
G yő r  é s  kö r z e t e  2019.  szeptemb er 13. ,  XXII/37.
A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

FATECHNIKA SZERSZÁMBOLT

MEGHÍVÓ

99090031

Holz & Metal Kft.  • Győr, Fehérvári út 80.(ÉPFU irodaház aljában  
a tekéző mellett) • Nyitva: h.-p. 8-1630, szo. 8-12 h.

Tel.: +36-96/416-160 • mobil: +36-30/638-9928 
 www.holzmetal.hu • info@holzmetal.hu

Találkozzunk  
Sopronban  

2019. szeptember  
12-14. között 

az
kiállításon  

a Holz&Metal Kft.  
kiállítási területén

a Novomatic Arénában 
(Sopron, Lackner K. u. 48.) 
A kiállításra a belépés 

ingyenes.
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Best-Art
Konyha és Gardrób

Stúdió

MEGHOSSZABBÍTOTTUK 
AKCIÓNKAT!
Konyhaszekrények  
és tolóajtós  
gardróbok 
már  

75.000 Ft/fm-től 

Az akció visszavonásig tart!

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

99090043

rövid határidővel, közvetlenül a gyártótól

99090042

MEGNYITOTTUNK!
Vállalunk: 

mosást, szárítást, vasalást, 
takarítást, szőnyegtisztítást

Magán és céges  
megrendelők részére. 

Ki- és beszállítást vállalunk!

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

99090040

Arrabo
n

a

Á
llásbörze

II. Arrabona   
Állásbörze

2019. szeptember 20. 
9-1630 óráig  

ETO Park Élményközpont, Győr

www.arrabonaallasborze.hu

Eleged van a jelenlegi munkádból? 
Szeretnél jobb állást, több fizetést? 

Több mint 35 cég  
több mint 450 állásajánlata  

közül tudsz választani.

Gyere el, nézz körül! 
Regisztrálj a helyszínen, 

és nyerj laptopot!

A Győri Szuperinfó szerkesztősége  
2019. szeptember 20-án zárva tart.  

Megértésüket köszönjük!
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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

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

TUTi búTor TUTi jó áron!

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

Tuti Bútorbolt

Bútorok egyedi méretre gyártása, közvetlenül a gyártótól!

www.tutibutor.hu

A képek illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart.

99070043

SarokétkezőKristóf kanapé
90 cm

Favorit kanapé

Léna háló 240 cm

konyhaBútor 
akció

37.900 Ft-tól 134.800 Ft 119.000 Ft-tól75.900 Ft 69.900 Ft-tól

SzeKréNySoroK:
84.900 Ft-tól

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

Könyvajánló
Nicky Pellegrino: 

Egy év vElENcébEN
Kat sikeres, Angliában élő újságírónő, aki legalább annyira 

szeret utazni, mint enni. Televíziós műsorában a világ legkü-
lönösebb helyeire kalauzolja a nézőket. Amikor a tévésorozat 
véget ér, Kat találkozik egy sármos idegennel. A férfi Velen-
cében él, és egy régi, 
családi szállodát vezet. 
Szexis, okos, kedves. 
Tényleg létezik ilyen 
pasi a földön? Miután 
a kapcsolatuk szorossá 
válik, megállapodnak 
abban, hogy Kat egy 
évre Velencébe költözik 
hozzá. Besegít a szál-
lodába, és könyvet ír 
a városról, tele titkos he-
lyekkel és hagyományos 
receptekkel. Ennyi idő 
alatt igazán kiismerhető 
Velence összes étterme, 
péksége, cukrászdája. 
De vajon Massimo is,  
a vonzó olasz férfi?

Moziajánló
amerikai bűnügyi vígjáték dráma thriller

Rendező: Lorene Scafaria

Nehéz ellenállni a pénz csábításának. Főleg akkor, ha azt szinte tálcán kínálják 
fel… Ramona (Jennifer Lopez) New York egyik legmenőbb sztriptízbárjában dol-
gozik, ahol a Wall Street-i dúsgazdag bankárok naponta több százezer dollárt 

költenek el a szexi táncosokra. 
Töménytelen mennyiségű pénz 

cserél gazdát egy éjszaka alatt, 
aminek a lányok csak a töredékét 
látják viszont. A táncosok megelé-
gelik, hogy mindenki csak hasznot 
húz belőlük: Ramona irányításával 

összefognak, és az évszázad 
egyik legnagyobb csalását viszik 
véghez, amihez tehetős ügyfeleik 
hiszékenységét, és pénzzel teli 
bankkártyáját használják fel. 

Minden annyira egyszerűnek tű-
nik. Az üzlet beindul, a pillangók 
szárnyalnak, és közben dől a lé. 
De a pénzből sosem elég. És ahol 
a kapzsiság felüti a fejét, ott egyre 
nagyobb az esélye, hogy valaki 

elkövet egy apró hibát…

Bemutató: 2019. szeptember 26. 
Játékidő: 107 perc

A Wall Street pillangói

kiadja: Pention kft 
Megjelenik 60.000 példányban

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

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

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

Győr

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

Az ország 34 pontján várjuk vásárlóinkat!

2500*2025 mm
fehér szín 

Ajánlatunk 2019.09.22-ig, ill. a készlet erejéig érvényes. Az árak az Áfát tartalmazzák. A képek illusztrációk!

40 mm szigetelt panel
195.990 Ft

Széles bordás, 
faerezetes, motorral, 
2 db távadóval

Műanyag nyílászárók Fa nyílászárók Garázskapuk

Bejárati ajtók Karcvédett és dekorfóliás beltéri ajtók

redőnyök, rovarhálók,párkányok, könyöklők AKCIÓS ÁR
AKCIÓS ÁR

75*210 cm
30.300 Ft

Műanyag bejárati ajtó
100*210 cm

84.790 Ft

Borovi bejárati ajtó
100*210 cm

92.400 Ft

Dekor fóliás beltéri ajtó
75*210 cm

29.990 Ft

Keresztszálas karcvédett
beltéri ajtó
75*210 cm

54.300 Ft

75*210 cm
11.990 Ft

75*210 cm
28.900 Ft

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

AKCIÓS ÁRAKCIÓS ÁR

LEMEZELT ÉS LUC FENYŐ BELTÉRI AJTÓK

99090028

99080007

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

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

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

98110086

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

99090037

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

GYERMEKFALVAK
SOS

MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK

GYERMEKFALVAK

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

Jelentkezz nevelőszülőnek!

+36 20 417 1129
sos.hu/neveloszulo

99090004
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TM Profil Kft. • Győr, Serfőző u. 2. • Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Nyitva: h.-p. 8-17 h, szo. 8-12 h

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

G I P S

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!

Kültéri hőszigetelő 
rendszer!

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!
Az árakról érdeklődjön személyesen!

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

HOMLOKZATI  
Hungarocell EPS 80

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

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

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

99030078

1.800 Ft/m2
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KÁRTYA ÉS ELFOGADÓHELY

Rigips 
vakolat 
3-6 mm 20kg 

bruttó  3.000 Ft/db
1400Ft/kg

KERSNER BÚTOR OUTLET

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!

2019.09.20-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

99090032

HATALMAS ŐSZI BÚTORAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

-56%-ig

79.900 Ft-tól

Prémium kategóriás  
franciaágyak

„7420” sarok

399.900 Ft helyett  159.900 Ft

Jordsand sarok 

199.900 Ft helyett 69.900 Ft

279.900 Ft helyett  99.900 Ft

Josy u-forma
ágyneműtartós, ágyazható

154.900 Ft helyett  49.900 Ft

139.900 Ft helyett  49.900 Ft

Niria kanapé
állítható  
fejtámla

Andiamo u-forma
állítható fejtámla

319.900 Ft helyett  129.900 Ft

Papenburg sarok Steve sarok
+ puff

329.900 Ft helyett  149.900 Ft

Caro u-forma
ágyneműtartós, 
ágyazható

Tobi sarok

249.900 Ft helyett  99.900 Ft309.900 Ft helyett  139.900 Ft

játék

Megfejtését küldje be 2019.09.18-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.

Kinek van elsőbbsége?

A helyes megfejtést beküldök között  
5.000 Ft értékű szépészeti utalvány sorsolunk ki  

a Dolly szalon (Győr) felajánlásából.

Múlt heti játék nyertese: Wappel Katalin

KRESZteszt

Hirdessen  
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.FIGYELEM!

Hirdetés szövege:

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

Győr, 2019.___.___.
aláírás

kategória:

50% kEdvEzMénnYEL!

 Állást keres

 Vegyes

 Társkeresés

 Eladó ingatlan

 Kisállat

 Autó/Jármű

 Egészség/Sport
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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

Belvárosi fogászati szakrendelő

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
99090039

SZEMÉLYRE SZABOTT FOGÁSZATI  

KEZELÉSEK A MINŐSÉGI  

EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN!

tökéletes mosoly = tökéletes magabiztosság

100%   elégedettségi garancia!

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

utánaelőtte

Újra „beindultak”  
a csalók!

A napokban ismét több bejelentés érkezett a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), miszerint adathalászok 
kíséreltek megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és 
bankkártyaadatokat. A csalók nem fáradnak, újra és újra 
próbálkoznak. senki ne dőljön be! 

A NAV informatikai fejlesztései révén már nagyrészt elekt-
ronikusan kommunikál ügyfeleivel. Az adathalászok ezt 
használják ki, és megpróbálnak bizalmas információkat sze-
rezni. A NAV nevében írt adó-visszatérítés lehetőségére fel-
hívó elektronikus levelek, SMS-ek hibás nyelvi fordulatokat, 
tegező megszólítást, értelmezhetetlen szövegrészleteket 
tartalmaznak.

A csaló e-mailek és SMS-ek általában egy linket is tartal-
maznak, ami a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlapra vagy 
honlapra vezeti. Az űrlapon a csalók általában a bankkártyák 
hátlapján található háromjegyű számot, az úgynevezett 
CVV/CVC kódot vagy az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat 
kérik. Ha valaki megadja a bankkártyaadatait, számolnia kell 
azzal, hogy illetéktelenek pénzt emelhetnek le számlájáról.

Az ügyfélkapus adatokat mindenki csak a megfelelő ol-
dalon (www.nav.gov.hu, www.magyarorszag.hu) adja meg, 
ugyanis a csalók sokszor olyan oldalakat szerkesztenek, 
amelyek arculati elemeiben is rendkívül jól utánozzák a va-
lós bejelentkezési felületeket, azonban a webcím ebben  
az esetben árulkodó lehet.

A NAV soha, semmilyen körülmények között nem kér 
bankkártyaadatokat!

A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesz-
tő módszertől, a hivatal ugyanis Ügyfélkapun keresztül, il-
letve postán, adószámla-kivonaton értesíti az ügyfeleket a 
túlfizetésként megjelenő tételekről, és hivatalos honlapja  
a www.nav.gov.hu címen található.

A túlfizetést csak a 1917-es nyomtatvánnyal lehet vissza-
igényelni, „linkre kattintással” nem.

A gyanús üzenetekkel kapcsolatos további informáci-
ókért, hasznos tanácsokért látogasson el a Nemzetbiz-
tonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének  
(NBSZ NKI) honlapjára.

naV infók
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Apró

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

99090035

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győr-Nádorvárosban, köz-
ponti helyen, jelenleg is jól 
működő vendéglátóegység 
eladó. Ár: 17.500.000 Ft. Érd.: 
06-70/632-4354.

Győr-Ménfőcsanakon nap-
pali + 3 szobás, első emeleti, 
erkélyes téglalakás belsőépí-
tész-lakberendező által terve-
zett, teljes berendezéssel, vala-
mint 20 m2-es garázzsal együtt 
eladó. Irányár: 38.000.000 Ft. 
Érd.: 06-70/399-8262.

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

Győr-Szigetben 1 szobás,  
33 m2-es garzonlakás 
14.500.000 Ft-ért el-
adó! Bővebb információ:  
06-70/977-7839.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

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

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-értékesítésel  
 rendelkezem.

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

98
09

00
89

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

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

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

Győrben vagy környékén épít-
kezne? Rendelkezik már telek-
kel, de nem tudja, merre indul-
jon? Megbízható, prémium 
kategóriás, modern elrendezé-
sű lakóházat ajánlok figyelmé-
be, fűtéskész átadással, mester-
ház minősítéssel. Az ár telek nél-
kül értendő! Ár: 25,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Gyárvárosban, szigetelt tár-
sasház II. szintjén, 53 nm-es, 2 
szobás, erkélyes téglalakás, par-
kolási 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 szo-
bás, galériás, egyedi fűtéses tég-
lalakás eladó. Közös ktg. nincs! 
Ár: 25 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

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

Győrújbaráton, Lila-hegyen, Pap-
erdő, 1.080 nm-es, művelésből 
kivont, meredek zártkerti telken, 
kb. 30 nm-es, tetőtér beépítéses, 
alápincézett hétvégi ház, vezeté-
kes vízzel, árammal, szerszámtá-
rolóval, 20 db termő gyümölcs-
fával eladó. Ár: 4,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, társasház II. 
szintjén, nettó 65,2 nm-es, erké-
lyes, nappali és hálószobás, nagy 
konyha-étkezős, egyedi fűtéses, 
csendes és világos, jó állapo-
tú, tehermentes, klimatizált, ala-
csony rezsijű tetőtéri lakás, saját 
tárolóval eladó. Ár: 26,5 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Sárás I-en, 50 nm-es tég-
la ház, 16 nm fedett terasszal 
eladó. A telek 434 nm, parkosí-
tott, faházzal, fúrt kúttal, automa-
ta öntözőrendszerrel, ipari áram-
mal ellátott. A fűtést modern gáz-
konvektor és infrapanel szolgál-
tatja, a meleg vizet villanyboj-
ler és szabadtéri víztartály is 
biztosítja. Ár: 19,8 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győrben 64 nm-es, 3 szobás, erké-
lyes, felújított panellakás eladó. 
Irányár: 24,8 M Ft. Tulajdonos: 
0620/528-9238.

Jobaházán a 097/1-es számú, 2,6 
hektáros szántó eladó. Irányár:  
9 millió Ft. 0620/255-8048.

KIADÓ INGATLAN
Audi közelében, 43 nm-es, búto-
rozott lakás igényes egyedülálló-
nak kiadó. 0630/425-3931.

Bútorozott, gázfűtéses, klimatizált 
téglalakás kiadó. Nádorváros-
ban garázst vennék, bérelnék. 
0630/302-6149.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Redőnyök, reluxák, szalagfüg-
gönyök, napellenzők, szúnyog-
hálók stb. kedvezménnyel, 
garanciával, helyi szakember-
től. Kérjen ingyenes árajánlatot! 
www.redonyosattila.hu. Érd.: 
0630/235-0927, Horváth Attila.

Épületek elbontása szakszerű-
en, versenyképes áron, törmelék 
elszállítással! Földmunkálatok 
vállalása! 0670/905-3020.

Pala- és cseréptetők bontás nélkü-
li felújítása, tisztítása, impregná-
lása, festése. Tel.: 0630/476-7838.

Nyílászárók passzítása, szi-
getelése, redőnyök, szúnyog-
hálók, árnyékolók készí-
tése, javítása. Penészmen-
tesítés. 0630/294-6022.  
www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klíma-
telepítés, -forgalmazás. Mosó-
gép, mosogatógép, hűtőjavítás. 
0670/311-3387, 0696/421-517.

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

Térkő tisztítás és egyéb betonfelü-
letek, kerítések tisztítása. Keres-
sen bizalommal! 0620/514-0669.

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fote-
lek, székek, padlószőnyegek tisz-
títása. 0670/630-8245.

Zöldterület karbantartást, kertgon-
dozást, ház körüli munkák elvég-
zését, rövid határidővel vállaljuk. 
0620/596-4350, 0630/709-5932.

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

Tetőfedő mester vállal bádo-
gos-ácsmunkát. Cseréplemez 
átrakás, cserép lécezés, csa-
torna csere. Kisebb tetőjaví-
tás anyaggal együtt is. Felmé-
rés ingyenes. Azonnali kezdés-
sel. 0620/617-2137.

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

Kárpitozás! Mindennemű kárpi-
tos munkák vállalása: autó, bútor 
áthúzása, javítása, szövetválasz-
tási lehetőség, ingyenes szállítás. 
0670/884-6838.

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

Családi házak, lakások komp-
lett felújítása! Festés, burkolás, 
kőműves-munkák, víz- és villany-
szerelés. Érd.: 0630/872-0564.

Kisebb kőműves munkákat vál-
lalunk. 0630/274-3864.

Víz-, gáz-, központifűtés és 
gázkészülék szerelés. Tel.: 
0670/221-7741.

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat, 
hungarocell szigetelést, zsinde-
lyezést, kőművesmunkát vállalok 
kedvezményes áron. 0670/354-
1897, 0630/701-2461.

Ács, tetőfedő, bádogos mun-
kát vállalok. Új tetők készítését, 
széldeszkázást, bármilyen festé-
si munkát, Lindab lemez felraká-
sát is vállalom. 0670/566-4595.

Architect construct Kft. vállal ács-
munkát, teljes tetőszerkezet épí-
tését, régi tető felújítását, bádo-
gozást, szigetelést. Pala, Lindab, 
Bramac, Creaton, cserepes lemez, 
bitumenes lemez, Induline, 
betoncserép. Minden munká-
ra többéves garanciát vállalunk. 
Munkáinkat megtekinthetik:  
www.architect-construct.hu. 
oldalon. 0670/297-6085.

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

Tetőfedő mester vállal bádo-
gos-ácsmunkát. Cseréplemez 
átrakás, cserép lécezés, csa-
torna csere. Kisebb tetőjaví-
tás anyaggal együtt is. Felmé-

rés ingyenes. Azonnali kezdés-
sel. 0620/925-3686.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 0670/593-2232,  
w w w . m i n e r v a k f t . h u 
(E-000909/2014/A001-A011).

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

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

ÜDÜLÉS/UTAZÁS
Balatonfüreden 2 szobás, nyári 
apartman eladó. Irányár: 20,9 M 
Ft. 0620/528-9238.

VEGYES/RÉGISÉG
Gázbojler új hőcserélővel, 
füstcsővel eladó, 25.000 Ft. 
0620/544-0750.

Gáztűzhely, bontott tölgyparketta, 
vaskapu, redőnyök, villanyosz-
lopok, műanyag ablakok eladók. 
0630/302-6149.

Legmagasabb áron vásárolok 
bélyeggyűjteményeket,1945 
előtti képeslapokat, papír és 
fémpénzeket. Filadiszkont 
1064 Budapest, Vörösmarty u. 
65. Tel.: 0620/936-4757, Tel.: 
0616/085-320.

TÁRSKERESÉS
49 éves férfi korban hozzá illő 
hölgyet keres tartós kapcsolatra. 
0630/484-6894.

72 éves özvegyasszony megis-
merkedne szolid, megbízható, 
józan életű férfival, aki lelki tár-
sa lenne és szeretné, megbecsül-
né. Jelige: Lila orgona. Leveleket 
a Győri Szuperinfó szerkesztősé-
gébe várom!

75 éves, győri, családi házban 
élő férfi, vékony hölgyet keres. 
0620/494-2579.

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

Trans sport kisbusz, friss műsza-
kival, új gumikkal megkímélten 
eladó. 0630/425-3931.

WARTBURG 81.000 km-el, for-
galomból ideiglenesen kivon-
va, szép állapotban eladó. 
0630/302-614
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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.

Jelentkezés a bewerbung@hogo.cc címre (német nyelvû fényképes önéletrajot) 

Telefon: a.horvath@hogo.cc  0043-664-889-44-157  Horváth Adrienn

m.harsanyi@hogo.cc  00 43-664-89-44126 Harsányi Marianna

Jelentkezés a bewerbung@hogo.cc címre (német nyelvű fényképes önéletrajzot)
Telefon: a.horvath@hogo.cc  0043-664-889-44-157  Horváth Adrienn

m.harsanyi@hogo.cc  0043-664-889-44-126  Harsányi Marianna

SZAKMUNKÁS 
ÁLLÁSOK
- Kőműves, aki zsaluzni is tud
- Ács – tetőfedő – bádogos
- Asztalos
- Villanyszerelő
- Festő, gipszkartonozó
- CNC Esztergályos – Marós
- Raktáros-targoncavezető
- Hegesztő CO; AWI
- Lakatos
-  Gyári, könnyű fizikai munka 

hölgyeknek

AMIT BIZTOSÍTUNK
- Kiemelt kereset
-  Szezonális és hosszú távú 

munka
- Egész Ausztria területe
- Osztrák bejelentés
- Betegségbiztosítási kártya
- Ingyenes szállás
- 13. és 14. havi fizetés
AMIT ELVÁRUNK:
- Pár éves munkatapasztalat
-  Targoncára jogosítvány 

(targonca vezetőknek)
-  Jó vagy minimum alapszintű 

német nyelvtudás
- Autó

99090045

99090046

ÖNT KERESSÜK
építésvezető munkakörre

HA:
• szakirányú technikusi,  

vagy felsőfokú 
végzettsége van

• precíz, önálló  
munkavégzésre képes

AMIT NYÚJTUNK:
• versenyképes fizetés
• céges autó
• biztos tulajdonosi háttér

KÉRJÜK SZAKMAI  
ÖNÉLETRAJZÁT  
EMAIL-BEN KÜLDJE EL  
RÉSZÜNKRE:
info@imoville.hu

KÉRDÉS ESETÉN  
HÍVJON MINKET  
AZ ALÁBBI  
TELEFONSZÁMON:
+36 20 256 9393

99080053

KIVÁLÓ MUNKALEHETŐSÉGEK 
GYŐRBEN ÉS KÖRNYÉKÉN!
Hetente előleg! Bejelentett 
munkaviszony! Ingyenes szállás, 
albérlet-támogatás!
A MENTON Jobs Kft. segít Neked 
megtalálni a legjobb munkahelyet!
Nyitott pozíciók: csomagoló; 
operátor; gépbeállító; targonca- 
vezető stb.! 
Egy- és többműszakos, illetve 
folyamatos munkarend, ahol 4 nap 
szabad!
Kereseti lehetőségek:  
NETTÓ 150.000 Ft-tól  
320.000 Ft-ig!
Ezt ne hagyd ki!  
Érdeklődj munkanapokon: 
+36-70-365-5801, 
+36-70-415-2619

99080042

99090038

ÁLLÁST KÍNÁL
Csatlakozz csapatunkhoz! Fém-
ipari munkakörökbe keresünk 
hegesztő, lakatos, gépi forgá-
csoló- CNC-gépkezelő, szerszám-
készítő, gépbeállító, darukezelő, 
nehézgépkezelő és konténerező 
sofőr dolgozókat Győr és Kecs-
kemét környéki munkára. Ver-
senyképes fizetést, juttatásokat, 
szállást, munkába járást, haza-
utazási támogatást, bérelőleget 
biztosítunk. Jelentkezz most!  
0670/415-9021 (JOBmotive Kft.).

Győri illemhely felügyeletére 
lehetőleg nyugdíjas munkatár-
sat keresünk. 0620/556-8324.  
Ki-Ra Higi Bt.

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelen-
tett munkaviszonyt, kiemelt bére-
zést, bérelőleget, ingyenes szál-
lást, munkába járást biztosí-
tunk. Betanított dolgozó és tar-
goncás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét kör-
nyékén. Munkavégzési helyek: 
Autoliv, BOS, SMR, SMP, Rába. 
Jelentkezz most! 0670/639-9920 
(JOBmotive Kft.).

Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

99090048
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99090022

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

GRÓSZ PANELKONYHÁK
SZEPTEMBERI MEGRENDELÉS ESETÉN

0 Ft szállítási, 0 Ft szerelési díj!

A
z akció szep

t. 30 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

99090036

98
07
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07Jelentkezz most önéletrajzoddal az origo@oc.hu e-mail címen!

Az Otthon Centrum győri irodája  
munkatársakat keres!

Kötetlen munkarend, vállalkozói szabadság,  
kiemelkedő jövedelem, ingyenes képzés,  

stabil országos háttér. 
Az ingatlanszakma legjobb otthonszakértői  

nálunk dolgoznak! 
Legyél te is csapatunk megbecsült tagja!

Magyarország vezető  
ingatlanközvetítő hálózata,  

15 éves tapasztalattal!

99090033 AXEL
BÚTORÁRUHÁZ
9027 Győr, Puskás T. u. 8. • Tel.: 96/550-397 • www.axelbutor.hu

HATALMAS 
AKCIÓ!

FERO SAROK

TEXAS 3-2-1

ATLAS SOR 

RAFI SAROK BORA BORA 3-2-1 

GOLDEN SOR ATHÉN TOLÓAJTÓS GARDRÓB

ARIEL TOLÓAJTÓS GARDRÓB

235*140 cm

RELAXOS

360 cm

230*140 cm

360 cm 160 cm széles, 203 cm magas, 60 cm mély

239 cm széles, 203 cm magas, 60 cm mély

242.900 Ft  199.900 Ft

133.900 Ft  109.900 Ft

139.900 Ft  119.900 Ft

139.900 Ft  111.900 Ft150.600 Ft  135.500 Ft196.900 Ft  159.900 Ft

639.900 Ft  509.900 Ft 429.900 Ft  339.900 Ft
Az akció a készlet erejéig tart.

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! Színes trapézlemez
0,7 mm vastag

br.: 1.400 Ft/m2

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.378 Ft  
(bruttó: 1.750 Ft)

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó: 1.378 Ft /m2 
(bruttó 1.750 Ft/m2)

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

Bádogos Szaküzlet

99070058
99090007


