A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező

LAKATOS, HEGESZTŐ,
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

DEBRECENI

2018. március 2., XXVII/8.

451459

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra

ABLAK SPECIALISTA

Gácsi Zoltán

20/451-1346

Új ablakot
szeretne?

AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

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

www.faablakmester.hu

451668

446306

Ingyenes felmérés!

GYÁRI
K É PV IS E L E T E

I
ÉG

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

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

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

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.

NYÍLÁSZÁRÓK

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,

451511

a Varga utca 18.
szám alatt

Debreceni
Hulladékgyűjtő Kft.

450824

4025 Db., Piac u. 67. Tel.: 70/339-0533
Nyitva:
Ny
yititva:
va: H.
H.-P.:
P.: 99–18.,
18., Sz
Szo.:: 99–13-ig.
13 ig.

épülő, két tömbből
álló 20 lakásos
társasházban
53–114 m2-es
alapterületű
lakások leköthetők.

JÖN A TAVASZ
MEGY A TÉL!
Új tavaszi árukészlettel
várjuk kedves
régi és új vásárlóinkat!
Lengyel-Magyar ruházati
termékek, M-6XL
6XL m
méretben.
érettbeen.

Tel.: 06-30/958-3580

451467

451666

+36-30-853-3596

G abonaudvarház
D

VIKTÓRIA – FA Kft.

ebrecen

Exkluzív társasház Debrecen központjában.
Gabonaudvarház a Halköz mellett, Simonffy u. 12–16.

TŰZIFA TELEPE

451659

451661

451657

%

Tölteni való 1M0AG0YAR
föld eladó! SZOLGÁLTATÓ
Konténeres szemét-, Ár: 21,99 M Ft-tól
További információk:
és törmelékszállítás! +36-30-315-3842,

ancsa divat debrecen
Várjuk Kedves
K
régi éss új
vásárlóinkat divatáru
üzletünkbe!
d
üzle
etünkbe!

Az alábbi fákat kínálja akcióban!
 Tölgy, gyertyán, bükk, cseresznye

 Akác gally: 30.000 Ft/t.

451684

 Nyárfa: 19.000 Ft/t.

Telefon: 06-30-703-40-70

  
 
- 950-1000 Ft
- (br. 25.900 Ft)
- !"#$""%15-50 %
- !!'#+*,/#$"

Az értékesítés elkezdődött!
Geotermikus fűtéssel, klímával.
Gázszámlát többet nem kell ﬁzetnie!
www.gabonaudvarhaz.hu • Tel.: 06-30/515-7142

- h3'!4,,/-!'6'!
- f!$7$6

451509

 Akác kuglis: 36.000 Ft/t.

451660

gally: 26.000 Ft/t.

EUTR szám: AA5880539

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

8$!8!-"8:!;<$;!;%=>?@-4./2003.
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Egészségesen télen is
■ Télen a hideg, nyirkos időben különösen
fontos megerősíteni az
immunrendszerünket.
A hideg időszakban
gyakori a nátha és influenza, könnyebben ledönt a lábunkról egyegy betegség. Ahhoz,
hogy ez ne így legyen,
mindössze egy kis odafigyelésre van szükség.
Habár télen talán nem kívánjuk annyira a gyümöl-

csöket és zöldségeket, fontos tudni, hogy ilyenkor is
szüksége van a szervezetnek a vitaminpótlásra. Jó
megoldás lehet erre a banán, a citrusfélék vagy az
alma is. A zöldségeket illetően fogyasszunk minél
többet, az édesburgonya
vagy a sütőtök remek választás. Nyersen még jótékonyabban hatnak, készíthetünk friss salátát,
zöldturmixot, de akár egy
répa szeletekre vágva is jó
nasi lehet – ami ráadásul
egészséges is! Fontos tudni,

A hideg miatt hajlamosak vagyunk begubózni, és a négy
fal között tölteni a
szabadidőnket. Ne
tegyük! Öltözzünk
rétegesen, és menjünk ki a szabadba, hiszen ugyanúgy szükségünk
van a napfényre.
A vitaminok egy részét étrendkiegészítőkkel is pótolhatjuk, de
kérjük háziorvosunk
segítségét,
hogy biztosan olyan
típusú
ké sz ítmény t
v á s á roljunk, amely valóban
hatékony.

hogy mindig az idényzöldségek és -gyümölcsök a legjobbak, így például ne várjuk az epertől, hogy ﬁ nom
és vitamindús lesz, hiszen
nem most van a szezonja.
Ne féljünk a mirelit áruktól,
hiszen a fagyasztás ellenére, ugyanúgy jó szolgálatot
tehetnek – igaz, a friss zöldség és gyümölcsben mindig
több a vitamin. Bátran nyúljunk a mirelit brokkolihoz
vagy tökhöz. Ne feledjük a
tél jolly jokerét sem, a savanyú káposztát, melynek
rendkívül magas a C-vitamin tartalma, fogyasztását
meghálálja az immunrendszerünk. Iktassuk be az étrendünkbe más „hasznos”
élelmiszereket is, mint például a májat, a tojást és a
halat. Igyekezzünk minél
változatosabban étkezni,
mindig legyen a tányérunkon valamilyen „egészséges” fogás.Télen sokkal kevesebbet süt a nap, amit
szervezetünk is megérez.

idején ne menjünk zsúfolt helyekre, és ha betegnek érezzük magunkat, inkább maradjunk otthon! A gyakran
használt helyiségeket (WC,
fürdőszoba) takarítsuk az
átlagosnál többször és használjunk fertőtlenítő szert.
A törölközőket cseréljük
gyakran, és a használtakat
mindig magas hőfokon mossuk ki!

Első a kézmosás
A betegségek elkerülése
érdekében mossunk gyakran
kezet meleg vízzel, szappannal. Köhögéskor és tüsszentéskor tartsunk a szánk elé
zsebkendőt, majd használat
után dobjuk ki azt. Járvány

Full-Auto
Márkaszerviz
– ŠKODA és VW garanciális és

Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!

garancián túli szerviz, javítás
– Minden márka szervize és javítása
– Alkatrész- és tartozékértékesítés
– Műszaki vizsgáztatás és felkészítés

Hirdessen a
SZUPERINFÓBAN!
S
www.szuperinfo.hu

441334

450795

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

– Karosszériajavítás
– Kárügyintézés, kárfelvétel
441334

446047

Bérezés:

Full-Auto Kft. 4030 Db., Mikepércsi út 77.
Tel.: 06-52-520-660; www.fullautohaz.hu
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Nőnap Malom módra
N

NEHEZEN ISMERHETŐ
FEL AZ ÉRSZŰKÜLET

Szeretettel várunk minden kedves vendéget
egy kellemes vacsorára.
Nőnap alkalmából minden étlapunkról választott főétel
mellé egy desszertet adunk ajándékba.
Az estét Bakos László kíséri spanyol gitárral.

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

451750

441334



A Nashwan-Parasound kezelésből mindössze 20 alkalom szükséges a panaszok enyhítésére vagy
megszüntetésére.
Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát
INGYEN március 7-én és 14-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. A kezelőcentrum a
vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja. 16 óra
utánilletvehétvégénügyeletitelefon:06-20/495-8280,
06-30/596-8599, 06-30/336-9525. A kezelőcentrum a
vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

MEGEMELVE!
PLAZMAADÁS = ÉLETMENTÉS

MOST MINDENKIT,

AKI MEGFELEL

AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATON,

4000 FT
ÉRTÉKŰ ERZSÉBET UTALVÁNNYAL

451455

AJÁNDÉKOZUNK MEG!
(Az akció visszavonásig érvényes)

Érvényes: 2018. 03. 14-ig.

Nyitvatartás h.–v.: 11.00–23.00 • Asztalfoglalás: 52/688-668, 70/518-7922
Debrecen, Böszörményi út 1. • E-mail: malometteremdb@gmail.com

10.000 Ft kedvezmény

441334

Boldog nőnapot kíván a Malom Csapata!

Nashwan-Parasound
Kezelőcentrum

Hatalmas veszél
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.

VÉRÜNKBEN

A SEGÍTSÉG
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Újra a legjobbak között a debreceni pólósok
A DVSE nívós társaság tagjának mondhatja magát
■ Izgalmas végjáték
után a DVSE férfi vízilabda csapata bejutott
a hazai OB I-es bajnokság felsőházába.

továbbjutását eredményezte. Most a középszakasz küzdelmeivel folytatódik a bajnokság, ahol

a DVSE a másik csoport
legjobb négy csapatával
játszik mérkőzéseket. Elsőként az Eger otthonában

vizitált a cívisvárosi legénység, ahol jól tartotta
magát, de végül vereséget
szenvedett.

Legutóbb négy éve történt olyan, aminek március 3-án szombaton szemtanúi lehetnek azok, akik
ellátogatnak a Debreceni
Sportuszodába. A DVSE
csapata ugyanis enny i
idő után játszik újra hazai
mérkőzést a felsőház tagjaként. Az ellenfél a Miskolc együttese lesz.

A következő hetekben
olyan csapatokat láthatunk
a Zákány utcai létesítményben, mint az Euro Kupa elődöntős Miskolc, szombaton
18 órától, a BL résztvevő
Eger, március 17-én, vagy
a szintén a Bajnokok Ligájában is szereplő OSC Újbuda,
április 14-én.

A bajnokság alapszakaszának utolsó fordulója előtt a DVSE csopor tjába n még há rom
csapat pályázott a felsőházat érő negyedik helyre. Végül a debreceniek Kaposvár otthonában
elért döntetlenje, és a Vasas veresége a Debrecen

Egy dobogós helyet már
megszerzett egyébként Debrecen, hiszen az alapszakasz utáni összesítés szerint Eger és Szolnok után itt
látogatnak ki a legtöbben a
vízilabda mérkőzésekre.

A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt
hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2018 áprilisától:
pincér / szakács / szobatakarító / segédmunkás /
kertész / uszodamester / uszodatakarító / londiner /
szállodai recepciós (német- és angolnyelv-tudással)
Biztosítunk: nagyon kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást,
szállást 2 ágyas szobákban. Jelentkezés: fényképes önéletrajz
küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

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

Kuszkó-Sipos Ivett
441334

450157

A felsőház erejét legjobban talán az mutatja, hogy
a nyolc csapat közül öt a
nemzetközi kupaporondon
is érdekelt, és itt találhatjuk a Bajnokok Ligája és az
Euro Kupa címvédőjét is. A
DVSE tehát igencsak nívós
társaság tagjának mondhatja magát.

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

Marosvölgyi Marianna

Szeretnél 1 óra alatt 5500 Ft-ot keresni
úgy, hogy másokon is segítesz?

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

Kötelesné Éva
Legyél Te is vérplazmadonor a Vascular Plazmánál!
A plazmaadás a véradás egy formája,
a plazmából pedig

  

30 455-4511
eva.kotelesne@szuperinfo.hu

100% g
sá

bizton

Segíts Te is!

100%

Hívd INGYENES  

segítségnyújtás

+36 80 808 008

441334

vagy látogass el weboldalunkra:

www.debrecen.plasmacentrum.hu/hogyan-tortenik-a-plazmaadas

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

5 jú
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ELŐZZE MEG
A BAJT!

AKCIÓ
Db., Vágóhíd
híd u. 6. (a híd lábánál)
Tel.: 52/455-255
55-255

Olcsó
árak!

Friss csirke mellﬁlé

1299 Ft/kg

Friss csirke faroscomb

399 Ft/kg

Friss sertés tarja

1199 Ft/kg

Friss mangalica szalonna

999 Ft/kg

1149 Ft/kg
319 Ft/kg
1049 Ft/kg
799 Ft/kg

619 Ft/db

499 Ft/db

Házi sertés zsír 1 kg.
(vödrös) Egys. ár: 499 Ft/kg

Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében
beszélőket?

Ha igennel válaszolt a kérdésekre,
Önnél hallásprobléma tünetei
jelentkezhetnek.
Kérjen időpontot
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA
az Amplifon hallásközpontba
2018. március 2-től 16-ig.

Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

451611

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet fizetni!
Az akció érvényessége: 2018. 03. 05.–03. 10-ig.

Amplifon Hallásközpont

akkumulátorok

441334

raktárról!

Debrecen,
Nyíl u. 6.
52/541-088
20/44-70-700

450056

garanciával,
g
aranciával,
ranciával
nciával
c
l,, rrövid
ö d ha
hat
határidővel,
táridővel,
tá
táridőve
áridőve
áridővel
á
r dővel,,
ridőve
a lle
legjobb
e jjob
ob
o
obb
bb
b
b árakon!
Laptop-

449078

Debrecen, Piac u. 58.
Tel.: 06 52 249 247
amplifon.hu

Minden héten online is megtekintheti újságunkat!
www.szuperinfo.hu

A SZEMÜVEG NEM LUXUS
8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy
az olcsón készíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 8 éve működő, szokatlanul olcsó
árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget Magyarország
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a
független európai minősítő. A diszkont
az utóbbi években egyre népszerűbb
lett a tehetősebb vásárlók körében is.
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az
volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai
követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék el a lehető leggaz-

daságosabb módon. Így aki itt vásárol,
nem a márványpadlót, vagy a csillogóvillogó világítást, a nemes bútorzatot
ﬁzeti meg, hanem a leggazdaságosabb
módon előállított, szép és tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve,
a szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.
A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk
Magyarországon megmunkált sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, vagy multifokális lencsével ellátott
szemüvegeket. A szemüvegek induló

ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De
egy fényre sötétedő lencsével készülő,
csúcskategóriás multifokális szemüveg
is megﬁzethető. Természetesen garanciát nyújtanak a multifokális szemüveg
megszokására. A szemüveg dioptriáját
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.
Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván divatos és tartós
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar
szemüvegipart támogatásra érdemesnek tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

447958

Szemüveg 6500 Ft-tól Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
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.

www.olcsoszemuveg.hu • www.valsagdiszkont.hu
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Építés–Otthon– Lakberendezés
Cseréptetők, palatetők bontás
nélküli átfedése bitumenes
zsindely ráolvasztással.
Tetők mosása, javítása,
impregnáló felújítása,
kémények bontása, javítása.

NAPELLENZŐ AKCIÓ!
Aki március 31-ig megrendeli napellenzőjét
motort kap hozzá ajándékba

Bádogosmunkák. Tavaszi
előjegyzőknek 30 % kedvezmény!

2

451674

(12 m feletti rendelés esetén).
441334

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

SZEKCIONÁLT
GARÁZSKAPUK

• 7– 8 légkamrás„A” kat. proﬁl

Érd.: 06-30/712-3457, 06-20/3380-366

BEJÁRATI
ÉS
BELTÉRI
AJTÓK

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

neres
Konté zállítás
léks
törme
61
22-412
0
2
06

• Dekor
• CPL
• 3D

451450

441334

Lapzárta:
kedd 12 óra

Kopott beltéri ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett

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

ötletes
felújítás!

451635

441334

MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók
PORTOS alumínium redőnyök

Egyéb
ASZTALOS
MUNKÁK
készítése, javítása!

06-20/9462-169

441334

R
É
G
I
B
Ő
L

 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

GREENLED
Árpád tér 6.

TRI-PROOF
924707

Forradalom az ipari világításban!
441334

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

Hirdessen tematikus oldalainkon kedvezményes áron!

441334

Tel.: 52/525-419 • www.szuperinfo.hu • debrecen@szuperinfo.hu

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

3990 Ft
5990 Ft
7900 Ft
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Szakemberek A-Z-ig
onyeg.hu
www.varazssz
redi út 98.
451448

Debrecen, Fü
n)
(Medicor udvarba

 52/430-826,
06-30/9430-826

VESZETTSÉG OLTÁSI
és MI
M
KR
K
MIKROCHIPPELÉSI

AKCIÓ!
A

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

FOUR ENTRY KFT.

0620/337-6171

451669

Házhoz
szállítással is.

450812

Debrecenben!

451655

KÖNYVELÉS

Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

szőnyegtisztítás

ÁLLATORVOS

FOTÓ

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

451469

Professzionális

06-20/950-5515

KÖNYVELÉS

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

451678

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

Konténeres
törmelékszállítás!
06-20/912-14-79

KÁLYHAMESTER

VÍZSZERVÍZ

VÍZSZERVÍZ!

Érdeklődni:

0670/6694877

451679

451466

Panel fürdőszobák teljes
átalakítása, felújítása,
kádcsere zuhanykabinra,
burkolással, anyagbeszerzéssel,
törmelék elszállítással,
nagy gyakorlattal, garanciával,
5 munkanap alatt.
www.derecskeikalyhas.hu

Hirdessen szakember oldalunkon
Ft+áfa áron!

5800
0

451680

Tel.: 52/525-404
debrecen@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye!

MIKEPÉRCSEN
MIKE ÜZLETHÁZNÁL

Mezőgazdasági termények
felzsákolva kaphatók.

451616

441334

LUCERNA
körbála (120 cm 0)
6000 Ft/db
LUCERNA
kisbála (100x45x55 cm)
600 Ft/db
SZALMA
kisbála (100x45x55 cm)
400 Ft/db
Mike Üzletház Kft.
Mikepércs, Debreceni út 17.
Tel.: 52/569-016, 30/943-0489
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Apró
HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS
Szabadságtelepen Létai úthoz közel ÚJ
építésű nappali + 4 szobás CSOK-os
családi házak 550 nm-s telekkel eladó.

Csapókert 16 éves amerikai típ. 144

Db-Józsán a régebbi építésű 2+2 szo-

Debrecen-Kerekestelep Szávay Gyu-

Kerekestelepen 10 éves 3 szobás étke-

m2, nappali 3 szobás ház 38 m2 garázs-

bás családi ház eladó 750 nm-s tel-

la utca közelében 50+30 nm-es 3 szo-

zős amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2

zsal 55 m2 melléképülettel 1000 m2

ken melléképületekkel, nagy terasszal.

bás 2 fürdőszobás családi ház eladó

garázs és fedett beállóval 40 m2 mel-

teleken. Francia mészkő kandalló, grá-

30/4571-219 Ár: 19,9 mFt

649 nm telken, garázzsal. Ár: 16,9 MFt

léképület 1000 m2 telken 30 m2 terasz,

nitlapos fa konyhaszekrény, kovácsolt

Debrecen -Pacon, buszmegálló köze-

Tel: 06 30 971 0123

öntözős kert, 2 fűtési rendszer és kan-

vas karnisok, 18 m2 fedett terasz, öntö-

lében, 1116 m2-es telken, 30 m2-es,

ző, riasztó 56,5 M Ft simonyiingatlan.hu

téliesíthető ház, szép, rendezett kerttel

Tel: 20/9911123

eladó. 5,5 M Ft. 06 20 516 6127

Csapókert, Éva utcánál, 170 m2-es, 6

Debrecen Felsőjózsán, 828 m2-es telek,

Debrecen-Kerekestelep, a fürdő közvetlen közelében eladó egy 67 m2-es,
2 szobás, étkezős, gázkonvektoros,
felújítandó házrész 330 m2 területű

dalló, 10 cm szigetelés, kamera , elektromos aluredőny, fúrott kút 49,9 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123
Kis családi ház 1000nm kerttel eladó.

szoba étkezős, 30 éves de 10 éve átépí-

frekventált helyen, a Tesco közelében,

tett, ház több garázzsal, terasszal 500 m2

bontandó házzal, teljes közművel eladó.

Bayk András kertben 4.000 nm-s terüle-

telken eladó. Több generációsnak is alkal-

17,99 M Ft. 0620 516 6127

Ár: 9,9 MFt Tel.: 06 30 971 0123

ten 40 nm-s szigetelt 1 szobás ház pin-

mas 10 cm szigeteléssel és gáz etázs-

Debrecen Lencz telepi 90 nm-es, 3 szo-

Debrecen, Méhészkerti lakható szoba-

újított ház vendégházzal, 1 garázs-

cével, ólakkal, tárolókkal együtt eladó.

fűtéssel 36,9 M Ft simonyiingatlan.hu

bás, étkezős, egyszintes családi ház, 1080

konyha 784nm telken eladó. 2,5MFt.

zsal és fedett kocsibeállóval, kemen-

30/4571-219. Ár: 15 mFt

Tel: 20/9911123

nm-es összközműves telken eladó.A ház

Tel.:06-30/645-9281

cés ﬁlagóriával, 550 m2 telken 55 M Ft

Belváros csendes utcájában, 150

Csapókertben, szoba-konyhás kis ház,

kivülről hőszigetelt,gázfűtéses,átlagos

Debrecenben, Hétvezér utca környékén,

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

m2-es, nappali és 3 szobás, 16 éve

560 m2-es telekkel eladó. 7,9 M Ft.

állapotú.35-45nm közötti 2 szobás

70 m2-es , 2 szobás, összközműves, fel-

Nagyerdőn Kartács utcánál 150 m2, 45

kialakított, exkluzív polgári ház garázs-

0620 422 6503

lakás cserét beszámítok! Ár: 16.9 M

újítandó családi ház, 540 m2-es telek-

m2-es nappali 3 szobás, 2 fürdőszobás,

zsal, ﬁlagóriával, 700 m2 telken 69 M Ft

Csigekertben 150 m2-es nappa-

Tel:06706234024

kel eladó. 17,9 M Ft 0620 422 6503

6 éves amerikai típusú ház duplagarázs-

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

li és 4 szobás, 16 éves, amerikai típu-

Debrecen Liget térnél található 35nm-

Belváros közelében, 110 m2-es, 3+ fél

sú ház 900 m2 parkos öntözős tel-

es,1.5 szobás házrész, külön bejára-

szobás, gázfűtéses, polgári stílusú lakás

ken eladó. 59 M Ft simonyiingatlan.hu

tú 350nm-es telken eladó. Ár:9.9M

eladó. 21,8 M Ft. 0620/ 422 6503

Tel: 70/3655519

Tel:06706234024

Biczó István kerti, de a Monostorpályi

Csigekertben, 12 éves szélső sorház,

Debrecen Óvárosban eladó kétlakásos

úthoz 100 méterre 90 nm-s 2 szobás

122 m2-es, nappali déli fedett terasz-

kertes családi ház 530 nm-es telken.

ken kertvárosi környezetben garázzsal.

ház eladó garázzsal, ólakkal, tárolókkal.

szal és 3 szobás, étkezőkonyhás, 15

Tel.: 06-52/321-746, 06-20/423-7323

Ár: 20,5MFt Tel: 06 30 229 6062

30/4571-219. Ár: 9,9 mFt

m2 garázzsal, mosókonyhával, 200

Debrecen Vértesi út 6 alatt 23*55m-es

Hajdúsámsonban eladó 2014-s építésű

kítható, kandallós, szigetelt ház 17 m2

Csanyteleken 3 szobás családi ház sürgősen

m2 kertben kis faházzal 35,9 M Ft

ingatlan lakóház + melléképület eladó.

nappali + 3 szobás 250 nm-s duplakom-

garázzsal, 1100 m2 telken 44,9 M Ft

eladó. Tel: 30/464-5666, 70/588-8600

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

6MFt. 06-70/677-4714

fortos családi ház 1.350 nm-s telken közel

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

a kp-hoz. 30/4571-219. Ár: 44,5 mFt

Pallagon családi ház eladó. Ár..49,9 Mft.

Hajdúszovát, Bocskai utcai 110 nm-s,

Mobil.:06-30/935-5461

4szobás, 2 generációsnak kialakított köz-

Postakertben 185 m2 6 szobás új ház

ponti fűtéses családi ház 1000nm-s telken

szigetelt fallal 620 m2 telken. Légcse-

Tel.: 30/4571-219 Ár: 39 mFt

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com
Debrecen, Liszt F. u. 6.  T/fax: 52/311-453
E-mail: onlineingatlan@t-online.hu

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

VEVŐKNEK INGYENESEN KÖZVETÍTÉS!
- HITEL - ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
– ÉRTÉKBECSLÉS
70/776-6163; 52/311-453
BELVÁROSHOZ KÖZEL épülő lakóparkban
még 60 db lakás közül választhat. 335e395eFt/nm 70/7766-413

KEREKESTELEPI, 62 m2-es, 1 + 2 szoba, étkező-konyhás, felújított ház eladó. 21,9 mFt
30/330-7818
EGYETEM SUGÁRÚTI, 64 m2-es, nappali
+ 1 szobás, felújított lakás kiadó. 125 eFt/hó
30/330-7818
FŐNIX LAKÓPARKI, 54 m2-es, 1 + 1 szobás,
gázcirkós lakás eladó. 17,4 mFt 70/6445-274
BIHARIKERTI, 70 m2-es, nappali + 2 szobás,
igényes, ﬁatal ház eladó. 29,9 mFt 70/6445-274
BELVÁROSI, 64 m2-es, 2 + nappali, erkélyes,
ÚJ lakás eladó. 27,49 mFt 30/6677-167
HATVAN UTCAI KERTI, 100 m2-es, 3 + nappali, ÚJ sorház eladó. 37,0 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
ÓVÁROSI, 172 m2-es, 3(!) nappali + 6 szobás,
szép ház eladó. 44,8 mFt 30/4415-243

GERÉBY-TELEPI, 899 nm-es, 21 m utcafrontú
összközműves telek eladó. 18,9 mFt 70/7766-413

451610

448645

LAKÓPARKI, 48 m2-es, nappali + 1 szobás, ÚJ
PENTHOUSE-lakás, 50 nm terasszal eladó.
21,5 mFt 70/7766-413

www.iszp.hu

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

451609

NYULASI, 123 nm-es, ÚJ, nappali + 4 szobás
sorház leköthető. 39,9 mFt 30/677-6676

Hajdúsámson, Bezerédi utcai 95 nm-s
1+3fél szobás,gázcirkó fűtéses, és kandallós, klímás,műanyag nyílászárós, kétszintes családi ház eladó 609 nm-s tel-

eladó. Ár: 5,5MFt Tel: 06 30 229 6062

• Egyetemnél 56 nm-es, 2 szobás, műanyag ablakos, szigetelt, nagy erkélyes, felújított, jó érzetű
lakás eladó. 20,2 MFt 30/2393-598
• Hatvan utcai kertben különleges sorház eladó. 3 szoba + nappalis, étkezőkonyhás, nagy
teraszos, újszerű állapotú, elszeparált kertel, garázzsal! 36,9 MFt 30/30-39-188
• Hatvan utcai kertben földszinti 77 m2-es
téglaépítésű társasházi eladó. 3 tágas szoba, műanyag nyílászárók, garázs, 250 m2-es pihenőkert.
28,5 MFt 30/30-39-188
• Wesselényi lakótelepen kiváló adottságú, 1.
emeleti, 44 nm-es, szépen felújított, 2 szobás
lakás eladó! 16, 9 MFt 30/201-3400
• Biczó István kertben, a Barackos utcánál, 40
nm-es, téliesített, rendezett ház, 750 nm-es telken eladó! 3,2 MFt 30/201-3400
• Bihari kertben 80 nm-es 2 szobás, étkezős,
kedvező tájolású, könnyen átalakítható maszszív kockaház eladó 580 nm-es telken! 19,8 MFt
30/406-2625
• Belvároshoz közel 43 nm-es 1 szoba + nappalis új építésű lakás eladó szigetelt társasház 2.
emeletén! 15,9 MFt 30/406-2625
• Csapókert szélén 43 nm-es 1 + 1 szobás jó állapotú, műanyag nyílászárós lakás eladó! 11,9 MFt
30/406-2625
• 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
• Árpád térnél, 90 nm-es, nappali, 2 szobás, kiváló tágas, felújított lakás eladó, kertkapcsolattal,
és lakható szuterénnel! 20,9 MFt 30/201-3400

TÓCÓSKERTI, 53 nm-es, 2 szobás, mért fűtéses lakás eladó. 14,9 mFt 30/677-6676

telekkel, kocsi beállási lehetőséggel.

Debrecen Nagysándor-telepen eladó egy 2+1 szobás,
konyha-étkezős, fürdőszobás, gázkonvektoros, jó állapotú
ház. Víz, villany, csatorna van. Saját udvarral rendelkezik,
telek mérete 349 nm. 10.9 M Ft +36 70 461 9571
Debreceni, Monostorpályi út mellett lévő, 3 szobás, szilárd tüzelésű központi fűtéssel rendelkező, két generációs,
két fürdőszobás, jó állapotú, hitelezhető családi ház 500
nm-es telken eladó. 11.9 M Ft +36 70 461 9571
Debrecenben, a Fényes-udvarban eladó egy átalakított
68 nm-es, negyedik emeleti erkélyes lakás. Négy külön
nyíló szobás, mért távfűtéses, felújított, zuhany kabinos
fürdőszobás. 14.99 M Ft +36 70 461 9356
Debrecenben, a Veres Péter kertben a Sólyom utcából
nyíló csendes kis utcában eladó egy teljesen felújítandó, 2+1 szobás, 100 nm-es, egyszintes családi ház 500
nm-es telken. 14.99 M Ft +36 70 388 5216
Debrecenben, a Karácsony György utcán eladó egy napfényes, mért távhős, 3 szobás, 71 nm-es lakás. K-i tájolású, erkélyes, parkra néző. Kedvező rezsi, saját elképzelés
szerint felújítható. 15.35 M Ft +36 70 412 3211
Debrecenben, a Tócóskert központi részén eladó egy 63
nm-es, 1+2 félszobás, új nyílászárós, erkélyes, napfényes
lakás. A szobák laminált padlóval, a konyha és a folyosó
járólappal burkoltak. 15.8 M Ft +36 70 461 9281
Debrecen, Belvárosi 68 nm-es 2 külön nyíló szobás, étkező-konyhás, loggiás, műanyag nyílászárós, jó állapotú
gázkonvektoros lakás, tégla építésű, zárt udvaros társasházban eladó. 15.99 M Ft +36 70 469 3316
Debrecen belvárosában, a Klaipeda utcán, 3+1 szobás,
68 nm-es, 3. emeleti, műanyag nyílászárós, alapállapotú,
mért távhős társas házi lakás eladó, frekventált helyen, jó
közlekedéssel. 16.29 M Ft +36 70 412 4181
Debrecenben, a Tégláskertben 100 nm-es, cirkó fűtéses,
nappali + 3 hálószobás, szigetelt, két szintes ikerház 300
nm-es telken eladó! Az ingatlan alatt üzlethelyiség, illetve
pince található. 17 M Ft +36 70 461 9841
Biharikert kedvelt utcájában eladó egy 78 nm-es, jó
elrendezésű, 2 hálószoba + nappalis ikerház 574 nm-es
telken. A telken található még egy tégla építésű garázs és
egyéb tárolóhelységek. 20.5 M Ft +36 70 461 9171

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

Érd.: 06-20/453-0577
Magvető utcánál 140 m2-es, 17 éves,
nappali és 4 szobás, 1 éve teljesen fel-

zsal 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 ala-

rélő, 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

Izsó utcai 15 éves, nappali és 4 szobás,

szobás 2010-s építésű sorház eladó

nagyteraszos parkos telkű kandallós

a központhoz közel. 30/4571-219.

és klímás, csendes családi ház 35 m2

Ár: 9,2 mFt

garázzsal és fedett kocsibeállóval 700

Szabadság telepen 1.000 nm-s telken

m2 telken 65 M Ft simonyiingatlan.hu

3 egymástól független ház, házrész

Tel: 20/9911123

eladó 75-75-50 nm-s. 30/4571-219

Kardos utcán 100m2, nappali konyha,

Ár: 30 mFt

3 szobás, több szintes, új kondenzációs

Vámospércs központjában 650 nm-es

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

raktáráruház eladó. Utcafrontra nyíló
nagy eladótér, raktárak, kiszolgáló helyiségek, iroda, zuhanyzó. A telek 2000
nm,összközműves.A fűtött helyek egyedi gázcírkó fűtéssel ellátottak,többnyire
hőszigetelt ablakokkal. Az ingatlan

Kerekestelepen közel a Fürdőhöz, 1065

kiválló áruháznak, kereskedelmi, rak-

nm telken felújítandó 1,5 szobás családi

tározási célokra, műhelynek, irodáknak,

ház melléképületekkel gyümölcsös kerttel

logisztikai központnak stb. Ár:31.9M

eladó. 16,9 MFt. Tel.: 06-2/333-4037

Tel:06706234024
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Érdeklődni: Gere és Társa Kkt.

06-30-9950-177
www.gereestarsa.hu

Egyetem sgt. mellett 2 szobás, 55

Debrecen belvárosában a Bethlen Gábor

Epreskert utcánál 90m2-es, nappa-

m2-es, tégla építésű, gázkonvektos,

utcában eladó egy 1.5 szobás erkélyes

li plusz 3szobás, 2002-es építésű,

10. emeleti, nagyon alacsony rezsi-

3.emeleti, 2 fürdővel, 2wc vel, inverteres

erkélyes, magasföldszinti lakás eladó.
KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Ir.ár: 15,7 M Ft
Érd: 70/544-4506
Egyetem sgt-on 3. emeleti, 1,5 szobás, m 43 m2-es, tégla építésű, gáz-

Ár: 11,9 M Ft Tel: 0670-701-2271
Debrecen Wesselényi utcai 74 nm-s

rényekkel és bútorozva is, 4m2-es

új építésű 5 szobás,
2 fürdőszobás, 120 m2-es
ikerházak garázzsal,
önálló, nagy telekkel,
csendes környezetben

erkéllyel, parkosított udvarral, 20m2-

ELADÓK.

plazmaszűrős 2klímával, beépített szek-

es garázzsal+2,5MFt lakás 24,4 M Ft

konvektoros fűtésű, kis rezsijű lakás a

2 szoba + amerikai konyhás, egye-

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

villamos mellett eladó.Ir.ár: 15,5 M Ft

di gázcirkós I. em-i, szép lakás eladó.

Gvadányi utcánál 69m2 2,5szoba étke-

Érd: 70/544-4506

Ár: 16,9 MFt Tel.: 06 30 229 6062

zős 1.emeleti teljesen felújított, redő-

Újkertben 3. emeleti, 2 szobás, 54

Debrecen- Újkert és Nyulas találko-

nyökkel, masszázs káddal, új konyha-

zásánál, Böszörményi úti 46/59 nm-s

szekrénnyel, fenyőfa belső nyílászá-

1 emeleti, 2018-ban felújított tetőtéri

rókkal, udvarban szalonnasütés bog-

m2-es, MÉRT fűtéses, műanyag nyílászárós, felújított, nagyon szép lakás eladó.
KIVÁLÓ BEFEKTETÉS% Ir.ár: 16,9 M Ft

451613

jű, mért központi fűtéses panellakás.

Érd: 70/544-4506

lakás eladó kocsi beállási lehetőséggel.
Ár: 17,9MFt Tel: 06 30 971 0123

rácsozási lehetőség, 6m2 erkéllyel

Belváros Jókai utcánál új építésű

m2-es, Amerikai típusú 2 generációs,

lakások 81m2-es, 1. és 2.emeleti lif-

Debrecen-Belváros, Csapó utca párat-

nappali és 4 szobás ház 95 m2 garázzsal

tes házban, 6m2-es erkéllyel, nappa-

lan részén, 10. emeleti 35nm-s, 1,5

720 m2 telekkel eladó. Extrák:kandalló,

li plusz 2 szobás, garázzsal 2.5MFt,

különnyíló szobás bútorozott, gépesített,

fúrott kút, klíma, nagy terasz, 2 kony-

elkészülési idő 2018. Nyár 31,59M Ft

bás, tégla, felújított homlokzattal, fel-

műanyag nyílászárós, felújított lakás

újított fürdővel, műanyag nyílászárók-

eladó. 12,6MFt Tel: 06 30 3198171

kal, gázfűtéssel, erkéllyel, keleti fekvé-

Debrecen-Belváros, Széchenyi utcai 2 szo-

sű világos, csendes lakás 18,95 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Nagyerdő Kardos Albert utca 82m2-es,

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Belváros közeli 59 nm-s 2,5 szobás felújí-

2700 m2-es telken 30 nm-es kétszintes

tott 1. emeleti 2 erkélyes gázcirkós téglala-

ház cirkófűtéssel a Gáspár György kert-

kás eladó. 30/4571-219. Ár: 16,8 mFt

ba + étkezőkonyhás, 67 nm-s, gázkonvek-

ben eladó. Gazdasági épületként nyil-

Belváros Nap utcánál 74 m2-es, 3 szo-

toros fűtésű, 1. em-i függőfolyosós lakás

vántartott, osztatlan közös tulajdonú.

bás, kelet-nyugati fekvésű, 2. emeleti,

eladó. Ár: 14,99 MFt Tel: 06 30 229 6062

Tel.: 30/943-5623

1994-es felújított, 2 erkélyes, gáz cirkó

Debrecen, Nap utcai, 2001-s építésű,

fűtéses, klímás, 17m2-es garázzsal +

földszinti, 84 nm-s, 2 szoba+ nappa-

HÁZ-, HÁZRÉSZKERESÉS
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek eladó, kiadó házakat, irodákat,

2 MFt lakás 21 M Ft simonyiingatlan.hu

LAKÁSELADÁS

fűtéses, déli fekvésű erkélyes, 3 légkamrás minőségi fa nyílászárókkal, lakás

akadálymentesített lakás eladó. 26MFt

Németországban, Bajorország déli

építésű, 2.emeleti, saját tárolóval, mért

Tel: 06 30 319 8171

részén Duna közeli nyüzsgő kisvárosban

fűtéssel, külsőleg szigetelt lakás 21,5 MFt

Debrecen, Gyergyó utcán, 53 nm-es, 2

38 nm-es lakás nagyon jó elhelyezke-

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

szobás, 6 emeleti, mért fűtéses, erké-

Belváros Vármegyeháza utcánál 51

lyes, alap állapotú lakás eladó. 13.8 M

m2-es, 2 szobás, liftes, teljeskörűen fel-

70/326-1000

nappali plusz 3 szobás, étkezős, 1992-es

rólagosság nélkül. 06-70-326-1000

igényesen felújított, 2. emeleti, gáz cirkó

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

nali ﬁzetéssel. Tel.: 30/4571-219.

letén, állapottól, ártól függetlenül, kizá-

amerikai konyhás nappali plusz 2szobás

spájzos, szép állapotú, gázcirkó fűtéses,

Belváros Teleki utcán bruttó 92 m2-es,

ügyfeleim részére Debrecen egész terü-

Nagyerdő Gvadányi utcánál villamos
közeli, 3.emeleti, 54 m2-es, 2 szo-

15m2-es garázzsal(+2MFt) 28,5 M Ft

üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonELADÓ-KIADÓ ingatlanokat keresek

Tel: 70/3655519

lis, dupla komfortos, hatalmas konyhás,

Tel: 70/3655519

újított, műanyag nyílászárókkal, modern

Füredi kapuban nappali + 2 szobás

konyhaszekrénnyel, hűtő, sütő, mosógép,

újszerű állapotban lévő 64 nm-s 2. eme-

gázlappal, szép fürdővel, bidés wc vel,

Debrecen, Jósika u. 4,5 szoba + étkezős,

Ár: 39 M Ft.
Tel.: +36-30-9450-035,

+36-20-243-0567

lakás 27,5 M Ft simonyiingatlan.hu

Veres Péter kertben, 10 éves, 142

ha, 2 fürőszoba, 2 bejárat 49,9 M Ft

Debrecen, Lahner u. 140.

451474

Nagyerdőn, Szigligeti utcán
4 szobás, 86 és 95 m2-es
LAKÁSOK + GARÁZSOK
leköthetők jövő évi átadással.

déssel, áron alul, családi okok miatt 10,4
millió Ft-ért eladó. A lakás jól kiadható.

Erkélyes lakást vásárolnék Debrecenben az Újkert, vagy Vénkertben.
Tel.: 06-70/200-0645
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.
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.

06-30/206-5920, +4917676867515

Óvárosban kertes családi ház hosszabb

Sámsonkertben 10 éves építésű, 80

távra kiadó. Érd.:06-20/388-1467 vagy

nm-es 3 szoba, nappalis, étkezőkony-

06-52/456-644

2 fürdőszobás, 2 erkélyes, gázcirkófűtéses,

hás, hőszigetelt, műanyag ablakos, tég-

ÉPÍTÉSI TELEK

leti 2010-s lakás liftes házban eladó.

klímával, új fűtésrendszerrel 18,9 M Ft

belső két szintes, jó beosztású lakás eladó.

la sorházi lakás, bekerített saját hasz-

Bayk András kertben a Létai úthoz közel

30/4571-219. Ár: 23,9 mFt

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

Ár: 24,9 MFt Tel: 06 30 229 6062

nálatú telekrésszel eladó. Ár: 9.3 M

860 nm-s telek, zártkerti telek eladó.

Mester u-n 2002-s építésű 75 nm-s 3

Belváros 2. em, villamos közeli, 9 éves

Debrecen, Mata János utcán, 43 nm-es,

Tel:06706234024

Minden közmű az utcában. 30/4571-219

szobás cirkós újszerű állapotú lévő lakás

liftes, nappali, étkező és 2 szoba, nagy

1,5 szobás, 4 emeleti, keleti fekvésű,

Sinai Miklós utcán, 54 nm-es, 1+2 fél-

Ár: 1,5 mFt

eladó. Akár bútorozva vagy garázzsal

erkély, igényes világos lakás. Gáz cirkó

együtt is. 30/4571-219. Ár: 23 mFt

gázkonvektoros lakás, azonnal költöz-

szobás, /külön nyílóak/, 3 emeleti, rész-

Csapókertben, 560 m2-es építési telek

fűtés új kazánnal 10 eft-os fűtés, 10

ben felújított lakás, liftes épületben, akár

bontandó kis házzal eladó. 7,9 M Ft.

hetően, tehermentesen eladó. 12,5 M

Szoboszlói úton 2006-os téglaépítésű 1.

cm kőzetgyapot szigetelés, redőnyök,

emeleti szigetelt gázcirkós 58 nm-s 1+2

inverteres klíma, beépített konyha,

szobás újszerű lakás eladó. Garázs vásá-

mosogatógép, biztonsági ajtó 27,99 M Ft

Debrecen, Vármegyeháza utcán, 26

rolható. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

nm-es, 3 emeleti, jó állapotban lévő

70/326-1000

Tócóskertben 2. emeleti, 2 szobás, 55

Belvárosban a Petőﬁ téren 50 nm-s fel-

garzon lakás, négyszintes épületben,

m2-es, erkélyes, parkra néző lakás eladó.

újított 2 külön bejáratú szobás téglagázos

tehermentesen, akár bérlővel együtt is

KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Ir.ár: 15,5 M Ft

lakás eladó. 30/4571-219. Ár: 17,7 mFt

teljes bútorzattal eladó. A lakásban évek
óta bérlők vannak, akik maradnának is,
ha valaki befektetés céljából vásárolná.
15,9 M 70/326-1000
LAKÁSKERESÉS

0620 422 6503
Cserélje lakását közműves telekre Homokkert 925m3 vagy eladó.
06-70/621-2666
Db-Józsán a Rákóczi kertben lakott kör-

Debrecenben keresek eladó és kiadó

nyezetben 1.485 nm-s zártkerti telek, hét-

lakást, lakásokat ártól és nm-től függetlenül

végi telek kis házzal eladó. 30/4571-219

Egyetem sugárúton, 26 nm-es, 3 eme-

kp-s ügyfeleim részére. Tel: 30/4571-219

Ár: 3 mFt

leti, keleti fekvésű, mért fűtéses garzon

eladó. 10,9 M 70/326-1000

Érd: 70/544-4506

Debrecen belvárosában most átadott

Vénkertben a 2-es villamoshoz 3 perc

házban 52nm-es, 2 szobás,étkezős,első

sétára IGÉNYES, 5. emeleti, 3 külön nyíló

emeleti lakás eladó,liftes házban. A

ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat keresek

Debrecen csapókert csendes helyén,

szobás, 54 m2-es, gyönyörű lakás eladó.

lakásba hűtő-fűtő klíma lett beszerel-

lakás, liftes épületben, alacsony rezsi-

ügyfeleim részére Debrecen egész terü-

900 nm-es építési telek, eladó. A telek

KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Ir.ár: 16,9 M Ft

ve. Kiváló befektetésnek,irodának is.

vel, azonnal költözhetően eladó. Kiváló

letén, állapottól, ártól függetlenül, kizá-

teljes összközműves, közel a buszmegál-

Érd: 70/544-4506

Ár:19.3M Tel:06706234024

befektetés! 11,8 M 70/326-1000

rólagosság nélkül. 06-70-326-1000

lókhoz! Ár: 16.9 M Tel: 06706234024
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Debrecen Diószegi útnál, Csárda utcá-

21m utcafronti 320 négyszögöles épí-

Fodrász műszak kiadó Debrecenben

Készpénzért vásárolunk festményeket,

Lomtalanítás! Megunt használati

ból nyíló 1700 nm-es dupla telek, faház-

tési telek eladó, vagy lakásra cserélhe-

minden rezsivel, plusz költségek nélkül

régi bútorokat, ezüsttárgyakat, Heren-

tárgyait ingyen elszállítom! Bútor-

zal, vezetékes vízzel, villannyal, veze-

tő. Addig lakhat a lakásban, míg felépül

számla képesen egy szépségházban.

di, Zsolnay porcelánokat, hagyatékot

ruha stb. Tel.: 06-20/377-4388

tékes gázzal, 2 db fúrott kúttal, 80 db

a ház. Tel.:06-52/786-639

30/4571-219. Ár: 30.000,- Ft / hó.

és borostyán ékszereket 50.000Ft-

Szépségházban 1 szoba, helyiség kiadó

500.000Ft-ig.Villás Galéria Debrecen,

masszőrnek, kozmetikusnak, pedikűrös-

Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

FÖLD, KERT

tett telken eladó. Családi háznak, tanyának, telephelynek kiváló! Ár: 4.99 M
Tel:06706234024
Debrecen Diószegi úttól 300 m-re 5000
nm-es ipari telek eladó. A telken villany

Egy hold föld eladó Debrecenben.

nek, manikűrösnek vagy egyéb hasonló

Érd.:06-20/502-0847

tevékenységre. 30/4571-219. Ár: 30.000 Ft/

Kaba és Tetétlen között 10,5HA 363AK

hó, rezsivel.

szántóföld eladó. Érd.: 06-30/311-1982

JÁRMŰ

ÁLLAT

garázsajtók, kerítések javítása igény szeTojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tollas,

rint. Szabó László +36-70-246-8885

kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva.

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST
vállalok OLCSÓN, GYORSAN
a hét minden napján, az ország
bármely pontjára, külföldre is.
www.koltoztetesdebrecen.hu
06-20/953-9626

06/70-240-13-31

KERT, Debrecen-Bánk 4002 Erdőalja

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-

zik.Telephelynek, logisztikai központ-

u., Művelődésből kivett, 1244nm eladó,

ek, használtak és újszerűek eladók ÁR

nak, műhelyeknek, raktárnak kiválló!

120nm beépíthető. Parkosított, szőlő,

157.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES

Eladó szobabútor, heverő, fotel, fűnyí-

Ár:10.9M Tel:06706234024

gyümölcs, konyhakert frissen trágyázva,

KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL

ró, szivattyú, főzőlap, olajsütő, grillező.

Debrecen keleti ipartelepénél 3533nm-

felszántva. Villany, víz, szerszámtárolók.

Tel.: 20-2049079

Érd.:06-30/937-1292

es ipari telek eladó.A telek 40%-a

Iá.:2,2Mft, Autóval egész évben megkö-

Simson-t keresek megvételre típus-

beépíthető 9.5m magasságig.Műhelyn

zelíthető. Tel.:06-30/214-2474

tól, állapottól függetlenül reális áron.

ek,raktározásra,telephelynek,logisztika

Ungvári kertben, a buszmegálló köze-

Érd.:06-30/506-5412

i központnak,és más tevékenységre is

lében, 40 m2-es, 1 szoba-konyhás kis

AUTÓ

alkalmas.Ár:16.5M Tel:06706234024

ház, 874 m2-es telken eladó. 5,99 M Ft.

Renault Fluence 1,6 Benzin 2012. 03. 70.000

Debrecen Legányi u. 15. az alatti 777

0620 422 6503

km 2.350.000Ft. tel.: 06-30/907-9076

Érd.: 06-30/621-5281
Debrecen Liget térnél található 685
nm-es építési telek, lebontandó épületekkel, eladó. A telek összközműves.
Ár: 24.9 M Tel:06706234024

TANYA

EGYÉB ELADÁS

kopjafa eladó. Tel.:06-30/938-4376

gati autókat 5-30 Ft/kg áron, elszál-

gépestől, állatostól, 8.000 nm-s istál-

lítással. 0630/219-2182
AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal meg-

Ár: 275 mFt

vásároljuk (legyen hiteles, sérült) piaci áron márkától-kortól függetlenül!

ÜZLET, MŰHELY

összközműves építési telek, lebontandó

iroda-, egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés, előtető! Laminált parkettá-

eladó. 06-20/532-0190

zás! Gipszkartonozás! Ingyenes felmé-

Korrekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-ig

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

stb. vásárolok. Tel.:06-20/923-4251

Pláza közelében, régebben fodrászat

Felső-Józsán csendes utcájában 900

volt. 30/4571-219. Ár: 130 eFt / hó +

nm-s építési telek eladó. Utcafronti rész

rezsi + kaució.

21 méter minden közmű a telek előtt.

Debrecen belvárosában,35nm-es fodr

csit, kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű

30/4571-219 Ár: 9,3 mFt

ászat,kozmetika,szolárium,akár teljes

től, banki hitellel terheltet, és sérültet is

Elektromos mopedet, hibásat sérültet is

Mikepércsen eladó 1028 nm-es építési

berendezéssel együtt is eladó.Ár:8.9M

ár: 2.5 mft-ig tel: 20-2049079

házhoz megyek. Tel.: 20-2049079

telek ÁRON ALUL! Érd.: +3670/327 16 92

Tel:06706234024

Tel: 20/535-6989, 20/536-0069
Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom. 30/421-85-75, 70/424-78-20.
Készpénzért vásárolnék személygépko-

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

vásárolok. 06 20 32 22 011

Érd: 0630/9450-035

Dísztárgyakat, festményeket, porcelánt,

AMIT BIZTOSÍTUNK:

órát, könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgy-

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

Töhötöm utcán 800 m2-es építési telek

Érd.:06-30/663-9787

25,5 M Ft, Szabolcs utcán 1000 m2-es

Ebes központjában cukrász műhely

áron aranyékszert, porcelánokat, fest-

építési telek 20 M Ft simonyiingatlan.hu

eladótérrel,teljes felszereléssel hosszú

ményeket, szobrokat, órákat saját rész-

Tel: 20/9911123

távra kiadó.Tel:06-30/320-3255

re! Tel:20/5360-069

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül!

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140 000 Ft-tól
próbaidő után akár

150 000-250 000 Ft

200 000 Ft-ig

veket, festményeket, rézmozsarat, egyéb

őrzött telephelyen. Irányár 1100Ft/nm.

RÁBA JÁRMŰIPARI
HOLDING NYRT.

nettó

Falitányérokat, porcelánokat, régi köny-

az utcában. 30/4571-219. Ár: 3,5 mFt

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

nettó

+cafetéria/hó

+cafetéria/hó

régiséget veszek.06-70-62-44-977

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt

Több műszakos munkarend

Több műszakos munkarend

06 70 315 8492
06 70 317 6258

06 70 315 8492
/nyugatimelo

451515

összeközművesített, parkolóval ellátott,

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ.

eladó. 30 m-s utcafront minden közmű

/nyugatimelo

AZ AUTÓIPARBA

edényeket, festményeket, hagyatékot

1300nm-es raktár+irodahelyiség kiadó,

06 70 639 9920

AZ AUTÓIPARBA

Antik és új dísztárgyakat, porcelánokat,

Mogyoró u-n 3.000 nm-s építési telek

Több műszakos munkarend

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

becsüs vásárol. Érd.: 06-30/342-1855

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

kis gépeket. 0670/624-5475

2 DB ÜZLETHELYISÉG

úton

nettó

gát, marógépet, kompresszort, invertert,

(45 m2 és 62 m2) egyben vagy külön

Monostorpályi

140000-200000 Ft

üllőt, CO hegesztőt, műszerészeszter-

RÉGISÉG

Debrecenben

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,

Debrecen, Cegléd u. 11. sz. alatt

Sámsonkert központjához közel a

AMIT BIZTOSÍTUNK:

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-

451513

Tel: 20/9911123

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

dium, forassztópálca, tekercs, amalgám

alkalmas. Ár: 17.9M Tel:06706234024

451471

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

galériázott üzlethelyiség kiadó bérbe.

tési telek 22 M Ft simonyiingatlan.hu

munkák érdekelnek! Tel: 06-20/622-5660

érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, pallá-

tő, zárt sorban, 2 lakóegység építésére

Nyulason Hangyás utcán 720 m2-es épí-

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis

Tel.:06-52/274-468,06-30/356-4569

Belvárosban nagy kirakatos 50 nm-s

építésre alkalmas építési telek 30 M Ft,

rés! Tel.: 20/9620720

ra megyek.Hétvégén is.Megbízhatóság.

házzal eladó. A telek 40%-a beépíthe-

Rákóczi utcánál, 475 m2-es 2 lakás

Asztalos munkák vállalása (konyha-,

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál,

lókkal, ólakkal együtt. 30/4571-219

Debrecen Óvárosi részen 352 nm-es,

Érd.:06-70/672-8881

törlők, szőttesek szövésére, anyaggal

Dunnát, hagyatéki tollat veszek.Hívásbeállt gazdaság, tanya, telep eladó

Fürdőkádak bontás nélküli felújítása,

Szövőszék falvédők, szőnyegek, láb-

EGYÉB KERESÉS

Autóbontóba vásárolok keleti-nyu-

448644

gépi eljárással, gyári felújító színnel.

Olajretek mag gyalogos székelykapu

JÁRMŰKERESÉS

Kaba közelében 100 hektárnál nagyobb

Általános szerkezeti lakatos munkák,
zárjavítás, falfúrás, belső átalakítások,

közmű van, kerítés alappal rendelke-

nm építési telek eladó. Ár: 18,5 MFt.

SZOLGÁLTATÁS

451512

gyümölcsfával, tégla kerítéssel bekerí-

/nyugatimelo

SSárga háttér

Negatív

FFekete keret

Piros keret

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom
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451718

TETŐÁSZ!

Beázások megszüntetése. Régi palatetők, cseréptetők,
cseréptetők bontás nélküli átfedése
(zsindely, cserepeslemez, cserép), kémények bontása,
rakása, csatornák cseréje, külső homlokzatok
hőszigetelése, színezése, előtetők készítése.
06-20/39-14-249

Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere
akár még ma! Péter úr! 06-20/ 233-8211
Fürdőkádak bontás nélküli felújítása, fényezése garanciával, gyári
színekkel. Érd.: 06-20/391-4249
TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseréje bádogozás, csatorna, beázás
elhárítás előtetők, garázsok építése
fedlapcsere tetőtér beépítés, szigetelés Lindab tető új, tető cserepezés.
0630-899-6270
Vízvezeték szerelés, dugulás elhárítás,
egyéb munkák ingyenes kiszállással!
Tel.:30-3286969
Palatető bontás nélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206
www.palatetofelujitasjavitas.hu
PÉNZ

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)
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,

Tel.: 06-30/271-4720
Fényezőket keresünk ipari fényezéshez vidéki munkahelyre (Győr mellé,
ottlakással) Érd.: +36-30/937-4157
Győri munkahelyre targoncásokat felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel.:06-20/949-3036

30-as kedves, csinos hölgy ismerkedne Debrecenben. Hívj bátran! 06-30/217-1527

MUNKÁT KERESEL? NÁLUNK A HELYED!

40-es szép arcú hölgy úriemberrel
ismerkedne minden megoldás érdekel.

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

Érd.:06-30/359-7216

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk autóipari beszállító partnerünkhöz Dunántúlra, a régióban a legmagasabb bért
biztosítják. Szállás, utazás biztosított.
Érd:06/30-511-4219.

TISZAÚJVÁROS
MÁRCIUS 8., 13., 22. y 08:00

CNC gépkezelőt, esztergályost, maróst
keresünkvidéki munkahelyre (Győr mellé,

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

ottlakással). Érd.: +36-30/937-4157

Munkatársakat keresünk betanított, könnyű
ﬁzikai munkára és logisztikai munkakörökre,
továbbá elektronikai tapasztalatot igénylő
pozíciókra!

Szerszámélező műhelybe
keresünk
munkatársakat!
Jelentkezni lehet:
önéletrajzzal.
450562

Debrecen több területére keresek kerékpáros kézbesítőt napilap kihordására.
Jelentkezni személyesen a Napló Dósa
nádor téri irodájában, vagy a következő
telefonszámon: +36 30 463 25 41
az Express Hűtéstechnikai Szerviz KFT
Berettyóújfalu Árpád u. 28 alatti céghez.

Szerkesztőség székhelye:
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: debrecen@szuperinfo.hu;
www.szuperinfo.hu

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

Ha kérdésed van, keress minket:
munka@jabil.com
+36-70/526-1303; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

451697

Debreceni telephelyű cég keres közműépítésben gyakorlott gépkezelőket gumi
kerekes forgó-kotrókra, JCB rakodóni: 06-52-530-531 telefonszámon.

Jelentkezés feltételei:
alap- vagy középfokú végzettség
számítógépes ismeret
l

Jelentkezés feltétele: Villanyszerelő,
műszerész, lakatos végzettség.

kotróra, GEHL munkagépre. Érdeklőd-

Határozatlan munkaszerződés
a kiemelt pozíciókban!
l

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Debrecen, Dósa nádor tér 10.,
Tel.: 52/525-404

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!

!

CO hegesztőket és hegeszteni tudó szerkezetlakatosokat keresünk vidéki munkára (Győr mellé, ottlakással) Érdeklődni: +36-30/337-4157

450585

Kiadó: Szuperinfó Média Kft.
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna

Sütőipari vállalkozás debreceni telephelyére dagasztó, táblás és betanított munkatársakat keres. Telefon:20/ 915-74-74

173/85/45 őszinte hűséges magányos férﬁ hasonló hölgy társát keresi.
Érd.: 06-70/240-9780

defreto@gmail.com

Lapzárta: kedd 17.00 óra

Lendületes agilis dolgozni akaró munkatársakat keresek pénzügyi területre kiemelkedő jövedelemmel kötetlen munkaidő, szuper csapat. Érettségi
szükséges. 30/903-8582

Protetikában jártas fogszakorvost keresünk kiemelt bérezéssel heti 4 napos
munkaidőben mosonmagyaróvári rendelőbe. Tel.: 06 20 9437 219, e-mail:
lajos.faragodr@gmail.com

Társkeresés, azoknak akik komolyan
gondolják. Éden Tel: 0652/311-003

450064

Megjelenik:
Debrecenben, minden pénteken.

KECSKEMÉTI munkahelyre CO hegesztőket
keresünk nettó 1200-1600 Ft/órabér plusz
egyéb juttatások Tel: 06-70/329-7554

Filigram nyugdíjas hölgy, nem dohányzó magára igényes barátot keres 75-80ig. „Szerelmes szívek”.

OKTATÁST VÁLLAL

DEBRECEN

szám: 20/ 284-18-52

Hajdúszoboszlói telepre sertésgondozó munkatársat keresünk.
Érd: 06-30/450-6259

Elvált és özvegyasszony, férﬁ társat keres,
tartós kapcsolatra. Tel.: 06-70/519-0590

ÁLLÁS

30/633-0073 www.forba.hu

nikust keresünk hosszú távra. Telefon-

TÁRSKERESÉS

32 éves debreceni hölgy ismerkedne.
Tel:0630 378 1831

NYVSZ: E-000645/2014

Karbantartó villanyszerelőt és mechatro-

zót keresünk délutános műszakba.

06/52-280-335 E.sz.: 000850/2014

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

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

Élelmiszer boltba talpraesett dolgo-
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NYÍLÁSZÁRÓT
A GYÁRTÓTÓL!
Vásároljon 6 légkamrás
minőségi nyílászárót
a gyártótól!

LED fénycsövek

Kedvező ár, magas minőség
és műszaki tartalom!
Ingyenes árajánlat,

rövid gyártási határidő!
Párkányok, redőnyök reluxák
és egyéb árnyékolástechnikai
termékek nagy választékban,
kedvező áron!

Akció!
Bejárati ajtó 75.000Ft
Az akció érvényessége: április. 30.

BEFEKTETŐK FIGYELEM!
Eladó 3 jól működő töltőállomás
telephelyekkel együtt,
külön-külön vagy egyben is,
nem messze a magyar határtól
a romániai Bihar megyében.

Az árak az áfát tartalmazzák és a készlet erejéig tart.

felelős gázmester:
mester:
06-30/584-5347

Haszonfém Kft.
Db. Szabó Kálmán u. 20. 52/425-847, 0620/533-8654
Újfehértó, Kossuth u. 11. 42/290-864, 0670/501-3057
441334

Érd.: 06-70/370-7313, vagy
debrecen@ingatlandoktor.com

451682

» termény
gázosítás
451671

451687

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

» rovarirtás
(csótány,
a)
ágyi poloska)

munkatársat keres.
Érdeklődni

451475

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

Ablak és Árnyékolástechnika Kft.
Db., Monostorpályi út 9–11/G
70/312-7770
gyemantnyilaszaro@gmail.com

RÁGCSÁLÓIRTÁS!

GÉPKOCSIVEZETŐ
a 20/457-79-01-es
telefonszámon.

Átadás:
Á
t ad
a ás
ás: 2
2018.
0 1 8 . 10. 31.

451658

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

451615

451464

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.

SÜTŐIPARI VÁLLALKOZÁS
debreceni és megyei
telephelyeire
„B” vagy „C” kategóriájú
jogosítvánnyal rendelkező

2 db
PENTHOUSE
LAKÁS
NAGY
TERASSZAL
ELADÓ

Nyitva tartás: H–P 07:30–16:00

