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Homlokzati 
hőszigetelés
Állványozással,
Minőségi anyagokkal,
Gyári árakon,
10 év garanciával,
GINOP pályázatírással.

+36 70 / 3899 338 // pannonszig.hu // info@pannonszig.hu
 

Kérje ingyenes
helyszíni felmérésünket!

Tavaszi 20%-os  akció
20030005

Az akció visszavonásig érvényes. LUCIFER SZEXSHOP
GYŐR, BARTÓK B. U. 1. (UDVARBAN)
M.MAGYARÓVÁR, MALOMSZER U. 8.    

 +36 20 475 76 67
+36 20 372 45 44

SIÓFOK, FŐ U. 45- ZÁKONYI F. KÖZ +36 20 391 55 88

MEGÚJULT ÉS ELINDULT ÚJ HONLAPUNK!

www.luciferszexshop.hu

MÁRCIUS 8. NŐNAP

20020016
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Best-Art
Konyha és Gardrób

Stúdió

IDÉN IS FOLYTATJUK 

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

90020049

rövid határidővel, közvetlenül a gyártótól

Műanyag és alumínium nyílászárók, redőny,  
szúnyogháló, párkányok, könyöklők

NAGY TAVASZI AKCIÓ! -15%
Részletekről érdeklődjön:  

+36-70-77-30-688 • saganyilaszaro@gmail.com

90030020

Győr, Nagysándor József utca 31. (ETO Park)

Az akció visszavonásig érvényes.

90030002
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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

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

20030006

BELTÉRI AJTÓK  

RAKTÁRRÓL 6-FÉLE SZÍNBEN

ALUMÍNIUM REDŐNYÖK  
RAKTÁRRÓL, TÖBBFÉLE SZÍNBEN

Rába-Ablak Kft.
INGYENES, HELYSZÍNI FELMÉRÉS 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

EllEnőrzésEk 2020-ban
naV infók

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) 
2020-ban is elsődleges feladata az adóelkerü-
léssel kivont adóösszegek biztosítása, és a jog-
szerű vámösszegek beszedése, ugyanakkor az 
együttműködő, és a jogkövető magatartást ta-
núsító adózókat továbbra is segíti, támogatást 
nyújt a hibák kijavítására.

A NAV 2020-ban fokozza a jelen idejű fellépést 
az adóelkerülés feltárására, az adókijátszásra 
specializálódott társaságok kiszűrésére, az on-
line pénztárgépeken, Online Számla rendszeren, 
kezelőszemélyzet nélküli automatákon, illetve az 
Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rend-
szeren (EKÁER) keresztül érkező valós idejű ada-
tok felhasználásával.

Kiemelt jelentőségű a bújtatott foglalkoztatás 
feltárása és visszaszorítása, a valóságban mun-
kaviszonyban történő foglalkoztatás kata mögé 
rejtésének megakadályozása.

A NAV továbbra is figyelemmel kíséri a szék-
helyszolgáltatókat, valamint az e-kereskedelmet. 

Kockázatelemzései alapján kiemelt figyelmet for-
dít az építőipari vállalkozásokra, a vendéglátóipari 
vállalkozásokra, a gépjármű- és gépjárműalkat-
rész-kereskedelemre, az „adózatlan” jövedéki 
termékek feketepiacára, valamint az áfacsalással 
bonyolított zöldség- és gyümölcskereskedelmi 
ügyletekre. Kiemelt feladata továbbá 2020-ban  
a behajthatatlan követelésekhez kapcsolódó áfa-
visszaigénylések ellenőrzése, valamint a NETA-
kötelezettség teljesítésének vizsgálata.

A NAV támogató eljárásokat végez jellemző-
en a turizmusfejlesztési hozzájárulás alanyainál; 
az ingatlan-, illetve telekértékesítésből származó 
jövedelmet be nem valló adózóknál; a környezet-
védelmi termékdíjat nem fizető, továbbá a nem-
zetközi információcsere-adatok szerint adóköte-
lezettségüket nem teljesítő adózók körében.

A NAV továbbra is előre jelzi honlapján  
az Adótraffipax rovatban, hogy mely időszakban 
és helyszíneken végez jogkövetési vizsgálatokat 
és tart próbavásárlásokat.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága

 

 

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK  
                                

HIDEGTÁLAK, HÚSOSTÁLAK RENDELÉSE 
Családi ünnepségekhez, céges rendezvényekhez, 
ballagáshoz bőségtálakra, meleg húsos-tálakra és 

hidegtálakra előrendelést felveszünk! 

NAPI MENÜK  
 

Hétköznapokon 11-14 óra között  több féle menü. 
Ingyenes menü házhozszállítás előrendelésre. 

SZÜLETÉSNAP – NÉVNAP – ÉVFORDULÓ 
50% kedvezménnyel étkezhet Ünnepének napján! 

Érvényes: az étlapról választható ételekre, az ünnepelt 
fogyasztására. 6 fő feletti létszám esetén 

ajándékutalvánnyal kedveskedünk! 

SZÉP KÁRTYÁVAL 10% KEDVEZMÉNNYEL 
Fizesse éttermi fogyasztását SZÉP kártyával! 
Hétköznapokon 10% kedvezményt adunk 
a helyben fogyasztott  
A’la Carte étel és ital árakból. 

AJÁNDÉK FARSANGI FÁNK március 6-ig, 
farsang idején minden vasárnap ebédidőben 

 

VALENTIN NAPI ROMANTIKUS ESTÉK 
2019.02.14-15-16. 

Ünnepeljék meg szerelmüket egy 
 gyertyafényes vacsora kereteiben.  

Foglaljon asztalt előre.  

NŐNAP  
Március 8-án, egész nap  

virággal köszöntjük a hölgyeket. 
 

MAGYAROS ÉTELEK NAPJAI  
Március 15-17 között magyaros ételeink mellé egy 

pohár (2 dl) helyi bort kínálunk ajándékba 

SZEZONÁLIS AJÁNLATAINKAT KERESSE 
HONLAPUNKON! 

Áprilistól Tavaszi ételek, Júniustól Nyári ételek 

FARSANG, VALANTIN NAP, NŐNAP 
Magyaros ételek, házias ízek,  

specialitások, napi menük 

  
  

 

NYITVA: 
H-CS 11:30-21:00, P-Sz 11:30-22:00, V 11:00-16:00 
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NYITVA: 
H-CS 11:30-21:00, P-Sz 11:30-22:00, V 11:00-16:00 

90020070

                                

LIBANAPOK – LIBALAKOMA – ÚJBOR KÓSTOLÓ
2018. OKTÓBER 27 - NOVEMBER 25-ig

/November 11-én 11-21 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 *** RETRO SZILVESZTER 2018 ***
Foglalja le helyét már most!

A 80-90-es évek zenéjével, ízletes ételekkel várjuk! 
Tánc, tombola, tűzijáték, jókedv hajnalig!

Év végi nyitvatartás:
Dec. 31. 11:00-13:00 (csak elvitel), Jan. 1. 11:00-14:00

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!

Halászlérendelést karácsonyra felveszünk!
Karácsonyi nyitvatartás:

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

*** ÉV VÉGI RENDEZVÉNYEK ***
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

NAPI MENÜK:
megújult, még változatosabb kínálattal

HÉTVÉGI AJÁNLATUNK: 
Supreme csirkemell zöldséges tabbouleh  

salátával, hasselback burgonyával

NŐNAP MÁRCIUS 6-7-8.: 
egész nap virággal kedveskedünk a hölgyeknek   
(Nyitva tartás márc. 6-7-8. p.-szo. 11:30-21:30, v. 11:00-21:00)

Asztalfoglalás +36 96/543-730
NYITVA:

H-CS 11:30-21:00, P-SZ 11:30-21:30, V 11:00-16:00

20
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EUTR AA5836293

Bükk, gyertyán, akác: 16.900 Ft/ömlesztett m3 (33.800 Ft/erdei m3)  
Cser: 16.400 Ft/ömlesztett m3 (32.800 Ft/erdei m3) 
Éger: 14.400 Ft/ömlesztett m3 (28.800 Ft/erdei m3)
 *erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m), ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m)

…nem kell télen fáznia.  Rendeljen még ma!
Tel.: +36-70/362-0558

BRENNHOLZ TŰZIFA 
Házhoz visszük a meleget!

Pápa, Komáromi u. 19-21. www.brennholz.hu
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TETŐKLINIKA
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

20
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Visszavonásig!
SZEZONNYITÓ AKCIÓ

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

játék
KERESZTREJTVÉNY

Megfejtését küldje be  2020. március 18-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.

A helyes megfejtést  
beküldők között  

családi belépőt sorsolunk ki  
a Futura Élményközpont  

(Mosonmagyaróvár) 
felajánlásából.

Legutóbbi játék nyertese: 
Németh Tünde (Dunaszeg)
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90030009

KERSNER BÚTOR OUTLET

2020.03.13-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!

ÓRIÁSI TAVASZI BÚTORAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

319.900 Ft helyett 124.900 Ft

279.900 Ft helyett 109.900 Ft

Berlin 2-1
textilbőr

Prémium kategóriás 
ágyak, 
heverők

44.900 Ft-tól

Josy sarkok
ágyneműtartós,  
ágyazható

269.900 Ft helyett 129.900 Ft29.900 Ft-tól

Ágyazható  
kanapék

229.900 Ft helyett 79.900 Ft

Quin és Dublin sarkok
ágyneműtartós,  
ágyazható

259.900 Ft helyett 119.900 Ft

Italia sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Relax kanapé 

24.900 Ft-tól

Fotelek

284.900 Ft helyett 129.900 Ft

Kanapé 3-2
textilbőr

Flores 
U-forma

269.900 Ft helyett 129.900 Ft

379.900 Ft helyett 169.900 Ft

269.900 Ft helyett 104.900 Ft

Daniel sarok

Giant sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

349.900 Ft helyett 139.900 Ft

Labene  
U-forma

339.900 Ft helyett 119.900 Ft

Biaritz  
Big Szófa

269.900 Ft helyett 119.900 Ft
Wit HD03 sarok
állítható háttámlás, ágyneműtartós,  ágyazható 

Jersey U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

289.900 Ft helyett 139.900 Ft
Isola sarok

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

399.900 Ft helyett 189.900 Ft

Antonius U-forma 
+puff

Rondo  
Óriás 
kanapé

269.900 Ft helyett 99.900 Ft

Ava sarok
textilbőr

324.900 Ft helyett 129.900 Ft
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Könyvajánló

KoRTalaNul!
ÁllíTSd mEg aZ öREgEdÉST  

- ÉlETmóddal, EdZÉSSEl, ÉTKEZÉSSEl
Köztudott tény, hogy az életkor szinte valamennyi krónikus betegség esetén kiemelt koc-

kázati tényezőt jelent. Bár az idő kerekét visszaforgatni nem lehet, Lakatos Péter szerint 
igenis módunkban áll lelassítani. Sőt, nem csupán az élettartamunkat növelhetjük meg, 
de azt az időt is, amelyet makkegészségesen töltünk.

A Kortalanul! lépésről lépésre mutatja be, hogyan javíthatsz az életminőségeden és  
a kilátásaidon. Ehhez azonban meg kell ismerkedned az emberi test alapvető működésé-
vel, ami 40 év felett bizony megváltozik - ezt a szerző saját tapasztalatai is megerősítik. 
A kötet részletesen szól légzésről, alvásról, fényről, edzésről, regenerációról, étkezésről - 
egyszóval mindenről, ami segíthet abban, hogy több energiád legyen a mindennapokban.

Lakatos Péter nem teljesíthetetlen feladatok elvégzésére buzdít, hiszen alapelve: 
minimummal az optimumot. A szerző szerint  
a legfontosabb a rossz szokások megváltoztatása, 
a gyakorlás és a fokozatosság. Könyvében minden-
ki megtalálhatja a saját fizikai és mentális állapo-
tának, edzettségi szintjének és lehetőségeinek meg-
felelő javaslatokat. A kezdőknek az első héten nem 
kell tonnákat megmozgatniuk a konditeremben, 
elég, ha gyalog mennek fel az emeletre. A szerző 
állítja: ahhoz, hogy elinduljunk az egészségesebb 
élet felé vezető úton, nem költséges sportszerekre 
van szükség, hanem elhatározásra - és kitartásra.

Lakatos Péter könyve elsősorban a 40 év feletti-
eknek szól, de a tanácsait éppúgy hasznosíthatják 
a fiatalabbak is: edzők és sportolók, profik és ama-
tőrök - mindenki, aki magasabb életkort szeretne 
megérni fitten, erősen és egészségesen.

forrás: bookline.hu

Moziajánló

magyar dokumentumfilm

Rendező: Kollár István

Az Alzheimer egy mindenki számára lebilincselő, érdekes, megdöbbentő, elgon-
dolkodtató dokumentumfilm egy olyan betegségről, ami egyre több embert érint.

Az Alzheimer-kór terjedése felkészületlenül érte a tudományt, az orvosokat  
és a családokat is. Senki nem tudja, kinek mi a feladata, ki kihez fordulhat,  

hol és mi a segítség.

Átélhetünk családi tragédiákat, fel nem 
adott küzdelmeket. A legnevesebb 

orvosok és kutatók mondják el, amit 
eddig erről a betegségről tudunk. 

Segítünk azoknak, akik nem tudják, 
kihez fordulhatnak, akik nem ismerik 
a betegséget, akiknek fogalmuk sincs, 
hogy milyen ennek a betegségnek a 
lefolyása.De elsősorban azt szeret-

nénk láttatni, hogy az emberi élet, az 
emlékek, az értelem, a személyiség 

mennyire múlandó.

Elképesztő megtapasztalni azt, hogy 
Valakiből csupán egy emberi lény lesz. 
Nem tudjuk mi és hogyan játszódik le 

"odabent", sőt azt sem, hogy miként és 
hogyan alakul ki ez a betegség.

Bemutató: 2020. március 3.

Játékidő: 61 perc

forrás: mozipremierek.hu

AlzheimerlaKaToS PÉTER

AKCIÓ!
HIRDETÉS FELMUTATÁSÁVAL 

300 Ft 
kedvezmény.

Jogszabályváltozás miatt kizárólag előzetes megrendelésre tudjuk palackját kiszállítani.

RENDELÉSFELVÉTEL
06-20/222-5422

PB-gázpalack-rendelés 
INGYENES  

házhoz szállítással!

Az akció kizárólag PB-gázpalack cseréjekor és a készlet erejéig érvényes.

20030007
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A p r ó
h i r d e t é s e k

20030002

Felpécen tetőtér beépítéses, 
alápincézett, erkélyes, hétvé-
gi ház karban tartott telek-
kel, központi vízzel és 3*20A 
villannyal eladó. Ár: 9 M Ft.  
Érd.: 06-70/456-0470.

Öttevényen 2006-os, tégla 
építésű, 2 hálószobás lakás, 
zárt udvari saját, fedett ko-
csibeállóval sürgősen eladó! 
Irányár: 23,9 M Ft. Érd.:  
06-70/338-6708.

Öttevényen eladó egy 840 
m2-es telken lévő 170 m2-es 
családi ház. Ár: 35 M Ft. Érd.:  
06-70/667-8742.

Győr közelében, Mosonszent-
miklóson eladó téglaépítésű, 78 
m2-es, felújítandó családi ház! 
Telek: 1594 m2. A ház csendes 
kis utcában helyezkedik el. Ár: 
16 M Ft. Érd.: 06-70/372-0107.

5-6-7 légkamrás  
Kömmerling nyílászárók  
2-3 rétegű üvegezéssel!

AKCIÓ 
90010067

Győr, Kálvária u. 32.  (a pápai úti vasúti átjáró előtt 50 m-re)
Nyitva: h.-p. 9-12, 13-17 óráig. 

Tel./fax: 06-96/517-082 • 06-70/946-7152
web: www.ablak-doktor.hu • e-mail: ablakdoktor@t-online.hu

ABLAK 
DOKTOR 

kft

Ajánlatkészítés, felmérés, beépítés, kőműves javítás.

EGYÉB TERMÉKEINK: 
télikertek 
redőnyök 

párkányok 
szellőzőkBEJÁRATI AJTÓK-35%
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Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

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 ............................ 800 Ft/m2

7 cm .......................... 1.120 Ft/m2

10 cm ........................1.600 Ft/m2

20020009

1.800 Ft/m2
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KÁRTYA ÉS ELFOGADÓHELY

INNTALLER
TERMÉKEK 

SZUPER  
AKCIÓBAN

INGATLAN

•	Győr-Nádorvárosban	 3.	
emeleti,	 bruttó	 100	 nm-es,	
nappali	 és	 2	 hálószobás,	 ame-
rikai	 konyhás,	 egyedi	 fűtéses,	
szigetelt	 tetőtéri	 téglalakás,	
plusz	 mellékhelyiséggel,	 be-
épített	 bútorokkal,	 kamrával,	
padlástér	 használattal	 eladó.	
Ár:	31,9	M	Ft.	A	kb.	17	nm-es	
zárt	garázs	ára	4,5	M	Ft.	Tel.:	
0620/428-4477.

•	Győrújbarát	 jól	 megközelít-
hető	 részén,	 mellékutcában,	
800	nm-es	családi	házas	építési	
telek	 és	 ezzel	megegyező	mé-
retű	saroktelek	bővítési	lehető-

séggel,	összközművel,	30%-os	
beépíthetőséggel	eladó.	Ár:	14	
M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	Győr-Adyváros	 közpon-
ti	 részén,	 liftes	 társasház	 8.	
szintjén,	44	nm-es,	1,5	szobás,	
loggiás,	teljes	körűen	felújított,	
klimatizált,	 távfűtéses	 panel-
lakás,	 saját	 tárolóval,	 kitűnő	
infrastruktúrával	 és	 parkolási	
lehetőséggel	eladó.	Ár:	20,9	M	
Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	Pannonhalma	 frekventált	
részén	 942	 nm-es,	 44	m	utca-
fronti	 szélességű	 sík	 építési	
telek	kitűnő	 infrastruktúrával,	
30	%-os	 beépíthetőséggel,	 4,5	
m-es	 építménymagassággal	
eladó.	 Ár:	 11,99	 M	 Ft.	 Tel.:	
0620/428-4477.

•	Győr-Ménfőcsanak	 frek-
ventált	 részén	kb.	85	m2-es,	2	
nagy	szobás,	külön	konyhás	és	
étkezős	 tégla	 építésű	 családi	
ház	 kamrával,	 kerti	 tárolóval,	
kazánházzal,	 alternatív	 fűtési	
lehetőséggel	 várja	 leendő	 tu-
lajdonosát.	Ár:	28,9	M	Ft.	Tel.:	
0620/428-4477.

•	Győr-Sáráson	710	nm-es	 tel-
ken	 kb.	 80	 nm-es,	 felújított,	
átépített,	belső	két	 szintes	szi-
getelt,	klimatizált	hétvégi	ház,	
radiátoros	 központi	 fűtéssel,	
nagy	fedett	 terasszal,	bútorok-
kal	együtt	eladó.	Ár:	27,4	M	Ft.	
Az	 ingatlan	 egy	 bérbeadásra	
kiváló	 lakókocsival	 együtt	 is	
eladó,	melynek	vételára	2,5	M	
Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	Nyúl	 jól	megközelíthető	 for-
galommentes	 utcájában	 670	
nm-es	 telken	 felépülő,	 egyen-

Hirdessen a  Győri Szuperinfóban

*Az akció a 2020 március 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.FIGYELEM!

Hirdetés szövege:

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

Győr, 2020.___.___.
aláírás

Kategória:

50% kEdvEzMénnYEL!

 Állást keres

 Vegyes

 Társkeresés

 Eladó ingatlan

 Kisállat
 Autó/Jármű

 Egészség/Sport

ként	 76	 nm-es,	 nappali	 és	 3	
szobás,	teraszos	ikerház,	kam-
rával,	udvarrésszel,	2020	nyári	
fűtéskész	 átadással	 eladó.	 Ár:	
30,5	M	Ft.	A	vételárhoz	plusz	
3	M	Ft-os	telekár	tartozik.	Tel.:	
0620/428-4477.

SZOLGÁLTATÁS

•	Bioptron	 lámpát,	 dobozt,	
színterápiát,	 állványt,	 légte-
rápiát,	 ceragem	 ágyat	 vásá-
rolok!	0620/529-9861.

•	Redőnyök,	 reluxák,	 sza-
lagfüggönyök,	 napellenzők,	
szúnyoghálók,	 párkányok	
stb.	 kedvezménnyel,	 garan-
ciával,	 helyi	 szakembertől.	
Kérjen	 ingyenes	 árajánla-
tot!	 www.redonyosattila.
hu.	 Érd.:	 0630/235-0927,		
Horváth	Attila.

•	Lomtalanítást	 vállalok	
padlástól	 pincéig,	 eltaka-
rítom	 lim-lomját!	 Épület-
bontás.	 Hívjon	 bizalommal!	
0670/707-5812.

TÁRSKERESÉS

•	46	 éves	 fiatalos	 férfi	 tartós	
kapcsolatra	 hölgyet	 keres.	
0630/419-2062.

ÁLLÁST KÍNÁL

•	Ausztriai	 night	 klub	 keres	
pultos	 kolléganőt	 társalgási	
szintű	 németnyelv-tudással.	
0043-660-291-4770,	0043-664-
599-9695	(Pabian&Partner).

•	Varrónőt	 keresek	 részmun-
kaidőben	belvárosi	 üzletembe.	
Tip-Top	 Mosoda.	 0630/458-
7765,	0670/670-8268.

Kiadja: 
Arrabonamédia

Felelős vezető: 
Battyányi Csaba

Terjeszti: 
Arrabona Post

Megjelenik: 
20.000 példányban 

Győr környékén

Lapzárta: 
megjelenés előtti péntek 14 óra

impresszum

Hirdetésfelvétel:
9027 Győr, Tátika u. 1.

Tel.: 96/310-991
Web: www.szuperinfo.hu

E-mail: gyor@szuperinfo.hu

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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Mit kínálunk leendő munkatársunknak?
•	 Kiemelkedő	bérezést
•	 13.	és	14.	havi	prémiumot
•	 Kiemelt	műszakpótlékot,	teljesítményarányos		
havi	prémiumrendszert

•	 Cafeteria	rendszer
•	 100%	távolsági	bérlettámogatást		
vagy	15	Ft/km	bejárási	térítést

Milyen munkatársat keresünk?
•	 Rendelkezik	8	általános	iskolai	végzettséggel
•	 Vállalja	a	3	műszakos	munkarendet
•	 Jó	a	kézügyessége,	gyors	és	precíz

Előny	a	hasonló	munkakörben	szerzett	tapasztalat.

Érdeklődni	és	jelentkezni	személyesen	a	vállalat	telephelyén	
(9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 13),  

vagy a petra.tamasi-olasz@junkerwerk.de  
e-mail címen lehet.

A	Junkerwerk	Linder	GmbH	+	Co.	KG	Magyarországi	
Fióktelepe	(Mosonmagyaróvár)	munkatársakat	keres

GÉPKEZELŐ
munkakörbe

20020040

RAKTÁRKEZELŐ
SICK Kft. | 9184 Kunsziget, Fő u. 49.| Győr-Moson-Sopron Megye

FELADATAI:
• A raktári feladatok (áruátvétel, betárolás, komissiózás, anyagkiadás, 

anyagmozgatás, csomagolás) végzése az érvényes munkabiztonsági 
és tűzvédelmi előírások betartásával

• A raktár és termelési területek gépi és kézi anyagmozgatási  
feladatainak ellátása

• Gépi anyagmozgatás magasemelésű targoncával
• Aktív részvétel a leltározási tevékenységben
• Raktári rend fenntartása

ELVÁRÁSAINK:
• Minimum általános iskolai végzettség
• Érvényes targoncavezetői jogosítvány
• Önálló, pontos munkavégzés
• Nyitottság az új információk gyors befogadására
• Rugalmasság
• Terhelhetőség
• Jó csapatjátékos

ELŐNYT JELENT: 
• Számítógépes ismeretek
• Magasraktári munkában szerzett gyakorlat

INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZATHOZ
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajz beküldésével jelentkezhet!
Kérdése van?
Kontakt személy: Izsóné Bekő Bernadett 
Telefon: +36 96 582 764, +36 30 358 9869 • E-mail: sick.job@sick.hu 
SICK Fejlesztő, Termelő és Kereskedelmi Kft. • 9184 Kunsziget, Fő út 49.

90030005

Magyar Közút Nzrt.  

KARBANTARTÓ SZAKMUNKÁS  
munkakörben munkatársat keres  
Mosonmagyaróvári mérnökségére. 

Feladata: tehergépjárművek, munkagépek javítása, karbantartása.

A munkakör betöltésének feltételei: szakmunkás bizonyítvány  
(autószerelő, gépszerelő). 

Előnyt jelent: jártasság hidraulikus rendszerek javításában. 

Jelentkezéseket, önéletrajzokat a Magyar Közút Nzrt.  
9200 Mosonmagyaróvár, Levéli út 1.  
vagy info@gyor.kozut.hu címre várjuk”

20020057

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.  
az alábbi munkakörökre keres kollégákat NAGYIGMÁNDRA:

FIZIKAI MUNKA
ELVÁRÁS: fizikális alkalmasság, megbízhatóság,

targoncavezetői jogosítvány

KARBANTARTÓ
ELVÁRÁS: villanyszerelő végzettség

AMIT NYÚJTUNK: Hosszú távú munkalehetőség, bejelentett, biztos 
állás, képzések, jó munkahelyi légkör.

JUTTATÁSOK: cafetéria, évvégi jutalom, munkába járási támogatás, 
iskolakezdési támogatás, dolgozói kedvezmények 

JELENTKEZÉS:
E-mailen: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu

20030003

Szeretnél jobb munkát,
több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

Hirdetésfelvétel:
Gyôr, Tátika u. 1.
Tel.:  96/310-991

e-mail:  gyor@szuperinfo.hu

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

90020060

2020. március 31-ig ingyenes  
konzultáció és állapotfelmérés!

GYORSAN ÉS FÁJDALOMMENTESEN  
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK, A KICSIKTŐL  A NAGYOKIG!

100% elégedettségi garancia!

KÉRJEN IDŐPONTOT! +36-30/609-9252

Dr. Deák Henrietta

utánaelőtte

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

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig, szo. 8-11 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. 

Bádogos Szaküzlet

99120048

Újra kapható a sokak által szeretett és keresett  
SZÁRAZ TÖLGY KALAPANYAG DARABOLVA  
14.500 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) 

5-10 cm átmérőjű cser, akác (vegyesen) méterfa 
22.000 Ft/erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m) – telepi ár

BÜKK, CSER, TÖLGY, KŐRIS KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
15.500 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

ÉGER KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
12.500 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

VEGYES KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
14.000 Ft/ömlesztett m3 
(hárs,  bükk, cser, tölgy ; 1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

BÜKK, CSER, TÖLGY, KŐRIS HASÍTOTT MÉTERFA 
34.000 Ft/erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m)

GYORS, PONTOS, MEGBÍZHATÓ  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Érd.: 06-70/434-2779
Pinky-T Kft. (AA5955060)

20
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KEDVEZMÉNYa hirdetés fel- mutatása esetén.

3%

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 emelet,
Győr, Herman O. u. 25. Nyitva: K., Cs.  7-14; Sze., P. 7-15; Szo. 7-14 

A
z akció a készlet erejéig érvényes.

HAGYOMÁNYOS  
ÉS LED LÁMPÁK  

SZINTE FÉLÁRON! 
www.lampafeny.hu
FÉNYSZÁMÍTÁS ÉS  

 TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

LÁMPA OUTLET ÉS TAKARÉKOS IZZÓ SZAKÜZLET
Fészek Csillár

90030003

EXTRA AKCIÓK:

TÁVIRÁNYÍTÓS LED-LÁMPÁK 

SMART TERMÉKEK

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

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

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ 
BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

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

katalizátorok	felvásárlása

SZÍNESFÉM KERESKEDÉS

A felvásárlási árak 2020.03.06-09-ig érvényesek!

Digitális mérlegelés, azonnali készpénzfizetés!
Üzemi kiselejtezett gépek, elektromos berendezések 

felvásárlása! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

• vörösréz: 1.100-1.300 Ft/kg
• sárgaréz: 750 Ft/kg
• alumínium: 100-200 Ft/kg
• saválló: 220 Ft/kg
• vas-vaslemez: 20-43 Ft/kg
• kábel (réz): 280 Ft/kg
• ólom-horgany: 320-350 Ft/kg
• ólom akkumulátor: 190 Ft/kg
• vegyes fémtartalmú: 40-70 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

90030019

TÉT - MOSONMAGYARÓVÁR

• Helyi hírek • Bulifotók  
• Babafotók • Győri programok


