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Tatai családi ház nagy kerttel és extrák-
kal külszolgálat miatt nagyon kedvező 
áron 22 MFt-ért eladó.  06(30)547-
0874

INGATLAN
www.heredikft.hu

FELÚJÍTÁSKÖZVETÍTÉS
Tatabánya: 06(20)935 3633

Tata: 06(30)636 9808
Közvetítés díja: ingatlan eladási árának bruttó 3,81%

Tatán most épülő, új, 85 m2-es, 3 
szobás családi házak öreg ház árban! 
Ajándék garázzsal! 5 percre a tópart-
tól, Tesco-tól és a M1-es autópályá-
tól. 410 m2-es telken, terasz, padló-
fűtés. Ingyenes hitelügyintézés!! 15 
MFt-ig illetékmentes átíratás. Telek 
ár: 6,9 MFt. Ház ár: 14,9 MFt. +36 
(20)328-9636

Bánhidán, csendes utcában 3 szobás, 
szép állapotú családi ház 500 m²-es, 
gondozott kerttel eladó. Irányár: 14,9 
MFt. 06(70)206-5586

Tatabányán, a Kós Károly úton 41 m2-
es, 1,5 szobás, jó állapotú lakás ma-
gánszemélytől eladó. Irányár: 5,8 MFt. 

06(20)537-4005 OLCSÓ
csarnok, műhely, raktár, iroda

KIADÓ/ELADÓ Tatabányán
06(30)300-6403

Győrtől 25 km-re, Keréktelekin eladó 
80 m²-es parasztház 1600 m²-es tel-
ken. Irányár: 2,7 MFt. 06 (30)560-
9195 

Alsógallán 6 szobás ház eladó vagy 
elcserélhető 2 lakásra. 06(20)383-
7104

Alsógaaaallállállállálán 6 szobás ház eladó vagy
elcserélhetőtőtőtőő 2 lakásra. 06(20)383-
7104
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I N G A T L A N

Nem tudja eladni lakását? Ingyenesen 
segítünk értékesíteni ingatlanát, hívjon 
bizalommal! 06(70)206-5586
Tatabányán, Újvárosban, az Eszter-
gomi úton téglaépítésű, 3. emeleti, 51 
m2-es, 2 szobás, átlagos állapotú, par-
kettás, azonnal beköltözhető lakás áron 
alul eladó. Irányár: 4,9 MFt. 06(20) 
958-9897
Győri úton 6. emeleti, 4 szobás lakás 
8,5 MFt-ért eladó. 06(30)447-1039

Kós Károly úton 3. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, szép állapotú lakás eladó. 
Irányár: 4,6 MFt. 06(70)279-1921
Dózsakertben 4. emeleti, 55 m²-es la-
kás eladó. Irányár: 4,9 MFt. 06(70) 
206-5586
Erdész úton 2 szobás, felújított (víz-, 
villanyvezetékek is), nagy erkélyes la-
kás teljes konyha berendezéssel eladó. 
Irányár: 7,4 MFt. 06(20)218-3490
Akár önerő nélkül! Vitális úton 2. eme-
leti, 1+2 félszobás, klímás, nagy erké-
lyes lakás eladó. Irányár: 3,9 MFt. 06 
(70)206-5586
Környe csendes utcájában átlagos álla-
potú családi ház eladó. 06(70)409-
7985

Március 15. úton 2 szobás, egyedi mé-
rőórás, új nyílászárós, szép lakás eladó. 
Irányár: 6,15 MFt. 06(70)206-5586
Bánhidai ltp.-en 2. emeleti, 2 szobás, 
új nyílászárós, felújított lakás eladó. 
Irányár: 5,3 MFt. 06(70)206-5586
Tata csendes részén 53 m²-es, másfél 
szobás, kiskertes sarokház (terasszal, 
325 m²-es telken) eladó. Irányár: 12,8 
MFt. 06(30)215-7395
Sárberekben felújított, 3 szobás, igé-
nyes családi ház eladó. Irányár: 19,5 
MFt. 06(70)206-5586
Panoráma lkp.-ban újépítésű, 100 m²-
es ikerház (lakhatási engedély előtt) 21 
MFt-ért eladó. 06(70)206-5586
Vértessomlón kétgenerációs, 180 m²-
es, szép családi ház berendezéssel, 
1800 m²-es telekkel, akár lakásbeszá-
mítással eladó. Irányár: 20 MFt. 06 
(70)279-1921
Bárdos lkp.-ban földszinti, egyedi fű-
tésű, 50 m²-es lakás eladó, akár lakás 
beszámítással is. 06(70)632-9329

Kertvárosban családi ház eladó.  
06(30)253-7740
Ságvári úton földszinti, nagy erkélyes, 
egyedi hőmennyiségmérős lakás eladó. 
Irányár: 5,3 MFt. 06(70)279-1921
Béla király krt.-en 1,5 szobás, 3. eme-
leti, 43 m2-es lakás eladó. Ár: 5,5 MFt. 

06(20)926-8121
Környebányán, sorházban 2 szoba-
nappalis, tetőteres ház felújított tető-
szerkezettel eladó. Irányár: 6,8 MFt.  
06(70)279-1921
Várgesztesen családi ház eladó.  
06(70)419-6608

Kisbéri családi házam elcserélném 
tatabányai vagy környéki ingatlanra. 
Ár megegyezés szerint. 06(30)924-
6493
Gál ltp.-en 72 m²-es, nagy erkélyes, 
felújított lakás eladó. Irányár: 8,5 MFt. 

06(20)211-9271
Bánhidán 5 szobás ház eladó, 2 szo-
bást beszámítok. 06(20)534-3822
Felsőgallán lakható ingatlant keresek 5 
MFt készpénzfi zetéssel. 06(70)206-
5586
Kertvárosban kertkapcsolatos lakást 
keresek 8 MFt-ig. 06(70)206-5586
Tatán, a Fazekas utcában újépítésű, 
négylakásos társasházban 90 m²-es, 
egyedi fűtésű lakás + garázs + tároló 
+ terasz eladó. 06(30)979-735

Gál ltp.-en 2 szoba-hallos, felújított, 
nagy erkélyes lakás eladó. Irányár: 4,4 
MFt. 06(70)206-5586
Tatabányán, a Kodály térnél 68 m²-es, 
nagy erkélyes, 9. emeleti lakás eladó. 
Irányár: 5,5 MFt. 06(30)605-1065 
Bánhidán 80 m2-es, szintes családi ház 
1400 m²-es, dupla telken, garázzsal el-
adó. Irányár: 14,6 MFt. 06(70)279-
1921
Gál ltp.-en 1. emeleti, 1+2 félszobás 
lakás eladó 5 MFt-ért. 06(70)632-
9329
Kertvárosban, kis kertes társasházban 
86 m²-es lakás garázzsal eladó. Irány-
ár: 9,3 MFt. 06(70)279-1921

Paradicsomkertben kis kertes lakás 
eladó. 06(70)320-2652
Béla király krt.-en, a főiskola mellett 
1,5 szobás, üres lakás frissen, igénye-
sen felújítva eladó. Irányár: 5,5 MFt.  
06(70)267-3233
Tatabánya-Kertvárosban, a Szegfű ut-
cában 80 m²-es, 2 szoba + nappalis, jó 
állapotú családi ház 806 m²-es telken, 
garázzsal, gáz- és vegyes tüzelésű fű-
téssel eladó. Irányár: 12 MFt. 06(70) 
279-1921
Tatabányán, a Bódishegyi utcában 4 
szoba-nappalis, egyszintes, amerikai 
konyhás, újépítésű, napfényes családi 
ház eladó. Irányár: 26,9 MFt. 06(30) 
691-9949, 06(20)972-4250
Eladó a Bánhidai ltp.-en 2 szoba-hallos, 
két éve extrán felújított lakás komplett 
konyhagépekkel, klíma, új elektromos 
és vízvezeték, új nyílászárók és radiáto-
rok, riasztó stb. 5,8 MFt. 06(70)654-
1000

Turul hegyoldalban téliesített ház eladó. 
06(30)226-1989

Száron 67 m²-es, 2 szobás családi ház 
bépíthető tetőtérrel, garázzsal, mellék-
épületekkel, 800 m2-es telken eladó. 
Irányár: 9,5 MFt. 06(70)279-1921
Mártírok úton 1. emeleti, 62 m²-es, 
exkluzívan felújított lakás eladó. 06 
(20)383-1530
Tatán, a Bezerédi utcában 120 m²-es, 3 
szoba + nappalis családi ház szauná-
val, kialakított irodával eladó. Irányár: 
22,9 MFt. 06(70)279-1921

Szákszenden komfortos, 3 szobás csa-
ládi ház rendezett kerttel, garázzsal el-
adó vagy tatabányai lakásra cserélhető. 

06(70)371-7187
Tatabányán, a Kikelet utcában 180 m²-
es, szigetelt, felújított, igényes családi 
ház 500 m²-es, gondozott telekkel el-
adó. Irányár: 20,8 MFt. 06(70)279-
1921
Eladó Vértessomlón kétszintes, vegyes 
tüzelésű, kisebb családi ház. Egy vagy 
1,5 szobás lakást beszámítok. 06 
(20)239-8225
Tatabánya-Bánhidán egyszintes csalá-
di ház eladó. 06(20)293-4801
Síkvölgyi II-es tónál telek eladó. 06 
(30)378-5244
Tatabányán, az Ifjúmunkás úton 1,5 
szobás, 2. emeleti lakás 3,7 MFt-ért 
eladó. 06(20)530-3458
Tarjánban, 900 m²-es telken, 100 m²-
es családi ház melléképületekkel eladó. 

06(70)636-7438
Eladó Szárligeten, központi helyen 833 
m²-es telek gyümölcsfákkal, felújítandó 
kisházzal. Ásott kert, villany van. Csa-
torna az udvarban. 06(34)304-646
Tata-Remeteségben kétszintes, gáz 
és fatüzeléses ház eladó vagy tatabá-
nyai családi házért cserélném. 06 
(34)303-845
Tatabányán városközponti, hőszigetelt, 
mérhető távfűtéssel, 1 szobás lakás el-
adó! Ár: 4,2 MFt.  06(30)249-1480

Igényes, modern lakás eladó Orosz-
lányban, a Rákóczi úton 2. emeleti, 
1,5 szobás, átalakított, nagy erkélyes, 
összkomfortos. Irányár: 4,8 MFt. 06 
(70)367-7606
Sárberekben 2 szobás, új nyílászárós, 
teljesen felújított panellakás tízeme-
letesben eladó 3,6 MFt-ért. 06(70) 
206-5586
Tatabányán, a Népház utcában 100 m²-
es, felújított, irodaként működő családi 
ház 400 m²-es telken, parkolóval eladó. 
Irányár: 16,5 MFt. 06(70)367-7577
Tatabánya-Újvárosban, a Kós Károly 
úton eladó egy 3. emeleti, 48 m²-es, 
2 szoba + erkélyes, jó állapotú lakás. 
Irányár: 4,5 MFt. 06(30)441-7076
Tatabánya-Újvárosban, a Reguly Antal 
téren eladó egy 3. emeleti, 1 szobás, 
jó állapotú, 35 m²-es, erkélyes, teher-
mentes lakás. Irányár: 3,79 MFt. 06 
(30)441-7076
Tatabányán, a Győri úton, téglaépület-
ben eladó 6. emeleti, 3+félszobás, 80 
m²-es, átlagos állapotú, összkomfortos 
lakás. Irányár: 7,9 MFt. 06(70)367-
7606
Tatabányán, a Ságvári úton 36 m²-es, 1 
szobás, műanyag ablakos, felújítandó, 
erkélyes lakás eladó. Irányár: 3,49 MFt. 

06(70)367-7577
Tatabánya-Bánhidán eladó egy újépí-
tésű, amerikai konyhás, 3 hálószobás, 
2 szintes, dupla komfortos sorház 400 
m²-es telken, garázzsal együtt. Érde-
mes megnézni! Irányár: 21,9 MFt. 06 
(30)454-4830
Tatabánya-Újvárosban, az Előd vezér 
úton, téglaépületben eladó egy 3. eme-
leti, 2 szobás, 55 m²-es, teljeskörűen 
felújított, tehermentes lakás! Irányár: 
5,79 MFt. 06(30)441-7076
Környebányán, a Munkáséri Horgász-
egyesület taván eladó jó állapotú, két-
szintes, kb. 80 m²-es nyaraló klímával, 
riasztóval, garázzsal. Irányár: 6,9 MFt. 

06(70)367-7606
Környe-Öreghegyen 3800 m²-es zárt-
kert 30 m²-es, téliesített nyaralóval, 
gyümölcsössel, borászathoz minden 
felszereléssel eladó. Irányár: 3,2 MFt. 

06(70)367-7577
Tata központjában eladó egy 60 m²-es, 
kis 1 szoba + amerikai konyhás, nap-
palis családi ház. Irányár: 9,9 MFt.  
06(30)454-4830
Szárligeten eladó átlagos állapotú, 100 
m²-es, egy szintes családi ház optimális 
kerttel, melléképületekkel. Tatabányai, 
2 szobás lakás beszámítható. Irányár: 
9,9 MFt. 06(70)367-7606
Tatabánya-Alsógallán 69 m²-es, 1 + 2 
szobás, felújítandó családi ház vegyes 
és gáztüzeléssel, 701 m²-es telken 
eladó. Irányár: 8,5 MFt. 06(70)367-
7577
Tatabányán, a Mártírok úton 3 szoba 
hallos lakás 2. emeleten eladó. Irányár: 
5,9 MFt. 06(30)530-7002
Tatabányán, a Mártírok útján 4. emele-
ti, felújított, 2 szoba hallos lakás eladó. 
Irányár: 7,2 MFt. 06(30)530-7002
Tatán, a Egység utcában eladó 2 szo-
bás, műanyag nyílászárós, egyedi mé-
rős lakás jó áron, 6,9 MFt-ért. 06(30) 
268-2505
Dózsakertben 2 szobás, erkélyes lakás 
eladó. Irányár: 6,85 MFt. 06(30)329-
3696
Dózsakerben 2 szobás, 2 erkélyes, 
költségosztós, műanyag nyílászárós la-
kás eladó! Ár: 5,49 MFt. 06(30)432-
4874
Fő térnél tégla, 1. emeleti, 1+2 félszo-
bás, egyedi hőmennyiségmérős, kilépő 
erkélyes, üres lakás eladó. Ár: 5,9 MFt. 

06(30)777-9820
Tatabánya kedvelt utcájában családi 
ház eladó 14,9 MFt, lakást beszámítok. 

06(30)249-1480
Szőlőhegyen, a Turul alatt, üdülőöve-
zetben családi ház 900 m2-es zártkert-
tel eladó. 06(20)336-0918, 06(30) 
508-0144
Felsőgallán, jó helyen szigetelt, szute-
rénos ház külön garázzsal eladó. 06 
(20)523-5592

Bánhidán 2 szoba hallos, teljesen felújí-
tott lakás eladó! 06(30)870-7417
Oroszlányban háromszintes családi 
ház eladó. Teljesen felújított, 90 m2 la-
kószint, 90 m2 pince, 60 m2 beépített 
padlástér, kert. 06(20)922-2817

A L B É R L E T

Ne fi zesse albérletét, fi zesse saját la-
kását helyette. Lakáshoz juthat akár 
önerő nélkül is. 06(70)206-5586, 
06(70)279-1921
Sárberekben 2 szobás lakás valamint 
Tata üdülőterületen családi ház bérbe-
adók vagy eladók. 06(30)398-5617
Sárberekben 2. emeleti, teljesen fel-
újított lakás kiadó. 06(30)293-7088 
(8-19 óra között)
Tatabányán egyszobás lakás kiadó. 
28000 Ft/hó +rezsi +kaució. 06(20) 
371-1964
Egyszobás, öszkomfortos lakás csen-
des környezetben kiadó. 06(20)808-
2246
Újvárosi, 2 szobás, bútorozott, 4. eme-
leti lakás kiadó. 30000 Ft + 2 hó kaució. 

06(30)648-0681
Egyszobás lakás a Gál ltp.-en kiadó csak 
nem dohányzónak! 30000 Ft/hó +rezsi 
+50000 Ft kaució. 06(30)992-4734
Szoba kiadó. 06(34)425-643
Családi házat bérelnék. 06(30)925-
8783
Kiadó igényes házat vagy lakást ke-
resek Tatabányán vagy Tatán. Zovits 
Tamás 06(30)947-6720
Újvárosban albérlet kiadó. 06(20) 
336-0918

Ü Z L E T H E L Y I S É G

18 m²-es üzlethelyiség klímával, riasz-
tóval  a Mártírok úton eladó vagy kiadó, 
akár trafi knak is. 06(70)279-1921
Jelenleg is működő, 170 m²-es üzlet-
helyiség frekventált helyen kiadó a Gá-
lon. 06(20)341-4274

Síkvölgyön a Hafner vendéglő kiadó 
vagy eladó. 06(70)279-1921
Szákszendi vendéglátóegység teljes 
berendezéssel eladó, tatabányai lakást 
beszámítok! 06(70)371-7187
Tatabánya-Középsőn, a fő út mellett, 
4557 m²-es telken 300 m²-es, szigetelt 
iroda + műhely eladó. 06(70)279-
1921
Paletta lkp. II. ütemében eladó egy 24 
m²-es, műanyag nyílászárós egyedi 
hőmennyiségmérős üzlet jó parkolási 
lehetőséggel. Irányár: 2,99 MFt. 06 
(30)441-7076
Kertváros központjában, a lottozó 
fölött helyiség üzletnek (alkalmas mű-
körmösnek, kozmetikusnak, tetováló-
szalonnak) vagy irodának kiadó. 06 
(20)962-1696
Az osztrák és szlovák határ közelében 
a szigetközi Dunaág szabadstrandján 
bejáratott, jelenleg is nagy vendégkör-
rel működő étterem/pizzéria teljes be-
rendezéssel eladó. 06(20)349-1684 
video: www.youtube.com/ popeye 
vendeglo
Tatabányán bevezetett szépségszalon-
ban kozmetikusnak hely kiadó. 06 
(30)351-6577
Kodály téren 10 m2-es üzlet kiadó, el-
adó. 06(20)926-8121

J Á R M Ű

4-5-6 személyek lakókocsik bérlése 
5990 Ft+áfa/naptól (bruttó 7607 Ft/
naptól). 06(20)329-4347
MTZ50, 550, 80/82-es traktorokat ke-
resek kp.fi zetéssel, elszállítással bár-
milyen állapotban 1,5 MFt-ig. 06(30) 
336-0433
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! 06(30)729-6112
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K Á R P I T O Z Á S ! 
Elhasználódott vagy megunt bú-
torát közel 600-féle szövettel 
újjávarázsoljuk! Vállaljuk fotelok, 
kanapék, ülőgarnitúrák áthúzását, 
felújítását! 06(30)500-2230

Redőny, reluxa és minden, ami árnyé-
kolás, szerelés, javítás! Akár 40%-os 
engedménnyel, részletre is! 06 
(20)978-7420, 06(34)316-325 este 
(2013.05.01-05.31.)

Számítógépek javítása, ingyenes ki-
szállással hétvégén és ünnepnapokon 
is! 06(20)363-5867

Redőnyjavítás! Megbízható, gyors!  
06(34)312-980, 06(70)316-1767

Száraz, konyhakész, minőségi tűzifa 
télen-nyáron a legjobb áron, ingyen 
szállítva! www.tuzifa-tatabanya.hu 

06(70)204-9204

Redőnyök, műanyag nyílászárók!  
06(34)312-980, 06(70)316-1767

Fa és műanyag nyílászárók! Heveder-
zárak 6500 Ft-tól! 06(20)9787-420, 
06(34)316-325 este

Szőnyeg és kárpittisztítás! 06(30) 
327-5524

Trafi kosok fi gyelmébe! Riasztórend-
szerek, kamerarendszerek telepítése 
és javítása olcsón! 06(70)317-5504

Sírkő készítés és felújítás kedvezmé-
nyesen! Betonkerítés gyártása, épí-
tése! Golgota-kő Bt., Tatabánya.  
06(34)745-986, 06(20)987-4287

JÓT JÓ ÁRON VÁLLALOK:
gipszkartonozás • külső hőszigetelés

• hideg-meleg burkolás
• festés-mázolás-tapétázás

térburkolás • kőburkolás

06(20)427-8145Bútorszállítást, 
KÖLTÖZTETÉST 

vállalunk! 
06(30)997-0531

Komárom-Esztergom megyei 
Szuperinfó

Lapzárta: hétfõ 16 óra 
Kiadja a NIL Kft., 

a Hungária Szuperinfó Országos 
Laphálózat tagja.
Szerkesztõség: 

Tatabánya, Fõ tér 20.
Telefon/fax: 06(34)309-320

Web: www.szuperinfo.hu 
E-mail: komarom@szuperinfo.hu

Heti példányszám: 40000 

Szerkesztõségünk 
a jogszabályokba ütközõ, 

etikailag kifogásolható hirdetések 
közlésétõl elzárkózik, a megjelent 

hirdetések tartalmáért 
felelõsséget nem vállal. 

Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft.

I M P R E S S Z U M
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JÓT JÓ ÁRON VÁLL
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tése! Golgota-kő Bt., Tatabánya.  
06(34)745-986, 06(20)987-4287

SzőS nyeegg és é éé  káááárpirpiirpip ttisztítás! 06(30)  
32732732732727-55-55-55-55 424244
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I M P R E S S Z U M
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kosoooook fik  gyelmébeeeee! !!!! Riasztórend-
ekkkkk, kamerarendszerererereke  telepítése
vvvvvítáítáítáásassasaa olcsón! 06(70000)0 317317-5555504

a Hungária Szuperinfó Országos
Laphálózat tagja.
SzeSSS rkerkerkekerkesztõség:
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Web: www.szuperinfo.hu
E-mail: komarom@szuperinfo.hu
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hirdetések tartalmáért 
felelõsséééégetgeege  nem vállal.
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Á L L Á S

Állatgondozói munkalehetőségek dá-
niai tehenészetekben, sertéshizlaldák-
ban, angol nyelvtudással.
www.andreasagro.com
Jelentkezés: cv@andreasagro.com

AWI hegesztőt felveszünk. 06(30) 
396-0976, 06(30)870-7378
Gyártósori összeszerelőt felveszünk. 
Csak azok jelentkezését várjuk fényké-
pes önéletrajzzal, akik az alábbi feltéte-
leknek megfelelnek: targoncás jogosít-
vány, B jogosítvány, min. szakmunkás 
vizsgával rendelkeznek. E-mail: ablak@
ablakgyartatabanya.hu

Redőnyök szereléséhez alvállalkozót 
keresek. 06(30)228-2462
Oroszlányi építőanyag kereskedésbe 
szakképzett eladót keresünk! Építő-
anyag ismeret előny! 06(30)228-
8333
Oroszlányi építőanyag kereskedésbe 
áruismerettel és targoncavizsgával ren-
delkező árukiadót keresünk! 06(30) 
228-8333
Hétvégére főzést, takarítást vállal szak-
képzett szakács. 06(34)744-955
Kereskedelmi végzettségű lottóvizsgá-
val és gyakorlattal rendelkező tatabá-
nyai munkatársat keresünk (nyugdíjast 
is). 06(20)522-4935

Megváltozott munkaképességű mun-
kavállalókat keresünk részmunkaidő-
ben könnyű fi zikai munkára. Jelentkez-
ni hétfőtől péntekig a 06(20)452-2598 
számon, vagy önéletrajzzal a gyhr@
gyhr.hu email címen lehet!

Humánius Kft. móri munkahelyre keres 
varrni tudó munkásokat 2 vagy 3 mű-
szakba. Az utaztatás biztosított. Teszt-
re jelentkezni lehet: Székesfehérvár, 
Ady E. u. 13. 06(22)319-029 nyilv.
sz: 4322-2/2004
4 és 55 év közötti hölgyek, urak, gye-
rekek valamint duci hölgy modellek je-
lentkezését várjuk reklámfi lm szerepek-
re, fotózásokra, szépségversenyekre 
stb. Jelentkezés és további információ 
www.mondecaste.hu oldalon!
Fuvarozó cég nemzetközi gépkocsive-
zetőket keres 24 t illetve 7,5 t tehergép-
kocsikra, uniós munkára! Jelentkezni 
önéletrajzzal a tgk.allas@gmail.com 
címen lehet! Érdeklődni a 06(70)295-
2855-ös számon!

V E G Y E S

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fogókat, 
satukat, menetfúrókat, menetvágókat, 
esztergakéseket stb. vásárolnék. 06 
(20)415-3873
Dunnákat, párnákat 6500 Ft/kg-ig és 
mindenféle régi hagyatékot vásárolok. 

06(20)358-6130
Tűzifa eladó! Kőris, juhar 12000 Ft/m3, 
tölgy, bükk, akác 13000 Ft/m3, házhoz 
szállítva. 06(30)261-1207
Keverőtárcsás mosógép, centrifuga, 
vezetékes gáztűzhely eladó. 06(70) 
506-8000
Tűzifa eladó! Kamiontételben kőris, 
juhar 18000 Ft/erdei m3, bükk, tölgy 
18000 Ft/tonna. 06(30)217-5575
Rossz hűtőt, mosógépet, gáztűzhelyet, 
bojlert, háztartási és kerti gépek vil-
lanymotorjait veszem, érte megyek.  
06(70)506-8000
Robi55-ös kapálógép kítűnő állapotban 
eladó. 06(30)356-3368
Mobil szerkezetű, 80 m²-es, modern, 
stabil ház eladó 795000 Ft-ért. 06 
(20)290-7091
Téliesített, 10 m²-es, mobil faház hoz-
záépített 6 m²-es tárolóval 179000 Ft-
ért, 19 m²-es mobil garázs 70000 Ft-ért 
és 85 m² Viacolor térkő ( bordó, hullám 
alakú, szegélykövekkel) csakis egyben, 
990 Ft/m² áron eladók. 06(20)290-
7091
Nyitott szerkezetű, 80 m²-es, pala-
tetős, kétszárnyas kapuval ellátott, 
bármire használható autóbeálló, raktár 
stb. 79000 Ft-ért eladó. 06(20)290-
7091

S Z O L G Á L T A T Á S

Redőny, reluxa 30-40%-os kedvez-
ménnyel. Amíg a készlet tart! 06(20) 
927-5400

Festés, mázolás, tapétázás reális áron, 
rövid határidővel! 06(30)287-2638

Kádfényezés garanciával! 06(20) 
926-2060 www.kadfenyezes.com
Költöztetés kedvező áron! 06(20) 
924-1102

Költöztetés. 06(20)341-8993
Költöztetés! 06(30)359-7853
Villanyszerelés! 06(20)802-0054
Vasalást vállalok Tatabánya és környé-
kén. 06(30)242-5322

Kineziológus rendel (pánikbetegség, 
szorongás, dyslexia, érzelmi stressz 
oldása). 06(20)357-7509
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 
szalagfüggöny, harmonikaajtók készí-
tése, javítása, nyílászárók utólagos 
szigetelése, passzítása, beállítása, zár-
cseréje, hőszivárgás mérése. 06(30) 
294-6022

Vízvezeték-szerelés, fürdőszoba átala-
kítás egyedi igények szerint. 06(30) 
296-0933
Könyvelés, adótanácsadás, SZJA be-
vallás. Tatabánya, Paletta lkp. 5. fsz. 5. 

06(20)933-6733 www.abaconto.hu

Kéményfelújítás.hu 06(30)510-2328
Paplankészítés, tolltisztítás! A tollat 
kitisztítva és új anginba töltve gyö-
nyörű paplant és párnát készítünk. Tát: 
06(33)444-952

Fűnyírás! 06(30)260-2928
Csempézés, járólapozás! 06(20) 
981-6214

Mesterember vállal homlokzat hőszige-
telést 1200 Ft/m2-es áron és egyéb kő-
műves munkákat. 06(30)214-9111

Szétnyílt falak, megsüllyedt alapok 
helyreállítása, vízes salétromos házak 
utólagos bontás nélküli szigetelése 
injektálással, garanciával!  www.vizes-
repedt-hazak-javitasa.hu 06(20) 
385-5251
Ház- és lakásfelújítás, kőművesmunka, 
festés, vízszerelés, burkolás, szige-
telés, villanyszerelés! 06(20)445-
9988

Bútorkészítés, lapszabászat, egyéb 
asztalosmunkák rövid határidővel. 

06(20)964-4212, 06(34)324-235 
Lami-forg Kft.
Számítógépek javítása olcsón! 06 
(70)317-5504
Villanyszerelés gyorsan, olcsón! 06 
(70)317-5504
HAJ-LAK fodrászat Sárberekben ismét 
megnyílt! Várom kedves régi és új ven-
dégeimet! Bejelentkezés: 06(20)520-
6196
Fűkaszálást vállalok. 06(30)301-
2478

Jósnő Tatabányán! 06(30)501-9788
Talpmasszázs Tatabányán, házhoz me-
gyek! 06(30)301-2478
Duguláselhárítás falbontás nélkül, 
0-24 h zsírtalanítás, csatornatisztítás 
géppel, hétvégén is garanciával. 06 
(70)233-0673

Kúttisztítást, kútmélyítést, fertőtlení-
tést, szivattyúzást és fakivágás válla-
lok, pl.: fenyő/dió. 06(30)691-8272
Fűnyírást, permetezést vállalok. 06 
(20)331-7427

Frissítő masszázs! 06(70)605-
3496
Varrógépszerviz! Háztartási- és ipari 
varrógépek javítása. Mobil: 06(70)565-
2922. Web: varrogepszerviz.net

Járólapozás, csempézés, kőműves-
munka. 06(30)224-5838
Régi, új tetők rakását, ereszcsatornák 
szerelését, tisztítását, lapostetők szi-
getelését vállajuk! 06(30)430-9623

O K T A T Á S

Matematikából  pótvizsgára felkészí-
tés, korrepetálás. 06(20)561-7342
Angol, francia BESZÉDCENTRIKUS 
nyelvoktatás! 06(30)600-1392
Német nyelvterületre készülő munka-
vállalóknak speciális nyelvtanfolyam 
indul. 06(70)270-2569
Fizika, matematika korrepetálás, vizs-
gára felkészítés. 06(70)318-3234

Ü D Ü L É S

Adrián apartman kiadó. 06(30)318-
1810
Balatonmáriafürdő-alsón, Bajcsy Zs. 
u.-ban 4 szobás nyaraló (2 tusoló, 2 
WC) jól felszerelt konyhával, zárt ud-
varral 18000 Ft/nap kiadó. Strand kb. 
400 m. 06(30)296-257
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