
G yő r  é s  kö r z e t e  2019.  szeptemb er 27. ,  XXII/39.
A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

nAGYMÉRETU  
FÉRFIRUHÁK SZAKÜZLETE

3XL 4XL

6XL
8XL

7XL
5XL

Győr, Szigethy Attila u. 28. • 20/376-6164

99070026
99090042

vidanet.huA tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

TV, internet és telefon csomagja 
mellé Blaumann edénykészlet  
lehet az ajándéka.

Ajándékszüret

99090080
98110086

ABLAKFELÚJÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL, GARANCIÁVAL!
• SOFA ablakok • régi ablakok
• műanyag ablakok

Másodlagos vízvezető elhelyezése

• Hőszigetelt üveg csere
• vasalat-beállítás • gumicsere

30/630-7328 • nett.ablakszerviz@gmail.com
www.ablakszerviz-movar.hu 99020029

27 éve az Önök  szolgálatában

Nem mer mosolyogni? Zavarja a fogszíne?

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
29090008

SZEMÉLYRE SZABOTT FOGÁSZATI KEZELÉSEK  

A MINŐSÉGI EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN!

Talán rés van a fogai között?

EBBEN SEGÍT ÖNNEK  

AZ ESZTÉTITIKAI FOGÁSZAT!

100%   elégedettségi garancia!

KÉR JEN IDŐPONTOT! +36-30/609-9252Dr. Deák Henrietta

utánaelőtte
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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

99090084

Soproni Zöldveltelini 5 l 1.900 Ft  380 Ft/l
Soproni Chardonnay-Irsai 5 l 2.000 Ft 400 Ft/l
Soproni Kékfrankos 5 l 2.100 Ft 420 Ft/l
Soproni Merlot 5 l  2.200 Ft 440 Ft/l
Soproni Cabernet Sauvignon 2 l  1.000 Ft 500 Ft/l

 Kanna: +250 Ft/db

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Tel.: 06-70/331-74-62 • Nyitva: h.-p. 8-16 h, szo. 8-12 h
Győr, Bajcsy-Zs. u. 24. (volt Finommechanika udvarában) 98100040

ŐSZI BORAJÁNLAT

TÖLTÉSTAVAI
PÁLINKAFŐZDE

Hagyományos kisüsti és egylépcsős technikával 
dolgozunk a tavalyi áron.

1.700 Ft/liter pálinka
(Jövedéki adó: 835 Ft/l • Főzési díj: 865 Ft/l) 

Előjegyzéseket az alábbi telefonszámon fogadunk:

20/572-0524 • 20/428-0850
Töltéstava, Iskola u. 51. • www.propalinka.hu

96070052
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

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

99080007

FIGYELEM!

kategória:

Hirdessen most 

50% kEdvEzMénnYEL  
a Győri Szuperinfóban!*

*Az akció a 2019, szeptember 30-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.

 Állást keres Vegyes
 Társkeresés Eladó ingatlan
 Kisállat

 Autó/Jármű
 Egészség/Sport

játék

Megfejtését küldje be 2019.10.02-án 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.

Mely híres emberektől  
idéztünk?

A helyes megfejtést beküldök között  
borválogatást sorsolunk ki  

a Pécsinger borászat felajánlásából.

Múlt heti játék nyertese: Takács Martina

IDÉZETJÁTÉK

"Mikor híres ember arcképét  
nézzük, azt akarjuk látni,  
ami láthatatlan: a lelkét."

"A nagyság ára a felelősség."
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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

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

99040066

BELTÉRI AJTÓK RAKTÁRRÓL
6-FÉLE SZÍNBEN

ALUMÍNIUM  
REDŐNYÖK  
RAKTÁRRÓL, TÖBBFÉLE SZÍNBEN

Rába-Ablak Kft.
INGYENES, HELYSZÍNI FELMÉRÉS 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 

KOMPLETT KIVITELEZÉSE

utána• Bejárati és beltéri ajtók felújítása
akár 1 nap alatt, 24 féle színben!
(Teliből üvegeset, üvegesből telit.)

• Régi faablakok javítása,
korszerűsítése (Passzítás, javítás, 
hőszigetelés, speciális gumibemarás, 
hangszigetelés.)

• Műanyag ablakok felújítása,
korszerűsítése.

• SOFA típusú ablakok 
szervizelése, beállítása,
hőszigetelt üveg cseréje.

Nem kell többé az ajtókat festeni!

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁS 
GARANCIÁVAL!

Nem kell többéaz ajtókatfesteni!

Lúg és saválló 

PVC bevonat!Lúg és saválló 

PVC bevonat!

Fehér János
Európa Nr. 1 renoválója

                előtte

06-30/651-3945 
97050467

99010040

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

CSIKUSZ-CSIK KFT.
H-9023 Győr Fehérvári út 80. (EPFU telep)

Tel: 06-30/8-700-600
E-mail: csikuszo�ce@gmail.com
Web: www.trapezcsikusz.com

TRAPÉZLEMEZ- 
CSEREPESLEMEZ 
KÖZVETLENÜL 
A GYÁRTÓTÓL!

TRAPÉZLEMEZ-CSEREPESLEMEZ
950 Ft+ÁFA/m2-től

bruttó: 1207 Ft/m2-től

II. OSZTÁLYÚ SZENDVICS-
PANEL FORGALMAZÁSA!  

98010065

AKCIÓ! 
Szekcionált garázskapu és hajtómű

20% KEDVEZMÉNNYEL

Fülöp Kaputechnika • Győr, József Attila u. 72. • Tel.: +36-30/9573-927 • info@fulopkapu.hu • www.fulopkapu.hu
99090077

szaktanácsadás • helyszíni felmérés • szerviz

KOMFORT GOMBNYOMÁSRA

Az akció 2019. november 30-ig tart.

egyedi exkluzív KANDALLÓK

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

99090081

 A hálószobába ne tegyünk tükröt 
a feng shui szerint, mert  
álmatlanságot okozhat,  

felébreszti az energiákat,  
és segíti a chi áramlását.

TIPP:

SAGA ABLAK ÉS AJTÓ BEMUTATÓTEREM 
Győr, Nagysándor József utca 31. (ETO Park)  

Nyitva: h.-p. 8.30-16.30 h
Műanyag és alumínium nyílászárók, redőny,  

szúnyogháló, párkányok, könyöklők

ŐSZI AKCIÓ!
A megrendelt ablakok mellé:  

PANELLAKÁS esetén 3 rétegű üveget adunk 2 rétegű áráért!
CSALÁDI HÁZAK esetén a műanyag, hagyományos 

tokos redőnyt ajándékba adjuk!
Részletekről érdeklődjön:  

+36-70-77-30-688, +36-70-43-49-966 • sagaablak@gmail.com

99090023

Az akció visszaonásig tart.
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KERSNER BÚTOR OUTLET

2019.10.04 -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

19.900 Ft-tól

Fotelek

319.900 Ft helyett 139.900 Ft

169.900 Ft helyett 69.900 Ft

Nemo 3-2
textilbőr

Paris Smart 
sarkok

34.900 Ft-tól

Ágyazható 
kanapék

-56%-ig

79.900 Ft-tól

Prémium kategóriás  
franciaágyak

179.900 Ft helyett 84.900 Ft

Saba sarok
ágyazható 
1 főre

Toby U-forma

339.900 Ft helyett 149.900 Ft

269.900 Ft helyett 99.900 Ft

Glamour  
Big Szófa

Cottage 
kanapé

Antonis sarok 
+puff

Atlantis  
U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

N&D sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

429.900 Ft helyett 169.900 Ft

Moric Kis  
sarok

249.900 Ft helyett 99.900 Ft

Tobi sarok Penelope  
Big Szófa

Dolo sarok
textilbőr,  
ágyazható 

299.900 Ft helyett 139.900 Ft

159.900 Ft helyett 69.900 Ft 194.900 Ft helyett 79.900 Ft

„7523” sarok
állítható 
háttámla

189.900 Ft helyett 129.900 Ft

379.900 Ft helyett 179.900 Ft

269.900 Ft helyett 129.900 Ft

119.900 Ft helyett 39.900 Ft

219.900 Ft helyett 49.900 Ft

279.900 Ft helyett 99.900 Ft

Josy U-forma 
ágyneműtartós,  
ágyazható

Jonas sarok 
ágyneműtartós,  
ágyazható

319.900 Ft helyett 99.900 Ft

Conrad sarok
ágyneműtartós,  
relax funkció
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9028 Győr,  
Fehérvári út 75. 

+36 96 434-251

www.cso-lavina.hu

Az elmúlt években a Tzerra méltán lett a legkedveltebb Remehe lakossági kazán.  
A Tzerra Ace a 2012-ben bevezetett Tzerra kazáncsalád legújabb változata, a termék által 
pedig bizonyítást nyert, hogy még a jó is tud jobb lenni. A Tzerra Ace új vezérlést kapott  
és a legújabb elektronikus eSmart platformot használja.

Tzerra Ace kazán, az okos készülék

AZ ÚJ IRÁNY
Okos készülék: A Tzerra Ace nem-

csak rendkívül kis súlya és komplett 
méretei miatt kedvelt, hanem jól 
átgondolt konstrukciójának köszön-
hetően is. A klipek és a gyors rögzí-
tők miatt, egyszerűen telepíthető és 
könnyen karbantartható. 

Komplex kezelőfelület: A Tzerra 
Ace új fejlesztése a háttérvilágítás-
sal rendelkező LCD kijelző. Közvetlen 
nyomógombos kezelőfelületének 
és menürendszerének segítségével 
könnyen információt kaphatunk  
a kazán állapotáról. 

Opcionális automata feltöltés:  
Az automata feltöltő berendezés 
alkalmazásával nem kell bajlódni  
a saját kezű feltöltéssel, hanem ké-
nyelmesen, az eTwist termosztát 
vagy a eTwist alkalmazás segítségé-
vel szabályozhatja a fűtési rendszere 
feltöltését/utántöltését. 

A sorozat tagjai: Fűtőkazánok: 
24DS, 35DS, kombikazánok: 24C, 
28C, 35C

A felhasználói igényeknek megfe-
lelően lett továbbfejlesztve a Reme-
ha Tzerra kazánok új verziója, a meg-
újult Tzerra Ace, mely modernebb és 
mindenekelőtt felhasználóbarátabb, 
mint az elődje volt. Akár hőszivaty-

feltöltő berendezés „félautomata” 
üzemmódba állításával ön kontrol-
lálhatja a fűtési rendszer feltöltését. 
A berendezés lehetővé teszi, hogy  
a kazán először Önt értesítse (az eT-
wisten vagy az eTwist alkalmazáson 
keresztül).  

Hibrid¬Ready: (vagy hibrid fel-
használásra előkészítve) A fenn-
tarthatóság jelentősége miatt  
a Tzerra Ace tervezésekor is kiemelt 
szempont volt, hogy integrálható 
legyen megújuló energiát alkalma-
zó rendszerekbe is. Erre ad lehe-
tőséget az eSmart rendszer, mely 
alkalmas napkollektoros és hőszi-
vattyús hibrid rendszerekkel történő  
együttműködésre.

tyúval és napkollektorokkal is tele-
píthető, így hibridüzemben szolgálja 
a megújuló energia minél nagyobb 
mértékű kiaknázását.

Tzerra Ace előnyei:
• Az újonnan kifejlesztett 

nanotechnológiás bevonatú 
hőcserélő biztosítja a gyors  
és hatékony hőátadást

• 10 év garancia a hőcserélőre
• Egyszerű telepítés és szervize-

lés: minden alkatrész elérhető
• Hő- és hangszigetelt ház,  

nagyon alacsony működési 
zajszint

• Beépített szervizdiagnosztika
• Magas melegvízteljesítmény 

pontos hőmérséklettartással
• HMV komfort üzemmód a gyors 

melegvízelőállítás érdekében
• Kiegészítőként automata  

utántöltő berendezéssel is 
rendelhető

• eTwist App segítségével távolról 
is szabályozható

• Hőszivattyúhoz is csatlakoz-
tatható, így a hibrid üzemre is 
készen áll.

Okos készülék: Az új Tzerra Ace 
kombikazán komplex intelligens ér-
zékelő rendszere segítségével bizto-

sítja a változó felhasználói igények 
mellett is megfelelő mennyiségű és 
állandó hőmérsékletű meleg vizet és 
nyújtja a példátlan luxus kényelmét. 

eSmart (operációs) rendszer: 
Az új Tzerra Ace fejlett operációs 
rendszerrel rendelkezik. Az eSmart 
rendszer leegyszerűsíti a komplett 
automatizálás folyamatát és az in-
telligens kommunikációt a kazánnal. 

eTwist az intelligens termosztát: 
Az intelligens eTwist termosztát és 
a letölthető eTwist applikáció segít-
ségével bárhol is legyen, igényeinek 
megfelelően, könnyedén változtat-
hatja meg otthona hőmérsékletét.

Szeretné inkább kezében tartani 
a feltöltés irányítását? Az automata 

Tzerra ACE 24DS 24C 28C 35C 35DS

Névleges telj. (50°/30°)
min./max. kW: 6,1-24,8  6,1-20,9 6,1-24,8 8,5-31 8,5-35,7

Névleges telj. HMV 
üzemmódban kW: -- 24 28 35 --

Magasság/szélesség/
mélység mm:

541x368x 
274

541x368x 
274

541x368x 
274

541x368x 
274

541x368x 
274

ÁRAK 
(bruttó)

Bolti ár: 319.900 Ft 319.900 Ft 319.900 Ft 349.900 Ft 349.900 Ft

Exkluzív ár: 299.900 Ft 299.900 Ft 299.900 Ft 329.900 Ft 329.900 Ft

KAZÁN  
AKCIÓ!

Október  
31-ig

99090082

termosztát
minden Remeha 

Tzerra ACE  
kazán mellé!

50 000 Ft értékű
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HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

99090075

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győr-Adyváros frekventált 
részén, 2 szoba + nappali  
+ hall elosztású, 68 m2-es, 
erkélyes, felújított panella-
kás eladó. Ár: 22.800.000 Ft. 
Érd.: 06-70/646-1799.

Győr-Nádorvárosban el-
adó egy 65 m2-es, 2 szobás 
+ étkezős, erkélyes, 3. eme-
leti lakás saját tárolóval. 
Ár: 20.990.000 Ft. Érd.:  
06-70/703-0865.

Sürgősen eladó Adyváros-
ban egy 3 szobás, 2. eme-
leti, felújított panellakás! 
Irányár: 21.600.000 Ft. 
Érd.: 06-70/977-7841.

Győr-Nádor városb an ,  
53 m2-es, társasházi lakás 
eladó. Ár: 20.200.000 Ft. 
Érd.: 06-70/632-4354.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

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

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

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

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

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

Apró
ELADÓ INGATLAN

Győr-Marcalvárosban, 4 szintes panelház 
4. emeletén, 49 nm-es, 2 szobás, francia 
erkélyes, 2 éve esztétikailag és műszaki-
lag egyaránt felújított, parkolási lehető-
séggel, igény szerint bútorokkal együtt is 
eladó. Ár: 21,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrben vagy környékén építkezne? Ren-
delkezik már telekkel, de nem tudja, merre 
induljon? Megbízható, prémium kategóri-
ás, modern elrendezésű lakóházat ajánlok 
figyelmébe, fűtéskész átadással, mester-

ház minősítéssel. Az ár telek nélkül érten-
dő! Ár: 25,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

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

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

Győr frekventált részén, 15 lakásos tár-
sasház I. szintjén, 55 nm-es, 2 szobás, 
műanyag ablakos, szigetelt, házközpon-
ti fűtéses, tehermentes, gyorsan költöz-
hető világos lakás, kamrával, saját táro-
lóval, zárt udvari parkolóval eladó. Ár:  
18 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbaráton, Lila-hegyen, Paperdő, 
1.080 nm-es, művelésből kivont, mere-
dek zártkerti telken, kb. 30 nm-es, tetőtér 
beépítéses, alápincézett hétvégi ház, veze-
tékes vízzel, árammal, szerszámtárolóval, 
20 db termő gyümölcsfával eladó. Ár:  
4,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, társasház II. szint-
jén, nettó 65,2 nm-es, erkélyes, nappali és 
hálószobás, nagy konyha-étkezős, egye-
di fűtéses, csendes és világos, jó állapotú, 
tehermentes, klimatizált, alacsony rezsi-
jű 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, automa-
ta öntözőrendszerrel, ipari árammal ellá-
tott. A fűtést modern gázkonvektor és 
infrapanel szolgáltatja, a meleg vizet vil-
lanybojler és szabadtéri víztartály is bizto-
sítja. Ár: 19,8 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Ménfőcsanakon 200 nm-
es ház erkéllyel, garázzsal eladó.  
36.900.000 Ft. 0630/955-9576.

Badacsonytördemicen, Badacsony lábá-
nál 2988 nm ingatlan eladó. 2.500.000 Ft. 
Tel.: 0630/487-7958.

Családi ház 802 nm telken, egyetemtől  
5 percre eladó. 0630/311-4306.

Badacsonyban 100 nm-es nyaraló beteg-
ség miatt eladó. Strand, hajóállomás 450 
méter. Kedvező árajánlat. 0630/851-1482.

KIADÓ INGATLAN
Bükfürdőn Apartmanhotelben október 
16-tól és november 13-tól apartman kiadó. 
0630/302-6149.

Győr-Nádorvárosban bútorozott, gázfűté-
ses, klimatizált, erkélyes, műanyag abla-
kos téglalakás kiadó. 0630/302-6149.

Győr, Malomsok sétányon teremga-
rázsban beálló hosszútávra kiadó. Tel.: 
0670/364-9314.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

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

Épületek elbontása anyagbeszámítással, 
kézi-, gépi erővel, törmelék elszállítással! 
Földmunkálatok! 0670/905-3020.

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

Nyílászárók passzítása, szigetelése, redő-
nyök, szúnyoghálók, árnyékolók készíté-
se, javítása. Penészmentesítés. 0630/294-
6022. www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klímatelepítés, -for-
galmazás. Mosógép, mosogatógép, hűtő-
javítás. 0670/311-3387, 0696/421-517.

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

Kádfényezés beépített állapotban, garanci-
ával! 0620/9262-060, www.kadfenyezes.
com.

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkár-
pit, ülőgarnitúrák, fotelek, székek, pad-
lószőnyegek tisztítása. 0670/630-8245.

Zöldterület karbantartást, kertgondozást, 
ház körüli munkák elvégzését, rövid 
határidővel vállaljuk. 0620/596-4350, 
0630/709-5932.

Egyedi bútorkészítést vállalunk: kony-
hák, gardróbok, előszobák stb. Tel.: 
0620/597-9052.

Bontás nélkül dugulás-elhárítás, korsze-
rű gépekkel, garanciával és számlával. 
0620/514-0669.

Kárpitozás! Mindennemű kárpitos mun-
kák vállalása: autó, bútor áthúzása, javí-
tása, szövetválasztási lehetőség, ingyenes 
szállítás. 0670/884-6838.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás, fakivá-
gás, gyökérkivétel, bozótirtás, fametszés, 
faültetés! 0630/403-6810, 0696/826-322.

Kisebb kőműves munkákat vállalunk. 
0630/274-3864.

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

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

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

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-ig, 
zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanci-
ával. 0670/233-0673.

Asztalos munkákat vállalok Győr-Duna-
szerdahely környékén. Rajcsányi Ádám. 
+421911222790.

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

Szobafestést, mázolást, gipszkartono-
zást, külsőhomlokzat-szigetelést vál-
lalok. Gyorsan, szakszerűen. Tel.: 
0670/255-1005.

Ácsmunkák! Tetők áthajtását, javítá-
sát, széldeszkázást, ereszcsatornázást, 
Lindab lemeztető felrakását anyagbe-
szerzéssel, kedvezményes áron vállal-
juk. 0670/294-7428.

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat, hun-
garocell szigetelést, zsindelyezést, 
kőművesmunkát 

vállalok kedvezményes áron. 
0670/354-1897.

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vál-
lalok Lindab lemezzel, cserepes lemez-
zel és Tondach cseréppel. Régi tető fel-
újítása, lapos tető szigetelés. Számlaké-
pesen: Mátyás Európa Hu Kft. 0630/377-
1758, 0670/219-9107.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda 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
Német nyelvoktatás, korrepetálás tanár-
nőtől kedvező áron. Tel.: 0630/355-3414.

Eladó!!! 240 L-es fagyasztószekrény tel-
jesen felújítva. 40.000 Ft. 0696/349-292.

Körfűrész 220-as elektromos lánc-
fűrész, kombinált kenyérsütő eladó. 
0670/595-9975.

Gázrezsó 2 db palackkal eladó, tízezer 
forintért. Győr 0620/585-6056.

Gáztűzhely, bontott tölgyparketta, vaska-
pu, redőnyök, villanyoszlopok, műanyag 
ablakok eladók. 0630/302-6149.

Keresek megértő, becsületes nyugdíjas 
nőt albérlőnek. Lakbér, rezsiköltség nincs. 
„Takarítás” jeligére leveleket a kiadóba, 
Győr, Kodály Z. u. 32/a-ba kérem.

TÁRSKERESÉS
Hetvenes fiatalos özvegy Hölgy, társát 
keresi. Tel: 0670/286-2017.

46 éves egészséges életvitelű fér-
fi tartós kapcsolatra hölgyet keres. Tel.: 
0630/419-2062.

50-es férfi diszkrét, laza kapcsolatra höl-
gyet keres. Tel.: 0630/787-9964.

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

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS díjtalan kiszál-
lással. Akár műszaki vizsga nélkül is.  
0620/442-9002 Csiklya Tamás 0-24h.

MEZŐGAZDASÁG/
TERMÉNY

SZILVA VÁSÁR termelőtől kis és nagy 
tételben kiszállítással. 0670/203-4398.

ÁLLÁST KÍNÁL
Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipa-
ri munkakörökbe keresünk hegesztő, 
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gépkezelő, 
szerszámkészítő, gépbeállító, darukeze-
lő, nehézgépkezelő és konténerező sofőr 
dolgozókat Győr és Kecskemét környéki 
munkára. Versenyképes fizetést, juttatá-
sokat, szállást, munkába járást, hazau-
tazási támogatást, bérelőleget biztosí-
tunk. Jelentkezz most! 0670/415-9021 
(JOBmotive Kft.).

Győri illemhely felügyeletére lehető-
leg nyugdíjas munkatársat keresünk. 
0620/556-8324. Ki-Ra Higi Bt.

Győri iskolatakarításra délutáni elfoglalt-
sággal megbízható takarítónőket kere-
sünk. 0670/945-4565, Patronal-Duo Kft.

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett mun-
kaviszonyt, kiemelt bérezést, bérelőle-
get, ingyenes szállást, munkába járást 
biztosítunk. Betanított dolgozó és tar-
goncás ajánlatainkból válogathatsz 
Győr és Kecskemét környékén. Munka-
végzési helyek: Autoliv, BOS, SMR, SMP, 
Rába. Jelentkezz most! 0670/639-9920 
(JOBmotive Kft.).

Vértes-Ker Kft. téli és nyári külterület 
szolgáltatásához műszakvezetőt keres. 
Tel.: 0620/360-1835.

Iskolatakarításra, délutános, 6 órás 
műszakba, hétköznapi munkavégzés-
re munkatársakat keresünk Győrben. 
0630/834-2202, Carpex Kft.

CNC-gépkezelőket (CNC-gépkezelő vagy 
gépi forgácsoló végzettséggel), géplaka-
tos karbantartót (forgácsoló gépek kar-
bantartására) keresünk sárvári mun-
kahelyre. Hosszú távú munkalehető-
ség, kiemelten magas bérezés, nettó 
280.000-340.000 Ft/hó. Igényes, díjmen-
tes szállás vagy 100%-os utazási költ-
ségtérítés 50 km-es körzetből. 0670/527-
2554, femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-Tex Euro Kft.)
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bábolnai telephelyére azonnali belépéssel felvesz

JÁRMŰSZERELŐT
Elsősorban a saját gépjárműpark karbantartására.

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:

06-30-546-3478 33
26

04

99090059

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

MPT Security Pénz- és értékszállítói 
cégünk munkatársakat keres a győri 

üzemünkbe!

Feladatok: Pénz- és értékszállítás járat-
lista alapján, alapszintű adminisztráció

Elvárás: Személy és vagyonőri  
végzettség, fegyvervizsga bizonyítvány,  

B kategóriás jogosítvány

Érdeklődni: Gál Gyula 06/30-507-2707

99090079

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

99090048

Győri logisztikai cég

 ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐT 
B, C JOGOSÍTVÁNNYAL

AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZ.
•	Hosszú távú munka
•	Kiemelt bérezés
•	Hűségbónusz, egyéb juttatások
•	Vidékieknek bejárás-hozzájárulás
•	Munkavégzés hétfőtől péntekig napi 8 óra

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

99060058

MIÉRT JÓ NÁLUNK DOLGOZNI? 
• hivatalos, bejelentett, versenyképes munkabért, • határozatlan idejű munkaszerződést, 
egész éves foglalkoztatást, • kiszámítható, 8 órás munkaidőt kínálunk, • modern 
munkakörnyezetben és motiváló csapatban dolgozhatsz, • távolsági bérleted árának 
86%-át minden hónapban kifizetjük számodra, • ha a Te ajánlásoddal érkezik hozzánk 
egy új munkatárs, többszöri pénzjutalomban részesülsz. 

MILYEN FELADATOK VÁRNAK RÁD? 
• te fogod kezelni a kávégépet és pénztárgépet, ízletes szendvicseket készítesz, így aktív
 részese lehetsz a vendégek magas szintű, precíz kiszolgálásának, • felelős leszel a tiszta 
és rendezett munkakörnyezet fenntartásáért. 

MIKOR SZÁMÍTUNK RÁD ÉS A MUNKÁDRA? 
•  Hetente 5 napon, a heti 2 pihenőnap biztosított a számodra • A büféinkben a 
munkatársaink 3 műszakban biztosítják a kiszolgálást, 6:00 órától 14:30 óráig vagy 
14:00 órától 22:30 óráig vagy 22 órától 6:30 óráig! 

MILYEN FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A MUNKATÁRSUNK LEGYÉL? 
• Legyen középfokú végzettséged érettségivel és tapasztalatod a fent felsorolt feladatok 
elvégzésében. ÖRÖMMEL VESSZÜK, ha van kereskedelmi területen szerzett végzettséged.

Jelentkezés:
Érdeklődhetsz hétköznap 8 és 16 óra között 
a 06 30 452 15 77-es telefonszámon is! Önéletrajzokat a 
hr@hungast.hu e-mail címre várunk. Örömmel várjuk jelentkezésedet! 
VÁRUNK CSAPATUNKBA! 
Hungast csoport

  

   

ITT A HELYED! LEGYÉL TE IS A MUNKATÁRSUNK! 
Piacvezető cégcsoportunk GYŐRI 

vállalati étkeztetési területére keresünk munkatársakat 
 BÜFÉPÉNZTÁROS munkakörbe.

99090085

A Federal Mogul Hungary Kft a Tenneco csoport tagja, amely egy vezető nemzetközi autóipari beszállító. A cég Kunszige-
ten található leányvállalatának fő profilja a gumi és gumi-fém tömítések előállítása fröccsöntési és préselési technológiával, 
és új termékportfólió keretében hővédő-lemez gyártása a gépjármű- és nehézgépjármű ipar részére. A vállalat folyamato-
san törekszik a kiváló minőségre és a vevők elégedettségére, ezért termékei elősegítik a fejlett üzemanyag-gazdálkodást, 
a károsanyag kibocsátás csökkentését és a fokozott járműbiztonságot.

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem | Cafeteria rendszer | Bónusz rendszer | Ingyenes buszjárat (Győr, Pápa, Bősárkány, 
Szlovákia - Ekecs irányából) | Útiköltség térítés | Vállalati élet-, baleset-, és betegbiztosítás | Külföldi karrier-
lehetőség | Stabil, hosszú távú munkalehetőség | Szakmai lehetőség | Barátságos légkör | Tiszta, rendezett  
munkakörnyezet, minőségi munkaeszközök biztosítása | Ingyenes sportolási lehetőség | Kedvezményes,  
vállalati telefoncsomag | Vállalati rendezvények

Nyitott pozíciók:
• Gépkezelő
• Készregyártó
• Gépbeállító
• Szerszámkészítő
• Elektromos karbantartó
• Mechanikus karbantartó
• Alapanyag raktáros
• Minőségbiztosítási mérnök
• Európai gyakornoki program  
 mérnök hallgatók számára

Érdeklődni a 96/552-656-os telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat  
a kunsziget.job@tenneco.com e-mail elérhetőségre várjuk!

Tesztírási és interjúlehetőség minden csütörtökön 9 órakor,  
az alábbi címen: 9184 Kunsziget, Fő út 51.

Téged is várunk a csapatunkba!

29090011

Szeretnél jobb munkát,
több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

kiadja: Pention kft.
Megjelenik 60.000 példányban Győrben és környékén.

Hirdetésfelvétel: 9027 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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Készleten:  aKác, cser,  
tölgy, büKK, gyertyán

Tel.: +36-30/421-1867

10 m3-tôl ingyenes 
házhoz szállítás! 

Garantált mennyiség és minôség, 
gyors kiszállítás hétvégén is!

Tûzifa akció!

KályhaKész Tûzifa

15.000 ft/m3

EUTR: AA6249157

99090057

99030009

MINŐSÉGI MŰANYAG  
NYÍLÁSZÁRÓK

99090078

GRÓSZ PANELKONYHA
Győr, Földes G. u. 2/b  • 30/991-8363 • www.panelkonyha.hu

GRÓSZ PANELKONYHÁK
0 Ft szállítási, 0 Ft szerelési díj!

Az akció október 15-ig érvényes

NYÚL - AHOGY A KÖZELJÖVŐT KÉPZELJÜK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
WWW.NYUL.HU

99
09

00
73

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

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Győr, Árpád út 75.
+36-70/388-0598
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

99010036


