesek. Milyen jó is egy utolsó utáni kocsonyát 
találni az ablaktáblák között, mikor már azt hittük, elfogyott! 
Milyen jó is az első nagyfröccs nyá-
ron, miután egész nap nem enge-
dett inni a főnök. Ugye, Gyöngyi? 
Figyelsz, Gyöngyi?

Bödőcs Tibor első regénye a ma-
gyar vidék iránt érzett rajongás, 
aggódás és szeretet műve. Ameny-
nyire nyomorult, annyira mulatsá-
gos. Hallod, Gyöngyi? Visszamász-
tam, és nézd, repülök!"

forrás: bookline.hu

Moziajánló
magyar vígjáték

Rendező: Bodzsár Márk

A vámpírok köztünk járnak! De aggodalomra semmi ok: a kémelhárítás tagjai már  
a nyomukban vannak, és a szokásos eszközökön kívül akár fokhagymát is bevetnek. 
70-es évek, Magyarország. A kubai forradalmat is megjárt Fábián elvtárs (Nagy Zsolt) 
hazalátogat, hogy megnyisson egy nagyszabású véradó mozgalmat, de valami nagyon 
nem stimmel vele. Az öreg harcos úgy néz ki, mint ha 30 éves lenne, laza stílusa meg 
egy vérvörös Mustangja van, és a nők döglenek az ágyban fáradhatatlan fenevad után. 
A kémelhárítás azonban felkészült a küzdelemre, és legjobb embereit állítja az ügy-
re. Mária (Walters Lili) kísérőként próbál a gyanús alak bizalmába férkőzni, és ahogy 

az álrandevúk egyre komolyabbra fordulnak, 
a törékeny kis nő úgy lesz egyre magabizto-
sabb: nemsokára elhiszi magáról, hogy több 
esze és nagyobb ereje van, mint az őt dróton 
rángató férfiaknak. Eközben a pasija, Laci 
(Nagy Ervin), a megfigyelés, lehallgatás és kö-
zelharc mestere a háttérből figyel, és amikor 
épp nem a féltékenységtől őrjöng, akkor olyat 
csinál, ami pont nem az erőssége: gondolko-
dik. Vajon mi lehet az örökifjú elvtárs titka, aki 
csatos üvegből sűrű piros levet szopogat, és 
sóvárogva méregeti az elvtársnők finoman ívelt 
nyakát? A kémek, titkos ügynökök, besúgók, 
szélhámosok, régi és új harcostársak mindenre 

fel voltak készülve, de erre nincs kiképzés

Bemutató: 2019. október 31. 
Játékidő: 95 perc

forrás: mozipremierek.hu

Drakulics elvtárs
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Győr-Ménfőcsanakon 1115 nm-es tel-
ken,  kb. 85 nm-es, 2 nagy szobás, külön 
konyhás és étkezős, tégla építésű csa-
ládi 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 nappali 
és a földszinti helyiségek melegéről épí-
tett 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, terasszal, 
konyhával, hálófülkével, fürdőszo-
bával, kerti tárolóval, vezetékes víz-
zel, villannyal, ásott kúttal eladó.  Ár:  
9,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Szigetben 500 nm-es telken, két-
szintes, alápincézett, kb. 200 nm lakóte-
rű, nappali és 4 szobás, konyha-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.

Napkollektoros csodapanel! Győr-
Gyárváros központjában, liftes házban 
első emeleti, igényesen felújított, két-
szobás lakás zárt udvarban, felszíni par-
kolókkal eladó. 0670/509-4952.

Győrújbaráton borospince elején, Málé 
völgyben köves parkolóval, helyrajzi 
számmal. 0620/955-7969.

VEGYES/RÉGISÉG
Gitár, kamasznak való, eladó: 2000 Ft. 
Győr. 0630/973-5436.

Készpénzért veszek bakelit lemeze-
ket, diafilmeket, diavetítőt, kárpótlá-
si jegyeket. 0630/194-9356.

Eladó Pápán, 500-as új szalagfűrész-
gép 2,2 kW-os villanymotorral, 380 
V-os frekvenciaváltóval üzemeltethe-
tő, ár: 340.000 Ft, valamint villanymo-
torok 5,4 kW-os 380 V-os 960-as fordu-
lat, ár: 25.000 Ft, 1,5 kW-os 380 V-os 
2800-as fordulattal ár: 18.000 Ft, vala-
mint export minőségű tölgyfa burkolat  
8.000 Ft/m2. Tel: 0630/906-6188.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

gatógép, hűtőjavítás. 0670/311-3387, 
0696/421-517.

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

"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, hétvégén is, 
garanciával. 0670/233-0673.

Lomtalanítást vállalok padlástól pincé-
ig, eltakarítom lim-lomját! Hívjon biza-
lommal! 0670/707-5812.

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

Tetőfedő, bádogos, ácsmunka, hunga-
rocell szigetelés, zsindelyezés, lindab 
lemeztető készítés kedvezményes áron 
4000 Ft/m2. 0670/354-1897.

REDŐNYJÁRAT Győrben és környékén. 
Redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók 
engedménnyel. Hérics: 06-30/204-0-
205, 06-96/245-064 www.hericsredony.
hu

Akciósan novemberben, decemberben 
ács és tetőfedő bádogos munkát, pala-
tető bontást, felújítást vállalok. Saját 
anyagból dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/. +3670/235-6468.

Családi házak, lakások komplett fel-
újítása! Festés, burkolás, kőműves-
munkák, víz- és villanyszerelés. Érd.: 
+36-30/872-0564.

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

Tetőfedő, bádogos ács munkákat vál-
lalunk rövid határidővel, garanciával. 
Kiszállás ingyenes! www.architect-
construct.hu 0670/297-6085.

Nyílászárók, Redőnyök, szúnyoghálók 
novemberben 50% kedvezménnyel, 
nyugdíjasoknak +10%. 0620/500-8185.

Tetőfedő mester vállal bádogos-ács-
munkát. Cseréplemez átrakás, cse-
rép lécezés, csatorna csere. Kisebb 
tetőjavítás anyaggal együtt is. Fel-
mérés ingyenes. Azonnali kezdéssel. 
0620/925-3686.

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! 
+3620/994-0483.

Víz-, gáz-, központifűtés és gázkészülék 
szerelése, javítása, karbantartása. Tel: 
0670/221-7741.

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

Sövényvágás, fakivágás, gyökérkivé-
tel, faültetés, kertásás, rotálás, famet-
szés, bozótirtás. 0630/403-6810, 
0696/826-322.

Kémények felújítása! 0630/274-3864.

Redőnyjavítást vállalok. Érd.: 
0620/965-6515 Zsugonics.

Kisebb kőműves munkákat vállalunk. 
0630/274-3864.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/593-2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

TÁRSKERESÉS
26 éves férfi ismerkedés céljá-
ból hölgyek jelentkezését várja. 
0630/531-4087.

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

Campturism sátras utánfutó 2021-ig 
műszakival eladó, vásározó jól hasz-
nálhatná. 0620/955-7969.

Országos autófelvásárlás, kortól, már-
kától függetlenül. Kérem, hívjon biza-
lommal a hét minden napján. Jakab 
József 0620/435-0383.

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

MEZŐGAZDASÁG/TERMÉNY
MOGYORÓ VÁSÁR termelőtől kis és 
nagy tételben vegyszermentes gaz-
daságból. Kiszállítás megoldható. 
0670/203-4398.

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!  
06-70/415-9021 (JOBmotive Kft.).

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett 
munkaviszonyt, kiemelt bérezést, bér-
előleget, ingyenes szállást, munkába 
járást biztosítunk. Betanított dolgozó 
és targoncás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét környékén. 
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS, 
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most! 
06-70/639-9920 (JOBmotive Kft.).

Europethrob média területi képvise-
lőt keres 300-600 euró heti jutalék-
kal. Önéletrajzot: info@europethrob.eu

STATEK Kft. Győr és környékére állan-
dó és alkalmi lakossági adatgyűjté-
seihez, kötetlen munkaidőben, meg-
bízható munkatársakat keres. Gép-
jármű használata előnyt jelent! Tel.: 
06-30/602-56-19.

ÁLLÁST KERES
Sok szabadidővel rendelkező nyugdíjas 
hölgy idősfelügyeletet vállalna Győr-
Belvárosban. Tel.: 0630/480-0148.

Fiatalos nyugdíjas férfi gépiparival, 
jogsival, vagyonőrivel részmunkaidős 
állást keres. bakony51@gmail.com

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)

99110014

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győr-Gyárvárosban 2 szo-
bás, erkélyes lakás eladó! 
Ár: 20.500.000 Ft. Érd.: 
06-70/660-5718.

G y ő r - A d y v á r o s b a n  
53 m2-es, teljesen felújí-
tott, 2. emeleti, 2 szo-
ba-hallos lakás eladó!  
Ár: 21.900.000 Ft. Érd.: 
06-70/338-6708.

Győr-Marcalvárosban 
társasházi lakás eladó. 
Ár: 21.500.000 Ft. Érd.:  
06-70/372-0103.

Sürgősen eladó Győr-Mar-
calvárosban egy 53 m2-es, 
jó állapotú, 8. emeleti, 
panorámás panellakás! 
Irányár: 18.900.000 Ft. 
Érd.: 06-70/488-9715.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

Bízza profikra ingatlanügyeit!
Az otthon érték. Az ingatlan 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 anyagbeszámítással, 
kézi-, gépi erővel, törmelék elszállítás-
sal! 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-

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
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

99110019

EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS
Konyhák, gardróbok, előszobák

10% kedvezménnyel
november 30-ig.

Hívjon! 06-20/597-9052

99110020

99110004
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A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

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

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
10

00
46

Győrbe keresünk szerkezet
lakatosokat, szerszámkészítő
lakatosokat, CO hegesztőket,
targoncavezetőket, betanított
csiszolókat, autószerelőket,

vasúti jármű szerelőket,
mezőgazdasági gépszerelőket,

villanyszerelőket, kovács
szakmunkásokat, férfi
betanított munkásokat!
Hosszú távú folyamatos

munkavégzés! Szállás, utazás
biztosítva. Érd.: 8-16 óráig.

Tel.: 20/440-8355, Nivella Kft.

99110003

Könnyen megtanulható kötészeti, 
csomagolási feladatok

Minőségi termékek

Rendezett, tiszta környezet

u 

u

u
• Kiszámítható munkarend; 2 vagy 3 műszakos munkavégzés
• Alapbér + teljesítményprémium
• Műszakpótlék (14:00-22:00: 30 %, 22:00 – 06:00: 50 %)
• Cafeteria, multifunkció-bónusz , hűségjutalom
• Ingyenes vállalati járat Győrből
• Dolgozói ajánlás program

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

99100062

9086  Töltéstava I 06 96 548 247
personal@wireg.com | www.wireg.com

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.

KÖZÚTI JÁRMŰELLENŐR
munkakörbe munkatársat keres határozatlan idejű munkaszerződéssel

A munkavégzés helyszíne: Vámosszabadi mérőállomás

A poZícIóT bETÖLTŐ sZEMéLyRE AZ ALÁbbI fELAdAToK vÁRNAK:
•  tehergépjárművek össztömegének, 

tengelyterhelésének és méreteinek 
ellenőrzése;

•   útvonalengedély kiadása;

•   pénzbeszedés-pénzkezelés;
•   HU-GO viszonylati jegy értékesítés;
•   egyéb adminisztratív feladatok;
•   12 órás munkavégzés.

A MuNKAKÖR bETÖLTéséhEZ sZüKségEs fELTéTELEK:
• érettségi
• büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány
• „B” kategóriás jogosítvány (melyet használ is)

AZ ELbíRÁLÁsNÁL ELŐNyT JELENT:
• speciális szakmai ismeret (valuta pénztárosi és/vagy speditőr gyakorlat)
• nyelvismeret
• önálló munkavégzés
A munkakör betöltésének kezdete: 2019. november 15.
Jelentkezési határidő: 2019. november 10.

Önéletrajzokat a következő e-mail címre kérjük küldeni: pfeiffer.gergo@kozut.hu

99100063

Szeretnél jobb munkát,
több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

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 post

Győr-Moson-sopron megyei
Békéltető testület

9021 Győr, Szent István u. 10/a
9001 Győr, Pf. 673

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.huI M P r e s s z U M

Hirdetésfelvétel:
96/310-991
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FÉSZEK CSILLÁR • Tel.: 96/338-782 • 20/444-2869 • 20/365-5814

FÉSZEK ÁRUHÁZ,
Győr, Mészáros L. u. 1. Nyitva: h.-p. 8-17, szo. 8-13 h

VÁSÁRCSARNOK sátor,
Győr, Herman O. u. 25. Nyitva: k., cs. 8-13 h, sze.-p. 8-14 h, szo. 7-12.30 h

A
z akció a készlet erejéig érvényes.

HAGYOMÁNYOS  
ÉS LED LÁMPÁK IS  
SZINTE FÉLÁRON! 

www.lampafeny.hu
FÉNYSZÁMÍTÁS IS  

+ TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

Takarékos izzó szaküzlet
Fészek Csillár

99110010

SMART TERMÉKEK 

KARÁCSONYI VILÁGÍTÁS 

AKCIÓBAN!!!

99110012

JELMEZ VÁSÁR!
FARSANGI

JANUÁR 13-TÓL

MÁRCIUS 03-TÓL

MINDEN
HASZNÁLT TERMÉK

FEBR. 27-TÓL

KIÁRUSÍTÁS!
SZEZON VÉGI-70%

TELJES ÁRUCSERE

NOVEMBER 10.
PÉNTEK, 9 ÓRA
TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL!

NYITÁS:

590 FT
/DB

NYITÁS:

MÁRC. 01.PÉNTEK
9 ÓRA

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

TAVASZI ÁRUCSERE!
NŐI HOSSZÚ
UJJÚ FELSŐ

CSAK

A KÉSZLET EREJÉIG

-70%
MINDEN

HASZNÁLT
TERMÉK

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS!
FEBRUÁR 23-TÓL

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

MÁRC. 02.
TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

ÁRUCSERE MIATT
FEBR. 28. - MÁRC. 01. ZÁRVA

NYITÁS:
PÉNTEK
9 ÓRA

590 FT
/DB

NŐI HOSSZÚ
UJJÚ FELSŐ

CSAK

A KÉSZLET EREJÉIG

NYITÁS:

NOV. 16.
PÉNTEK
9 ÓRA

TELJES ÁRUCSERE!

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS!
AUG. 24. - SZEPT. 04

-70%
MINDEN

A KÉSZLET EREJÉIG

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

HASZNÁLT
RUHA

TÁSKA, CIPŐ

MINDEN
HASZNÁLT
TERMÉK A KÉSZLET EREJÉIG

-70%

OKTÓBER 29-TŐL

ÁRUCSERE ELŐTTI
AKCIÓ!

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL!

FARSANGI
JANUÁR 18-TÓL

JELMEZ VÁSÁR!

NŐI ÉS FÉRFI KÖTÖTT PULÓVEREK

JANUÁR 18., PÉNTEKTŐL!

TELJES CSERE

PAPUCSOK, GYEREKCIPŐK
GYEREKDZSEKIK

FEBRUÁR 22-26.

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS!

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

NŐI ÉS FÉRFI PÓLÓK, PULÓVEREK

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!
MEGNYITOTTUNK

TÁSKÁK, CIPŐK
SPORTRUHÁK, NADRÁGOK

JÚNIUS 11-15 (K-Szo)

A HÉT AKCIÓJA!

2000 FT FELETTI  
VÁSÁRLÁSKOR

AJÁNDÉK 
VÉKONY SÁL!

NYÁRI PÓLÓK, FÜRDŐRUHÁK, HALÁSZ ÉS RÖVIDNADRÁGOK,
NŐI RUHÁK, TUNIKÁK, TÁSKÁK, CIPŐK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

TELJES ÁRUCSERE MIATT
NOV 07  ZÁRVA!
NYITÁS: NOVEMBER 08 PÉNTEK, 9 ÓRA TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL!

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

ÚJ ŐSZI ÁRUKÉSZLET!
BLÉZEREK, BŐRKABÁTOK, 
FARMERDZSEKIK, GYEREKRUHÁK!

ISKOLAKEZDÉSI 
AKCIÓ!

1 DB  VÁSÁRLÁSAKORGYEREKDZSEKI
1 DB  AJÁNDÉK!GYEREKRUHA

AUG. 21-től (Sze)

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG TART!

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: H-P: 9-18; Szo: 9-13, Tel.: 06-30/815-5521

MÁRC. 02.
TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

ÁRUCSERE MIATT
FEBR. 28. - MÁRC. 01. ZÁRVA

NYITÁS:
PÉNTEK
9 ÓRA

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

SZEZON VÉGI KIÁRUSÍTÁS!
AUG. 30-tól (P)

A MEGJELÖLT 
NYÁRI TERMÉKEKRE

-50% 
-70%

SZEPT. 06.
ŐSZI ÁRUKÉSZLETTEL!

ÁRUCSERE MIATT
SZEPT. 04-05. ZÁRVA!

NYITÁS:
PÉNTEK
9 ÓRA

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: H-P: 9-18; Szo: 9-13, Tel.: 06-30/815-5521

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

2000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN
BEVÁLTHATÓ OKT. 7. (HÉTFŐ)

NOV. 08.PÉNTEK
9 ÓRA

TELJES ÁRUCSERE
MIATT NOV. 07. (CS) ZÁRVA!

TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL!

NYITÁS:

99110006

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

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig, sz. 8-12 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

99110009

99110007 AXEL
BÚTORÁRUHÁZ
9027 Győr, Puskás T. u. 8. • Tel.: 96/550-397 • www.axelbutor.hu

VÉGKIÁRUSÍTÁS! 
MINDENBŐL  

CSAK 1DB VAN!

MEDIA FAL

DONA SAROK

ATLAS SOR 

PAVLO SAROK MOLERO 3-2-1 

GOLDEN SOR PROVENSAL ELŐSZOBA ANABELLA KONYHA

ÍRISZ ÁGYKERET

185 cm

274*180 cm (ágyazható)

360 cm

285*230 cm (ágyazható)

360 cm 221 cm (elemenként is megvehető)

ágyazható, ágyneműtartós, 
lábtartós

200 cm (mosogatótálcával)

160*200 cm, (matrac nélkül)

355.000 Ft  299.900 Ft

159.900 Ft  129.900 Ft

139.900 Ft  111.900 Ft 205.800 Ft  174.900 Ft150.600 Ft  135.500 Ft85.000 Ft  30.000 Ft
150.000 Ft  

134.900 Ft

349.900 Ft  299.900 Ft 405.900 Ft  259.900 Ft
Az akció a készlet erejéig tart.


