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www.aquamarket.hu

www.gasko.hu

MEDENCE ÉS ÖNTÖZÉS  
SZAKÜZLET

• MEDENCE
• ÖNTÖZŐRENDSZER
• VÍZKEZELÉS
• ÉRTÉKESÍTÉS 

ÉS KIVITELEZÉS

99070072

Győr, József Attila u. 21.  
Nyitva: h.-p. 8-16.30

99030009

MINŐSÉGI MŰANYAG  
NYÍLÁSZÁRÓK

FESTMÉNYVÁSÁR
Győr, 

MSZP Ház, Herman O. u. 22.
július 21. vasárnap  11-18 óráig 
július 22. hétfő   9-17 óráig

Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

06-70/614-2041
www.apluszbgaleria.hu

99070066
99060065

99070004

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

TÉT - MOSONMAGYARÓVÁR

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

29070015

REGISZTRÁLT  
AUTÓBONTÓ 

BONTÁSI IGAZOLÁS  
KIÁLLÍTÁSA

•	 Gépjárművek	forgalomból	való	
kivonása

•	 Roncsautó-vétel
•	 Fém,	színesfém,	használt		

katalizátorok	felvásárlása

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

SZÍNESFÉM 
KERESKEDÉS

A felvásárlási árak  
2019.07.18-22-ig érvényesek!

Digitális mérlegelés,
azonnali készpénzfizetés!

Üzemi kiselejtezett gépek, elektromos 
berendezések felvásárlása!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

• vörösréz: 1.100-1.300 Ft/kg
• sárgaréz: 880 Ft/kg
• alumínium: 160-260 Ft/kg
• saválló: 220 Ft/kg
• vas-vaslemez: 28-41 Ft/kg
• kábel (réz): 280 Ft/kg
• ólom-horgany: 350 Ft/kg
• ólom akkumulátor: 160 Ft/kg
• vegyes fémtartalmú: 40-50 Ft/kg
(bontandó, villanymotor, hegesztő, trafó)  
• forgalomból kivont autó 15 Ft/kg
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TERMELŐI BOROK
SOPRONI

Kékfrankos 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Merlot 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Zöld veltelini 800 Ft/2 l 400 Ft/l
Chardonnay - Irsai 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Kékfrankos rosé 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Cabernet Sauvignon 1000 Ft/2 l 500 Ft/l

98100038

Győr, Rónay J. u. 13. • Tel.: 20/974-0185 • Nyitva: h.-p. 9-17, szo. 9-12 h

LOVASBERÉNYBEN  
a Csákvári úti  

gyümölcsösben.

Érdeklődni: 06 30 294 9030

SÁRGABARACK

300 Ft/kg

 99070049

Panel- és egyedi konyhák • Beépített szekrények
Üzletberendezés • Ingyenes felmérés és árajánlat-készítés

Bemutatóterem: Győr, Fehérvári u. 75. 
(volt Peugeot szalon helyén) • Tel.: 06-70/227-43-50

99020028

www.trendkonyhastudio.hu

99070059
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Győr, Mészáros Lőrinc u. 1. • Tel./fax: 96/336-760 
www.zarlak.hu

HIKOKi DH40MC  
fúró-vésőkalapács  
SDS-Max
•	 Furat	betonban:	40	mm	
•	 Betonban	furókoronával:	105	mm
•	 Teljesítmény	felvétel:	1100	W
•	 Üresjárati	fordulatszám:	620/min
•	 Ütésszám:	2800/min
•	 Ütési	energia:	10,5	J

DDF453RFE  
fúró csavarbehajtó
•	 Akkumulátor:	18V	LXT
•	 Tokmány:	1,5-13	mm	gyorstokmány
•	 Fúrásteljesítmény	acélban:	13	mm
•	 Fúrásteljesítmény	fában:	36	mm
•	 Üresjárati	fordulatszám:	0-400/perc
•	 Nyomaték:	42/27	NM
•	 Tartozék:	koffer,	2	db	akkumulátor,	töltő

Állítható forgáspont 
szárnyas kapuhoz 
M16-24

Állítható forgáspont 
talplemezzel  
szárnyas kapuhoz 
M16-24

1.390 Ft-tól
1.620 Ft-tól

119.900 Ft

52.900 Ft

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

9903006098110086

Big sor 360 cmKornél szekrénysor
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Kristóf kanapé

Francia sarok

Bence kanapé

73.900 Ft-tól

SZEKRÉNYSOROK: 89.000 Ft  84.900 Ft-tól

KANAPÉK: 51.500 Ft-tól

99070061

Jabba sor

Franciaágy
(rugós)

Kira kanapé

Denver kanapéRoland kanapé

Étkező Nova 3-as 
tálaló

Előszobafal
Stokik, székek 4.900 Ft-tólAsztalok 16.500 Ft-tól

Komód

19.900 Ft-tólKONYHA, ÉTKEZŐ ÉS TÁLALÓ AKCIÓ! 29.000 Ft-tól

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

Tuti Bútorbolt
www.tutibutor.hu

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

Tuti Bútorbolt

www.arrabonamedia.hu
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99070062

ÚJ FONALAK ÉRKEZTEK!
Retwisst zsinór  
és makramé fonalak:  
1600 Ft/motring (250 g)
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TALÁLJA MEG NÁLUNK 
HOBBIJÁT!

Minden, ami a varráshoz, 
kézimunkához kell: varrógépek, 
rövidáru, kézimunka kellékek, 

fonalak, varródobozok

JUKI HZL-70

139.900 Ft

125.900 Ft

JUKI HZL-355

81.000 Ft

• 29 varróprogram 
• tűbefűző
• körforgós

hurokfogó 
• szabadkar

• 80 öltésminta
• automata 

elvarrás
• tűpozíció-  
 állítás
• tűbefűző

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
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Visszavonásig!
NYÁRI AKCIÓ

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

Az akció 2019.07.31-ig tart.

99070003

99070019

Weboldal, Webshoppal,  
szövegírással, domain névvel 

60.000 Ft + áFa?  
2019. július 31-ig  
pályázat nélkül?

Igen!
országos vállalkozásFejlesztési 

program  
az arrabonamédiánál!

Az első év díja tartalmazza a domain név (.hu) 
regisztrációját, a szövegírás, a komplett feltöltés 

és a keresőoptimalizálás költségét is!

mindez a vállalkozásfejlesztési program  
keretében: 60.000 Ft + áfa az első évben  

75.990 Ft + áfa helyett.

minden további évben pedig: 49.990 Ft + áfa

2019. július 31-ig még pályázat nélkül elérhető  
ez a jelentős kedvezmény.

Érdeklődjön a 06/70-332-7004-es telefonszámon, 
vagy az info@arrabonamedia.hu e-mail címen!
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Mind vágyunk a jól megérdemelt szabad-
ságra, amikor elutazhatunk egy különle-
ges helyre, hogy feltöltődhessünk egy ki-
csit. Épp azért, hogy a nyaralásunkat ne 
árnyékolhassák be olyan dolgok, mint ví-
rusfertőzések, balesetek, érdemes előre-
látónak lennünk és felkészülni a legtöbb 
eshetőségre.

Senki sem szeret megsérülni vagy elkap-
ni egy csúnya hányás-hasmenés vírust, plá-
ne nem akkor, amikor nyaralni készül vagy 
már javában a szabadságát tölti. Próbáljuk 
meg megelőzni ezeket, és körültekintőek 
lenni. Mielőtt külföldre utaznánk, tájéko-
zódjunk, hogy szükséges-e bármilyen oltást 
beadatnunk a határ átlépése előtt. Figyel-
jünk oda arra, hogy mit eszünk és arra is, 

hogy gyakrabban mossunk kezet. Ezzel elke-
rülhetjük a kellemetlen gyomorpanaszokat. 
Legyünk felkészültek, és vigyünk magunk-
kal gyógyszereket.  A balesetek elkerülésére 
azonban nehezebb felkészülni, - hiszen vá-
ratlanul következnek be -, azonban nem le-
hetetlen. Igyekezzünk mindig megfelelő ru-
házatba öltözni, például: ha épp szeretnénk 
feltérképezni a sziklás tengerpartot, akkor azt 
ne flip-flop papucsban tegyük, hanem zárt ci-
pőben stb. Legyen nálunk mindig valamilyen 
fertőtlenítőszer és kötszer, arra az esetre, ha 
már megtörtént a baleset, hogy még idejében 
elláthassuk a kisebb sérüléseket. Összegezve 
tehát, utazás előtt mindig tájékozódjunk, le-
gyünk körültekintőek és felkészültek, legyen 
nálunk mindig gyógyszer, és egy utazások-
hoz készült elsősegélycsomag.

A nyaralás veszélyei JÚLIUSI
AKCIÓ!

További akciós termékeinket keresse gyógyszertárunkban!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el  a (beteg)tájékoztatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Adyvárosi Gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 51.
Nyitva: h.-p. 700 -2000, szo.: 800 -1400

Telefon: 96/424-066

99070064

Fenistil® 1 mg/g gél 50 g

Smecta® 3 g por  
szuszpenzióhoz 10 db
Akut hasmenés kezelésére felnőtteknek és gyerme-
keknek (a csecsemőket is beleértve) orális rehidráló 
oldattal együtt adva.Egészségpénztári kártyára 
vásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Salvequick®  
Aqua Resist sebtapasz 28 db

* Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Víz- és szennyeződésálló ragtapasz, 
amely lélegzik. Jó tapadású és rugalmas.
Egészségpénztári kártyára vásárolható. 
Orvostechnikai eszköz. 23,4 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

655 Ft

104  Ft/db

AKCIÓS ÁR:

1.040 Ft

AKCIÓS ÁR:

2.175 Ft
43,5 Ft/g

Csillapítja a viszketést, megnyugtatja  
az irritált bőrt.

Egészségpénztári kártyára vásárolható.  
Vény nélkül kapható gyógyszer.

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

9024 Győr, Hunyadi utca 14 (LEIER City Center)
+36 20 371 8474 • curves.arrabona@gmail.com

CURVES Arrabona
• Csak 30 perc, Csak Nőknek 

Személyi edző Mindenkinek

• Minden korosztály számára 
Diákoktól Nyugdíjasokig Bárkinek

• Időpontfoglalás nélkül

99070060
99070075

játék

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

Mely betegség jellemzői a következők?
A világ népességének 10%-a szenved valamilyen 

fajtájában. Jellemzői a száraz, erősen viszkető bőr, 
amely a folytonos dörzsölés és vakarás miatt meg-
vastagszik, a ráncok mentén és a bőrhajlatokban 

kisebesedik; a végtagokon a leggyakoribb. Nemcsak 
külső hatás válthatja ki, függ a beteg szervezetétől, 
sőt, pszichés állapotától is. Nem fertőző betegség.

A helyes megfejtést beküldök között 
havi fitneszbérletet sorsolunk ki  

a GymBeam felajánlásából.

Múlt heti játék nyertese: Nagyné Szitovszky Kitti

GYÓGYész

Megfejtését küldje be 2019.07.24-én 14 h-ig 
szerkesztőségünkcímére levélben  

(9027 Győr, Tátika u. 1.) vagy e-mailben
(gyor.rejtveny@szuperinfo.hu címre).

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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Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477
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GRÁNIT, MŰKŐ SÍREMLÉK  
MEGRENDELHETŐ

Továbbá rövid határidővel 
vállalunk:  

tisztítást, felújítást, fedlapcserét, 
újralapozást, helyreállítást.

Munkáinkra garanciát vállalunk.
Több munka megrendelése 

esetén kedvezmény.
Kérjen ingyenes ajánlatot!

Sándor László kőfaragó 
06-30/612-3236

99050046

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

INGATLANKEZELÉS   
GYŐR ÉS KÖRNYÉKÉN! 

Magántulajdonú lakások,  
házak, albérletek részére. 

 Infó: 06-70/601-1010  
vagy  

www.landhausungarn.com

98090009
99020081

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

99070074

9030 Győr, Verseny u. 32.

G y ő r - A d y v á r o s b a n  
38 m2-es üzlethelyiség 
kiadó. Ár: 70.000 Ft/hó. 
Érd.: 06-70/657-8534.

Győr, Csaba utcában  
53 m2-es, társasházi lakás 
21.000.000 Ft-ért eladó. 
Érd.: 06-70/399-8262.

Győr belvárosában, a sétá-
lóutcán, 45 m2-es, teljesen 
felújítandó lakás eladó! 
Ár: 27.900.000 Ft. Érd.:  
06-70/977-7839.

Győr-Marcalváros II-n el-
adó egy 90 m2-es, 3 szobás, 
nagy erkélyes, modern 
belső átalakításon átesett, 
4. emeleti lakás! Irány-
ár: 38.000.000 Ft. Érd.:  
06-70/488-9715

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

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

Apró
ELADÓ INGATLAN

Belvárosi, 65 nm-es, földszinti, 
2,5 szobás lakás eladó, cserélhe-
tő. 0630/678-6732.

Bácsán 3 szintes ház, külön bejá-
ratokkal, plusz beépíthetőséggel 
eladó. 0630/678-6732.

Győr frekventált részén, 15 laká-
sos társasház I. szintjén, 55 nm-es, 
2 szobás, műanyag ablakos, szi-
getelt, házközponti fűtéses lakás, 
zárt udvari parkolóval eladó. Ár: 
18,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbaráton, Lila-hegyen, 
1.080 nm-es, művelésből kivont, 

meredek zártkerti telken, kb. 30 
nm-es, tetőtér beépítéses, alá-
pincézett hétvégi ház, vezetékes 
vízzel, árammal, szerszámtáro-
lóval, 20 db termő gyümölcs-
fával eladó. Ár: 4,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Adyvárosban, liftes panel-
ház 7. szintjén, 49 nm-es, 2 szo-
bás, erkélyes, redőnyös-műanyag 
ablakos, műszakilag és esztéti-
kailag is felújított lakás kedvező 
rezsivel eladó. Ár: 17,99 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győrszentiván jól megközelíthe-
tő, forgalommentes utcájában, 
1.000 nm-es, kb. 13,8 m széles 
utcafrontú, összközműves építé-
si telek, családi házas beépíthető-
séggel eladó. Ár: 14,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, 451 nm-es 
saroktelken, 80 nm-es, 3 szobás, 
egyedi fűtéses, szigetelt, részben 
műanyag ablakos, tehermentes 
tégla családi ház, dupla garázs-
zsal, fedett terasszal, fúrt kút-
tal eladó. Ár: 27,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, társas-
ház II. szintjén, bruttó 76 nm-
es, erkélyes, nappali és hálószo-
bás, nagy konyha-étkezős, egye-
di fűtéses, tetőtéri lakás eladó. Ár:  
26,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrzámolyon, 656 nm összköz-
műves telken, 92 nm-es, nappali 
és 3 szobás, önálló tégla családi 
ház eladó. Ár: 33,99 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Belvárosban, Bisinger sétá-
nyon, karbantartott polgári ház I. 
szintjén, 83 nm-es, nappali és 2 
szobás, amerikai konyhás, 2 für-
dős, teljes körűen felújított, egye-
di fűtéses, utcára és belső udvar-

ra néző téglalakás eladó. Ár:  
31,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

KIADÓ INGATLAN
Zuglóban mozgáskorlátozott úrnál 
szoba kiadó reális áron, házimun-
ka besegítéssel. 0620/236-9806.

Győr-Marcalváros I-en, bútoro-
zatlan garzon kiadó. Érdeklődni: 
0620/237-9332.

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, szigete-
lése, redőnyök, szúnyoghálók, 
árnyékolók készítése, javítása. 
Penészmentesítés. 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.

Kúttisztítást, kútmélyítést, kút-
fertőtlenítést, kútásást és faki-
vágást vállalok. Pl.: fenyő/dió. 
0630/951-0378.

Nyílászáró, redőny, szúnyoghá-
ló. Ingyenes felmérés! Kedvező 
ár! Tel.: 0620/481-8124.

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

Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
0670/233-0673.

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

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, 
fakivágás, gyökérkivétel, bozót-
irtás, metszés, kertfenntartás! 
0630/403-6810, 0696/826-322. 

Lomtalanítást vállalok padlás-
tól pincéig, eltakarítom lim-
lomját! Hívjon bizalommal! 
0670/707-5812.

Aszfaltozást, térkövezést válla-
lunk kedvező áron, rövid határ-
idővel. Hívjon bizalommal! 
0670/419-3890.

Költöztetést, fuvarozást, épü-
letanyagok szállítását vállalom. 
Érd.: 0620/360-6197.

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

Kisebb festő brigád munkát vál-
lal, festés, szigetelés, gipszkarto-
nozás A-tól Z-ig. 0670/360-1417.

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

BÚTORKÉSZÍTÉS: konyhabútor, 
tolóajtós gardrób, kerti fatároló, 
polikarbonátos előtető készítés. 
0620/597-9052.

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

Kisebb ingatlanjavítási munkát 
gyorsan (kőműves, festő, tető-
fedő, fakivágás stb.) vállalok. 
0620/377-8855.

Tetőfedő, bádogos, ácsmun-
kákat, hungarocell szigetelést, 
zsindelyezést, kőművesmunkát 
vállalok kedvezményes áron. 
0620/501-3354.

Konyhabútor felújítását (mun-
kalap, ajtócsere) és lapraszerelt 
bútor összeállítását válla-
lom. Facebook: Szóllás bútor 
gyártó. Tel.: 0630/972-6546,  
www.szollas.hu.

PÓTNAGYSZÜLŐ
Győri, középkorú pár, angya-
li 2 éves kislányuknak pót-
nagyszülőt keres, akár egy élet-
re! Babyszitterek kíméljenek! 
0630/205-5621.

AUTÓ/JÁRMÛ
Autófelvásárlás díjtalan kiszál-
lással! 0-24 h-ig, hétvégén is! 
0620/442-9002. Csiklya Tamás.

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

Pontiac egyterű, 7 személyes 
automata, tempomat, új gumik, 
eladó. 0630/496-8030.

ÁLLAT/KISÁLLAT
Fajtatiszta tacskó kiskutyák 
eladók oltva, féregtelenítve. I.á.: 
25.000 Ft. 0630/595-6676.

ÁLLÁST KÍNÁL
Kamionsofőrt felveszünk bel-
földi fuvarozásra. Érdeklődni:  
Pro-Money Kft. 0620/974-9358.

Gyere, dolgozz Velünk! Beje-
lentett munkaviszonyt, kiemelt 
bérezést, bérelőleget, ingyenes 
szállást, munkába járást bizto-
sítunk. 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.).

CNC-gépkezelőket, gépjármű sze-
relőket, darusokat (felülről vezé-
relt), karbantartó villanyszerelő-
ket keresünk győri munkahelyre. 
Magas órabér! Győriek előny-
ben. 0670/604-1265, 0670/366-
5722, majsamunka@indamail.hu 
(NexCom Center).

Csatlakozz csapatunkhoz! Fém-
ipari munkakörökbe keresünk 
hegesztő, lakatos, gépi forgácso-
ló- CNC-gépkezelő, szerszámké-
szítő, 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.).

Mosonmagyaróvári fuvarozó vál-
lalkozás C, E kat. jogosítvánnyal 
sofőrt keres. Érd.: 0620/334-
7563, BT Cargo Kft.

ÁLLÁST KERES? Elégedetlen  
a jelenlegivel? Nincs, aki 
segítsen? Mi segítünk! Hív-
ja INGYENES zöldszámunkat  
06-80-296-899 DÍJMENTESEN, 
KÖTELEZETTSÉGEK NÉLKÜL 
SEGÍTÜNK! Minden munkakör-
re van állásajánlatunk! Vár-
juk hívását! Munkalehetőség  
Mindenkinek Kft!
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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 WIREG-nél 
NEM IZZAD!

A WIREG Hungária Kft. (Töltéstava) KlIMATIZálT üzemébe keresi munkatársait  
síkvágó, operátor, anyagmozgató munkakörökbe!

Könnyen megtanulható és elvégezhető,  
betanított munka családias környezetben

Versenyképes jövedelem (alapbér + teljesítménybér, cafeteria,  
multifunkció bónusz, hűségjutalom, extra műszakpótlék)

Ingyenes vállalati buszjáratok  
(Győr, Réde, Bakonyszentkirály, Bakonyszombathely irányából

Határozatlan idejű szerződés, hosszútávú munkalehetőség

Jelentkezését várjuk munkaidőben a 96/548-267-es telefonszámon 
vagy e-mailben: personal@wireg.com

WIREG Hungária - Formába hozzuk nyomdai termékeit

99
07

00
40

Akár a kertben, egy parkban, vagy futballpályán nézelődik, az ápolt 
pázsit látványát nekünk köszönheti, ugyanis szinte biztos,  

hogy a gépre a nálunk készült fűnyírókést szerelték! 

A Rábakert Kft. 35 fős családi vállalkozás 30 év tapasztalatával, 
amely tevékenysége során fűnyírókéseket és mezőgazdasági 

felhasználásra szánt vágóelemeket gyárt. Késeinkkel a hazai piacon 
vezető szerepet töltünk be, ugyanakkor a hazai eladás  

négyszeresét EU exportra szállítjuk.

Kiváló csapatunkba a termelés bővítése céljából keressük  
új kollégánkat a következő munkakörbe:

 HAGYOMÁNYOS FÉMFORGÁCSOLÓ
Elvárások: Az élező csoport tagjaként az Ön feladata a különböző vágóelemek 
éleinek kialakítása egyetemes marógép használatával. Olyan jelentkezőket várunk, 
akik nem riadnak meg a munkától, csapatjátékosok, és szeretnének egy stabil, 
tisztességes munkahelyen hosszú távon elhelyezkedni.

Ideális jelölt:
•	 Stabilitást és hosszú távú megélhetést keres
•	 Képes megbízhatóan termelni
•	 Előnyben részesíti az egy műszakos munkarendet
•	 Fémipari végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik
•	 Kiváló magyar termék előállításában szeretne részt venni

Jelentkezés: 96/618-726 telefonszámon.

99050090

GYŐRI 
kirendeltségünkbe 

keresünk 
munkatársat 

az alábbi pozícióba:
 

ALKATRÉSZ 
KISZÁLLÍTÓ

További részletek 
és jelentkezés:

www.unixauto.hu
hr@unixauto.hu

99060073

99070022

99070021

99
07

00
48

Hirdetésfelvétel:
Győr, Tátika u. 1.
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Könnyű fizikai munka
•  3 műszakos, 8 órás munkarend
• Szabad hétvége

Jelentkezés:
20/219-1299;
e.nagy@trenkwalder.com
9024 Győr, Eszperantó út 12. 1. emelet

99070070

Győri élelmiszeripari cég

 ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐT 
B, C JOGOSÍTVÁNNYAL

TOVÁBBÁ GÉPKOCSIKÍSÉRŐT
AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZ.

•	Kiemelt jövedelem
•	Stabil háttér
•	Vidékieknek bejárás-hozzájárulás: 100%
•	Munkavégzés hétfőtől péntekig napi 8 óra

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

99070010

Kunszigetre 

vagyonőr 
kollégákat keresünk

Kunszigeti objektumba vagyonőr kollégákat keresünk 

azonnali kezdéssel.  

24/48 órás munkavégzés, nettó 900 Ft/órabér 

+ útiköltség térítés+ egyéb juttatások+ajánlási bónusz. 

Bejelentett hosszú távú állás, kulturált munkahelyi légkör 

Jelentkezni a +3670-977-5445 telefonszámon vagy a 
vagyonormunka@mybridge.hu megjegyzésbe Kunsziget. 

MyBridge Kft.

99070068

A Leadec Kft. győri karbantartó csapatának bővítéséhez,  
szakirányú végzettséggel rendelkező

VILLANYSZERELŐ, GÉPÉSZ,  
ELEKTROMOS KARBANTARTÓ  

munkatársakat keres.

Kollégáinknak hosszú távú munkalehetőséget,  
versenyképes jövedelmet és juttatásokat biztosítunk.

A pályázatokat a pozíció megnevezésével  
a vigykarrier@leadec-services.com e-mail címre várjuk! 
Érdeklődni a 06-20/663-4949-es telefonszámon lehet.

99070063

Várjuk pályakezdők és szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését is!

Győrbe keresünk szerkezet
lakatosokat, szerszámkészítő
lakatosokat, CO hegesztőket,

CNC gépkezelőket,
autószerelőket, vasúti jármű
szerelőket, mezőgazdasági

gépszerelőket,
villanyszerelőket, kovács

szakmunkásokat, férfi
betanított munkásokat!
Hosszú távú folyamatos
munkavégzésre. Szállás,

utazás biztosítva. Érd.: 8-16-ig.
Tel: 20/440-8355, Nivella Kft.

99070067

RAKTÁRFELELŐS 
KOLLÉGÁT 
Feladatok:

•	 Felelős	raktározási	munkák
•	 Áruátvételi	feladatok
•	 Kommissiózás
•	 Árukiszállítási	feladatok

Követelmények:

•	 Megoldásorientált,	az	új	dolgokra	nyitott		
személyiség

•	 Gyakorlatiasság
•	 Számítógépes	ismeretek	(SAP	ismeret	előny)
•	 B	jogosítvány
•	 Targoncavezetői	jogosítvány
•	 Jó	német-	vagy	angolnyelv-tudás	előny

Amennyiben felkeltettük érdeklődését,  
kérjük küldje el e-mailen  
fényképes önéletrajzát  

az info@cabex.hu e-mail címre!

Mint a sikeres svájci SCHURTER ipari cégcsoport  
tagja, elektromechanikai részegységeket és szerelt 
kábeleket szállítunk ipari fogyasztók számára  
Európa-szerte.

Mosonszentmiklósi telephelyünkre 
azonnali kezdéssel keresünk:

99070076

www.allasok-movar.hu

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

www.nijhof-wassink.com

Gépjárműflotta bővülés miatt C+E kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező 

gépjárművezetőket keresünk 
magyarországi ömlesztett takarmányszállításra Győr és környékén,  

teljes egészében visszatérős, nem bent alvós fuvarfeladatokra! 
Azonnali kezdéssel! 31

10
03

99070054

Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

Hirdetésfelvétel:
96/310-991
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Győr, Fehérvári u. 75. • Tel./fax: +36-96/440-255
Nyitva tartás: h.-p. 7-1630 óráig, szombat 8-12 óráig.

Szerelvények, tolóajtók, tárolórendszerek,
mosogatók, konyhai rácsok.

MINDEN, AMI EGY
BÚTORHOZ KELL!

98010032

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

Készleten:  aKác, cser,  
tölgy, büKK, gyertyán

Tel.: +36-70/587-7853

10 m3-tôl ingyenes házhoz szállítás! 
Garantált mennyiség és minôség, 

gyors kiszállítás hétvégén is!

Tûzifa 
akció!

KályhaKész
Tûzifa

15.000–
16.000 ft/m3

EUTR: AA6249157

99070071

GYERMEKFALVAK
SOS

MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK

GYERMEKFALVAK

Bogi vagyok, most érkeztem. 
Nevelőszülőt keresek!

Kőszegen vagy 
60 km-es körzetében élsz?
Jelentkezz nevelőszülőnek!

+36 20 417 1129
99050071

Villanyszerelés 
„Okos Otthon” technológiával

Gáz, Fűtés és Vízvezeték 
szereléssel

E-napló és műszaki vezetéssel

+36 20 260 92 39
99070077

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
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!

2019.07.26-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

99070069

HATALMAS NYÁRI ÁGYAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

-56%-ig

89.900 Ft-tól

Prémium kategóriás  
franciaágyak

294.900 Ft helyett  134.900 Ft

Brix u-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

Allegria sarok

449.900 Ft helyett 199.900 Ft
Bounty sarok

319.900 Ft helyett  129.900 Ft

59.900 Ft-tól

Ágyak

3.000 Ft

Sátor Matracok
90x140 cm

29.900 Ft-tól

Heverők

389.900 Ft helyett  169.900 Ft

Nouvo u-forma
ágyneműtartós, ágyazható

Dublin és Quin sarkok
ágyneműtartós, ágyazható

229.900 Ft helyett 99.900 Ft

Day sarok
ágyneműtartós

339.900 Ft helyett 144.900 Ft


