A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező

LAKATOS, HEGESZTŐ,
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

DEBRECENI

2018. február 16., XXVII/7.

448796

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra

Érd: Debrecen,
70/904-05-58, 06 70/384-47-14
pappnenkatazolend@gmail.com
fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk
munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.

ABLAK SPECIALISTA

448468

ebrecen

Exkluzív társasház Debrecen központjában.

448642

Geotermikus fűtéssel, klímával.
Gázszámlát többet nem kell ﬁzetnie!

Mike Üzletház Kft.
Mikepércs, Debreceni út 17.
Tel.: 52/569-016, 30/943-0489
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Hatalmas veszélyt jelent a stresszel teli, mozgásszegény életmód, a futólag elfogyasztott zsíros ételek, a dohányfüst. Kevés idő marad figyelni a vérnyomás, cukor,
koleszterin szinten tartására. Mindezek egy súlyos betegség kialakulásához vezethet, ez nem más, mint az érszűkület, mely egyre komolyabb panaszokat okoz.

HOGY MIK EZEK?
• terhelés közben mással nem magyarázható
• fájdalom, görcs jelentkezik a lábban
elszíneződnek, hidegek lesznek a végtagok
• egyre kisebb lesz a fájdalom nélkül megtehető táv
• fülzúgás • memóriazavar
• szédülés • gyakori fejfájás

LUCERNA
körbála (120 cm 0)
6000 Ft/db
LUCERNA
kisbála (100x45x55 cm)
600 Ft/db
SZALMA
kisbála (100x45x55 cm)
400 Ft/db

Az értékesítés elkezdődött!
448558

További információk:
+36/30-315-3842

Mezőgazdasági termények
felzsákolva kaphatók.

Gabonaudvarház a Halköz mellett, Simonffy u. 12–16.

Hajdúszoboszló,
Wesselényi 12.

Szakápolás,gondozás,teljes
ellátás, 24 órás felügyelet!
Nincs sorban állás!

NEHEZEN ISMERHETŐ
FEL AZ ÉRSZŰKÜLET

MIKEPÉRCSEN
MIKE ÜZLETHÁZNÁL

G abonaudvarház
D

www.gabonaudvarhaz.hu • Tel.: 06-30/515-7142

Klára-Szíve Időskorúak
Gondozóházában

Érvényes: 2018. 02. 27-ig.

Telefon: 06-30-703-40-70

448801

448576

 Nyárfa: 19.000 Ft/t.

EUTR szám: AA5880539

kuglis: 30.000 Ft/t.
 Tölgy, gyertyán, bükk, cseresznye

10.0000 Ft kedvezmény

 Tölgy, gyertyán, bükk, cseresznye

 Akác gally: 30.000 Ft/t.

446036

6 lakásos társasházban
48–65 m2-es alapterületű
lakások, garázzsal
bevezető áron leköthetők
21 900 000 Ft-tól.

Az alábbi fákat kínálja akcióban!

Nashwan-Parasound
Kezelőcentrum

TŰZIFA TELEPE

 Akác kuglis: 36.000 Ft/t.

Bemutató terem
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683
www.ajto-diszkont.hu
Debrecen területén ingyenes felmérés!
facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

Debrecenben, a
Gohér utca 26. szám
alatt épülő

VIKTÓRIA – FA Kft.

gally: 26.000 Ft/t.

NYÍLÁSZÁRÓK

443370

www.faablakmester.hu

449048

Gácsi Zoltán

20/451-1346

AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

Fa nyílászárók
széles választékát
ETTS
kínáljuk egyedi
ED
kivitelben és
100%
méretben!
448560

446306

Ingyenes felmérés!

Új ablakot
szeretne?

I
ÉG

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

- Hõszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere
E LÉ G

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

GYÁRI
K É PV IS E L E T E

A Nashwan-Parasound kezelésből mindössze 20 alkalom szükséges a panaszok enyhítésére vagy megszüntetésére.
Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát
INGYEN február 20-án és 27-én
DEBRECEN, Lehel u. 22. szám alatti rendelőben!
A kúra alapárából 30.000 Ft kedvezmény jár! A kupon felmutatásával további 10.000 Ft
kedvezmény jár. www.medhungary.com, 06-72/551-714, 06-20/541-1466, 06-70/290-3216,
06-30/339-6963.Akezelőcentrumavizsgálatiidő
változtatásának jogát fenntartja. 16 óra után illetvehétvégénügyeletitelefon:06-20/495-8280,
06-30/596-8599, 06-30/336-9525. A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát
fenntartja.
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AKCIÓ
Db., Vágóhíd
híd u. 6. (a híd lábánál)
Tel.: 52/455-255
55-255

449019

Friss marha lábszár
2199 Ft/kg 1699 Ft/kg
Friss csirke mell
949 Ft/kg 799 Ft/kg
Friss csirke comb
529 Ft/kg 399 Ft/kg
Friss sertés tarja
1199 Ft/kg 999 Ft/kg
Friss sertés csülök
899 Ft/kg
749 Ft/kg
Friss sütnivaló kolbász
11299
299 Ft/kg 999 Ft/kg
Paprikás diákcsemege
2599 Ft/kg 1499 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna
999 Ft/kg 799 Ft/kg
Trappista sajt
1899 Ft/kg 1299 Ft/kg
Gyermei tészta 500 g. 4 toj. (orsó, csavartcső, rövidcső) Egys. ár: 598 Ft/kg 429 Ft/db 299 Ft/db
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

Az Evida Trans

449044

TEHERGÉPKOCSI
VEZETŐT

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

447314

nemzetközi tapasztalattal
rendelkező

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet fizetni!
Az akció érvényessége: 2018. 02. 19.–02. 24-ig.

keres, 24 tonnás szerelvényre.
Elvárás: C, E kategóriás jogosítvány.
Jelentkezni: +3620-3206698
Bemutatóterem: Debrecen, Csemete u. 36–38.
(Tel./fax: 06-52/952-588, Mobil: 70/623-1549
E-mail: bestablak@gmail.com – www.bestablak.hu

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
• 7– 8 légkamrás„A” kat. proﬁl

Szuperinfó
Sz
Szu
zuperinfó Újsá
Újság
ág
Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk
Terjesztési területeink
ÁSZF

448593

BEJÁRATI
ÉS
BELTÉRI
AJTÓK
• Dekor
• CPL
• 3D

441334
449043

441334

Adja fel
apróhirdetését
otthonról, kényelmesen
honlapunkon keresztül!

SZEKCIONÁLT
GARÁZSKAPUK
• Keskeny bordás
• Széles bordás
• A RAL skála
bármely
színében

www.szuperinfo.hu

441334

Olcsó
árak!

Dugulás elhárítást, csatornatisztítást, csapadékvíz elvezetők tisztítását vállalom, akár
KAMERÁS VIZSGÁLATTAL is.
Fekete Miklós:
06-20/270-7437

neres
Konté zállítás
léks
törme
-61
222-41
0
2
6
0

448794
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Erősen kezdte az évet a debreceni reptér
A nyár abszolút újdonsága és slágerdesztinációja Barcelona lesz
■ Egyre több utas keresi fel a Debreceni
Airportot, közel 30
százalékos emelkedést könyvelhettek el.
Magyarország második
legforgalmasabb repülőtere
a Debreceni Airport, melyet
az elmúlt évben egyre több
utas keres fel. A cívisváros
repülőtere minden idők
legerősebb januári utasforgalmát (a hazai regionális
repülőterek történetében)
tudhatja a háta mögött, idén
januárban ugyanis 26 százalékkal emelkedett az utasok száma: több mint 24 ezren döntöttek a Debreceni
Airport mellett.

Line légitársaságok debreceni utasforgalmi növekedésének köszönhető. Az is
sokat jelent, hogy 2017. december 18. óta már Európa és Izrael 8 gazdasági és
turisztikai szempontból is
rendkívül fontos régiójával
van közvetlen légi összeköttetése Debrecennek, ezáltal
pedig a kelet-magyarországi régiónak. – 2018-ban további növekedésre számítunk a külföldi turisták által

eltöltött vendégéjszakák
számát illetően ill. a
régió szállodáinak kihasználtsága is tovább javulhat. A vendéglátóhelyek,
szabadidős és rekreációs
szolgáltatók ill. a taxi és más
személyszállító cégek forgalma és az ÁFA és IFA bevételek is jelentősen fognak
növekedni a régiónkban –

mondta el Tamás László.
Tovább bővül a kínálat
Az idei évben még gazdagabb kínálatot nyújt a repülőtér, hiszen március végétől a
Lufthansa már hetente 5-ször
szállít utasokat Debrecenbe,

Tamás László járatfejlesztési igazgató elmondta, a
Debrecen Airport utasforgalmának stabil növekedése
januárban is egyértelműen
a stratégiai partnereknek, a
Wizz Air és a Lufthansa City

kedd
és szombat kivételével a hét minden napján
„száll” az üzleti és szabadidős utasok rendelkezésére.
– A nyári charter szezon a
rendszeres német beutazó
charter gépek mellett, Törökországba már heti kétszer,
Görögországba Zakynthosra
és Bulgáriába, Burgaszba,
Egyiptomba nagyobb gépkapacitással Hurghadába
is biztosítunk nyári járatokat a nap szerelmeseinek.
A nyár abszolút újdonsága
és slágerdesztinációja pedig
Barcelona lesz, 2018. június
közepétől szeptember végéig – mondta a járatfejlesztési
igazgató. Hozzátette, a múlt
évben elkezdődtek azok az
infrastrukturával összefüggő beruházások a reptéren,
amelyekkel meghatározóvá
válik akövetkező években
Közép- és Kelet-Európában.

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI
A VÁLSÁG-ra
VEG
Ü
M
E
Z
AS
US
X
U
L
NEM

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!
Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

445895

Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.)
Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

w w w. o l c s o s z e m u v e g . h u

449052

4

2018. február 16.

5

Zsuzsi Erdei Vasút – ZSUZSANNA NAPI télbúcsúztató
Építtető:

Debreceni Városvédő és szépítő Egyesület és a
Törköly zenekar közreműködésével:

Ispotálypark Kft.

• Városvédő totó, vetélkedők,
értékes nyereményekkel
• Törköly zenekar műsora
• Farsangi álarc, kiszebáb készítés
• Kiszebáb égetés
• Lepcsánka, forralt bor kapható

60%-os KÉSZÜLTSÉG!
Debrecen déli részén, az intermodális központ közelében,
441334

az új Ispotály lakópark I. ütemében

LAKÁSOK ELADÓK
már 350 ezer Ft/m2 ártól.

zsuzsi erdei vasút debrecen

Február 17. (szombat)
Menetrend
Indulás:
• Hétvezér megállóhelyről 9:30
• Hármashegyaljáról vissza 14:00
(érkezés: 14:50)

További információk: 06-30/490-8212 • www.zsuzsivasut.hu

Központi elhelyezkedés, kiváló közlekedés, élhető lakások zöld
környezetben. Modern, négyemeletes liftes lakások akár berendezve is!

CSOK igénybe vehető.
Négyzetméterek:
44,69 m 2+erkély,
62,61 m 2+erkély,
83,45 m 2+erkély

Érdeklődni:

30/284-9159

www.ispotalylakopark.hu

449045

LAKÁSOK ELADÓK

441334

2018. február 16.

Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu
Svájci eljárással készülő
nagy precizitású
kivehető fogsorok.

448559

448591

441334

t Természethű kialakítás
tFémkapocs nélküli rugalmas fogsorok
t Rugalmas alábélelés
t Fémmentes kerámia
t Különleges minőségű lenyomatvételi eljárás
g
j , ppótlások készítése.
t Fogsorok
felújítása,
Kiss Tamás fogtechnikus mester
Debrecen, Munkácsy M. u. 3.
Tel.: 52/416-688, 06-20/965-2168
www.dentomi.hu
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448803

Építés–Otthon– Lakberendezés
Konténeres
törmelékszállítás!
06-20/912-14-79
MINŐSÉGI MŰANYAG

NYÍLÁSZÁRÓK

Hívható minden nap: 8.00–18.00-ig.
06-30/915-4873, 06-70/278-6686

...és minden ami víz-, gáz-, fűtésszereléshez szükséges!
Oktaéder ’96 Kft.
Rózsa Épületgépészeti Kereskedőház
4029 Debrecen, Arad u. 3. • Tel.: +36-52/537-666
Bejárati lehetőség a Faraktár u. 22. szám felöl is!

441341

449049

bo ntá s, beé pít és,
s
igé ny sze rin t kőm űve
jav ítá ssa l is.
,
Árn yék olá ste chn ika
bil
mo
és
tó
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fix , nyi
szú nyo gh áló k.

GREENLED
Árpád tér 6.
441334

Fehér-Belák Andrea
70/456-3436
andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

TÜZÉP Shop

20/970-7013
mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

Kötelesné Éva

•szakembereknek,
•barkácsolóknak,
•kerti munkákhoz

30 455-4511
eva.kotelesne@szuperinfo.hu

ötletes
felújítás!
5 jú

Egyéb
ASZTALOS
MUNKÁK
készítése, javítása!

Al dj jól, ébrendjen vidáman!
Aludjon
Méltóságteljes, letisztult dizájn

441334

rövid szállítási
határidõvel

1
100%-os
merinoi
gyapjú ágynemûk
gy

4028 Debrecen, Árpád tér 16-18. E-mail: debrecen@matrackucko.hu
Tel.: 06-20/270-3636 Web: agy-matrac.hu

06-20/9462-169

Debrecen
Nyíl u. 114.
:+36 30 728 1688

R
É
G
I
B
Ő
L

448294

MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók
PORTOS alumínium redőnyök

441334

441334

4033 Debrecen,
Diószegi út 3-5.
www.tuzepdeb.hu
Tel.: 06 52 536-777

Egészségpénztári ügyintézés

3990 Ft
5990 Ft
7900 Ft

Kopott beltéri ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

+FESTÉKEK

60, 120, 150 cm 60 cm:
120 cm:
kivitelben
150 cm:

441334

SZERSZÁMOK

Több anyag, masszívabb konstrukció!

Olcsóbb mint a 2 db fénycső
+vízálló armatúra együtt!
150 cm TRI-PROOF 1 méterről
1180 lux, nem vibrál a fénye!

Marosvölgyi Marianna

Mindig megéri az árát!

MINÔSÉGI
FENYÔBÚTOROK

Forradalom az ipari világításban!

30/543-6378
ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

...amire szüksége van

AR
MAGY K
KE
TERMÉ

TRI-PROOF

Kuszkó-Sipos Ivett

 bontás és
törmelék nélkül
 soha többé ajtófestés
 a legtöbb ajtóra és tokra
alkalmas
 több mint 1000
lehetséges modell

Ú
J
A
T

 reggel visszük –
este hozzuk
 időjárásálló,
szép új felület
 növelje biztonságát
 tartós és rugalmas
megoldások

KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

www.portas.co.hu • www.ajtofelujitas.kelabutor.hu

Hirdessen tematikus oldalainkon
KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Tel.: 52/525-419

www.szuperinfo.hu • debrecen@szuperinfo.hu
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Szakemberek A-Z-ig
KÖNYVELÉS

VÍZSZERVÍZ!

Debrecenben!

Házhoz
szállítással is.

0620/337-6171

06-20/950-5515

onyeg.hu
www.varazssz
redi út 98.
Debrecen, Fü
n)
(Medicor udvarba

448556

0670/6694877

Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

szőnyegtisztítás

Vállaljuk egyéni
vállalkozások,
Kft., Bt. teljeskörű
könyvelését.

ÁLLATORVOS

www.derecskeikalyhas.hu

A megoldás:

TŐZEGBRIKETT! VÁSÁR
10-11 kg

Magas kalóriájú (a barna
(csomag)
szénnel megegyező),
tiszta, környezetbarát,
Ft!
előre csomagolt
Egész raklap
fűtőanyag kandallóba,
vásárlása esetén
cserépkályhába, kazánba! további kedvezmény.
Az égési ideje a 5-7 óra!

599

DEKON TAKARMÁNYBOLT
441334

441334

448592

 52/430-826,
06-30/9430-826
Fával fűt,
de nedves,
füstöl, nem ad
kellő meleget?
Éjszaka
többször is
fel kell kelni
„rakni a tűzre”?

ÁLLATI
A
GONDJA
VAN?

Hívjon bátran a
+36 70 771 45 02-es
telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

KÁLYHAMESTER

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Professzionális

FOUR ENTRY KFT.

446037

445264

Panel fürdőszobák teljes
átalakítása, felújítása,
kádcsere zuhanykabinra,
burkolással, anyagbeszerzéssel,
törmelék elszállítással,
nagy gyakorlattal, garanciával,
5 munkanap alatt.
Érdeklődni:

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

448750

KÖNYVELÉS

448790

VÍZSZERVÍZ

Debrecen, Monostorpályi út 37.
20/211-3215, 20/339-9824

(A konzervgyárral
szemben!)

xxxxxx

Az állatorvosi praxisról
■ Praxisunkban gazdasági haszonállatok, valamint kedvtelésből tartott állatok gyógyításával foglalkozunk. Kiszállásos rendszerben,
telefonos egyeztetés
alapján az állatok tartási helyén oldjuk meg a
hozzánk forduló állattartók különböző fajú
jószágainak kisebb-nagyobb problémáit.
Ellátás helyben
A felmerülő problémák
alapos kivizsgálása után,
célirányos kezelésekkel az

állatok gyors gyógyulása
mind a gazda, mind az
állatorvos érdeke.
Ehhez nagyon fontos a
folyamatos és teljes körű
információcsere, amely ha
megvalósul nagymértékben
megkönnyíti az adott állatállomány menedzselését, és
ha felütné a fejét valamiféle
probléma, azonnal hozzá
lehet kezdeni a szakszerű,
célirányos ellátáshoz. A
kollégákkal rendszeresen
konzultálva, ha szükséges
specialistákat is bevonva,
széleskörű tudásbázissal a
háttérben effektíven orvosolhatók a felmerülő gondok. Debreceni központtal,

a környező vidéken található állattartó telepek mellett,
elsősorban Debrecenben és
vonzáskörzetében házhoz
megyünk. A haszonállatok
ellátása mellett társállatokkal –kutya, macska- is
foglalkozunk, sok esetben
például nagytestű, nehezen
kezelhető, vagy szállítható
ebekhez kell kimennünk.
Komplex állategészségügyi megoldások –
állattartó telepek, háztáji
gazdaságok
A kijárós praxisban a
gazdasági haszonállatok
– szarvasmarha, sertés,
ló, juh, baromfi, nyúl
–esetén a cél elsősorban az
állatok teljes körű ellátása
magában a gazdaságban, a
jószágok tartási helyén.
Az állattartó telepeken
komplex állategészségügyi
szolgáltatás megvalósítása
a cél. Az állatállomány
preventív vakcinázásától
a komolyabb operációkig,
például császármetszés, oltógyomor helyzetváltozások

műtéti megoldása, mindent
elvégzünk. Például szarvasmarhák, sertések nehézellése esetén a szülészeti
segítségnyújtás, illetve bizonyos esetekben a helyben
elvégzett császármetszés
az egyetlen lehetséges út az
anyaállat, illetve a szaporulat megmentéséhez. A
gazdaságban igény szerinti

ultrahangos vemhességi,
meddőségi vizsgálatokra
is lehetőség van. Mindezek mellett a feladataink
közé tartozik az állategészségügyi programok
kidolgozása és felügyelete,
de segítséget nyújtunk az
állattartáshoz kapcsolódó
hivatalos ügyek intézésében is. Elvégezzük az
éves kötelező vérvételeket,
kiállítjuk az állatszállításhoz szükséges dokumentációkat, igazolásokat, illetve
a mezőgazdasági támogatások igényléséhez kapcsolódó állatorvosi feladatokban
is állunk a gazdák rendelkezésére.

ELÉRHETŐSÉG
www.haztajiallatorvos.hu
+36-70/771-45 02
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HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS
Szabadságtelepen Létai úthoz közel ÚJ
építésű nappali + 4 szobás CSOK-os
családi házak 550 nm-s telekkel eladó.
Tel.: 30/4571-219 Ár: 39 mFt
Bagaméri összkomfortos gazdaságra
alkalmas jó utcában lévő kertes ház Debreceni konvektoros, kiskertes házra, házrészre cserélhető. Tel.:06-30/90-7037
Bayk András kertben 4.000 nm-s területen 40 nm-s szigetelt 1 szobás ház pincével, ólakkal, tárolókkal együtt eladó.
30/4571-219. Ár: 15 mFt
Belváros csendes utcájában, 150
m2-es, nappali és 3 szobás, 16 éve
kialakított, exkluzív polgári ház garázszsal, ﬁlagóriával, 700 m2 telken 69 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123
Berettyóújfaluban, Nadányi u. 7 alatt
3 szobás összkomfortos családi ház
melléképülettel rendezett környezetben eladó. Érd: 06-70/202-2860
Biczó István kerti, de a Monostorpályi
úthoz 100 méterre 90 nm-s 2 szobás
ház eladó garázzsal, ólakkal, tárolókkal.
30/4571-219. Ár: 9,9 mFt
Bocskaikertben 3 szintes családi
ház eladó vagy házrészre cserélem.
Érd.: 06-30/454-3170

Csapókert 16 éves amerikai típ. 144
m2, nappali 3 szobás ház 38 m2 garázszsal 55 m2 melléképülettel 1000 m2
teleken. Francia mészkő kandalló, gránitlapos fa konyhaszekrény, kovácsoltvas karnisok, 18 m2 fedett terasz, öntöző, riasztó 56,5 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 20/9911123
Csapókert, Éva utcánál, 170 m2-es, 6
szoba étkezős, 30 éves, de 10 éve átépített, ház több garázzsal, terasszal 500 m2
telken eladó. Több generációsnak is alkalmas 10 cm szigeteléssel és gáz etázsfűtéssel 36,9 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 20/9911123
Csapókertben, szoba-konyhás kis ház,
560 m2-es telekkel eladó. 8,9 M Ft.
0620 422 6503
Csigekertben 150 m2-es nappali és 4 szobás, 16 éves, amerikai típusú ház 900 m2 parkos öntözős telken eladó. 59 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519
Db Bartók Béla környéki 140nm-es 2 szintes családi ház 100nm-es műhellyel eladó.
Ár: 36,5 MFt. Érd.: 06-20/325-5298
Db-Józsán a régebbi építésű 2+2 szobás családi ház eladó 750 nm-s telken melléképületekkel, nagy terasszal.
30/4571-219 Ár: 19,9 mFt
Debrecen -Pacon, buszmegálló közelében, 1116 m2-es telken, 30 m2-es,
télisíthető ház, szép, rendezett kerttel
eladó. 5,5 M Ft. 06 20 516 6127
Debrecen Csapókertben 500 nm telken 180
nm 2 szintes teljesen felújított ház eladó.
Ár: 36,5 Mft. Érd.: 06-20/325-5298

Debrecen Felsőjózsán, 828 m2-es telek,
frekventált helyen, a Tesco közelében,
bontandó házzal, teljes közművel eladó.
17,99 M Ft. 0620 516 6127
Debrecen Lencz telepi 90 nm-es, 3
szobás, étkezős, egyszintes családi
ház, 1080 nm-es összközműves telken
eladó. A ház kívülről hőszigetelt, gázfűtéses, átlagos állapotú. 35-45 nm közötti 2 szobás lakás cserét beszámítok!
Ár: 16.9 M Tel: 06706234024
Debrecen Liget térnél található 35
nm-es,1.5 szobás házrész, külön bejáratú 350 nm-es telken eladó. Ár:9.9M
Tel:0670623402
Debrecenben, Hétvezér utca környékén,
70 m2-es, 2 szobás, összközműves, felújítandó családi ház, 540 m2-es telekkel
eladó. 17,9 M Ft 0620 422 6503
Debrecenben, a Honvéd utcán eladó egy
60 m2-s, teljes körűen felújított házrész. Az
ingatlan elosztása: 2 szoba, konyha, fürdőszoba. Ára: 15.9 M Tel: 0670-4333150
Hatvan utcai kert Vág utcánál 119m2-es,
nappali plusz 3 szobás, gáz cirkó fűtéssel, garázzsal, déli fekvéssel, 2011-es
sorház eladó kisebb saját telekkel 38 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Izsó utcai 15 éves, nappali és 4 szobás,
nagyteraszos parkos telkű kandallós
és klímás, csendes családi ház 35 m2
garázzsal és fedett kocsibeállóval 700
m2 telken 65 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 20/9911123

Kardos utcán 100m2, nappali konyha,
3 szobás, több szintes, új kondenzációs
kazánnal, 3 klímával, műanyag nyílászárókkal, elektromos redőnyökkel, riasztóval, 20m2 terasszal, 17m2-es garázzsal
nagy füvesített közös telkű sorház 32 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Kerekestelepen közel a Fürdőhöz, 1065
nm telken felújítandó 1,5 szobás családi
ház melléképületekkel gyümölcsös kerttel
eladó. 16,9MFt. Tel.: 06-2/333-4037
Kerekestelepen 10 éves 3 szobás étkezős amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2
garázs és fedett beállóval 40 m2 melléképület 1000 m2 telken 30 m2 terasz,
öntözős kert, 2 fűtési rendszer és kandalló, 10 cm szigetelés, kamera, elektromos aluredőny, fúrott kút 49,9 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123
Magvető utcánál 140 m2-es, 17 éves,
nappali és 4 szobás, 1 éve teljesen felújított ház vendégházzal, 1 garázszsal és fedett kocsibeállóval, kemencés ﬁlagóriával, 550 m2 telken 55 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123
Nagyerdőn Kartács utcánál 150 m2, 45
m2-es nappali 3 szobás, 2 fürdőszobás,
6 éves amerikai típusú ház duplagarázszsal 700 m2 telken. Extrák: napkollektor, szauna, öntöző, kamera, cserépkályha, 30 és 15 cm hőszigetelés, ﬁlagória, spájz. 65 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 20/9911123
Olajütőben, Mák utcánál, 110 m2-es, 16
éves, amerikai típusú, 3 szobássá alakítható, kandallós, szigetelt ház 17 m2
garázzsal, 1100 m2 telken 44,9 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123
Pallagon családi ház eladó. Ár: 49,9 Mft.
Mobil.: 06-30/935-5461

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com

• Nagyerdőn 43 nm-es, 1 + 1 szobás, szépen felújított, gázfűtéses lakás eladó! 16,5 MFt 30/30-39-188
• Belvárosban 68 m2-es, 3 + 1 szobás, mért távfűtéses, műanyag nyílászárós, redőnyös, erkélyes
lakás eladó! 16,5 MFt 30/30-39-188
• Piac utcánál, kiváló adottságú, 56 nm-es, nagyon szépen felújított, 2 szobás, világos, jó elosztású lakás eladó! 19,9 MFt 30/201-3400
• Diószegi út közelében, jó állapotú, 40 nm-es,
téliesített ház, pincével, melléképülettel, rendezett környezetben eladó! 3,6 MFt 30/201-3400
• Bihari kertben 80 nm-es 2 szobás, étkezős,
kedvező tájolású, könnyen átalakítható maszszív kockaház eladó 580nm-es telken! 19,8 MFt
30/406-2625
• Nagyerdőn 97 nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú, erkélyes, világos, gázcirkó fűtéses, klímás lakás eladó egy zárt udvaros társasházban. 31,9 MFt
30/406-2625
• Újkertben 54 nm-es, 2 szobás, nagyon jó állapotú, műanyag nyílászárós lakás eladó! A társasház panelprogram keretein belül felújításra
került. 16,9 MFt 30/406-2625
• Liget lakóparkban 110 nm-es, 3 szoba, nappalis, 2 teraszos, garázsos rendezett láncház eladó.
46,9 M Ft 30/2393-598
• Belvárosban új építésű társasházat keres?
Több most induló, folyamatban lévő projekt
közül választhat. Hívjon, tájékoztatom! 20,9 MFt
30/2393-598
• Nagyszerű! Belvárosban legjobb helyen 45
nm-es, 2 szobás, újszerű lakás liftes házban eladó! 20 MFt 30/2393-598
• Hatvan utcai kertben 3 szoba, nappalis, pihenőkertes szép, újszerű, garázsos és beállós
sorház eladó! 36,9 MFt 30/30-39-188
• Nagyerdő kiváló részén, 1. emeleti, szépen
felújított, 69 nm-es, 2 + 1-es, nagy erkélyes lakás eladó zárt udvaros társasházban! 27,5 MFt
30/201-3400

Debrecenben, a Budai Ézsaiás utca elején, liftes társasházban eladó egy 43 nm-es, gáz-konvektor fűtésű, 2 szobássá alakítható tégla lakás. Zárt udvaros beállási lehetőség, jó közlekedés. 12.89 M Ft +36 70 412 3211
Csapókert végén gyönyörűen felújított 1+2 félszobás téglalakás eladó. Műanyag nyílászárók, igényes burkolatok,
új konyhabútor, új fürdőszoba. Ingyenes parkolás a társasház előtt. 13.15 M Ft +36 70 461 9171
Debrecenben, a Darabos utcán eladó egy 35 nm-es,
1+1 szobás jó állapotú 2. emeleti lakás. Kiváló elhelyezkedés, csendes, parkra néző fekvés. Burkolatok, konyhabútor cseréje megtörtént. 13.49 M Ft +36 70 461 9356
Belváros központi helyén 54 m2-es 1+1 szobás erkélyes
lakás eladó. Külön is nyíló 1,5 szoba, gardrób, nagy loggia,
konyha-étkező egyben. Teljes körűen felújított zuhanyzós
fürdőszoba. 13.5 M Ft +36 70 388 6086
Eladó Nagyerdő vonzáskörzetében, a Kassai úton, négyemeletes társasház földszintjén egy 43nm-es, 1+1 szobás, gázkonvektor fűtésű felújítandó lakás, ingyenesen
parkolási lehetőséggel. 13.5 M Ft +36 70 412 3311
Debrecen, Ispotály utcai téglaépítésű társasházban gázkonvektoros, műanyag hőszigetelt nyílászárós, 1+1 szobás lakást kínálok megvételre! Bővebb információért hívjon bizalommal! 13.8 M Ft +36 70 469 3226
Debrecenben, a Füredi úton eladó egy 1. emeleti, 64
nm-es, mért távhős, alacsony rezsiköltségű 2 szobás
lakás. Nézze meg és legyen Önnek is az új évben egy
biztos befektetése! 14.5 M Ft +36 70 412 3211
Debrecen Tócóskertben, Derék utcán 64 nm-es, 1+2
szobás, étkezős, erkélyes, negyedik emeleti felújítandó
lakás eladó! Fűtése távfűtés egyedi méréssel. Nyílászárók
részben kicserélve. 14.8 M Ft +36 70 412 4181
Mikepércsi út elején eladó egy 56 nm-es, 2+1 szobás,
1. emeleti, klímás, loggiás lakás. A szépen felújított ingatlan egyedi gázfűtéses, K-NY fekvése miatt mindig napfényes, világos. 14.9 M Ft +36 70 469 3291
Debrecen Belvárosában, a villamosok vonalához közel a
Bethlen utcán, 5. emeleti 56 nm-es, erkélyes, 2 külön nyíló szobás, külön fürdőszoba-WC-s lakás eladó. 14.9 M Ft
+36 70 388 5766
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Telefon: 0620 9552 411
www.palmer.ingatlan.com
KIADÓ LAKÁSOK!

Db, Hatvan u. 20-22. Tel.: 52/534-425
Db, Csapó utca 45-49. Tel.: 52/249-049
Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
Tel.: 52/212-390, www.oc.hu

448635

VEVŐKNEK INGYENESEN KÖZVETÍTÉS!
- HITEL - ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
– ÉRTÉKBECSLÉS
70/776-6163; 52/311-453
KONDOROSKERTI, nappali + 3 szobás, 2
konyhás, 2 fürdőszobás földszintes ház eladó.
12,5 mFt 70/7766-413
CSAPÓKERTI, nappali, étkező + 4 szobás,
szép ház eladó. 41,99 mFt 30/677-6676
NAGYERDEI, 74 nm-es, felújítandó, 3 szobás, cirkós lakás garázzsal eladó. 26,9 mFt
30/677-6676
KEREKESTELEPI, 62 m2-es, 1 + 2 szoba, étkező-konyhás, felújított ház eladó. 21,9 mFt
30/330-7818
BEM TÉRI, 68 m2-es, nappali + 2 szobás
gázcirkós lakás eladó. 25,9 mFt 30/330-7818
PIAC UTCAI, 98 m2-es, 1. emeleti, 2 szobás, étkezős, erkélyes lakás parkolóval eladó. 29,9 mFt
70/6445-274
BIHARIKERTI, 70 m2-es, nappali + 2 szobás,
igényes, ﬁatal ház eladó. 29,9 mFt 70/6445-274
SÁMSONI, 100 m2-es, 2 szobás, étkezős,
földszintes ház eladó. 13,5 mFt 30/723-9172
SÉTÁLÓ UTCAI, magasföldszinti, 52 m2-es,
2 szobás, felújított lakás eladó. 16,49 mFt
30/208-2282
KERTVÁROSI, 200 m2-es, nappali + 4 szobás,
5 éves luxusház eladó. 119,9 mFt 30/6677-167
BELVÁROSI, 60 m2-es, 2 + nappali, erkélyes,
ÚJ lakás eladó. 25,59 mFt 30/6677-167
NAGYERDEI, 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
felújított lakás eladó. 21,8 mFt 30/4798-700
EGYETEMNÉL, 85 m2-es, ÚJ LAKÁS, 67 m2es terasszal eladó. 45,0 mFt 30/4798-700
NAGYERDEI, 54 m2-es, 1. em-i, 2 szobás lakás eladó. 19,0 mFt 30/4415-243
SZABADSÁGTELEPI, 110 m2-es, nappali + 3
szobás szép ház eladó. 34,5 mFt 30/4415-243
BELVÁROSHOZ KÖZEL épülő lakóparkban még
60 db lakás közül választhat. 335e-395 eFt/m2
70/7766-413

4028 Debrecen, Korponay u. 15/1.
www.palmer.ingatlan.com
06 20 9552 411
Közvetítői díj: 2 % bruttó

Debrecen, Szent Anna u. 55.
30/88-52-503 • info@iszp.hu

448637
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Debrecen, Liszt F. u. 6.  T/fax: 52/311-453
E-mail: onlineingatlan@t-online.hu

Debreceni Egyetem Műszaki Karának szomszédjában
eladó 687 nm telek, 21 m utcafronttal, iker ház, vagy 4 lakásos társasház építésére alkalmas. A telek 30%-a beépíthető. A telken van egy 10x10-es ház pincével, garázzsal,
melléképülettel. Irányár: 33,9 MFt
Debreceni Egyetem Műszaki Karától 300 m-re eladó 43 nm-es 1 + 1 szobás egyedi mérőkkel rendelkező
4. emeleti lakás saját pincével 12,5 MFt
Veres Péter lakóparkban földszintes családi ház,
ikerház (két generációs), alatta szuterén, benne engedélyes, működő üzlethelyiséggel, 900 nm-es telken
62 nm-es garázzsal eladó! Egyik lakás 90 nm nappali +
3 szoba,. Másik lakás 70 nm 2 szoba, konyha + étkező.
Irányár: 2 db független lakás egy fedél alatt 55 MFt
Árpád téri Református templom mögött, üzleti
célra és lakhatás céljára is alkalmas, (kialakítható utcafronton üzlet, telek hátsó részében lakás) 270 nmes telken utcai bejárattal, zárt sorú építési módban
épült épület eladó. A telek utcafrontja 9 m. 18,4 MFt
Belvárosban, a Kar utcán 2010-ben épült társasház 2. emeletén 60/82 nm-es Nappali + 2 szobás,
erkélyes, amerikai konyhás, eladó. 26,3 MFt Ugyanitt
garázs 2 db 2,5 MFt/db.
Pallagon szép családi ház 210 nm, duplakomfortos,
N + 5 szobás, 170 nm szuterénnel 60 nm-es garázzsal
717 nm-es telken eladó. 49 MFt Alkuképes!
Bocskaikert központjától 300 m-re, eladó 1586 nm-es
telken 150 nm-es, Nappali + 4 szoba, 2 fürdőszoba, étkező + nagy konyhás, télikertes egy emeletes 2000-ben
téglából épült családi ház. A ház alatt 50 nm-es pince,
kertben 30 nm-es garázs és ﬁlagória. Ár: 19,9 MFt
Db, Gerébytelepen, Sámsoni úttól 400 m-re 1142 nm
közművesített építési telek eladó. Utcafronti szélessége 19 m. Szabadon álló családi ház, ikerház építésére
alkalmas, 30%-a beépíthető. Fúrt kút az udvarban.
18 MFt Alkuképes!

Postakertben 185 m2 6 szobás új ház
szigetelt fallal 620 m2 telken. Légcserélő, videó rendszer, kamera és szauna előkészítéssel. A nyílászárók fából
készültek 3 rétegű üvegezéssel. Mosókonyha, motoros aluredőny és egy
nagy terasz teszi otthonossá 59,8 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123
Sámsonkertben 50 nm-s nappali + 2
szobás 2010-s építésű sorház eladó
a központhoz közel. 30/4571-219.
Ár: 8,9 mFt
Szabadság telepen 1.000 nm-s telken
3 egymástól független ház, házrész
eladó 75-75-50 nm-s. 30/4571-219.
Ár: 30 mFt
Két generációs családi ház eladó csendes környéken, buszmegálló 2 percre.
Tel.:06-30/913-0492
HÁZ-, HÁZRÉSZKERESÉS
Debrecen Csapókertben családi
házat keresek. Ár: 20–25 MFt-ig.
Érd.: 06-20/325-5298
ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat keresek,
meglévő ügyfeleim részére. Hívjon bizalommal. 06-70-326-1333
Kedves Tulajdonosok! ELADÓ-KIADÓ
ingatlanokat keresek ügyfeleim részére Debrecen egész területén, állapottól,
ártól függetlenül, kizárólagosság nélkül.
06-70-326-1000
LAKÁSELADÁS
Füredi kapuban nappali + 2 szobás
újszerű állapotban lévő 64 nm-s 2. emeleti 2015-s lakás liftes házban eladó.
30/4571-219. Ár: 24,3 mFt
Mester u-n 2002-s építésű 75 nm-s 3
szobás cirkós újszerű állapotú lévő lakás
eladó. Akár bútorozva vagy garázzsal
együtt is. 30/4571-219. Ár: 23 mFt
Balmazújvároson a központban eladó
48 nm-s 2 szobás felújított gázkonvektoros kis rezsijű lakás a Bocskai u-n.
30/4571-219. Ár:12 mFt
Belváros Jókai utcánál új építésű lakások 81 m2-es, 1. és 2. emeleti liftes
házban, 6 m2-es erkéllyel, nappali plusz 2 szobás, garázzsal 2.5 MFt,
elkészülési idő 2018. Nyár 31,59 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Belváros közeli 3 szobás tégla, gázcirkós
3. emeleti nagyon szép, igényes lakás
eladó. 30/4571-219. Ár: 21,9 mFt
Belváros Nap utcánál 74m2-es, 3 szobás, kelet-nyugati fekvésű, 2.emeleti,
1994-es felújított, 2 erkélyes, gáz cirkó
fűtéses, klímás, 17m2-es garázzsal
+2MFt lakás 21 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519
Belváros Teleki utcán bruttó 92 m2-es,
nappali plusz 3 szobás, étkezős, 1992-es
építésű, 2.emeleti, saját tárolóval, mért
fűtéssel, külsőleg szigetelt lakás 21,5 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Belváros Vármegyeháza utcánál 51
m2-es, 2 szobás, liftes, teljeskörűen felújított, műanyag nyílászárókkal, modern
konyhaszekrénnyel, hűtő, sütő, mosógép,
gázlappal, szép fürdővel, bidés wc vel,
klímával, új fűtésrendszerrel 18,9 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Belváros 2. em, villamos közeli, 9 éves
liftes, nappali, étkező és 2 szoba, nagy
erkély, igényes világos lakás. Gáz cirkó
fűtés új kazánnal 10 eft-os fűtés, 10
cm kőzetgyapot szigetelés, redőnyök,
inverteres klíma, beépített konyha,
mosogatógép, biztonsági ajtó 27,99 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
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06-30-9950-177
www.gereestarsa.hu

Belvárosban a Petőﬁ téren 50 nm-s
felújított 2 külön bejáratú szobás téglagázos lakás eladó. 30/4571-219.
Ár: 17,2 mFt
Belvárosi 1,5 szobás I. em-i gázfűtéses
lakás eladó 19MFt. Érd.: 06-20/555-6127
Debrecen belvárosában most átadott
házban 52 nm-es, 2 szobás, étkezős,
első emeleti lakás eladó, liftes házban.
A lakásba hűtő-fűtő klíma lett beszerelve. Kiválló befektetésnek, irodának is.
Ár: 19.3M Tel:06706234024
Debrecen Belvárosában a Miklós utcán,
73 nm-es, nappali + 2 hálós, 3 emeleti,
téglaépítésű, gázkonvektoros, két erkélyes, felújított lakás, négyszintes épületben, tehermentesen, alacsony rezsivel
eladó. 21,9 M 70/326-1000
Debrecen belvárosában a Bethlen Gábor
utcában eladó egy 1.5 szobás erkélyes
10. emeleti, nagyon alacsony rezsijű, mért központi fűtéses panellakás.
Ár: 12,5 M Ft Tel: 0670-701-2271
Debrecen Ispotály utcán, ELSŐ EMELETI, 43nm-es, 1 + 1 szobás, konvektoros,
átlagos állapotú, azonnal költözhető lakás
eladó. 13.200.000 Ft Tel: 20/222-6192
Debrecen Kossuth egyetem mellett, 60
nm-es 2.5 szobás, erkélyes, tégla, gázfűtéses lakás eladó. A lakásban hőszigetelt ablakok vannak, átlagos állapotú. Befektetésnek, kiadásra is kiválló!
Ár: 17.9M Tel:06706234024
Debrecen, Mata János utcán, 43 nm-es,
1,5 szobás, 3 emeleti, francia erkélyes,
gázkonvektoros, jó állapotban lévő
lakás, azonnal költözhetően, tehermentesen eladó. 12,5 M 70/326-1000
Debrecenben az egyetemekhez pár
percre 76nm-es, 3 szobás,étkezős teljesen felújított, műanyag ablakos szép
lakás eladó. 3 erkélyes, 3 klímás új
konyhabútorral felszerelt, mért távhős.
Ár:17.9M Tel:06706234024
Debrecenben Csapó utcán eladó 35 nm
1+1 szobás, 2-emeleti lakás eladó! Az
ingatlanba kicserélték a bejárati ajtó,
nyílászárót, konyhabútort fürdőszobát
felújították az évek során. Ára: 14.4 M
Tel: 06704333150
Debrecenben eladó a Kassai úton egy
43 nm,1+1 szobás tégla építésű gázkonvektoros felújítandó lakás. Az ingatlan jó
helyen található közel van a Campus.
Ára: 13.4 M Tel: 0670-4333150
Debrecenben eladó egy 56 nm, 2 szobás
teljesen felújított gázfűtéses 5-emeleti
lakás. Ára: 16.9 M Tel: 0560-4333150

Sámsonkertben 10 éves építésű, 80
nm-es 3 szoba, nappalis, étkezőkonyhás, hőszigetelt, műanyag ablakos, tégla sorházi lakás, bekerített saját használatú telekrésszel eladó. Ár: 9.3 M
Tel:06706234024
Sinai Miklós utcán, 54 nm-es, 1+2 félszobás, /külön nyílóak/, 3 emeleti, részben felújított lakás, liftes épületben, akár
teljes bútorzattal eladó. A lakásban évek
óta bérlők vannak, akik maradnának is,
ha valaki befektetés céljából vásárolná.
15,9 M 70/326-1000
LAKÁSKERESÉS
Debrecenben keresek eladó és kiadó
lakást, lakásokat ártól és nm-től függetlenül kp-s ügyfeleim részére.
Tel: 30/4571-219.
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek eladó, kiadó házakat, irodákat,
üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonnali ﬁzetéssel. Tel.: 30/4571-219.
Erkélyes lakást vásárolnék Debrecenben az Újkert, vagy Vénkertben.
Tel.: 06-70/200-0645
ALBÉRLETET KERES
Nyugdíjas férﬁ szoba konyhás albérletet keres Debrecenben vagy környékén.
Tel.:06-30/346-2725
ALBÉRLETET KÍNÁL
Nagyerdőn a Simonyi úton kiadó 120
nm-s nappali + 3 szobás cirkós 2 teraszos duplakomfortos fsz-i üres lakás.
30/4571-219. Ár: 200.000,- Ft / hó +
rezsi + kaució.
Db. ház kiadó idős részére. 25 e + rezsi.
Érd.: 06-70/944-7708
Debrecenben Gyöngyösi utcában 2 szobás bútorozott lakás igényesnek hosszútávra kiadó. Érd.:06-30/619-6860
Debrecenben kiadó 2 szobás lakás 4-5
főnek egy napra is. érd.: 06-30/261-9960
06-70/519-0590
Fodrász műszak kiadó Debrecenben
minden rezsivel, plusz költségek nélkül
számla képesen egy szépségházban.
30/4571-219. Ár: 30.000,- Ft / hó.
Óvárosban kertes családi ház hosszabb
távra kiadó. Érd.:06-20/388-1467 vagy
06-52/456-644

NAPELLENZŐ AKCIÓ!
Aki február 28-ig megrendeli napellenzőjét
motort kap hozzá ajándékba
(12 m2 feletti rendelés esetén).
441334

Érdeklődni: Gere és Társa Kkt.

Debrecenben Kassai úton eladó csendesebb oldalába, 53 nm, 2 szobás, felújított nagy étkezőkonyhás, spájzos földszintes, gázkonvektor fűtéses lakás.
Ára: 14.7 M Tel: 0670-4333150
Debrecen István úti 54 nm 2 szobás földszinti igényes szép lakás eladó. Árd: 16 MFt
Érd.: 06-20/325-5298
Debrecenben a Wesselényi lakótelepen felújított egy 60 m2-s, 1. emeleti 1 + 2 szobás lakás zárt udvaros,tégla
építésű társasházban. Ára: 18.9 M
Tel: 0670-4333150
Debrecenben,eladó egy teljes körűen
felújított,50 m2-s,1+1 szoba,szép,tágas
konyha,külön fürdőszoba,WC és előszobából álló utcafronti,tégla építésű udvaros lakás 12 m2 garázzsal,6 m2 tárolóval. Ára: 17.9 M Tel: 0670-4333150
Egyetem sugárúton, 26 nm-es, 3 emeleti, keleti fekvésű, mért fűtéses garzon
lakás, liftes épületben, alacsony rezsivel, azonnal költözhetően eladó. Kiváló
befektetés! 11,8 M 70/326-1000
Epreskert utcánál 90m2-es, nappali plusz 3szobás, 2002-es építésű,
3.emeleti, 2 fürdővel, 2wc vel, inverteres
plazmaszűrős 2klímával, beépített szekrényekkel és bútorozva is, 4m2-es
erkéllyel, parkosított udvarral, 20m2es garázzsal+2,5MFt lakás 24,4 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Gvadányi utcánál 69m2 2,5szoba étkezős 1.emeleti teljesen felújított, redőnyökkel, masszázs káddal, új konyhaszekrénnyel, fenyőfa belső nyílászárókkal, udvarban szalonnasütés bográcsozási lehetőség, 6m2 erkéllyel
lakás 27,5 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519
Nagyerdő Gvadányi utcánál villamos
közeli, 3.emeleti, 54 m2-es, 2 szobás, tégla, felújított homlokzattal, felújított fürdővel, műanyag nyílászárókkal, gázfűtéssel, erkéllyel, keleti fekvésű világos, csendes lakás 18,95 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Nagyerdő Kardos Albert utcánál magasföldszinti, 74 m2-es, nappali étkező
plusz 2 szobás, tégla építésű, felújított
fürdőszobás, zuhanyzóval, cirkó gázfűtéssel, új kazánnal jó állapotú lakás
spájzzal, 6m2-es erkéllyel 24,4 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Nagyerdő Kardos Albert utcánál magasföldszinti, 74 m2-es, nappali étkező
plusz 2 szobás, tégla építésű, felújított
fürdőszobás, zuhanyzóval, cirkó gázfűtéssel, új kazánnal jó állapotú lakás
spájzzal, 6m2-es erkéllyel 24,4 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Nagyerdő Kardos Albert utca 82m2-es,
amerikai konyhás nappali plusz 2szobás
igényesen felújított, 2. emeleti, gáz cirkó
fűtéses, déli fekvésű erkélyes, 3 légkamrás minőségi fa nyílászárókkal, lakás
15 m2-es garázzsal (+2MFt) 28,5 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Nagyerdő Mikszáth Kálmán utcánál
55m2-es, 2szobás, felújított lakás 4.
emeleti, villamosközeli, gázkonvektor
és elektromos fűtéses, új konyhaszekrénnyel, újabb nyílászárókkal, felújított tetővel, 6m2-es erkéllyel 18,4 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Postakertben 2006-os téglaépítésű 1.
emeleti szigetelt gázcirkós 58 nm-s 1+2
szobás újszerű lakás eladó. Garázs vásárolható. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

Debrecen Diószigi úttól 300 m-re 5000
nm-es ipari telek eladó. A telken villany
közmű van, kerítés alappal rendelkezik.Telephelynek, logisztikai központnak, műhelyeknek, raktárnak kiválló!
Ár:10.9M Tel:06706234024
Debrecen és Hajdúszoboszló között, Ebesen
építési telek eladó. Érd.: 06-30/848-7934
Debrecen keleti ipartelepénél 3533
nm-es ipari telek eladó. A telek 40%-a
beépíthető 9.5m magasságig. Műhelynek, raktározásra, telephelynek, logisztikai központnak és más tevékenységre is
alkalmas. Ár:16.5M Tel:06706234024
Debrecen Legányi u. 15. az alatti 777
nm építési telek eladó. Ár:18,5 MFt.
Érd.: 06-30/621-5281
Debrecen Liget térnél található 685
nm-es építési telek, lebontandó épületekkel, eladó. A telek összközműves.
Ár:24.9M Tel:06706234024
Debrecen Óvárosi részen 352 nm-es,
összközműves építési telek, lebontandó
házzal eladó. A telek 40%-a beépíthető, zárt sorban, 2 lakóegység építésére
alkalmas. Ár:17.9M Tel:06706234024
Debrecen Szepesi u. 30. alatt 1029
nm összközműves építési telek eladó.
Érd.: 06-30/365-3999
Felső-Józsán csendes utcájában 900
nm-s építési telek eladó. Utcafronti rész
21 méter minden közmű a telek előtt.
30/4571-219 Ár: 9,3 mFt
Józsa liget lakóparkban összközműves építési telek leadó. Érd.: 06-70/771-1718
Mikepércsen eladó 1028 nm-es építési
telek ÁRON ALUL! Érd.: +3670/327 16 92

ÉPÍTÉSI TELEK
Csapókertben, 560 m2-es építési telek
bontandó kis házzal eladó. 8,9 M Ft.
0620 422 6503
Cserélje lakását közműves telekre Homokkert 925m3 vagy eladó.
06-70/621-2666
Db-Józsán a Rákóczi kertben lakott környezetben 1.485 nm-s zártkerti telek, hétvégi telek kis házzal eladó. 30/4571-219
Ár: 3 mFt
Debrecen csapókert csendes helyén,
900 nm-es építési telek, eladó. A telek
teljes összközműves, közel a buszmegállókhoz! Ár:16.9M Tel:06706234024
Debrecen Diószegi útnál, Csárda utcából nyíló 1700 nm-es dupla telek, faházzal, vezetékes vízzel, villannyal, vezetékes gázzal, 2 db fúrott kúttal, 80 db
gyümölcsfával, tégla kerítéssel bekerített telken eladó. Családi háznak, tanyának, telephelynek kiváló! Ár: 4.99 M
Tel:06706234024

441334

Nagyerdőn, Szigligeti utcán
4 szobás, 86 és 95 m2-es
LAKÁSOK + GARÁZSOK
leköthetők jövő évi átadással.
Ár: 440 E Ft/m2 + garázs.

Óvárosban Rákóczi utcánál, 475
m2-es 2 lakás építésre alkalmas építési telek 30 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 20/9911123
Sámsonkert központjához közel a
Mogyoró u-n 3.000 nm-s építési telek
eladó. 30 m-s utcafront minden közmű
az utcában. 30/4571-219. Ár: 3,5 mFt
Töhötöm utcán 800 m2-es építési telek
25,5 M Ft, Szabolcs utcán 1000 m2-es
építési telek 20 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 20/9911123
FÖLD, KERT
Debrecenben a Kormorán utcán a város
vége táblától 200 métere, eladó 832 nm
telken eladó egy kétszintes 35 nm felújítandó zártkerti ingatlan. Ára: 4.5 M
Tel: 0670-4333150
Debrecenben, Diószegi út közelében, 40
m2-es, 1 szoba-konyhás kis ház, 870 m2-es
telken eladó. 5,99 M Ft. 0620 422 6503
Egy hold föld eladó Debrecenben.
Érd.:06-20/502-0847
Kaba és Tetétlen között 10,5 HA 363 AK
szántóföld eladó. Érd.:06-30/311-1982
Ungvári kertben, 1 + fél szobás, összközműves kis családi ház, 720 m2-es telekkel
eladó. 6,1 M Ft. 0620/ 422 6503
ÜZLET, MŰHELY
Belvárosban a Petőﬁ téren forgalmas,
frekventált helyen 15 nm-s üzlethelyiség eladó. Annak idején zöldséges volt.
30/4571-219. Ár: 4,5 mFt
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(45 m2 és 62 m2) egyben vagy külön

KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ.

Érd: 0630/9450-035
448804

Belvárosban nagy kirakatos 50 nm-s
galériázott üzlethelyiség kiadó bérbe.
Pláza közelében, régebben fodrászat
volt. 30/4571-219. Ár: 130 eFt / hó +
rezsi + kaució.
Debrecen belvárosában,35nm-es fodr
ászat,kozmetika,szolárium,akár teljes
berendezéssel együtt is eladó.Ár:8.9M
Tel:06706234024
Fodrász műszak kiadó Debrecenben
minden rezsivel, plusz költségek nélkül
számla képesen egy szépségházban.
30/4571-219. Ár: 30.000,- Ft / hó.
Szépségházban 1 szoba, helyiség kiadó
masszőrnek, kozmetikusnak, pedikűrösnek, manikűrösnek vagy egyéb
hasonló tevékenységre. 30/4571-219.
Ár : 30.000,- Ft / hó, rezsivel.
GARÁZS
Debrecenben, Kemény Zsigmond utcában
a garázs soron 11 m2-es, egyéni villanyórás
garázs eladó. Tel.: 06-20/256-9329
GÉP, SZERSZÁM
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,
üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert,
kis gépeket. 0670/624-5475
JÁRMŰKERESÉS
Autóbontóba vásárolok keletinyugati autókat 5-30 Ft/kg áron,
elszállítással. 0630/219-2182
AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvásároljuk (legyen hiteles, sérült) piaci áron márkától-kortól függetlenül!
Korrekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-ig
Tel: 20/535-6989, 20/536-0069
Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakókocsiját, autóját, büfé kocsiját megvásárolom. 30/421-8575, 70/424-7820.
Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990től , banki hitellel terheltet, és sérültet is
ár:2.5 mft-ig tel:20-2049079
RÉGI motorkerékpárokat vásárolok!
06/20-572-5142
Simsont keresek megvételre típustól, állapottól függetlenül reális áron.
Tel.:06-30/506-5412

Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tollas,
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva.
06/70-240-13-31
TYÚK, 14 hónapos, tollas, NEM ketreces, NEM kitojt 690 Ft/db. KACSA, fehér,
hápogós, 3kg-os. 690 Ft/kg.INGYENES
szállítás. 0670/776-3007
Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 1
éves Vörös Tojó Tyúk, szép tollasak
600Ft/db. INGYENES házhoz szállítás! Tel: 30/7576-057
NÖVÉNY
Kukorica górés frissen morzsolt debrecenbe eladó. Érd.: 06-52/470-301
Kukorica 50Ft/kg napraforgó 120Ft/kgáron eladó Debrecen Szávay Gy. u 13.
Tel.:06-52/470-751 06-30/625-0234
EGYÉB ELADÁS
Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, használtak és újszerűek eladók ÁR
157.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES
KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL
Tel.: 20-2049079
Keveset használt ékszerbolti berendezés 14 db-os eladó. Érdeklődni:
06-30/551-2460
X1 Classic alakformáló fogyasztó
infraszauna sürgősen, kedvező áron
eladó. 30/399-65-78.
FÖRSTER zongora, zongoraszék tulajdonostól eladó. Tel.:06-20/373-8809
EGYÉB KERESÉS
Dunnát, hagyatéki tollat veszek. Hívásra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság.
Tel.:06-52/274-468,06-30/356-4569
Ipari ezüstöt, platina hőelemszál,
érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium, forassztópálca, tekercs, amalgám
stb. vásárolok. Tel.:06-20/923-4251
Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű
Elektromos mopedet, hibásat sérültet is
házhoz megyek. Tel.: 20-2049079
Könyveket, képeslapokat, bibliákat,
jelvényeket, kitüntetéseket, érméket,
régi pénzeket, régi játékokat vásárolok! 06-30/526-9711
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,
üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert,
kis gépeket. 0670/624-5475

RÉGISÉG
Dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát,
könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybecsüs vásárol. 06-30/342-1855
Falitányérokat, porcelánokat, régi könyveket, festményeket, rézmozsarat, egyéb
régiséget veszek. Érd.: 06-70/624-4977
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt
áron aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szobrokat, órákat saját részre! Tel:20/5360-069
Készpénzért vásárolunk festményeket,
régi bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay porcelánokat, hagyatékot
és borostyán ékszereket 50.000Ft500.000Ft-ig.Villás Galéria Debrecen,
Bem tér 2. Tel.: 52/456-600
Vásárolok 1940 előtti papír régiségeket,
katonai kellékeket, pénzeket, hagyatékot. Érd.:06-30/872-2179

SZOLGÁLTATÁS
Cserepes lemeztetők készítése akár
bontás nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitumenes zsindellyel. Lapostetők
hő- és vízszigetelése. Csatornázás,
kéményrakás. Ingyen árajánlat! Év eleji
kedvezmények!www.lackoteto.5mp.eu
T:06-70/591-9739
ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST
vállalok OLCSÓN, GYORSAN
a hét minden napján, az ország
bármely pontjára, külföldre is.
www.koltoztetesdebrecen.hu
06-20/953-9626
447316

Általános szerkezeti lakatos munkák,
zárjavítás, falfúrás, belső átalakítások,
garázsajtók, kerítések javítása igény szerint. Szabó László +36-70-246-8885

Asztalos munkák vállalása (konyha-,
iroda-, egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés, előtető! Laminált parkettázás! Gipszkartonozás! Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720
Az elmúlt 10 éven belül meghalt valakije? Nem tud megnyugodni? Hívjon fel,
mert én sem! 06-30/839-2575
Burkolást vállalok! A-Z-ig Mészkő, Márvány, Gránit, Gress csempe, gipszkartonozás stb. ... Tel.: 06-30/414-5822
Cseréptető, palatetők bontás nélküli
átfedése bitumenes zsindely ráolvasztással. Tetők mosása, javítása inpregnáló
felújítás, kémények bontása javítása.
Bádogos munkák. Előjegyezhetők 30%
kedvezménnyel. Érd.: 06-30/712-3457
vagy 06-20/338-0366
Dugulás elhárítása falbontás nélkül
garanciával vidéken és hétvégén is.
Érd.: 06-30/218-1200
Fák szakszerű kivágása, gallyak, levelek elszállítása, rövid határidővel, garancia vállalással. 20/433-3119
Favágás anyagért is. Gallyazás,
sövényvágás, rotációzás, kerti
munkák. kert.debrecen@gmail.com
06-20/585-3001
Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis munkák érdekelnek!
Tel: 06-20/622-5660
Fürdőkádak bontás nélküli felújítása gépi eljárással, gyári színekkel,
garanciával. 0620/391-42-49
Kertész vállalja gyümölcsfák,
szőlők metszését, permetezését.
06-70/541-6871

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő munkatárs, gyógypedagógiai segítő munkatárs és kisgyermekgondozó,
-nevelő képzés indul februárban Debrecenben. Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-280-335
E.sz.: 000850/2014
TÁRSKERESÉS
Elvált és özvegyasszony, férﬁ társat keres,
tartós kapcsolatra. Tel.: 06-70/519-0590
Társkeresés, azoknak akik komolyan gondolják. „Éden” Tel.: 06-52/311-003
173/85/45 őszinte hűséges magányos férﬁ hasonló hölgy társát keresi.
Érd.: 06-70/240-9780
30-as csinos, kedves, hölgy ismerkedne Debrecenben. Hívjon bátran!
06-30/217-1527
32 éves debreceni hölgy ismerkedne.
Tel.:06-30/378-1831
70 éves férﬁ keres megbízható kedves hölgyet ismerkedés céljából.
Tel.: 06-52/412-701
ÁLLÁS
Ausztriába határközelbe táncos lányokat
felveszünk 18 éves kortól. 06/30/5344699, 0043/664-2366335
Cégcsoportunk németországba (Rostock LIEBHERR) gyakorlott, érvényes
minősítéssel rendelkező (pozíciók: PF,
PC, PD) MAG (CO2) hegesztőket keres,
ipari daruk gyártásához (próbamunka a
helyszínen). NEMET NYELV SZÜKSEGES,
kollektív német szerződéssel, bérezés
német alkalmazottként.Jelentkezésüket emailen várjukofﬁce@examont.eu
tel.sz.: +4369913771999
Gyógyszertári szakasszisztenst keresünk Debrecenben napi 6 vagy 8 órában. Érd.:06-30/525-0916
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

Redőnyjavítás, redőny készítés!
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr!
06-20/ 233-8211

AZ AUTÓIPARBA

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseréje bádogozás, csatorna,
beázás elhárítás, előtetők, garázsok építése fedlapcsere tetőtér
beépítés, szigetelés Lindab tető új,
tetőcserepezés. 0630-899-6270

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140 000 Ft-tól

nettó

PÉNZ
Adósságrendezőhitel, szabadfelhasználású hitel ingatlanra, hitelkiváltás, hitelkártya kiváltása 75 éves korig, kezes nélkül, előzetes banki költség nélkül. Függő ügynök, THM: 5%-10,2%, Reg.szám:
0040600476843, 06-30/635-8080
OKTATÁST VÁLLAL

próbaidő után akár

200 000 Ft-ig
+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 315 8492
448687

ÁLLAT

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)

/nyugatimelo

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

Cégcsoportunk keres hosszú távú munkára szakembereket a következő munkakörökben Ausztria területére (Voralberg):
ipari fényező (Airless), Víz-gáz-fűtésszaniter szerelő, légtechnikaiszerelő,
hidegburkoló, villanyszerelő, autószerelő, karosszérialakatos, CNC gépszerelő, asztalos, nyílászáró beépítő. NEMET
NYELV SZÜKSEGES (előny auto + jogosítvány), kollektív osztrák szerződéssel, bérezés osztrák alkalmazottként.
Jelentkezésüket emailen várjukofﬁce@
examont.eu tel.sz.: +4369913771999
Fröcsgép kezelő vagy műanyaghegesztő férﬁ dolgozót keresünk Debreceni munkahelyre. Lehet nyugdíjas is.
Tel.:06-30/509-3089
Hegeszteni tudó szerkezetlakatosost keresek Debrecen telephelyre. Szállást tudunk
biztosítani. Tel.: 06-70/284-8797
KECSKEMÉTI munkahelyre CO hegesztőket
keresünk nettó 1200-1600 Ft/órabér plusz
egyéb juttatások Tel: 06-70/329-7554
Lakatosműhely munkatársat keres,
debreceni munkahelyre, általános lakatosipari munkákra. Feladatok: egyedi
darabok gyártása, nem szalagmunka.
Munkaidő: 5 napos munkahét, családias környezet. Esztergályos, marós ismeret előnyt jelent. Ugyanitt segédmunkást
is keresünk. Önéletrajzot a 64.egon@
gmail.com email címre kérünk.

MUNKATÁRSAT KERESÜNK
az Express Hűtéstechnikai Szerviz KFT
Berettyóújfalu Árpád u. 28 alatti céghez.
Jelentkezés feltétele: Villanyszerelő,
műszerész, lakatos végzettség.

Személyes elbeszélgetés: okt. 16. hétfő 14:00
Érdeklődni:06-30/945-2203

448759

Lendületes agilis dolgozni akaró munkatársakat keresek pénzügyi területre kiemelkedő jövedelemmel kötetlen munkaidő, szuper csapat. Érettségi
szükséges. 30/903-8582.
Németországi házgyárba, vasbetonszereléshez keresünk betanított dolgozókat. Szállás és első kiutazás ingyenes. 06-70/5195793 info.nemetmunka.debrecen@gmail.
com Betonstaal-Bouw Kft.
Takarítói munkára részmunkaidőben
nyugdíjas munkavállalót keresünk.
tel.:06-2/911-2300
Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, csőszerelőket, hegesztőket (ív, láng, és AWI)
és segédmunkásokat keres budapesti
központú épületgépész cég hosszútávra, versenyképes jövedelemmel. Jelentkezés: 30/520-1610
MUNKAHELYET KERES
Idős személyt ápolnék-gondoznék otthonában éjszaka is ápolónő. 06-30/902-7212
Középkorú hölgy ápolást, gondozást
keres 10 éves gyakorlattal. Telefon:
06-30/190-3385
KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT KERES
Idős gondozást vállal hétvégén Debrecenben szakképzett ápolónő. Érd.:
06-20/968-1131

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő,
szociális gondozó és ápoló,
ingatlanközvetítő, kéz és lábápoló,
műköröm építő, cukrász-szakács,
pénzügyi-számviteli ügyintéző,
gyógyszertári asszisztens, méhész
képzések indulnak.

140 000-200 000 Ft

nettó

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 639 9920

NYVSZ: E-000645/2014

30/633-0073 www.forba.hu

447338

448685

Debrecen, Cegléd u. 11. sz. alatt

2 DB ÜZLETHELYISÉG

/nyugatimelo

DEBRECEN
Megjelenik: Debrecenben, minden pénteken.
Lapzárta: kedd 17.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft.
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Debrecen, Dósa nádor tér 10., Tel.: 52/525-404
Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: debrecen@szuperinfo.hu; www.szuperinfo.hu
A Szuperinfó ﬁzetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!
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ÁLLÁSAJÁNLAT
Debreceni telephelyre márkaszervíz keres:

Debrecen-Józsai telephelyre

– AUTÓSZERELŐT
– AUTÓELEKTROMOST
– KAROSSZÉRIA LAKATOST

TRAKTOROST
KERESÜNK

Bejelentett, kiemelkedő bérezés,
cafetéria, teljes munkaidő!

Szántóföldi munkák,
John Deere traktorok,
teljes munkaidő.

Jelentkezés:
448980

448978

Jelentkezés:
ujhelyi.gergo@ujhelyiauto.hu

30/421-9748
Debreceni munkalehetőség
pályakezdőtől nyugdíjasig!
Irodánkba középfokú
végzettséggel dolgozni akaró,
rátermett munkatársakat
keresünk irodai munkára!

 

 VESZPRÉMBE

INGYENES SZÁLLÁSSAL
/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft
 kereset
-  !"#
- $    $ %! & '(
- ) "   minden hónapban
   
- !"#"!*"+, ++
-     #!nden hónapban


8.00-16.00 

 minket:

36 20 336 3803
448689

447782

TELEFONOS
ÉRTÉKESÍTÉS!
Debrecen és vonzáskörzetéből
várjuk a jelentkezőket
munkanapokon: 9 és 15 óra
között a +36-30-576-43-20
telefonszámon vagy a
hirdetesek0428@gmail.com
e-mail címen.

30/953-2954

www.pannonjob.hu


  -     -4./2003.

Munkát keresel? Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

ÉR T ÉK ES Í TŐ
MUN K ATÁR S AK AT K E R E S Ü N K !
Feladatok:
• hirdetési felület értékesítése
• komplex hirdetési ajánlatok készítése
• kapcsolattartás már meglévő ügyfelekkel
• új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása
• személyes találkozó lebonyolítása

Elvárás:
• középfokú végzettség
• értékesítési tapasztalat
• kiváló kommunikációs készség
• B-kategóriás jogosítvány

Ha minimum középfokú végzettséggel és felhasználói
szintű számítógépes ismerettel rendelkezel, szereted
a kihívásokat, nagy a munkabírásod, akkor köztünk
a helyed és egy jó csapat tagja lehetsz!
50 év felettiek jelentkezését is várjuk!
Magas kereseti lehetőség!

448641

Az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. VILLAMOS és GÉPÉSZ KARBANTARTÓ
kollégákat keres azonnali kezdéssel, debreceni területre.
Feladatok:
– Épületek szakipari karbantartása; javítás, hibaelhárítás; – Elvégzett munkák dokumentálása,
– Kisebb szakági kivitelezési munkák elvégzése;
munkalapok vezetése.
Elvárások:
– Villanyszerelő, Víz- gáz- fűtésszerelő, vagy
hasonló végzettség; min. 3 éves tapasztalat;

– „B” kategóriás jogosítvány;

Amit kínálunk:
– Hosszú távú munkalehetőség;
– Tervezhető, napi 8 órás általános munkarend.

– Biztos vállalati háttér;

Szakmai önéletrajzát az allas@uniszol.hu címen várjuk.

447926

Munkavégzés helye: Debrecen
Önéletrajzokat a
Judit.Kovacs@szuperinfo.hu e-mail címre kérjük.

Minden héten online is megtekintheti újságunkat!
www.szuperinfo.hu
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Zártszelvények, csövek I. és II. osztályú kivitelben,
melegen hengerelt szögacélok, „U” és „I” acélok,
betonacélok, lemezek, polikarbonát és kerítés elemek,
fes
festékek nagy választékban kaphatók

Lakások és
gépkocsi
beállók
leköthetők!

www.titdebrecen.hu

30/315-5148

E-000789/2014.

TANFOLYAM KEZDŐDIK
BERETTYÓÚJFALUBAN!
449050

Alumínium cső:
45x1,5; 6 fm-es – 5 760 Ft/db
50x1,5; 6 fm-es – 5 850 Ft/db
60x1,5; 6 fm-es – 6 770 Ft/db

Óvodai dajka,
Pedagógiai és
családsegítő munkatárs

Az árak az áfát tartalmazzák és a készlet erejéig tart.

FESTMÉNYVÁSÁR

Haszonfém Kft.

AJÁNDÉK TÉLI KEREKEK
KEK

BALMAZÚJVÁROS
www.lezercentrum.hu
Rendelési: szerda 17-19 óra • Balmazújváros, Dózsa Gy u 5-7, Rendelőintézet, Sebészet

")*+, ),-.% /  /%, )/.&% &.
www.apluszbgaleria.hu
FOGLALJON SZÁLLÁST NAGYKER ÁRON!:

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!

www.szekelyerno.hu

(ZØHZVMKPOÏTLÏOZF[UFTTFNBHÈU
BCBMNB[ÞKWÈSPTJ,BNJMMB(ZØHZGàSEŸCFO
ÏTT[BVOÈ[[POPTLFEWF[NÏOOZFM
15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett
csak 13.500 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)
tNFEFODFGàSEŸtJT[BQQBLPMÈT)ÏWJ[JJT[BQQBMtWÓ[BMBUUJTVHÈSNBTT[È[T
tWÓ[BMBUUJUPSOBtTÞMZGàSEŸtT[ÏOTBWGàSEŸtHZØHZNBTT[È[TtHZØHZÞT[ÈT
A kúra igénybevétele esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek
a szaunajegy árából a kezelések napján.

Bérezés:

300.000 Ft-350.000 Ft/hó
0670/378-0251

AKÁR 0% THM

448960

VVTK Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 70.. • E-mail
E-mail:l: vvtkkft@gmail.com
Tel./fax:
52/429-259,
52/534-281.
06-70/389-6178
Tel
/fax: 52/429
259 52/534
281 Mobil: 006
70/389 6178

/=(56(%6=(7

Sebészeti magánrendelés

Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!
446047

448799

Hideg-meleg
színben,
3 év garanciával,
Mennyiségi rendelés
ndelés esetén
9 W 1620 Ft, 18 W 2030 Ft Menn
kérje árajánlatunkat.
ajánl
360°-os 1 W/100 lumen.

449051


     
február 21. szerda 11-18 óráig
február 22. csütörtök 9-17 óráig
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DEBRECEN, Vénkerti Ált. Isk. és

448694

441334

Db. Szabó Kálmán u. 20. 52/425-847, 0620/533-8654
Újfehértó, Kossuth u. 11. 42/290-864, 0670/501-3057

Kezeléseinket reumatológus szakorvosunk (52/580-164) előzetes időpont egyeztetés és orvosi vizsgálat után
felírják Önnek, de egyéb beutalót is elfogadunk. Gyógyuljon és kényeztesse magát munkaidejének lejárta után is!

'FMWJMÈHPTÓUÈTÏTJOGPSNÈDJØtXXXLBNJMMBGVSEPIV

5 ÉV VAGY 200 000 KM GARANCIA

A képeken szereplő gépkocsik illusztrációk. Kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100km): Auris: 3,5-6,1; C-HR: 3,5-6,2; RAV4: 5,0-6,8. Kombinált CO₂-kibocsátás (g/km): Auris: 79-140; C-HR: 82-144;
RAV4: 116-158. ÉrtékŐr ﬁnanszírozási ajánlatunk 2018. február 1-től visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes az alábbi Toyota modellekre: Aygo, Yaris, Auris, Corolla, C-HR, Rav4.

448587

$N¨SHNHQV]HUHSOĐJ¨SNRFVLNLOOXV]WU FL²N.RPELQ OW»]HPDQ\DJIRJ\DV]W
OW»]HPDQ\DJIR
V ONP $XULV&+55$9.RPELQ OW&2űNLERFV W V JNP $XULV
Road Service
&+55$9UW¨NďUƪQDQV]¬UR] VLDM QODWXQN
QODWXQNIHEUX UWĐOYLVV]DYRQ VLJPHJNµWµWWYHYĐV]HU]ĐG¨VHNUH¨UY¨Q\HVD]DO EEL7R\RWDPRGHOOHNUH$\JR<DULV$XULV
Dél-PestKft.
Autócentrum Kft.
&RUROOD&+55DY$]DM QODWD7R\RWD3¨Q]»J\L=UWIRULQWDODS¹Y OWR]²NDPDWR]
O
V¹PDUDGY Q\¨UW¨NHV] UWY¨JİS¨Q]»J\LO¬]LQJDM QODWDDPLWHOMHVNµUİFDVFREL]WRV¬W VPHJNµW¨VH
4032 Debrecen,
Böszörményi út
• Tel.: 52/502-600
| 5300 Karcag, Gyarmati
út • Tel.: 59/500-050
*\ OL¹WŘ%XGDSHVW
¨VWHOMHVIXWDPLGĐDODWWLIHQQWDUW
VDHVHW¨Q¨UY¨Q\HV$IHOW»QWHWHWW
VDHVHW¨Q¨UY¨Q\HV$IHOW»QWHWHWW7+0IRULQWƪQDQV]¬UR]RWWµVV]HJ¨VK²QDSIXWDPLGĐƪJ\HOHPEHY¨WHO¨YHONHU»OWPHJ
OODS¬W VUD

WHO
www.roadservice.hu
KWWSZZZWR\RWDGHOSHVWKX

HWWĐOHOW¨UĐƪQDQV]¬UR]RWWµVV]HJ¨VYDJ\IXWDPLGĐHVHW¨QD7+0¨UW¨
HWWĐOHOW¨UĐƪQDQV]¬UR]RWWµVV]HJ¨VYDJ\IXWDPLGĐHVHW¨QD7+0¨UW¨NHY OWR]LN$7+0PHJKDW UR] VDD]DNWX OLVIHOW¨WHOHNLOOHWYHKDW O\RVMRJV]DE O\RNƪJ\HOHPEHY¨WHO¨YHOWµUW¨QW
DIHOW¨WHOHNY OWR] VDHVHW¨QP¨UW¨NHP²GRVXOKDW$7+0PXWDW²QHPW»NUµ]LDƪQDQV]¬UR]
VDHVHW¨QP¨UW¨NHP²GRVXOKDW$7+0PXWDW²QHP
VNDPDWNRFN ]DW W$FDVFREL]WRV¬W VG¬MDHOĐUHQHPLVPHUW¬J\D]WD7+0QHPWDUWDOPD]]D$
KLUGHW¨VQHPPLQĐV»ONRQNU¨WDM QODWW¨WHOQHNDQQDNF¨OMDDƪJ\HOHPIH
QODWW¨WHOQHNDQQDNF¨OMDDƪJ\HOHPIHONHOW¨VD7R\RWD3¨Q]»J\L=UWDNRQG¬FL²NY OWR]WDW V QDNMRJ WIHQQWDUWMD$]DM QODWP VNµ]SRQWLNHGYH]P¨QQ\HO
QHP µVV HYRQKDW²
H RQKDW² $ W M¨NR WDW V QHP WHOMHV Nµ İ WRY
WR EEL IHOW¨WHOHN¨ W ¨V ¨V OHWHN¨ W NH HVVH IHO 7R RWD 0 NDNH HVNHG¨V¨W DJ D WR RWDKLWHO K ROGDOW

toyotaroadservice

