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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

Sza-Te Faipari Kft. • Töltéstava, Iskola u. 46.  
szate2@t-online.hu • info@sza-te.hu

Tel.:96/548-000 • 06-20/4828-117

Külső és belső fa nyílászárók gyártása egyedi méretek és igények alapján, 
 akár szerkezetkész kivitelben is. Valamint épületfa gyalulása hozott anyagból.  

Kérje ingyenes ajánlatunkat!

A természetes otthon szolgálatában...

Állásajánlat! Megbízható asztalosokat keresünk.  
Érd.: 96/548-000, 06-20/4828-117.

90010078

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. 
CSALÁDI HÁZAK HŐSZIGETELÉSE, SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS!

Bádogos Szaküzlet

99110046

ETO PARK GY R 1. EMELET

Ingyenes házhozszállítás 
Győr 50 km-es körzetében!

AKCIÓ! 

GARNITÚRÁK RAKTÁRRÓL AKÁR AZONNAL! 90010082

114.600 Ft

Pavel kanapé 
mérete: 200/94/73 cm, fekvőfelülete: 140x200 cm, 

mindennapi alvásra alkalmas,  
bonellrugós, ágyneműtartóval 

19.900 Ft-tól 29.900 Ft-ig 289.000 Ft

159.900 Ft

135.900 Ft

449.000 Ft 479.000 Ft

Étkezőszékek 

Inez sarokülőgarnitúra 
mérete: 294/174/88 cm,  
fekvőfelülete: 160x230 cm,  
ágyazható, ágyneműtartós,  
állítható relax kartámlákkal 

Sabina  Gardróbszekrény 
mérete: 203/215/61 cm,  

komplett belső  
berendezéssel

Onyx Bővíthető Étkezőasztal
160-200x90x76cm

Montpellier U-form
mérete: 333/210/189/75-90 cm, ágyazható, dupla ágyneműtartós, 
állítható relax fej- és kartámla 

Saint -Tropez U-form
mérete: 350/222/187/80-101 cm, ágyazható, ágyneműtartós,  
állítható ülésmélység, állítható relax fejtámla

Nyitva: h.-p. 10-19-ig, szo.: 9-15-ig 
Tel.: +36-70/670-7707

Győr,
Tarcsay u. 22.

Tel.: 96/311-156
www.galaxisauto.hu

GALAXIS AUTÓSBOLT
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THULE 
TETŐCSOMAGTARTÓ 

TETŐBOX • SÍLÉCTARTÓ
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KERSNER BÚTOR OUTLET

2020.02.07-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 ÉVINDÍTÓ BÚTORAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

Ágyak,  
heverők

39.900 Ft-tól

Valentine sarok
állítható fejtámlás

Proximo sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható 

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

269.900 Ft helyett 134.900 Ft
Fotelek

19.900 Ft-tól

339.900 Ft helyett 134.900 Ft

229.900 Ft helyett 89.900 Ft

Quin sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Josy U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

289.900 Ft helyett 139.900 Ft
Ágyazható  
kanapék

59.900 Ft-tól

329.900 Ft helyett 149.900 Ft

Jordsand 
3-2-1

Paul sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható, 
dönthető 
háttámlás

374.900 Ft helyett 169.900 Ft
Moric Kis sarok
ágyazható

389.900 Ft helyett 139.900 Ft

Antonius  
U-forma 
+puff

399.900 Ft helyett 189.900 Ft

Space sarok
ágyneműtartós, 
állítható  
háttámlás

329.900 Ft helyett 144.900 Ft

Franzi Kis 
U-forma
ágyazható 

Nouvo sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

289.900 Ft helyett 139.900 Ft

349.900 Ft helyett 154.900 Ft

Seaside sarok 
ágyneműtartós,  
ágyazható

369.900 Ft helyett 144.900 Ft

299.900 Ft helyett 139.900 Ft

Picasso sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható 

Labene 
U-forma

339.900 Ft helyett 149.900 Ft

John sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

259.900 Ft helyett 124.900 Ft 259.900 Ft helyett 129.900 Ft

Moric Kis sarok

Berlin sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható
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melléklet
OTTHONkalauz

Homlokzati 
hőszigetelés

Kérje ingyenes
helyszíni felmérésünket!

Tavaszi 20%-os akció

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

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

Az akció visszavonásig tart.

90010004

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

90
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00
44

Visszavonásig!
SZEZONNYITÓ AKCIÓ

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

90010077

BELTÉRI AJTÓK  

RAKTÁRRÓL 6-FÉLE SZÍNBEN

ALUMÍNIUM REDŐNYÖK  
RAKTÁRRÓL, TÖBBFÉLE SZÍNBEN

Rába-Ablak Kft.
INGYENES, HELYSZÍNI FELMÉRÉS 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK98110086

90010080

KonyhaKész 
tűzifa aKció

Érd.: 06-30/610-5164

Akác, cser, bükk, száraz éger, tölgy

14.000-
16.000 Ft/m3

3 m3 felett ingyenes, pontos 
megbízható házhoz szállítás

EUTR: AA6406590 90010079

A hőszigeteléssel csak nyerünk! 
A hőszigetelésről elsőre minden-
kinek az alacsonyabb fűtésszám-
la ugrik be, pedig a jól kivitelezett, 
szakszerű hőszigetelés növeli a lakás 
komfortérzetét, nem beszélve arról, 
hogy az épület élettartama is megnő.

Egy meleg burkolat az épület körül, mely 
minden épületrészt hézagmentesen be-
csomagol, az utólagos hőszigetelés műsza-
kilag legjobb megoldása.  Ezt az úgyneve-
zett átszellőztetett légréses homlokzatok 
vagy teljes hővédelmi rendszerek jelentik, 
melyek az elszökő hőt a leghatásosabb 
módon, kívülről csípik fülön.

A megtakarítás mértéke függ az épület 
szabadon álló falainak számától, a szigete-
lés vastagságától, a nyílászárók állapotától, 
esetleges cseréjétől is. A kivitelezési munka 
árát a falak anyaga, állapota is befolyásolja. 
Jó iránymutató lehet azonban a megtaka-
rítási és megtérülési számításunk. A hőin-
gadozás nemcsak az embereket viseli meg, 

de az épületek anyagát is próbára teszi. Kü-
lönösen a falszerkezet elemei és a gépészeti 
csövek károsodhatnak. A jó hőszigetelés az 
épület állagát is óvja, növeli az ingatlan ér-
tékét és az épület külseje is vonzóbbá válik, 
szebb lesz. Kevesen gondolnak rá, hogy a 
kisebb energiafelhasználás a fűtésrend-
szer elemeit, így a kazánokat is kíméli. A 
homlokzati hőszigetelő rendszer meglétét 
igazoló épületenergetikai tanú-
sítvány - amely lakás eladásánál 
kötelező - is kérhető, amely az 
esztétikai előnyökön túl tovább 
növeli az épület értékét.

A legnagyobb problémát az ese-
tek többségében az ablakmélye-
dések és az ajtókeretek adják. 
Ezekre főleg a külső oldali hom-
lokzatszigetelésnél szükséges 
vigyázni, mely a hőszigetelés 
kedvezőtlen elhelyezésén túl  
a homlokzat megjelenését is ká-
rosíthatja. Mindenkinek magá-

nak kell eldöntenie, hogy a képességeihez 
mérten meddig mehet el.

Összességében kijelenthető: a  hőszigetelés 
fontos, mivel rengeteg energiát takarítha-
tunk meg. A legnagyobb energiafelhasz-
nálás ugyanis a házak fűtésére – hűtésé-
re megy el.  Így az energiafelhasználás 
csökkentésével a globális fölmelegedést is 
csökkenthetjük.

A folyamatos pakolás helyett 
inkább szánjunk napi kétszer 

öt percet (reggel és este) arra, 
hogy rendet tegyünk az ottho-
nunkban. Ennek köszönhetően 

ébredés után minden  
a helyén lesz.

TIPP:
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Könyvajánló

A férfi, Aki megölte A férfit,  
Aki megölt egy férfit 

AvAgy 101 hullA DrAmfjorDbAn
Az megvan, hogy Jo Nesbo, Rejtő Jenő és Italo Calvino együtt írnak regényt? Nincs? 

Akkor most ideje megvásárolnod Kőhalmi Zoltánnak, a magyar stand up egyik leg-
jobbjának első könyvét, ugyanis ez a regény éppen ilyen: mintha egy őrült posztmo-
dern író állna neki egy norvég krimi megalkotásának, de közben féktelen humora 
nem hagyná, hogy a dolgok a rendes medrükben csordogáljanak. Végül egy agya-
ment paródia születik, amiben a skandináv 
bűnügyi regények minden jellemző alkatrésze 
megtalálható: alkoholista, antiszociális nyomo-
zó; gyermekkori traumák, társadalomkritika, 
titkosszolgálat, külföldi maffiák, extrém gyilko-
lási formulák, hullahegyek és a többi... De amíg  
a 101. halottig eljutunk, hőseink más könyvek-
ben is megfordulnak (nagyjából Japántól Orosz-
országig), a sztori újabb és újabb hajmeresztő 
fordulatokat vesz, és amikor már azt hinnénk, 
hogy ennél a szerző már képtelen jobban meg-
csavarni a történetet, akkor rá kell jönnünk: 
de igen! Térdcsapkodósan letehetetlen, borzal-
masan izgalmas, őrülten mulatságos. Kőhalmi 
magyar humoristának is jelentős, ám norvég 
krimiírónak egyenesen felejthetetlen!

forrás: bookline.hu

Moziajánló

cseh-új-zélandi-amerikai feliratos háborús vígjáték dráma

Rendező: Taika Waititi

A második világháború idején a magányos német kisfiú, Jojo elkép-
zelései a világról alapjaiban rendülnek meg, amikor felfedezi, hogy 

egyedülálló anyukája egy zsidó lányt rejteget házuk padlásán. Csupán 
tökkelütött képzeletbeli barátjá-
ra, Adolf Hitlerre támaszkodva 
Jojo kénytelen átértékelni meg-
rögzött nacionalista gondolko-

dásmódját.

Taika Waititi (Thor: Ragnarök, 
Vademberek hajszája) író-
rendező a tőle megszokott 

stílusban készítette el humorral 
és érzelemmel teli új filmjét.

Főszereplők:  
Roman Griffin Davis,  

Taika Waititi, 
Thomasin McKenzie,  

Sam Rockwell 

Bemutató: 2020. január 23.

Játékidő: 108 perc

forrás: mozipremierek.hu

Jojo NyuszikőhAlmi Zoltán:

WWW.NYUL.HU - MINDEN NYÚLRÓL 90
01

00
76

PIHENÉS • TÚRÁZÁS • BOROSPINCÉK • GASZTRONÓMIA • EGYÉB LÁTNIVALÓK
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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

90010030Amit az e-receptről  
tudni kell

2020. január elsejétől már sokkal könnyebb 
kiváltani a kiskorú gyermekek, nehezen 
mozgó vagy mozgásképtelen betegek e-re-
ceptjeit, mert a hozzátartozóknak nincs 
szükségük papíralapú igazolásra a gyógy-
szerek vásárlásához. A téma biztosan soka-
kat érdekel és érint, ezért összeszedtük a 
legfontosabb tudnivalókat. 

személyesen:

Január elsejétől az orvos már nem köteles 
papír alapú vényt (felírási igazolást) kiállíta-
ni. Ha például személyesen megyek a pati-
kába az e-receptjeimet kiváltani, akkor nincs 
szükségem papírra, azaz felírási igazolásra. 
Nagyon fontos információ, hogy tizennégy 
év alatti gyermeknek mindenképpen szük-
séges felírási igazolás, melyet például a hoz-
zátartozója válthat ki. Ha e-receptet váltok 

ki, az átvételt az aláírásommal kell igazol-
nom. Ha e-receptre van szükségem, ugyan-
úgy el kell mennem az orvoshoz gyógyszert 
íratni.

Ha valakit megkérek: 

Tételezzük fel, hogy nem személyesen me-
gyek a patikába az e-receptjeimet kiváltani: 
ekkor kérnem kell az orvost, hogy adjon 
papír alapú vényt, azaz felírási igazolást is. 
Fekvőbeteg gyógyszereit (mivel személye-
sen nem tud elmenni a patikába) felírási 
igazolással válthatják ki a hozzátartozók. 
Tizennégy év alatti gyermek semmilyen iga-
zolással nem válthat ki önállóan gyógyszert. 
Az átvételt a felírási igazolás aláírásával kell 
igazolnom. Ha van papírom is az e-recep-
tekről, azaz a felírási igazolásról, akkor azzal 
bárki kiválthatja a gyógyszereimet.

Hirdessen a Győri Szuperinfóban!

50% kedvezménnyel 

*Az akció a 2020. február 28-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 kedvezmény-
nyel nem vonható össze.  

A kupon csak egy apróhirdetés feladására használ-
ható fel, egy alkalomra.

FIGyelem! kategória:

 Állást keres

 Vegyes

 Társkeresés

 Eladó ingatlan

 Kisállat
 Autó/Jármű

 Egészség/Sport

Megfejtését küldje be 2020. február 5-én 14 óráig  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 havi fitneszbérletet  
sorsolunk ki a Speedfit (Győr) felajánlásából. 

Múlt heti játék nyertese: Kuruczné Borsodi Ildikó

Vízszintes
13. Páratlanul laza!
14. Becézett Sarolta
15. Bicegő
16. Díszítés a tortán
18. Zöldessárga virágú, erős szagú  
 gyógynövényként termesztett  
 félcserje
19. Háborúval kapcsolatos
20. Déli étkezés
22. Diplomata Testület
23. Nézeteltérés
24. Kicsinyítő képző, a -ke párja
25. Kis Antal
27. Nem érdes
28. E.Á.R.
29. Komárom megyei település
30. Talál
31. Magas nyakú pulóver
33. Magad
35. Folyamatosan kiabál
38. Portékák
39. Kábítószer fajta
41. Német, olasz és belga gépkocsik  
 jelzése
42. Idegen gáz
44. Meggyőződés
45. Étellel ellát
47. Asztalterítőt
50. A tellúr vegyjele
51. Figyelte
53. Jég, fagylalt, németül
54. Portéka
56. Holland légi forgalmi társaság, röv.
57. Nagy német író, Thomas
59. Szerény, ártatlan, szemérmes
61. Páros kegy
62. Takaró
63. V.Ö.
64. Folyadékkal ellát
65. Nikkel és lantán
66. Ruhát készít
68. Osztrák, német és norvég  
 gépkocsik jelzése
69. Papírra vethet
71. Ébresztik
73. Oxigén és jód
74. Zavaró, ellenszenves eset, helyzet

Függőleges 
1. Gyámolatlansága miatt nem boldogul
2. Ruhakészítő mester
3. Zambiai és svéd gépkocsik jelzése
4. Szélesre nyit
5. Kis bolt, bodega
6. Szegecs, csapszeg, ismert  
 idegen szóval
7. Norvég, kambodzsai és osztrák  
 gépkocsik jelzése
8. Előadó, röv.
9. Ósdi, elavult, régies szóval
10. Göngyölegféle
11. Párosan alanyi!
12. Vétó egynemű betűi
17. Mozgásképtelen
19. Férfi állat
21. Keskeny, lócaszerű ágy
23. Érthető, már értem
24. Eltompult tudatú
26. Vívóeszköz
27. Sérülés
28. Nem arra
30. Széltől enyhén mozgó
32. A.Á.
34. Esti ünnepség, mulatság
36. Vetített állókép
37. Lantán és kén
40. Német, spanyol, zambiai és máltai 
gépkocsik jelzése
43. Tíz a négyzeten
46. Vasútmodell mérete
48. Keringő része!
49. Török, spanyol és olasz gépkocsik  
 jelzése
52. Földről felvette
55. Elege volt belőle
58. Becézett Ádám
59. Disznószőr
60. Akadozva beszél, hebeg
62. Ellik a róka
63. Bűnt elismer
65. Amerikai profi kosárlabda  
 szövetség, angol rövidítése
66. Magot hint
67. Híres kutyasztár volt ...Tin-Tin
70. A rénium vegyjele
71. Kicsinyítőképző, a -ka párja
72. Kálium és kén

játék kereSZtrejtvény
Csak nem akarsz most autót vezetni?  

Hiszen olyan részeg vagy, hogy alig állsz a lábadon! 
A választ a rejtvényben olvashatják.

Beküldendő a vízsz 1. sz. sor megfejtése
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III. Arrabona  
Állásbörze

2020. március 6. 
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!
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Apró

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

KIRÁNDULÁS AUTÓBUSSZAL
•	Mohácsi busójárás 7.500	Ft/fő 

Indulás: február 22.  
 és február 23.

•	Erdély – Székelyföld  
Erdély – Kazán-szoros
Érd.: 96/467-119

90010011
25 M Ft−tól 90 m2 es  
Családi Ház, 12 percre  

a győri Ipari Parktól  
az ERDŐSZÉL LAKÓPARK-
BAN, az ÁR az 5 M Ft−os 
Áfa visszaigénylés beszámí-

tásával értendő!  
Falusi CSOK igénybe 

vehető!
Tel.: 06-70/517-3499

90010033

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
90010069

BÚTOR-, FASZERKEZET-KÉSZÍTÉS!
•	Konyhák,	tolóajtós	gardróbok	stb.

•	Kerti	tároló,	polikarbonátos		
előtető	stb.	készítése

EGYEDI AKCIÓK
Hívjon!	06-20/597-9052

•	Konyhák,	tolóajtós	gardróbok	stb.
•	Kerti	tároló,	polikarbonátos	előtető	stb.	készítése

győri telephelyére egy műszakos munkarendbe 

SEGÉDMUNKÁST és LAKATOST keresünk. 
Fizetés megegyezés szerint.

Jelentkezni személyesen 7-15 óráig,  
Győr, Hűtőház u. 6. szám alatt,  

írásban a hody.imre@femker.hu címen  
vagy a 06-30/416-1424 telefonszámon lehet.

90010083

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

90010073

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győrben, a Kassák Lajos 
úton eladó egy 53 m2-es, 
első emeleti, 2 szoba + hal-
los lakás. Ár: 19.490.000 Ft. 
Érd.: 06-70/703-0865.

Győr-Gyirmóton első eme-
leti, 62 m2-es, két szoba + 
nappalis, erkélyes téglala-
kás saját gépkocsi beálló-
val, közös udvarral eladó! 
Irányár: 27,9 M Ft. Érd.:  
06-70/977-7837.

Győrben, a Jókai utcában 
első emeleti, erkélyes, 2 
szobás lakás eladó saját 
tárolóval, gépkocsi beálló-
val, felújítandó állapotban. 
Ár: 21.900.000 Ft. Érd.:  
06-70/459-3010.

Koroncón 972 m2-es építési 
telek eladó 6.890.000 Ft-os 
áron! Érd.: 06-70/333-3839.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

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

90010057

ELADÓ INGATLAN
Győr-Gyárvárosban szigetelt társasház 
II. szintjén 53 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, igény szerint felújítandó tégla 
lakás kamrával, saját tárolóval, parko-
lási lehetőséggel eladó. Ár: 16,4 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Likócson kitűnően megközelít-
hető 894 nm-es, 42 m utcafronti szé-
lességű, 2 szintes ikerháznak is alkal-
mas építési telek eladó. Minden közmű 
a telek előtt található. Ár: 24,99 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Adyváros központi részén, liftes 
társasház 6. szintjén 36 nm-es, nappa-
li-hálós, főzőfülkés, klimatizált, távfű-
téses panellakás, saját tárolóval, redő-
nyös műanyag nyílászárókkal, parko-
lási lehetőséggel eladó. Ár: 17,9 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Pannonhalma frekventált részén 942 
nm-es, 44 m utcafronti szélességű sík 
építési telek kitűnő infrastruktúrával, 30 
%-os beépíthetőséggel, 4,5 m-es épít-
ménymagassággal eladó. Ár: 8,49 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Nádorvárosban 3. emeleti, brut-
tó 100 nm-es, nappali és 2 hálószobás, 
amerikai konyhás, egyedi fűtéses, szi-
getelt tetőtéri tégla lakás, plusz mellék-
helyiséggel, beépített bútorokkal, kam-
rával, padlástér használattal eladó. Ár: 
31,9 M Ft. A kb. 17 nm-es zárt garázs 
ára 4,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Sáráson 710 nm-es telken kb. 
80 nm-es, felújított, átépített, belső 
két szintes szigetelt, klimatizált hét-
végi ház, radiátoros központi fűtés-
sel, nagy fedett terasszal, bútorokkal 
együtt eladó. Ár: 27,4 M Ft. Az ingat-
lan egy bérbeadásra kiváló lakókocsi-
val együtt is eladó, melynek vételára  
2,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, 710 nm-es, igény 
szerint bővíthető telken 5 éves, 2 szin-
tes, nem tetőteres, bruttó 190 nm-es, 
nappali és 5 szobás, 2 fürdős, tetőte-
raszos családi ház eladó. Ár: 89 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Bükön 2 hálószobás lakás jó álla-
potban tulajdonostól eladó.  
Tel.: 0630/298-4499.

Befektetők figyelem! Bükön jól kiad-
ható 3 lakásos társasház áron alul tulaj-
donostól eladó. Tel.: 0630/9292-622.

Győrben, Ifjúság körúton, 1. emele-
ti panellakás eladó. 18.500.000 Ft. 
0620/340-4010.

13,5 M ft-tól 41 nm-es új építésű, 
kulcsrakész lakás, 12 percre a győri 
Ipari Parktól az ERDŐSZÉL LAKÓPARK-
BAN, az ÁR az 5 M Ft-os Áfa vissza-
igénylés beszámításával értendő!!! Itt  
a Falusi CSOK is igénybe vehető!  
Tel.: 0670/517-3499.

Győrben, 3 szobás, erkélyes, felújí-
tott panellakás eladó. 23.900.000 Ft. 
0620/528-9238.

Tét-Ürgehegyben 2080 nm művelt szőlő 
eladó! Pincével. Tel.: 0630/302-2698.

INGATLANT KERES
Megvételre keresek zárt garázst 
Győr, Corvin utca környékén.  
Tel.: 0620/315-9527.

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 elszállítás-
sal! Földmunkálatok! 0670/905-3020.

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

Nyílászárók passzítása, szigetelése, 
redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók 
készítése, javítása. 0630/294-6022. 
www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klímatelepí-
tés, -forgalmazás. Mosógép, moso-
gatógép, hűtőjavítás. 0670/311-3387, 
0696/421-517.

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

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

Áruházi, lapraszerelt bútorok, eszközök 
összeszerelése! Ház körüli férfimun-
kák (számlaképes)! 0630/403-6810, 
0696/826-322.

Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-
ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, 
garanciával! 06-70/233-0673.

Vállalunk: szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, homlokzatfestést. Pontos, pre-
cíz munka, korrekt ár. 0630/265-2478.

Penészmentesítés, szagsemlegesítés, 
fertőtlenítés (babaváró) vegyszermen-
tesen. Szellőzéstechnika. Díjtalan hívás 
Digiről. www.peneszeltavolitas.hu, 
50/1142645, 30/294-6022.

FELÚJÍT-LAK: családi házak, lakások 
komplett felújítása! Festés, burkolás, 
kőművesmunkák, víz- és villanysze-
relés. Érdeklődni: +36-30/872-0564.

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkák kivite-
lezése, tetőjavítás, cserepes lemezte-
tők készítése, lapostető szigetelés. Érd.: 
0670/663-7327.

Tóth Kárpittisztítás! Ülőgarnitú-
rák, sarokülők, kanapék, fotelok tisz-
títása felső fokon. 0670/630-8245,  
www.tothkarpittisztito.hu

Gipszkartonozási munkák: álmeny-
nyezetek, szerelt falak, tetőterek, 
burkolási munkák festés, tapétázás. 
0670/434-0125.

Bármilyen ácsmunkát, széldeszká-
zást, bádogosmunkát, új tetők készí-
tését, tetőáthajtást, Lindab lemezfel-
rakást anyagbeszerzéssel kedvezmé-
nyes áron, ereszcsatornázást 2500 Ft/ 
munkadíjjal vállalok. +36-30/641-7614.

Költöztetést, fuvarozást vállalok!! Bel-
földi és nemzetközi viszonylatban is! 
Érd.: 0620/360-6197.

Bontás nélküli dugulás-elhárítás, kor-
szerű gépekkel, garanciával és számlá-
val. 0620/514-0669.

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)

Matematika korrepetálásra középisko-
lás lányom mellé tanárt keresek Győr-
ben. Telefon: 0670/375-0228.

ÜDÜLÉS/UTAZÁS

Figyelem! Folyamatos régiségfelvásár-
lás! Győr Rába Hotelben január 22-én, 
29-én, február 5-én, 12-én minden 
szerdán 10-15 óra között. Törtarany: 
8000 Ft/gr-tól. Fazonarany 9.000 Ft/g-
tól. Briliáns 25000 Ft/g-ig. Régi kar-
órák, festmények. Ezüsttárgyak. 
Herendi, Zsolnay, borostyán. Arany-, 
ezüst pénzérmék, tallérok, papírpén-
zek 70/381-6861, www.dunagaleria.hu

TÁRSKERESÉS
60-as férfi diszkrét barátnőt keres. Tel.: 
0620/294-5694.

73 éves özvegy megismerkedne szo-
lid, józan életű, csendes férfivel. Jel-
ige: Gyöngyvirág.

62/176/98 győri özvegy férfi tár-
sat keres vidám hölgy személyében. 
0670/631-9900.

Elmúlt már 30 50 70? Ismerkedne, de 
nincs hol, kivel? Nem adom fel társke-
resés. 0620/411-4325.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777.

Autófelvásárlás az ország bármely 
pontján. Kortól, márkától függetlenül. 
Kérem, hívjon bizalommal, hétvégén is. 
Jakab József 0620/435-0383.

ÁLLÁST KÍNÁL
CO hegesztőket, lakatosokat fel-
veszünk abdai hosszútávú munká-
ra, szállást biztosítunk. Érdeklődni:  
0670/942-8927, Fer-Vas Kft.

Téli üdülés Hajdúszoboszlón félpanzió-
val: 22.500 Ft/7 éj,13.900 Ft/3 éj  www.
frankvendeghaz.hu T.:0630/977-6495.

VEGYES/RÉGISÉG
Bükfürdőn apartman hotelben apart-
man februárban, júliusban, augusztus-
ban eladó, átadó. 0630/302-6149.

Eladó egy piros, női 28-as bicikli szép 
állapotban. 0670/66-8888-0.

Egy pár 1 tonnás rugóköteg eladó. Érd.: 
0630/541-1089.
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90010081

LEGYEN TÖKÉLETES MOSOLYA

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
90010071

SZEMÉLYRE SZABOTT ESZTÉTIKAI FOGÁSZATI 

KEZELÉSEK BARÁTSÁGOS KÖRNYEZETBEN!

EGY ÉLETEN ÁT!

2020. február 28-ig még a 2019-es árakon!

100%   elégedettségi garancia!

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

utánaelőtte

90010072

MOBIL TÁBLA 
AKCIÓ! 

Méretek: magasság: 2,0 m; 
hosszúság: 3,5 m

HORGANYOZOTT  
3D  TÁBLÁS  

 KERÍTÉS  AKCIÓ

3265 Ft/db + ÁFA -tól 8300 Ft/db + ÁFA
Részletek árra, jellemzőkre a honlap nyitó oldalán!

www.keritesker.hu

3650 Ft/db

Lapostetők víz- és 
hőszigetelése, 

palatetők felújítása 
bádogozással.
25 év tapasztalat.

Tel.: 06-30/9270-298

90010070

Bemutatóterem:
9028 Győr, Fehérvári út 81.  
Az ISUZU- szalon emeletén. 

Tel: +36-20/318-7145 
Email: kmiablakkft@gmail.com

Biztonsági bejárati 
ajtó panellakásba: 

82.990 Ft 
•	 15 + 1 acéltüskés záródás
•	 két különböző zár,  

2 x 5 db kulcs

Műanyag 
bejárati ajtó 

89.990 Ft-tól!
•	 5 pontos biztonsági zárral
•	 6 kamrás 74 mm –es profil

2-t FIZET, 3-AT KAP!
GEALAN Műanyag ablakok  

3 rétegű üvegezéssel, 2 rétegű áráért! 

BEJÁRATI AJTÓK
SZÁMOS KIVITELBEN ÉS SZÍNBEN, RÖVID HATÁRIDŐVEL 

IGÉNY SZERINTI BEÉPÍTÉSSEL *

Redőny	–	szúnyogháló	–	párkány-	kilincs	•	Szaktanácsadás-	felmérés	–	bontás	–	beépítés	
•	Kiszállítás	–	rövid	vállalási	határidő	

99110085

99120043

KMI Autóház Kft., 9028 Győr, Fehérvári út 81. | +36-20/235-6965

vegyes fogyasztás: 5-8,3 l/100 km • CO2 kibocsájtás • 130-190 g/km

a kép illusztráció

KÉSZLETRŐL

I M P r e s s z U M
Győr

kiadja: a 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 Post

Szerkesztőségünk a jogszabályokba 
ütköző,  etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétől elzárkózik,  

a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállal.   

A hirdetésekkel kapcsolatos 
reklamációt   a megjelenést követő 

8 napon belül fogadunk el.
Győr-Moson-sopron megyei

Békéltető testület
9021 Győr, Szent István u. 10/a

9001 Győr, Pf. 673
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu


