SÍREMLÉKEK
25.000Ft
kedvezmény

minden készleten lévő komplett gránit síremlékre.*

Db., Kassai út 96.

(volt Autóklub területe a buszmegálló mellett)

2019. április 12., XXVIII/15.

A Zolend Kft.

ABLAK SPECIALISTA

www.faablakmester.hu

Debrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT
TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

kollégákat keres!

Bérezés: akár 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.

*A kupon felmutatásával.

GYÁRI
KÉPVISELET
facebook.com/ajtodiszkontdebrecen
Kül- és beltéri

NYÍLÁSZÁRÓK
Bemutató terem
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683
www.ajto-diszkont.hu

521470

Gácsi Zoltán

20/451-1346

Fa nyílászárók
széles választékát
ETTS
kínáljuk egyedi
ED
kivitelben és
100%
méretben!
520514

Ingyenes felmérés!

LAKATOS,
FESTŐ

Új ablakot
szeretne?

I
ÉG

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

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

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ajtódiszkont

Tapasztalattal rendelkező

www.sirkovek.hu

519468

debreceni 

521470

Tel.: +36-70/672-3241

Debreceni székhelyű cég keres, több éves
gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó

GÉPLAKATOS vagy
GÉPSZERELŐ

LED
PANELEK

Elvárás:

több éves gyakorlat huzal- és
tömbszikraforgácsoló gépen

Haszonvas Bt.

előny:

06-30-445-9160
Antal és Antal Kft.

522128

a AGIE/DH-gép kezelésének ismerete
Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal
08:00 és 15:00 között:

Debrec
ég keres, gyakorlott,
önállóan dolgozni tudó kollégát

L A P T O PJ AV Í TÁ S

RAKT

garanciával,
rövid határidővel,
a legjobb árakon!

Az alkalmazás feltételei: alapvető
raktározási feladatok ismerete,
feddhetetl
ent az
érvényes targoncajogosítvány megléte!
Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal
8:00 és 15:00között a következ
telefonszámon lehet:

06-30-488-3645
Antal és Antal Kft.

Laptop-akkumulátorok
raktárról!

522128

521198

V lü nem csak egészségügyi
Velünk
intézménybe utazhat.

Db. Gázvezeték út 35.
52/474-399, 30/63-53-463
Nyitva tartás: H–P 07:00–15:30

521473

521226

munkatársat keres szerszámkészítő
műhelyébe.

R
Rendezvények
egészségügyi
bbiztosítása
AAkár egy órán belül
FFekvőbetegek részére is
KKísérője INGYEN Önnel utazhat
M
Már 4500* Ft-tól
ÁÁgytól-ágyig. Emeletre plusz
kköltség nélkül!!
Megrendelés: 06 70 374 8485
info@hemomedik.hu • www.hemomedik.hu

Szögacélok, U acélok, négyzet acél,
köracél, betonacélok, horganyzott
kerítéselemek nagy választékban.

SZIKRAFORGÁCSOLÓ

Magán betegszállítás

Zárt szelvények I. és II. osztályban:
20x20x2-től 100x100x4-ig
minden méretben, amíg a készlet tart!

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

521475

Antal és Antal Kft.

522128

06-30-228-3338

1470 Ft-tól
4830 Ft-ig
VVTk Kft. 4025 D
Debrecen,
ebre
Hatvan u. 70.
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281
Mobil: 06-70/389-6178. E-mail: vvtkkft@gmail.com

férfi dolgozót felveszünk.
Bármilyen műszaki végzettség előnyt
jelent. Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal 8:00 és 15:00 között
a következő telefonszámon lehet:

Saját gyártású,
hagyományos sózású,
füstölésű termékek.

6–24 Watt

521471

BETANÍTOTT
MUNKÁRA

a készlet erejéig.

4034 Debrecen, Létai út 46.
4033 Debrecen, Sámsoni út 71.

Antal és Antal Kft.

Redőny-összeszerelő műhelybe,

nka 1700 Ft/kg
Füstölt hálós lapockaso
1950 Ft/kg
Füstölt tarja
2150 Ft/kg
Füstölt darabolt comb
1160 Ft/kg
Füstölt csülök
.04.04-04.21-ig ill.
Az akció időtartama: 2019

06-30/645-0608

522128

508633

végzettségű kollégát az alábbi
feladatok elvégzésére: termelőgépek
karbantartása és javítása
Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal
8:00 és 15:00 között a következő
telefonszámon lehet:

2

2019. április 12.

Gyermekorvos: idén előbb kell elkezdeni a kullancs
elleni védekezést
■ Budapest – Az

enyhe idő miatt korábban kell számítani a kullancsveszélyre, ezért az állat által
terjesztett fertőző
betegségek elleni védőoltásokat is előbb
kell beadatni –
mondta a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke egy
háttérbeszélgetésen
szerdán.
Póta György felhívta a
figyelmet, hogy az enyhe
tél miatt a kullancsok
átteleltek, előbb lesznek
aktívabbak és korábban
szaporodnak, ezért
az általuk terjesztett
vírusos agyvelő- és
a g yh á r t ya g y u l l ad á s
(kullancs-encephalitis)

elleni védőoltást is előbb
kell beadatni.
A teljes védettséghez
e g y-h á rom
hón ap
különbséggel két oltásra
van szükség, így tavaszra,
nyár elejére fejti ki az
oltás a védő hatását –
hangsúlyozta, hozzátéve,
egy év múlva ismétlőoltást
kell kérni.
A szakember felhívta
a figyelmet arra is, hogy
az oltás nem a csípés
és a rovar bőrbe jutása
ellen véd, hanem az
általa terjesztett vírusos
a g yh á r t ya g y u l l ad á s
kialakulása ellen, amely
súlyos, nem ritkán
maradványtünetekkel
gyógyuló betegség.
Póta György szerint
tévhit, hogy csak
erdőben, kirándulás

közben juthat a bőrbe
kullancs, az élősködők
a házak kertjében,
hobbikertekben, városi
zöld területen is jelen
vannak.
Az adatok szerint olyan

helyeken, országokban
is megjelentek már a
kullancsok, ahol eddig
ritkán lehetett találkozni
velük, így például a
Ba lt i k u mba n vag y
Skandinávia bizonyos
részein. Magyarország a

kullancsok által közepesen
fertőzött országok közé
tartozik, de magasabb
kockázatúnak számít az
ország délnyugati része és
az északi határ középső
szakasza.
-MTI-

ADJON (ÚJ) ESÉLYT MAGÁNAK!

ÁLLÁSBÖRZE
DEBRECENI

A RÉGIÓ

LEGNAGYOBB
MUNKAADÓINAK 26.
RÉSZVÉTELÉVEL
FÓRUM DEBRECEN

521474

2019.
ÁPRILIS
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CASCO-S ÜVEGKÁR
RENDEZÉS AKÁR
ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

Hello TAVASZ

Ünnepeljünk együtt!

Csak három napig: április 13-14-én és április 20-án:

Minden teljes áras gyerek ruházati termék:

-20%

engedménnyel kapható;

GYEREK CIPŐ AKCIÓ:

Egyet ﬁzet, kettőt vihet!

Autóüvegbe
épített
biztonság...

BOMBA ÁRAK:

-Női alsó: 150 Ft
-Női nadrág: 1990 Ft
-Porcelán konyhai
kiegészítők: 200 Ft-tól

521218

516313

521200

Debrecen, Köntösgát sor 15.
TTel.:
l +36-52/324-585
36 52/324 585
Mobil: +36-30/9488-144
www.autouvegdebrecen.hu
gyula.vass@nsg.com
www.pilkington.hu
Országos kék szám:
+36-80/200-200

Az akció csak a teljes áras cipőkre vonatkozik.

tematikus oldalunkon
keresse kiemelt
állásajánlatainkat
a 11. oldalon

ÁLLÁSAJÁNLAT

Ajándék ötleteink:

-Minőségi alapanyagú,
áruk;
márkás magyar
-Divatos olasz felsőruházati termékek;
-Import bőr táskák, pénztárcák, övek

Húsvéti dekorációs
kellékek nagy
választékban,
az emeleten!
'HEUHFHQ'°]VD*\³UJ\X
1\LWYDK¦WV]RP°ULJ
&(17580 9$6~51$3°ULJ

,1*<(1(6M°SDUNROVLOHKHWÆV¦J

521476

ÁZSIA

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI
A VÁLSÁG-ra
VEG
Ü
M
E
Z
AS
XUS
U
L
M
NE

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!
Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

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

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

521469

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.
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Szakemberek A-Z-ig
Házhoz
szállítással is.

onyeg.hu
www.varazssz
redi út 98.

521466

CSAK MOST, CSAK ÁPRILISBAN

HÁZNÁL – egyszerűen,
rugalmasan
Ami NINCS: kiszállási díj
Ami LESZ: eredmények, jó áron.
Hívjon bátran a
+36 70 771 45 02-es
telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

hőszigetelés

kémény

könyvelés

garázskapu

A DEBRECENI EZERMESTER Kft.

Furán Flex anyagból
bélelés gázra és
szilárdra bontás nélkül.

KÖNYVELÉS

AKCIÓ!

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

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS,
ÁLLVÁNYOZÁS, KŐMŰVES
MUNKÁK ÉS LAPOSTETŐ
SZIGETELÉS

Érdeklődni:

Érd.: 70/333-6606

Szigetelt csőkémények
szerelése, kémények
bélelése inox anyagból.

Debrecenben és környékén
rövid határidővel
kedvező áron.

517265

AKCIÓ!

ZZZH]HUPHVWHUFRKX

gombospalev@gmail.com

GOMBOS PÁL
Tel.: 52/471-545,
70/238-7800

Vállaljuk őstermelők,
családi gazdálkodók,
egyéni vállalkozók
teljeskörű
(adó, TB, vám, gázolaj
támogatás igénylése)
ügyintézését több, mint
10 éves tapasztalattal.

Tel: 06706271671

Garázskapu Center

KLING minőségi kapuk verhetetlen áron!

Debrecen, Nyíl u. 2.

52/320-740
30/2390170

Az akció érvényessége: április 30.

VÍZSZERVÍZ!

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com
+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

VESZETTSÉG OLTÁSI
és MIKROCHIPPELÉSI

517624

vízszervíz

521195

Debrecen, Fü
n)
(Medicor udvarba

521478

NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló
ablakok már 32.000 Ft-tól
120x150 bukó/nyíló ablakok
már 37.000 Ft-tól.
Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,
kőműves munkák, garázskapuk.

TÁRSASHÁZKEZELÉS
-közös képviselet,
-karbantartás,
-felújítás, -takarítás
tarsashazkezeles.co.hu
tel.: +3670/333 6606

Tüzép, építőanyagok miért innen?

10+1 TÜZÉPKER indok, amiért Önnek tőlünk érdemes vásárolni építőanyagot,
fürdőszoba termékeket, festéket, vagy akár szerszámokat
■ Több évtizedes tapasz-

talat a minőségi építőanyag értékesítésében.
Több száz cég, sok ezer
magánépítkező építőanyag
igényeinek a kiszolgálását
biztosítottuk optimális feltételekkel. Egy megbízható
cég korrekt áron, valós információkkal segíti vásárlóit, partnerként az esetleges
problémák megoldásában.
Mi ezt tesszük a legjobb tudásunk szerint
„Kiváló minőségű építőanyagok forgalmazása
felelősségvállalással
Miért fontos ez az Ön számára? Mert a nálunk vásárolt
anyagok hozzájárulnak a problémamentes kivitelezéshez, valós garanciát jelentenek, minőségük révén emelik otthonának
értékét. Önnek ez nagy biztonságot, nyugalmat és kiszámíthatóságot ad – ez pedig hatalmas érték.
Korrekt, trükköktől mentes
alacsony TÜZÉP árak.
Mi a korrekt, minden

varázslattól és trükktől mentes
árképzésben hiszünk. Amikor
Ön egy termék, építőanyag valós
minőségét fizeti ki a pénztárnál,
akkor valóban azt kapja, amit
hirdetünk, vagy ajánlunk. Mindenki alacsony árakat szeretne,
ez természetes. A fennmaradás
érdekében sajnos még mindig
sokan esnek áldozatul a figyelemkeltő, irreális akciós áraknak, melyek mögött legtöbbször
valamilyen szolgáltatás hiánya,
minőség, vagy garanciális probléma áll.
Nagyszerű építőanyagok,
hatalmas választék –Új Ház
Centrum
A TÜZÉPKER Kft. népszerű
választás az építőanyag kereskedők közül. Debreceni TÜZÉP
telephelyünkön, több tízezer
terméktípus és építőanyag fajta
közül választhat. Építőanyagok
kínálata terén, ÚjHáz Centrum
tagként a lehető legnagyobb választékot ajánljuk: építőanyagok, hőszigetelő anyagok, tetőfedő anyagok, tégla, térkő,
fürdőszoba, csempe, járólap és
egyéb termékek formájában a
korrektség jegyében.
Az ÚjHÁz Centrum Magyarországon a piacvezető építőanyag gyártók első számú építőanyag forgalmazója. TÜZÉP

tagként, Önnek is jóval kedvezőbb feltételekkel tudunk menynyiséget, választékot és minőséget kínálni.
Cseregarancia, visszavásárlás
Az esetlegesen sérült építőanyag termékeknél mihamarabb
gondoskodunk arról, hogy lehetőség szerint azonnal a rendelkezésre álljon a hibátlan
építőanyag.
Szakértő tanácsadás
Vásárlóink partnereink fontosnak tartják és igénylik is
a szakmai segítségnyújtást
az építkezés, lakásfelújítás
problémáinak elkerülésének
érdekében.
Saját érdekünk, hogy a lehető legtöbb információt átadjuk
termékeinkkel, felhasználásukkal kapcsolatban annak érdekében, hogy Ön elégedett legyen.
Ezért is képezzük folyamatosan a TÜZÉPKER Kft. Debrecen
munkatársait. Honlapunkon letölthető formában sok okos tanácsot talál építkezés, házépítés,
lakás felújítás, építőanyagok felhasználás stb. témakörökben
Terméktárolás
A nálunk vásárolt, kifi zetett
termékeket 100 napig díjmentesen tároljuk debreceni TÜZÉP
telepünkön.

Anyagszükséglet számítás,
online ajánlatkérés
Az elkészült tervek alapján
kiszámoljuk, hogy az egyes építőanyagokból, tetőcserép, tégla
csempe, járólap, szigetelő anyag,
milyen mennyiségre van szüksége. Használja árajánlatkérőnket, amely segítségével egyszerűen kérhet árat, információt
TÜZÉP telepünkön található
építőanyagokról.
Kivitelezők ajánlása
Az építkezéssel, vagy kivitelezéssel kapcsolatos szakipari
munkákhoz igény szerint ajánlunk kivitelező partnereink közül .
Amit lehet egy helyen: TÜZÉP
SHOP
Az építőanyag választékunk
mellett olyan kiegészítő, speciális szolgáltatásokat nyújtunk,
mint a faanyagvédelem, a homlokzati vakolat színre keverése

521221

KÖMMERLING

Debrecenben!

állatorvos

ill., rövidesen polikarbonát lemez méretre vágása. TÜZÉP
SHOP boltunkban több ezer kiegészítő terméket talál: elektromos és kézi szerszámok, festékek, fürdőszoba kiegészítők,
kerti szerszámok, ragasztók,
szigetelőanyagok… Sok hasznos termék, amely szükséges
ha felújít, vagy építkezik.

ELÉRHETŐSÉG

Tüzépker Kft.
Debrecen,
Diószegi út 3-5.
Telefonszám: (52) 536-777,
445-310, 425-612
Email: tuzepdeb@tuzepdeb.hu
Nyitva:
hétfő-péntek: 07:30 – 17:00
Szombat: 07:30 – 13:00-ig

522127

Szeretné lakását felújítani,
korszerűbbé tenni?

szőnyegtisztítás

társasházkezelő

521213

Professzionális

+36-30/9430-826 06-20/950-5515

0670/6694877

NYÍLÁSZÁRÓ

521214

Konténeres szemét,
törmelék és egyéb
hulladék–
szállítás
� 52/430-826

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

521225

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

1

2019. 04. 03.

13:40

521197

fm_optimarkt_aprilis_ujsag_debrecen_188x131.pdf

521467
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FESTÉKCENTRUM

Fest-É-Ker Kft.

Debrecen, Füredi út 59. sz.
Tel/Fax: 52/249-972, 06 70/635-7140
Nyitva tartás:
hétfő-péntek 7.30-tól 17.30-ig,
szombaton 7.30-tól 12.30-ig.

festék, vegyiáru kis- és nagykereskedés

w w w. f e s t e k e r. h u
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Nagy választékban kaphatók:
Kül- és beltéri falfestékek, nemesvakolatok, glettanyagok, ragasztók, festéshez szükséges
szerszámok, díszlécek, rozetták, gipszkartonok, profilok és kiegészítők készletről.

Helyben számítógépes színkeverés.

TAVASZ INDÍTÓ AKCIÓ A FESTÉKERNÉL A
SZÁZALÉKOK ÉS A KEDVEZŐ ÁRAK BŰVÖLETÉBEN!
Akció időszaka: április 05-től Május 10 -ig.
Platinum színes beltéri falfesték 5 lit.

Tilatex
beltéri
falfesték
16 lit.

Baumit Standard
csemperagasztó 25 kg.
Adeplast beltéri glett
0-6 mm 20 kg

5555
Ft /db

6995

(347,2 Ft/l)

Polifarbe diszperziós
beltéri falfesték 14 lit.

Ft /db
(1399 Ft/l)

Düfa mélyalapozó
5 lit.

BEVEZETŐ ÁR!

+ 10 % GRÁTISZ = 15.4 L

1995

4220

Ft /kg

2790

Ft /db

(274,03 Ft/l)

Ft /db

Boróka oldószeres

(558 Ft/l)

vékonylazúr
2,5 lit.

csak

-10 % 8800
kedvezménnyel
9.780 Ft helyett

Ft /db
(3520 Ft/l)

( 99,75 Ft / kg)

Ft /db

(43,6 Ft / kg)

k
zdtü mi
e
k
g
Me
del
kavé ncsok
n
u
a m s baka
át.
ké
cipő almazás ég
forg minős
ló
Kivá vező ár!
ked

6290
Ft /db
(2516 Ft/l)

-10 %

Ytong falazó elemek,
OSB lapok, Isover üveggyapot és
Knauf kőzetgyapot hőszigetelők akciója kedvezménnyel!!!

521202

Sadolin Extra
sf. vastaglazúr
2,5 lit.

1090
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Építés–Otthon– Lakberendezés

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

Fehér-Belák Andrea
70/456-3436

andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

521468

.ĥBOZBHBMVNÓOJVNÏTGBOZÓMÈT[ÈSØLLFEWF[ģÈSBLPO

UBSTPMZWJLUPS!HNBJMDPNtXXXBCMBLGSPOUIV
Redőnyök, rovarhálók, harmónika ajtók, beltéri ajtók, szalagfüggönyök,

reluxák,

napellenzők,

roletták. Téli kertek beépítése.
Helyszíni felmérés és árajánlat
INGYENES. Igényes beépítés,

Debrecen

SZAKSZERŰ szervízháttér

Nyíl u. 114.
:+36 30 728 1688

táridő!
rövid gyártási ha
ök reluxák

ny
Párkányok, redőolástechnikai
ék
ny
ár
b
yé
eg
és
választékban,
termékek nagyő áron!
kedvez

Tel.: 20/3906-906

521479

ég

agas minős
Kedvező ár, m tartalom!
és műszaki ánlat,
Ingyenes áraj

MADE IN GERMANY

Akció!
tó 78.00s030Ft
Bejárati aj
.
ye
én ssége: áprili

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók
PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!
Viszont eladókat keresünk!

olástechnika Kft.
Ablak és Árnyék yi út 9–11/G
ál
rp
Db., Monosto 2-7770
31
0/
-7
36
+
@gmail.com
gyemantnyilaszaroyek.com
rn
ka
la
b
.a
ww

Lapzárta:
szerda 12.00

Az akció érv

518953

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

ABLAKFRONT

522153

Forduljon
bizalommal hozzájuk.

gkamrás
Vásároljon 6 lé árót
sz
minőségi nyílá
a gyártótól!

522153

Értékesítőink
segítenek!

OFSFT
,POUÃ [»MMÇU»T
MÃLT
UÐSNF
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Tel.: 52/525-419 • www.szuperinfo.hu • debrecen@szuperinfo.hu T
el

Hirdessen tematikus oldalainkon
Hi
kedvezményes áron!

Építőanyag Ambulancia
szakrendelés

ápr. 12-14. Főnix Csarnok
HAJDÚÉP kiállítás
Ingyenes belépőjegyét átveheti nálunk a Diószegi út 3-5. alatt.
Receptek
felújításhoz
z,
e
sh
zé
e
k
ít
p
é
az egészséges

LB KNAUF tWIENERBERGER/TONDACH tBRAMAC/ICOPAL/VILLAS tVIASTEIN tRIGIPS tTERRÁN
ARDEX tWEBER tENERGOCELL tONDULINE tBAUMIT tLEIER tVELUX tREVCO tGEBERIT tECOBASE

521477
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de nem tudja mennyit ér?

Ingyenes ármeghatározás

Úrrétjén 170 m2 kandallós nappali 5
szobás étkezőkonyhás 12 éves luxusház, falfűtéssel és hűtéssel, mosókonyhával, gardróbszobákkal, 3 fürdőszobával, 30 m2 duplagarázzsal, elektromos
aluredőnnyel, központi porszívóval parkos 500 m2 öntözős kerttel, filagóriával 99.5 M Ft Tel: 20/9911123
Nagyerdőn 210 m2-es, nappali és 4
szobás, 40 m2 garázsos, minimál stílusú családi ház 470 m2 telken 150 M
Ft Tel: 20/9911123
kardos utcán 220 m2-es, nappali és 4
szobás, 18 éves, földszintes családi ház
10 cm szigeteléssel, 20 m2 garázzsal,
15 m2 tárolóval 1100 m2 telken 110 M
Ft Tel: 20/9911123

Tel.: +36-30/976-0084
www.fonixingatlaniroda.hu
fonixingatlaniroda@gmail.com

lencz utcán 300 m2 6 szobás, 2 generációsnak vagy vállalkozásnak is alkalmas geotermikus hűtéssel és fűtéssel
rendelkező ház 42 m2 garázzsal, 35 m2
terasszal, télikerttel, öntözővel, riasztóval, bükk bútorzattal, fa nyílászárókkal,
8 cm szigeteléssel 900 m2 telken 65 M
Ft Tel:20/9911123
Vezér Lakótelepen, 185 m2-es, minimál
stílusú, úszómedencés luxus ház, nappali és 4 szobával, 30 m2 duplagarázszsal, kemencével, fedett terasszal, filagóriával, diszkréten körbekerítve téglakerítéssel. Extrák:kandalló, riasztó,
kamera, vörösfenyő nyílászárók Ár: 99
M Ft Tel:20/9911123
József Attila-Telepen Kulacs utcán, 10
éves, 65 m2-es, nappali étkező és 2
hálószobás földszintes ház 40 m2 fedett
terasszal, 5 cm szigeteléssel 1040 m2
telken 29,9 M Ft Tel:20/9911123
Ötmalom utcán, 300 m2-es, nappali , hallos és étkezős, 4 szobás, fokozatosan újított Olasz tervező által megálmodott 2 generációs nagypolgári ház 170 m2 vállalkozásra is alkalmas pincével, 400 m2 telken garázszsal és több kocsibeállóval 69,9 M Ft
Tel:20/9911123

hatvan utcai kertben, Halastó utcán, 7
szobás, 320 m2-es, 2 fürdőszobás, 8
éve átépített felújított polgári ház 580
m2 telken 49 M Ft Tel:20/9911123
Nagyerdőalján, Laktanya utcánál 150
m2-es, 3 szobás földszintes, 10 éve felújított, gáz etázsfűtéses, most irodának és üzletnek kialakított családi ház
2 állásos garázzsal és 3 parkolóval 300
m2 telken 43 M Ft Tel: 20/9911123
Nagyerdőalján, 170 m2-es, 4 szobás,
2 generációs, 32 éves, 30 m2 garázszsal, úszómedencével, 2 konyhával,
420 m2 telken 32 éves ikerház 46,9 M
Ft Tel:20/9911123
Fészek lakóparkban, 143 m2-es, 10
éves, nappali és 4 szobás, családi ház
2 garázzsal, pincével, cserépkályhával,
fúrt kúttal, kamerákkal, 1100 m2 telken
45,9 M Ft Tel:20/9911123.
liget lakóparkban, 146 m2-es, nappali és 3 szobás, 25 m2 teraszos,
igényes családi ház garázzsal és
kocsibeállóval eladó. Extrák, klíma,
riasztó, 10 cm szigetelés, nagy amerikai konyhás nappali, mosókonyha 89
M Ft Tel:20/9911123.
EprESkErtI, 71 nm-es, nappali+2
szobás, földszintes ház 580 nm telken
eladó! 30,9mFt 30/677-6676

toroCkÓ UTCAI, 78 nm-es, 3 szobás,
földszintes ház, 380 nm telekkel eladó!
19,0 mFt 30/479-8700

4028 Debrecen, Korponay u. 15/1.
www.palmer.ingatlan.com
0630 737 5768; 06 20 9552 411
Közvetítői díj: 2 % bruttó

Boldogfalvikertben nappali+4 szobás,
nagy pincés, dupla garázsos hőszigetelt,
családi ház 700 nm telken eladó 42 MFt
Boldogfalvikertben földszintes nappali+3
szobás 110 nm-es újszerű nagyon szép családi ház nagy terasszal, garázzsal, fedett
kocsibeállóval 500 nm nyeles telken eladó.
Utcafrontról saját kapubejáró. 46 MFt
Nagyerdőn 102 nm-es nappali+2 szoba
konyha étkezővel, 2 fürdőszoba belső 2
szintes, alatta pince (szuterén, garázszsal) tégla építésű társasházi lakás eladó Ár: 52MFt
Homokkertben két generációs családi
ház, két különálló ház eladó! A nagyobbik ház 4 szoba + nappali, étkező és
konyha, 2 fürdőszoba, összesen 178 nm..
A kisebbik 2 szoba, konyha, fürdőszoba
és 20 nm-es garázs, összesen 63 nm. Ár:
59,9 MFt
Debreceni Egyetem Műszaki Karának
szomszédjában eladó 687 nm telek, 21
m utcafronttal, iker ház, vagy minimum
4 lakásos társasház építésére alkalmas.
A telek 30%-a beépíthető. A telken van
egy 10x10-es ház pincével, garázzsal,
melléképülettel. Ár: 41,9 MFt
Hatvan utcai kertben 664 nm-es telek
eladó. Ikerház, 3 lakásos sorház építésére
alkalmas. (Lebontandó 10x10nm-es ház
van a telken). Ár: 33 MFt

3-4 SZOBÁS CSALÁDI HÁZAT KERESEK
KÉSZPÉNZÉRT! 20/800-8318
BoCSkAIkErtI,
90nm-es,
nappali+3szobás, ÚJ ikerház leköthető! 34,8 mFt 30/667-7167
NAgyErdŐ SZÍVÉBEN, 250 nm-es, nappali +5 szobás ikerház eladó! 110,0 mFt
30/479-8700
VArgAkErtI, 75 nm-es, 2+1 szoba,
étkezős, hőszigetelt ház, telekkel eladó!
35,0 mFt 30/677-6676
CSApÓkErtI, 4 szoba +étkezős ház
garázzsal és melléképülettel eladó!
35,9mFt 70/7766-413
Csapókertben a Ruyter u-n 30 nm-s 1
szobás jó állapotú konvektoros sorház
eladó. 30/4571-219. Ár: 12,9 mFt
A Júlia telepen 68 nm-s 2 szobás
régebbi építésű családi ház de belül
nagyon szépen fel lett újítva eladó 710
nm-s telken. 30/4571-219 Ár: 23,5
mFt
kerekestelepen az Erdély u-n 60 nm-s
2 szobás családi ház eladó sok mellék
épülettel 1.250 nm-s telken SÜRGŐSEN.
30/4571-219. Ár: 24,9 mFt
Csapókertben, csendes, kis utcában,
zöld környezetben 116m2-es, Nappali + 3 szobás, gáz-cirkós szép állapotú családi ház eladó száraz pincével
és garázzsal. 40,9 MFt www.iszp.hu
0630/3039-188

520089

520077

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

Óvárosban, csendes, nyugodt helyen 2
szobás szép állapotú bútorozott, önálló
telkű ház kiadó! 95eFt/hó www.iszp.hu
0630/3039-188

.^P]aPY2±MZ]

ZVWPaPWP^TYRL_WLYVÅeaP_½_Ä
?PW%!##!$
RLMZ]N^P]aPY+RXLTWNZX
bPM%SL]XZYTLTYRL_WLYNZX
Fészek lakópark szélén 4 lakásos sorház épül. Nappali+3szoba, 95 m2-es
lakóterület + 16m2-es garázs, önálló
kert. 39,9 MFt www.iszp.hu 0630/30
39 188
Biharikertben 130nm-es, nappali + 4
szobás, étkezőkonyhás, duplakomfortos,
kiváló elosztású családi ház, 540nm-es
telken eladó! 44.9 M Ft www.iszp.hu
0630/406-2625
debrecen belváros Hősök útjánál
260m2-es, medencés, szaunás, kandallós, nagy családiház, sofa nyílászárókkal, akár bútorozva is, padlófűtéssel,
2konyhával 2 fürdővel, 1 külön wc vel,
nappali plusz 4 szobával, 1 fedett, és 1
általános parkolóval, 3kültéri parkolóval, 1 nagy garázzsal 30m2es teraszszal, déli fekvésű ház eladó.Irányár: 72MFt simonyiingatlan. hu Tel:
06703655519

hÁz-, hÁzréSzkErESéS
debreceni, önálló kertes házat veszek,
kizárólag tulajdonostól. KP-val fizetek. „Cím és telefonszám” jeligére a
kiadóba.
ElAdÓ lakásokat, házakat keresek,
ELÉGEDETT ügyfeleim ajánlásával.
Jutalék 2%, csak SIKERES közvetítéskor fizetendő. www.texan.hu
Tel:20/942-0727
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek eladó, kiadó házakat, irodákat,
üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonnali fizetéssel. Tel.: 30/4571-219.

lAkÁSElAdÁS
debrecen, egyetemek közelében első
emeleti, 2 szobás, gázfűtéses lakás
eladó. 21,49 M Ft. 0620/ 422 6503
debrecen, Damjanich utcán, 42nmes, földszinti, másfél szobás, gázfűtéses, felújított lakás eladó. 22MFt.
06-30/7343-743
debrecen, Péterfia utcai, 2.emeleti,
96nm, 3 szoba-összkomfortos (1 szoba galériás), gázfűtéses, 23nm pincével, akár nagycsaládosnak, vállalkozásnak befektetésre is alkalmasan tulajdonostól eladó. Iár: 35MFt. 06-30/6676306
Simonyi úton, 3. emeleti, 105 m2-es,
nappali, étkező és 3 szobás, étkezőkonyhás, 10 m2 erkélyes, felújított
fűtésrendszerű, 35 éves társasházi
lakás 39,9 M Ft Tel:20/9911123
CSApÓ UTCAI, 69 nm-es, 2+2 szobás,
liftes, 3.emeleti, felújított lakás eladó!
26,5 mFt 70/3757-986

521223

Ingatlanközvetítő

Ingatlanközvetítési díj 2%.

521472

Gelniczky
Károly

doMBoStANyÁN, 70nm-es, 90%-ban
kész, nappali +2 szobás ház eladó!
11,99mFt 70/7766-413
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Ajándék energetikai
tanúsítvány!

hÁz, hÁzréSz ElAdÁS

Eladó áron alul Hajdúszoboszlón 1317
nm telken 2 családi ház.Az első 1 nagy
szoba, nappali, nagy konyha, mellék
helyiségekkel.A hátsó lakóház 62 m2 2
szobás, nagy nappali, konyha.Fürdőhöz,
központhoz közel.Irányár:47.000.000
Ft.Tel.:06-20/292-0710

/PM]PNPY¹^ VXP^aZYe±^VÅ]eP_¹MPY
WLV±^ZV¹^N^LW±OTS±eLV¹]_¹VP^½_¹^P

ügyfeleink részére!

debrecen, Csapókerti 3 szobás, hőszigetelt ház, gáz+ vegyes tüzeléssel, új
tetővel, garázzsal, egyéb melléképületekkel, 580 m2-es telken eladó. 28,49
M Ft. 0620/ 422 6503
debrecen, Hatvan u. 47. alatt, 51nm
felújított házrész eladó. Irányár: 17MFt.
06-20/554-5068

1ËRRP_WPYVÅeaP_½_ÄV¹Y_
X±]¹aPLeTYRL_WLY[TLNZY

hoMokkErtI, 89 nm-es, nappali +3
szobás, AA++ kategóriás ÚJ lakás
eladó! 36,99mFt 70/7766-413
doBozI UTCAI, 44nm-es, 1 szoba
+nagy konyhás, földszinti lakás eladó!
17,9mFt 30/677-6676
2-4 SZOBÁS LAKÁST KERESEK KÉSZPÉNZÉRT! 20/800-8318
doBozI LTP-I, 44 nm-es, másfél szobás, gázcirkós, felújított, gyönyörű lakás
eladó! 21,9 mFt 70/3757-986
BElVÁroSI, 66nm-es, 3 szobás, felújított, erkélyes lakás eladó! 24,99mFt
30/677-6676
NAgyErdEI, 71 nm-es, nappali +2 szobás, gyönyörű, fiatal lakás eladó! 38,7
mFt 30/667-7167
koSSUth UTCAI, 60nm-es, 2 szobás,
felújítandó, földszinti, polgári lakás
eladó! 21,6mFt 70/7766-413
kArtÁCS UTCAI, gyönyörű, garzonlakás
az egyetem közvetlen közelében eladó!
21,5 mFt 70/3757-986
NAgyErdEI, 64 nm-es, nappali +2 szobás, gázcirkós, szép lakás eladó! 37,9
mFt 30/667-7167
EgyEtEM SGT-I, 55 nm-es, 2 szobás,
1.em-i, erkélyes lakás eladó! 25,0 mFt
70/3757-986
Belvárosban a Simonffy u.-n 91 nm-s
3 szobás polgári jellegű jó állapotú műanyag ablakos téglalakás eladó.
30/4571-219. Ár: 28,5 mFt
db-ben a Hatvani utcai kertben a Vág
u-n 70/58 nm-s nappali + 2 szobás
3. emeleti 2007-s cirkós lakás eladó
újszerű állapotban. Garázs vásárolható. 30/4571-219. Ár: 34 mFt
Széchenyi kertben a Tőzsér u-n 101
nm-s nappali + 3 szobás 2 erkélyes
gázcirkós kandallós téglalakás eladó.
30/4571-219 Ár: 36 mFt
Belvárosi 35 nm-s 1,5 szobás jó állapotú kis rezsijű panellakás eladó a Csapó
utcán. 30/4571-219. Ár: 17,7 mFt
Simonffy utcán, téglaépítésű, 52m2-es,
szép állapotú, nappali+1 szobás utcafronti lakás eladó. 21,9 MFt www.iszp.
hu 0630/3039-188
tócóskertben, 55nm-es, nappali+2
szobás, erkélyes, kiváló elosztású lakás
eladó! 22,9MFt www.iszp.hu 0630/4062625
Nagyerdőn frekventált helyen 68
nm-es 3 különnyíló szobás, 1. emeleti, erkélyes, gáz cirkós lakás zárt
udvarban eladó. 36.9M Ft www.iszp.
hu 0630/2393-598

Tisztelt NET-es bérlő!
Amennyiben ingatlanát egy összegben
visszavásárolná az Eszközkezelőtől
és azonnal tovább értékesítené,
akkor azt készpénzért megvásárolnám!
Teljes körű ügyintézést biztosítok az Eszközkezelős
visszavásárlással és az adásvétellel kapcsolatban!

Keressen bizalommal!

Érd.: 0630/661-7453

520608

Apró

Eladná ingatlanát,
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M

tócóskertben 31 nm-es, igényesen
átalakított és felújított, jó érzetű, nagy
erkélyes, csendes garzonlakás eladó.
Újszerű bútorok is vannak. 17,9 M Ft
www.iszp.hu 0630/2393-598
tócóskertben 61 nm-es 3 különnyíló szobás, étkezőkonyhás, erkélyes,
jó állapotú lakás eladó. 22,5MFt www.
iszp.hu 0630/2393-598
libakertben 56nm-es, 2 szobás, erkélyes, klímás, felújított lakás eladó!
25.9M Ft www.iszp.hu 0630/4062625
Belvárosban 86 nm-es jó állapotú földszinten lévő lakás eladó. Polgári jellegű,
konyha, fürdőszoba, ablakok is felújítottak. Ritkán talál ilyet! 27,9 M Ft www.
iszp.hu 0630/2393-598
Belvárosban 62 nm-es jó állapotú, klímás, körbefűtött, világos lakás eladó.
Autóval zárt udvaron parkolhat! 24,5 M
Ft www.iszp.hu 0630/2393-598
debrecen belvárosában 27 m2-es garzonlakás eladó.A lakás földszinti,tégla
építésű,gázfűtéses,felújítást
igényel,tartozik hozzá kis kert,16 m2-es
garázs is. Ár:17.9 M Tel:06706234024
debrecen Mata J utcán 54 m2-es 2
szobás felújított,nagy erkélyes,tégla
építésű,második emeleti lakás eladó.
Ár:22.5 M Tel:06706234024
Sámsonkertben
80
m2-es
3
szoba,nappalis,étkezőkonyhás
lakás,hőszigetelt négylakásos házban
eladó,saját telekrésszel,gépkocsi beállóval. Ár:11.9 M Tel:06706234024
debrecen a Kossuth egyetemhez pár percre 54 m2-es 2
szobás,erkélyes első emeleti felújítandó
tégla,gázfűtéses lakás eladó. Ár:23.9M
Tel:06706234024
debrecen belváros Virág utcánál
1.emeleti, 2szoba étkezős, 58m2-es,
2004-es építésű, tégla, igényes lakás
6m2-es erkéllyel kombi gázkazánnal,
külső parkolási lehetőséggel eladó.
Irányár: 30MFt simonyiingatlan.hu Tel:
06703655519
debrecen belváros 60m2-es, 3szobás,
téglaépítésű. szigetelt, gáz cirkó fűtéses, 2.emeleti, liftes házban, 2008as építésű felújított, klímás, 6m2-es
erkéllyel lakás tulajdonostól eladó parkolási lehetőséggel . Irányár: 41MFt
simonyiingatlan.hu Tel: 06703655519
debrecen Nagyerdő Simonyi útnál
2.emeleti, 112m2-es lakás terasszal,
nappali 4 szobás, klimatizált, Wellmann
konyhás, szigetelt, tégla, új építésű,
Wolf kazánnal, beépített szekrényekkel, garázsvételi lehetőségekkel, lakás
eladó. Irányár: 52MFt simonyiingatlan.
hu Tel: 06703655519
debrecen belváros Rákóczi utcánál
105m2-es, 5szobás, 2003-as magas
szinten felújított, Lg klímás, új konyhaszekrénnyel, Teka gépekkel, turbó
kazános, liftes, igényes lakás eladó.
Irányár: 52MFt simonyiingatlan.hu Tel:
06703655519

debrecen, Biczó kerti 879 nm-es kert
buszközelben eladó. Villany, vezetékes
víz, fúrott kút van. Érd.: 06-20/623-

Mikepércs-Bodóházán, 991nm kert,
2 szobás, konyhás, lakható házzal
eladó. Villany, fúrott kút van. Busz,
vonat a közelben. 06-20/981-2426
tarnalelesz külterületén erdő tulaj-

8373

donjoga eladó. 9,6 ha, több helyrajzi

Erdőt legelőt zártkertet vásárolok.

számon. Érd.:16 óra után 06-30/372-

Tel:70/532-20-21.

8265

SAJÁt RÉSZRE keresek minigarzont
vagy 1,5 szobás lakást KÉSZPÉNZÉRT.
20/942-0727

Méhészkertben, 800nöl kert 25nm-

2ha jó minőségű szántóföld eladó

es épülettel sürgősen eladó. Irányár:

Sajókeresztúron. Érd.: 06-70/618-8808,

debrecenben keresek eladó és kiadó
lakást, lakásokat ártól és nm-től függetlenül kp-s ügyfeleim részére. Tel :
30/4571-219.

3,1MFt. Tel: 06-30/717-6875

06-70/531-2167

lAkÁSkErESéS
522119

Érd.: ��/��������

FÖld, kErt

tANyA
kaba területén kb. 250 hektáros beállt
gazdaság, működő állattartó telep eladó
gépekkel, állománnyal működés közben. kb. 8.000 nm épület, hodály, stb.
30/4571-219 Ár: 275 mFt

ÜdÜlŐ, hétVégI hÁz
Bocskaikert-rákóczi kertben három
szinten, 72nm fűthető hétvégi ház nyaraló berendezéssel, szerszámokkal,
gyümölcsöskerttel eladó. 3MFt. 52/458689, 06-30/577-6755

AlBérlEtEt kErES
JÓ minőségű KIADÓ lakásokat, házakat
keresünk IGÉNYES ügyfeleink részére.
www.texan.hu Tel:20/942-0727
rendezett, üres családi házat bérelnék hosszú távra. 50.000 Ft+rezsi.
06-20/411-2138
debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek kiadó lakásokat és házakat azonnali költözéssel is bútorozva vagy üresen. 30/4571-219.

AlBérlEtEt kÍNÁl

DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 4.
DEBRECEN, PIAC U. 22/A FSZ. 1.

debrecenben kiadó 2 szobás lakás
bútorozva 4-5 főnek, egy napra is.
06-30/261-9960, 06-70/519-0590
ÚJkErtI, 2 szobás, étkezős, panelprogramos, bútorozott, szép lakás kiadó!
100eFt 70/7766-413
Nagyerdőn a Kodály Zoltán utcán felújított 2 szobás + étkezős 60 nm-s erkélyes bútorozott gépesített lakás kiadó.
30/4571-219 Ár: 110 eFt/hó+ rezsi +
kaució
Széchenyi u-n 2006-os 55 nm-s nappali + 2 szobás 1.em. erkélyes részben bútorozott cirkós lakás liftes házban kiadó. 30/4571-219. Ár: 110.000,Ft/hó+rezsi+kaució.

épÍtéSI tElEk
debrecen nyulasi részén 2-3000nm
körüli, beépítésre alkalmas ingatlant
keresek kizárólag tulajdonostól megvételre. „Helyrajzi számot és elérhetőséget kérek - kp-val fizetek” jeligére a kiadóba.
Figyelem! Nagy lehetőség építkezésre,
vállalkozásra és önellátásra a Méhészkertben. 415nöl átminősített kert eladó.
Víz, villany van, gáz, városi víz, rendszeres buszjárat az utcában. Bővebb
felvilágosítás: 06-20/261-2561. Irányár: 4,9MFt. Komoly érdeklődés esetén
az ár alkuképes!
BElVÁroSI, 16 m utcafronttú, 485
nm-es, 50%-ban beépíthető telek kis
házzal eladó! 27,9mFt 30/677-6676
hAtVAN UTCAI KERTI, 941 nm-es, 30 m
utcafronttú, összközműves telek eladó!
43,9 mFt 30/667-7167
Befektetést keres? Pallagon, 3440
nm-es telek a jelenleg legdinamikusabban fejlődő lakóparki rész mellett eladó!
Később 4 telekké alakítható majd. 9,5
M Ft www.iszp.hu 0630/2393-598
építtetők figyelem! Tócóvölgy mellett
épülő lakóparkban 8 db építési telek /
összesen 8600 nm/ egyben van külön
eladó. Telkenként az ár 24,9 M Ft www.
iszp.hu 0630/2393-598
debrecentől 8 km-re új osztású lakóparkban 950 m2-től 1650 m2-ig építési
telkek eladók.Természetvédelmi terület
mellett,őskocsányos tölgyessel övezet
telkek,helyi buszjárattal. Ár:3.5 M-tól
6.5 M-ig Tel:06706234024
debrecen Hatvan utcai kertben 1360
m2-es építési telek,kis lebontandó házzal eladó.A telek összközműves,önálló
ház,ikerház,sorházak építésére is alkalmas! Ár:35.5 M Tel:06706234024

KOMBINÁLJA

KEDVEZMÉNYÉT!
- 35%
lencse

+

VAGY

keret

%
5
-2

- 25%
lencse

+

keret

-35%

KOMPLETT SZEMÜVEG VÁSÁRLÁSA ESETÉN
Az akciós ajánlataink komplett szemüveg megrendelése esetén érvényesek, és más kedvezménnyel össze
nem vonhatók. Az akció időtartama: 2019. április 1-től visszavonásig. Az akció legalább május 2-ig érvényes lesz.
További akciós feltételek az üzletekben és a www.ofotert.hu weboldalon.
521026

ÉPÍTÉSI
TELKEK
ELikAepDércÓseKn�

debrecen Vág utcánál padlófűtéses, 65m2-es, N+2szobás, 2018as,
új, bútorozva(benne van az árban),
samsung gépekkel, Cardo elektromos ágyakkal, Andante bőr ülőgarnitúrával, olasz csempékkel, 40m2 saját
udvarral lakás eladó garázs+4MFt.
Irányár:52,5MFt simonyiingatlan. hu
Tel: 06703655519
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Vásárolok 1940 előtti festményeket,
dísztárgyakat, porcelánokat, pénzeket,
képeslapokat, képregényeket, hagyatékot. 06-30/8722-179

Üzlet, műhely, iroda
Teljes körűen felújított, tégla építésű ipari csarnok fűtéssel, szociális
helyiségekkel, összesen 500 m2-en
+ 400 m2-es fémcsarnok, plusz
egy új építésű családi ház, lakóház
mindhárom épület egy 8013 m2-es
telken piaci ár alatt tulajdonostól
eladó. Tel.: +36-30/9292-622
Hatvan utca elején, 6 éves üzletházban,
üvegportálos, 177 m2-es, üzlet, eladó.
Igény esetén a jelenlegi tulajdonos vis�szabérli 70,8 M Ft Tel:20/9911123.
Szent Anna utcán 20 m2-es, utcafronti
üvegportálos, gázfűtéses üzlethelyiség
eladó vagy kiadó (85 000Ft/hó) 15 M Ft
Tel:20/9911123.

Állat
Eladó 2 mázsás koca, 120kg-os hízó,
vágás megoldható, valamint tömött
kacsa. Hajdúböszörmény 06-30/5341422

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Hasított, ömlesztett tűzifa 14E Ft/
m3-től. Helyszínen mérhető. Hétvégi szállítás is megoldható. T:20/5368925. AA5917776

BELVÁROSI, ÚJ társasház alatt, 68
nm-es üzlethelyiség akár garázssal,
beállóval is eladó! 34,9 mFt 30/4798700

Komplett kalapácsos daráló, tolósúlyos
vasmérleg 500kg, tizedes és tányéros
mérleg, súlyok, működő tv, régi kályha
stb. 52/445-256

Háztartási gép és felsz.

Olajretek mag, lovas vetőgép, szekér, kalmár rosta, székelykapu, kopjafa eladó. 06-30/938-4376

Jármű

Épületek felújítása A-Z-ig, szigetelés, festés, kőművesmunkálatok stb.
Hívj bizalommal! Érd.: 06-20/6164420

Egyéb eladás

BEM TÉRI, 130nm-es, 4 helyiség
+recepciós iroda, 2 teremgarázzsal
eladó! 68,9mFt 30/479-8700

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, használtak és újszerűek eladók ÁR
87.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES
KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL
Tel.: 20-9134012

Cseréptető, palatetők bontás nélküli átfedése bitumenes zsindely ráolvasztással. Tetők mosása, javítása, impregnáló felújítás, kémények
bontása, javítása. Bádogosmunkák.
Tavaszi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 06-70/429-6667, 06-30/5756289

Előnevelt vegyes hasznosítású csirke minden hétvégére házhoz szállítással megrendelhető.Hajdúszoboszló,
Tokay utca 24/A.Tel.:06-52/361-689,
16 óra után.

Keverőtárcsás mosógép, centrifuga, mosogatógép, ipari varrógép endlizővel, 3kW motor szállítószalag hajtómű, gyalupad, terménydaráló eladó.
Érd.:06-20/485-4256

Alig használt AEG 7-fiókos fagyasztószekrény eladó. Érd: 06-52/743-823

Cserepes lemeztetők készítése bontás nélkül palára is. Palatetők átfedése bitumenes zsindellyel. Lapostetők
víz-szigetelése. Csatornázás, kéményrakás. Ingyen árajánlat! 15% kedvezmény! www.lackoteto.5mp.eu T:0670/591-9739

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis munkák érdekelnek! Tel :
06-20/622-5660
FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli felújítása, gépi eljárással, gyári színekkel, garanciával, belső munkálatok végzése, szobafestés, mázolás.
0630/4402-145, 06-20/391-4249
Kert, öntözők, vakondhálók, kerti szegélyek, sövénnyírás, füvesítés,
növények telepítése és karbantartás.
Érd.:06-20/282-8561
Lakásfelújítást, burkolást, festést,
laminált parkettázást, térkövezést,
hőszigetelést, kerítésépítést, családi
ház felújítást vállalok. Kisebb munkák
is érdekelnek. 06-30/363-5598

Részben hagyatékból származó könyvek, folyóiratok, hanglemezek, kerámia-, porcelán- és üvegkészletek,
vázák, valamint női ruházati cikkek
eladók. 06-30/231-6236

PALATETŐ BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA SZÍNES, MINTÁS, BITUMENES ZSINDELLYEL. INGYENES ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS. AKCIÓ
10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Vasvázas, tolósúlyos 200kg-os mérleg
eladó. 06-30/9198-246

Járműkeresés

Egyéb keresés

Autóbontóba vásárolok keleti-nyugati autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítással. 0630/219-2182

Dunnát, párnát, régi használt tollat veszek, hívásra házhoz megyek!
Érd.:06-30/941-2354

Parkettacsiszolást vállalok. 06-30/2876435

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

Dunnát,hagyatéki tollat veszek.Hívásra megyek.Hétvégén is.Megbízhatóság.
Tel.:06-52/274-468,06-30/356-4569

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

Ipari ezüstöt vásárolok, platina
hőelemszál, amalgám, érintkező pogácsa, forrasztópálca, palládium, nitrát,
paszta, stb. Tel.:06-20/923-4251

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külső homlokzatok festése, ingyenes
felmérés rövid határidővel, garanciával! 06-30/573-9277

KERESEK megvételre lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort,
kis gépeket. 0670/624-5475

Szobafestést, mázolást, tapétázást
és laminálást vállalok. Igény szerint.
Megbízható, precíz munkavégzés.
06-30/307-0762

RÉGI motorokat keresek! Simson, Mz,
Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-20/572-5142

Régiség
Dísztárgyakat, ezüstöt, festményeket, könyveket, porcelánokat, kristályokat, edényeket, hagyatékot vásárolok. 06-20/3222-011
Falitányérokat, porcelánokat, régi
könyveket, festményeket, egyéb régiséget, hagyatékot veszek. 06-70/6244977
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

TETŐÁSZ!! Beázások megszüntetése. Régi palatetők, cseréptetők
bontás nélküli átfedése (zsindely,
cserepeslemez, cserép), kémények
bontása, rakása, csatornák cseréje, külső homlokzatok hőszigetelése, színezése, előtetők készítése.
0630/4402-145, 06-20/391-4249

LOMTALANÍTÁS! Megunt használati tárgyait ingyen elszállítom. Bútor,
ruha stb. 06-20/377-4388
Személyautókat és vashulladékot vásárolok. Tel:70/532-20-21.

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

Konténeres
törmelékszállítás
06 20/975-10-98

Tetőfedő, bádogos régi tetőjavítás cseréplemezzel, mindenféle csatornát vállalunk, akciós árban. Elérhetőség:0630/893-7418
521228

Régi motorkerékpárokat, Velorexet
vásárolnék gyűjteményembe. 30/9509170.

Tetőfedő, bádogosmunka, tetőáthajtás, verébdeszkázás, lécátpakolás,
ereszcsatornázás, Lindab lemeztető készítés kedvezményes áron.
70/223-6281

Szolgáltatás keresés
521209

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, kisteher gépkocsit, utánfutót, 2000-től , banki hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig tel:209134012

Kertes családi házhoz kerti munkához segítőt keresek, heti 1-2 napra.
06-20/9461-491

516482

Eladó: Tiszacsege, Tiszavirág u.
52. A ház közvetlen vízparti. telek:
kb.100m2 a nyaraló: 30 m2 Kön�nyűszerkezetből épült hőszigetelt
épület. Alul: tároló és csónak tároló
felül: terasz, nappali,háló,vizesblokk
Ára: 5,9 MFt 06205272755

Akciósan tavasszal ács és tetőfedő bádogos munkát, palatető bontást, felújítást vállalok. Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu, lindab,
bramac/. 06-70/235-6468

50 éves, csinosnak mondott hölgy
mulatós, jó kedélyű párját keresi.
06-30/496-6264

Vállalkozás
Terhessé vált cégét megvásároljuk!
Magas házipénztár, magas tagi kölcsön előny! 06-30/345-4724

50/162/62, nő káros szenvedélytől
mentesen keresem a másik felem tisztességes, egyedülálló férfi személyében.
„Hosszú távra” jeligére a kiadóba.

Munkahelyet keres

60-as, 175/80, debreceni férfi várja
tiszta, rendezett otthonába azt az 55
év alatti hölgyet, aki hozzá költözne.
„Egyedül rossz” jeligére a kiadóba.

Debreceni, 27 éves nő bejelentett,
elsősorban irodai munkát keres kereskedelmi, vendéglátói tapasztalattal,
érettségivel, bérügyintéző végzettséggel. +36-30/845-5102

65 éves hölgy komoly társat keres.
„Tavasz” jeligére a kiadóba.

Hajnali vagy délelőtti, 4 órában takarítást, bevásárlást, munkát keresek.
06-30/496-6264

gondozás

Időskorúak
bentlakásos
intézménye
várja lakóit.

Oktatást vállal
Aranykalászos gazda, Méhész,
Vagyonőr, Targonca-, Földmunkagép-, Emelőgép kezelő tanfolyamokat indítunk Tel: 30/2283281.
E001083/2015/A008,A004
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs,
gyógypedagógiai segítő munkatárs, kisgyermekgondozó, -nevelő képzés indul
áprilisban Debrecenben. Érd.: Poliforma
Kft. Dr.Kelemenné 06/20-393-7586,
06/52-280-335.E.sz.:000850/2014

24 órás szakápolói felügyelet,
orvosi ellátás, családias környezet.

Érd.: 30/9721-555

(hétfő-péntek 9.00-16.00)

Ingatlanközvetítő, cukrász, óvodai
dajka, irodai titkár,
Általános ápolási, egészségügyi
asszisztens, kisgyermek gondozónevelő,
szociális gondozó és ápoló,
kézápoló, műköröm építő,
gyógyszertári asszisztens,
Szakács, Központifűtés szerelő
képzések indulnak.
1<96=(

30/633-0073 www.forba.hu

Társkeresés
Debreceni, 54 éves hölgy élettársat
keres, 58-64 éves, debreceni férfit.
06-30/927-6143
Komoly társat, élettársat keresünk. Lányok,
asszonyok, férfiak. 06-70/519-0590
162/74/57 éves nőként keresem jó kedélyű,
független, nem dohányzó páromat. 30/877
3786
30-as kedves, csinos hölgy ismerkedne Debrecenben. Hívj bátran. 06-30/217-1527
32 éves, debreceni hölgy ismerkedne.
06-30/378-1831

DEBRECEN
Megjelenik: Debrecenben, minden pénteken.
Lapzárta: szerda 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft.
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Debrecen, Dósa nádor tér 10.,
Tel.: 20/970-7013
Szerkesztőség székhelye:
4031 Db., 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!

521216

Könyveket, képeslapokat, jelvényeket,
kitüntetéseket, régi játékokat, órákat,
porcelánokat, régi pénzeket és teljes
hagyatékot vásárolok.Tel.:06-30/5269711

520018

Bodaszőlőn, Lórántffy-kertben, első
dűlőben, 2800nm sarki telek 80nm
fürdőszobás, garázsos, ipari árammal
ellátott házzal eladó. 7MFt. 06-20/5927520
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ÁLLÁSAJÁNLAT

279906

+36 20 336 38 03

SZEGEDI DEPÓJÁBA

Baromfiudvar 2002 Kft.
>Z,dSd>'<Z^d
keres DEBRECENI
ŶĞƩſϭϴϬ͘ϬϬϬͲϮϭϬ͘ϬϬϬ&ƚ
+ƐǌĠůĞƐŬƂƌƾĐĂĨĞƚĞƌŝĂĐƐŽŵĂŐ
SZÉKHELYÉRE
SZÉKESFEHÉRVÁRRA

azonnali kezdéssel,
Élelmiszer versenyképes
nagykereskedelmi jövedelemmel.
évesďƌ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬͲϯϱϬ͘ϬϬϬ&ƚ
cég keres
RAKTÁRI DOLGOZÓKAT
Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.
SZEGEDI DEPÓJÁBA
ÉS RAKODÓKAT
azonnali kezdéssel,
*e3.(=(/ė.(7
raktári
dolgozókat
versenyképes
+36 20 331 47 22
azonnali kezdéssel,
versenyképes jövedelemmel.
jövedelemmel.

06 20 295 5411

raktári dolgozókat

e.adam@trenkwalder.com



KERESÜNK

FÉMIPARI partnercégünkhöz

pannonjob Kft. ingyenes szállással operátorokat keres Székesfehérvárra! Fizetés: nettó 180.000 Ft-tól!

VALAMINT KERESÜNK
$87Ï,3$5,SDUWQHUFpJQNK|]

(/e5+(7ėÈ7/$*KERESET

tő főkapu 10.pavilon. 06-20/962-6394
Hajcsák Ferencné e.v.

MagyarBrands-díj
a Szuperinfónak

180.000-210.000Ft 

évesbr. 250.000-350.000

Sikeres csapatunkhoz
keressük leendő
kollégáinkat az alábbi
toborzas@baromudvar.hu e-mail címen,
06-30/276-7530
munkakörökbe:
Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal a

Munkavégzés helye:
toborzas@baromfiudvar.hu
Baromfiudvar
2002 Kft.,
e-mail címen,
Munkavégzés
helye:
6728
Szeged,
út 35.
vagy
telefonon
a
Baromfiudvar
2002Dorozsmai
Kft.,
6728
0 6 - Szeged,
3 0 / 2 7Dorozsmai
6 - 7 5 3 0út- e35.s
Jelentkezni
lehet: fényképes önéletrajzzal a
telefonszámon.

Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal a

toborzas@baromudvar.hu e-mail címen,
vagy telefonon
a 06-30/276-7530
-es telefonszámon.
vagy
telefonon
a
-es telefonszámon.

ÁLLATGONDOZÓT

t²PÜLETASZTALOS
t#Á5ORASZTALOS

keresünk a Silver Majorba

azonnali kezdéssel!
B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.
telefonszámon lehet vagy fényképes

(pályakezdő is lehet)

önéletrajzokat várunk a
címre a pozíció megjelölésével!
Geotherm Üdülő Kft.

516313

szervezo@hotelsilver.hu

nemzetközi
tehergépkocsivezetőt

www.portas.coIVtwww.ajtofelujitas.kelabutor.hu

KAMIONSOFŐR

Elvárások:

t&UÓQVTÞKPHPTÓUWÈOZ
t(,*LÈSUZB

keres debreceni telephelyre.

ÁRUTERÍTŐ
SOFŐR

Digitális tachográf kártya
és GKI kártya szükséges
Érdeklődni:

Zoltan.Nagy@hu.crh.com
Tel.: +36 30 966 6608
gabor.szecsko@hu.crh.com
+36 30 461 4829

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

Fuvarozó vállalkozás munkatársakat
keres debreceni telephelyére
az alábbi munkakörökbe:

TransPlus Hungary Kft.

Elvárások:

t$UÓQVTÞKPHPTÓUWÈOZ
Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal a

516313

Budapesten kerültek átadásra a MagyarBrands 2018 díjai. A MagyarBrands Díjátadó Gála keretében immár 7 éve
azokat a termékeket, illetve szolgáltatásokat választja ki
a szakmai zsűri, melyek a négy kategóriában kiemelkedőt
voltak képesek nyújtani.
A médiapiacról idén 8 sajtótermék - köztük a 116 éves
múltú Nemzeti Sport - vehette át a MagyarBrands-díjat, s
ezt a kitüntető címet érdemelte ki a 30. évfolyamát megélő,
Egerből indult Szuperinfó hetilaphálózat is. Az elismerést
stílszerűen demonstráló nemzeti trikolor színű díjat Honfi
Gábor (balról) alapító, a franchise hálózat vezetője vette át
dr. Serényi Jánostól, a MagyarBrands program elnökétől.
A Szuperinfó az elmúlt közel 30 évben vált hazánk legnagyobb példányszámú ingyenes terjesztésű laphálózatává. Jelenleg 1280 városban és kistelepülésen, 56 önálló
helyi lap jelenik meg, mellyel egyszerre 1 512 000 rendszeres olvasót tudhat magáénak. A Nemzeti Médiaanalízis
szerint a magyar lakosság 1/3-a rendszeresen forgatja a
Szuperinfót.

Ft

Kölcsönzést-N|]YHWtWpVWHQQ\LOYV]-4./2003.

Érdeklődni a 0620/390 80 17-es

FOTÓ: ORBÁN GELLÉRT

+36-20/9462-169

+36 20 336 38 03

nettó

4-órás alkalmazottat keresek közteme-

2 ágyas elhelyezéssel

23(5È7252.$7

+ szpOHVN|UĦFDIHWHULDFVRPDJ

+36202405449

INGYENES

Kopott beltéri ajtók? Régi bejáratiSZÁLLÁSSAL
ajtó??

+36203363803
pannonjob Kft. ingyenes szállással összeszerelőket keres Veszprémbe! Nettó 170.000 Ft +bónuszok!

521261

'W<>S<d
Fabetopa System Kft.
debreceni munkavégzésre
+36 20 331 47 22
KŐMŰVES
VALAMINT KERESÜNK
AUTÓIPARI partnercégünkhöz
Élelmiszer
nagykereskedelmi
szakmunkást
keres.
Jelentkezni: 30/245-7630
cég keres
OPERÁTOROKAT

521224

hegesztők és lakatosok jelentkezését várjuk jászberényi telephelyünkre
kiemelt kereseti lehetőséggel. Szállást,
beutazást biztosítunk. Tel.: 06-30/6885982 (Quality Job Kft.)

+36-20/532-7142 Aranyablak Kft.

KERESÜNK
NAPI 4 ÓRÁBAN
DÉLUTÁNI
MUNKAVÉGZÉSRE,
DEBRECENBE
ÉS EBESRE.
Jelentkezés:

KERESÜNK FÉMIPARI partnercégünkhöz

toborzas@baromfiudvar.hu e-mail címen,
vagy telefonon a 06-30/276-7530- es telefonszámon.

522123

gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett munkaviszonyt, kiemelt bérezést, bérelőleget, ingyenes szállást,
munkába járást biztosítunk. Betanított dolgozó és targoncás ajánlatainkból válogathatsz Győr és Kecskemét környékén. Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS, SMR, SMP,
Rába. Jelentkezz most! 06-70/6399920 (JOBmotive Kft.)

Megnövekedett feladatok elvégzésére beépítésben jártas, munkájára
igényes nyílászáró beépítőt, épületasztalost keresünk vállalkozói jogviszonnyal. Jelentkezés: H-P:8-16-ig

TAKARÍTÓT

INGYENES SZÁLLÁSSAL
2 ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL

521610

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari munkakörökbe keresünk hegesztő, lakatos, gépi forgácsoló- CNCgépkezelő, szerszámkészítő, autószerelő, villanyszerelő, KOVÁCS dolgozókat Győr és Kecskemét környéki
munkára. Versenyképes fizetést, juttatásokat, szállást, munkába járást,
hazautazási támogatást, bérelőleget biztosítunk. Jelentkezz most!
06-70/415-9021 (JOBmotive Kft.)

kecskemét környéki fémipari nagyvállalathoz keresünk betanított dolgozót, valamint: végzettség nélküli, gyakorlattal rendelkező hegesztőt, lakatost, CNC gépkezelőt, lézergépkezelőt, présgépkezelőt és epoxi
kabinost kiemelt bérezéssel. Szállást, utazást biztosítunk. Érdeklődni 8-16 óra között: 06-70/940-2562 (JOBmotive Kft.)

MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ

SZÉKESFEHÉRVÁRRA
522125

Balatoni szezonális büfébe lángossütő,
palacsintasütő, gyrosos, konyhai kisegítő dolgozókat keresünk. Szállást ingyen
biztosítunk. Tel:06-30-537-7116

06-70/636-7971 (Lakatos P.)

Fabetopa System Kft.
debreceni munkavégzésre
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
szerelő szakmunkást keres.
Jelentkezni: 30/245-7630

522126

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95,
06-30-313-35-16 (Pabian&Partners)

Idős nő mellé gondozónőt keresek. Jogosítvány feltétel. Érdeklődni

522129

ÁllÁS
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ZZZOH]HUFHQWUXPKX
6HEpV]HWLPDJiQUHQGHOpV
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1-ET FIZET
2BJEGYET
KAP
szektorba

522243

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!

(ZØHZVMKPOÏTLÏOZF[UFTTFNBHÈUBCBMNB[ÞKWÈSPTJ,BNJMMB(ZØHZGàSEŸCFO
ÏTT[BVOÈ[[POPTLFEWF[NÏOOZFM
15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett csak 10.000 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)
tNFEFODFGàSEŸtJT[BQQBLPMÈT)ÏWJ[JJT[BQQBMtWÓ[BMBUUJTVHÈSNBTT[È[TtWÓ[BMBUUJUPSOB
tTÞMZGàSEŸtT[ÏOTBWGàSEŸtHZØHZNBTT[È[TtHZØHZÞT[ÈT
A kúra igénybevétele esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek a szaunajegy árából a kezelések napján.
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

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres

KŐMŰVES, BURKOLÓ
SZAKMUNKÁSOKAT

ha ezt a szelvényt a Cirkusz Pénztárnál átadja.

DEBRECEN, Balmazújvárosi út TTL
ÁPRILIS 10-tƿl (szerda) 22-ig (hétfƿ)

Elǵadások kezdete: hétköznap 18 óra,
hétvégén 15 és 18 óra, HÚSVÉT hétfƿn 15 óra.
Április 15. hétfǵ és 16. kedd: SZÜNNAP

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS:

521429

0620/9977-631

521201

Érdeklődni telefonon:

519566

 www.magyarnemzeticirkusz.hu 
CIRKUSZ INFORMÁCIÓ: 06 209 35 40 50

ÚJ
SEDAN
ÚJ TOYOTA
TOYOTACOROLLA
COROLLA
SEDAN

/7$/81./(77+,%5,''(7Ē/('/(6=&252//$
/7$/81./(77+,%5,''(7Ē/('/(6=&252//$

$&RUROODLGēWOHQIRUP£MDPRVWM¸YēEHPXWDWµWHFKQROµJL£YDOWDO£ONR]LN$YLO£JHOVēV]£P¼DXWµMDYLVV]DW«UW«VPRVWHOēV]¸UKLEULGKDMW£VVDOLVHO«UKHWē
$&RUROODLGēWOHQIRUP£MDPRVWM¸YēEHPXWDWµWHFKQROµJL£YDOWDO£ONR]LN$YLO£JHOVēV]£P¼DXWµMDYLVV]DW«UW«VPRVWHOēV]¸UKLEULGKDMW£VVDOLVHO«UKHWē
$XWRPDWDVHEHVV«JY£OWµM£QDN«V7R\RWD6DIHW\6HQVHEL]WRQV£JLUHQGV]HU«QHNN¸V]¸QKHWēHQN«Q\HOPHVHQ«VEL]WRQV£JRVDQMXWKDWV]HOE£UKRY£

1 ÉV
1 ÉV
7 ÚJDONSÁG

7 ÚJDON

$XWRPDWDVHEHVV«JY£OWµM£QDN«V7R\RWD6DIHW\6HQVHEL]WRQV£JLUHQGV]HU«QHNN¸V]¸QKHWēHQN«Q\HOPHVHQ«VEL]WRQV£JRVDQMXWKDWV]HOE£UKRY£

%HQ]LQHVY£OWR]DWEDQhavi 39.000 Ft, 4,9% THM
%HQ]LQHVY£OWR]DWEDQhavi
4,9% THM
+LEULGNLYLWHOEHQhavi
49.00039.000
Ft, 4,9%Ft,
THM.

+LEULGNLYLWHOEHQhavi 49.000 Ft, 4,9% THM.

$bN¨SHNHQO WKDW²J¨SNRFVLNLOOXV]WU FL²N$b7R\RWD&RUROOD6HGDQNRPELQ OW:/73»]HPDQ\DJIRJ\DV]W VDONPNRPELQ OW:/73&2űNLERFV W VDJNP

$M QODWXQNP UFLXVW²OYLVV]DYRQ VLJPHJNµWµWWV]HU]ĐG¨VHNUH¨UY¨Q\HV$bƪQDQV]¬UR] VLDM QODWDODSMDDb7R\RWD3¨Q]»J\L=UWIRULQWDODS¹Y OWR]²NDPDWR] V¹ UHIHUHQFLDNDPDWO EK²QDSRV%8%25 PDUDGY Q\¨UW¨NHV] UWY¨JİS¨Q]»J\L
Dél-Pest Autócentrum Kft.
O¬]LQJNDONXO FL²MDDPLWHOMHVNµUİFDVFREL]WRV¬W VPHJNµW¨VH¨VWHOMHVIXWDPLGĐDODWWLIHQQWDUW VDHVHW¨Q¨UY¨Q\HVUW¨NďU3URJUDPPLQLPXPµQHUĐIXWDPLGĐK²QDSPLQLPXPƪQDQV]¬UR]RWWµVV]HJH)WPLQLPXPPDUDG
$bN¨SHNHQO WKDW²J¨SNRFVLNLOOXV]WU FL²N$b7R\RWD&RUROOD6HGDQNRPELQ OW:/73»]HPDQ\DJIRJ\DV]W VDONPNRPELQ OW:/73&2űNLERFV W VDJNP
Q\¨UW¨NM&RUROOD6HGDQ$FWLYH%UXWW² U)W)LQDQV]¬UR]RWWµVV]HJ)W0DUDGY Q\¨UW¨N)W)XWDPLGĐK²QDS7+0KDYLO¬]LQJG¬M)WM&RUROOD6HGDQ+\EULG$FWLYH%UXWW² U
*\
OL¹WŘ%XGDSHVW
$M QODWXQNP UFLXVW²OYLVV]DYRQ
VLJPHJNµWµWWV]HU]ĐG¨VHNUH¨UY¨Q\HV$bƪQDQV]¬UR] VLDM QODWDODSMDDb7R\RWD3¨Q]»J\L=UWIRULQWDODS¹Y
OWR]²NDPDWR] V¹ UHIHUHQFLDNDPDWO EK²QDSRV%8%25
PDUDGY
Dél-Pest
Autócentrum Kft. Y)W)LQDQV]¬UR]RWWµVV]HJ)W0DUDGY
Q\¨UW¨N)W)XWDPLGĐK²QDS7+0KDYLO¬]LQJG¬M)W5HIHUHQFLD7+0
PLOOL²)WƪQDQV]¬UR]RWWµVV]HJ¨VK²QDSIXWDPLGĐHVHW¨Q
+LWHOEL]WRV¬W¨NLQ\LOY
QWDUW VEDQ\¨UW¨NHV]
A képeken
látható
gépkocsik
illusztrációk. A Toyota Corolla
Sedan kombinált WLTP
üzemanyag-fogyasztása 4,3-7,4 l/100
km, kombinált
O¬]LQJNDONXO FL²MDDPLWHOMHVNµUİFDVFREL]WRV¬W
VPHJNµW¨VH¨VWHOMHVIXWDPLGĐDODWWLIHQQWDUW
VDHVHW¨Q¨UY¨Q\HVUW¨NďU3URJUDPPLQLPXPµQHUĐIXWDPLGĐK²QDSPLQLPXPƪQDQV]¬UR]RWWµVV]HJH)WP
4032 Debrecen,
Böszörményi
út
•
Tel.:
52/502-600
WµUW¨QĐEHMHJ\]¨V»J\I¨O
OWDOD]HOVĐƪ]HW¨VL»WHPLGĐSRQWM EDQƪ]HWHQGĐµVV]HJH)W$b7+0PHJKDW
UR]
VDD]DNWX OLVIHOW¨WHOHNLOOHWYHKDW O\RVMRJV]DE O\RNƪJ\HOHPEHY¨WHO¨YHOWµUW¨QWDbIHOW¨WHOHNY OWR] VDHVHW¨QP¨UW¨NHP²GRVXOKDW
WHO
Q\¨UW¨NM&RUROOD6HGDQ$FWLYH%UXWW²
U)W)LQDQV]¬UR]RWWµVV]HJ)W0DUDGY
Q\¨UW¨N)W)XWDPLGĐK²QDS7+0KDYLO¬]LQJG¬M)WM&RUROOD6HGDQ+\EULG$FWLYH%UX
$b7+0PXWDW²QHPW»NUµ]LDbƪQDQV]¬UR]
VNDPDWNRFN ]DW W$bFDVFREL]WRV¬W
VG¬MDHOĐUHQHPLVPHUW¬J\D]WDb7+0QHPWDUWDOPD]]D$bKLUGHW¨VQHPPLQĐV»ONRQNU¨WDM
QODWW¨WHOQHNDQQDNF¨OMDDbƪJ\HOHPIHONHOW¨VDb7R\RWD3¨Q]»J\L=UWDbNRQG¬FL²N
*\ OL¹WŘ%XGDSHVW Y OWR]WDWY)W)LQDQV]¬UR]RWWµVV]HJ)W0DUDGY
WLTP CO₂-kibocsátása
97,9-167,1
g/km.
Q\¨UW¨N)W)XWDPLGĐK²QDS7+0KDYLO¬]LQJG¬M)W5HIHUHQFLD7+0
PLOOL²)WƪQDQV]¬UR]RWWµVV]HJ¨VK²QDSIXWDPLGĐHVHW¨Q
+LWHOEL]WRV¬W¨N
V QDNMRJ WIHQQWDUWMD$b7R\RWD3¨Q]»J\L=UWPLQGHQNRUKDW
O\RVOWDO QRV6]HU]ĐG¨VL)HOW¨WHOHL]OHWV]DE O\]DWD¨V+LUGHWP¨Q\HHO¨UKHWĐHNDbWR\RWDKLWHOKXROGDORQ$bW
M¨NR]WDW VQHPWHOMHVNµUİWRY EELIHOW¨WHOHN¨UW¨VU¨V]OHWHN¨UW
KWWSZZZWR\RWDGHOSHVWKX
5300
Karcag,WHO
Gyarmati út • Tel.: 59/500-050
WµUW¨QĐEHMHJ\]¨V»J\I¨O OWDOD]HOVĐƪ]HW¨VL»WHPLGĐSRQWM
EDQƪ]HWHQGĐµVV]HJH)W$b7+0PHJKDW UR] VDD]DNWX OLVIHOW¨WHOHNLOOHWYHKDW O\RVMRJV]DE O\RNƪJ\HOHPEHY¨WHO¨YHOWµUW¨QWDbIHOW¨WHOHNY OWR] VDHVHW¨QP¨UW
NHUHVVHIHODbWR\RWDKLWHOKXROGDOWYDJ\7R\RWD0
UNDNHUHVNHG¨V¨W
*Ajánlatunk 2019.
március 23-tól
visszavonásig megkötött szerződésekre érvényes. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, an-

$b7+0PXWDW²QHPW»NUµ]LDbƪQDQV]¬UR] VNDPDWNRFN ]DW W$bFDVFREL]WRV¬W VG¬MDHOĐUHQHPLVPHUW¬J\D]WDb7+0QHPWDUWDOPD]]D$bKLUGHW¨VQHPPLQĐV»ONRQNU¨WDM QODWW¨WHOQHNDQQDNF¨OMDDbƪJ\HOHPIHONHOW¨VDb7R\RWD3¨Q]»J
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Y OWR]WDW V QDNMRJ
WIHQQWDUWMD$b7R\RWD3¨Q]»J\L=UWPLQGHQNRUKDW
O\RVOWDO
O\]DWD¨V+LUGHWP¨Q\HHO¨UKHWĐHNDbWR\RWDKLWHOKXROGDORQ$bW
VQHPWHOMHVNµUİWRY EELIHOW¨WHOHN¨
nak célja
a ﬁgyelemfelkeltés. A tájékoztatás
nemQRV6]HU]ĐG¨VL)HOW¨WHOHL]OHWV]DE
teljeskörű, további feltételekért
és részletekért keresse fel a ToyotaM¨NR]WDW
Márkakereskedését.
www.roadservice.hu
toyotaroadservice
KWWSZZZWR\RWDGHOSHVWKX
NHUHVVHIHODbWR\RWDKLWHOKXROGDOWYDJ\7R\RWD0 UNDNHUHVNHG¨V¨W

