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Elektromos és benzinüzemű  
mezőgazdsági kisgép  

SZERVIZ
Vállaljuk minden típusú rotációs 

kapa, fűnyíró, láncfűrész, 
permetező, szivattyú stb. javítását.

LÁNCÉLEZÉS!
.

 

96100044

Győr, Kossuth L. u. 152.
Tel.: 96/527-896

www.totalelektronik.hu

98010019

GUMISZERELÉS, -ÉRTÉKESÍTÉS, FUTÓMŰBEÁLLÍTÁS 

9024 Győr, Kálvária út 38. Tel.: 96/447-000 • 20/391-6093
Nyitva: h.-p. 8-17, szo.: 8-12 h
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Best-Art
Konyha és Gardrób

Stúdió

ÉV ELEJI AKCIÓ!
Minden konyhára és gardróbra  

20% kedvezmény
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Tel.: 06-70/414-3844 • www.bestbutor.hu  
bestartbutor@gmail.com

98010053

Győr, Földes G. u. 2/b 
30/991-8363

PANELKONYHÁK 
BEMUTATÓTERME
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A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

GRÓSZ PANELKONYHA
www.panelkonyha.hu

ÉV ELEJI  

AKCIÓ!
2018. február 28-ig

98020002

Varrógép Szaküzlet
Szerviz és Hobby Bolt

Győr, Teleki L. u. 55. • Tel.: +36-96/337-196, +36-20/916-2720 
Nyitvatartás: hétfő-péntek 8:30-16:30-ig, szombat 8:30-12:30-ig!

MINDEN ESZKÖZ,

AMI A VARRÁSHOZ ÉS

KÉZIMUNKÁHOZ KELL!

98020058
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JAGUAR 055 D OVERLOCK
• 3-4 szálas microlock
• teljesen kinyitható  
 első burkolat
• erős motor

OLLÓK /FISKARS, PREMAX ÉS EGYÉB OLLÓK/ AUTOMATA MÉRŐSZALAGOK

AMANN

240 Ft/db
azonos színekből 10 db 200 Ft/db

• 1000 m
• Ipari minőségű, gépi cérna
• Háztartási kiszerelésben

86.900 Ft

680 Ft-tól
1050 Ft-tól

GYŐR PLÁZA, A MOZI MELLETT 

Minden méretben, minden korosztálynak!
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t!Lecsúsztak az árak!

SZEZONVÁLTÁS!
Minden kabát:  

9990 Ft
Egységárak:  

2980 Ft,  
3980 Ft,  
4980 Ft.

DIVAT

Az üzletben gyógyászati turi is működik!

98020069

Gyógyászati segédeszközök forgalmazása

Gyógyászati segédeszköz  
szaküzlet nyílt: 

Győr, Kodály Z. u 2/D

Vérnyomásmérők akcióban!
További üzletünk: Győr, Vaspári Pál u. 2-4.  
(Kórház bejáratával szemben) • 06-20/981-6634

Csomagolássérült gyógyászati termékek,
minőségi bőrcipők beszerzési ár alatt,  
a készlet erejéig!
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Érdekel a reklámszakma, de nem  
tudod hogyan kezdj neki?
Tanultál marketinget, szeretnél vele 
foglalkozni, de nincs gyakorlatod?
Magyarországon, és nem multinál 
szeretnél dolgozni?
Gyere hozzánk! Szerezz gyakorlatot, 
tapasztalatot!
Az Arrabonamédia Győrben online és offline média 
üzemeltetésével foglalkozik. Kiadói tevékenységébe 
tartozik az országos  Szuperinfó laphálózat tagjaként 
1998 óta működő, hetente megjelenő Győri Szuper-
infó újság kiadása, egyéb havi, negyedéves újságok 
megjelentetése, online területen a  www.infogyor.hu 
oldal üzemeltetése.

Csapatunk bővítésére, 

ÉrTÉkeSíTÉSi  aSSziSzTenS pozícióra, 
1 fõ munkatársat keresünk.

Amennyiben az alábbi jellemzés alapján magadra 
ismersz jelentkezz:
•  Tevékeny embernek tartanak.
•  Tudok és szeretek is embereket meghallgatni,  
 új embereket megismerni. 
•  Szívesen tanulok új dolgokat, és használom is  
 a tanultakat. 
•  Tudom, mire vagyok képes, hiszen munkám,  
 tanulásom, sportolásom során már bizonyítottam.  
•  Csak olyan munkát vállalok el, amit szívesen  
 végzek, élvezem, amit csinálok.  
•  Szeretem, ha a fizetésem tükrözi a munkám  
 minőségét, mennyiségét. 

Feladatok:
• Az értékesítő munkatársak munkájának  
 a segítése, szervezése.
• Hirdetési kreatívok elkészítése.
• Az ügyfelek kampányeredményeinek követése.
• Online (Facebook és Adwords) kampányok  
 lebonyolítása az Arrabonamédia és igény szerint  
 a cég ügyfelei részére.
• Potenciális ügyfélkör feltérképezése, lista építése.
• Kapcsolattartás.
• CRM-rendszer használata.
• Képzéseken való részvétel.

Biztosítunk:
•  Kulturált, családias munkakörnyezetet 
•  Képzéseket, felkészítést a fenti feladatok hatékony  
 elvégzésére  
•  Versenyképes termékeket  
•  Alapfizetést + eredményorientált prémiumot 

Szakmai és karrierfejlődési lehetőség: értékesítő, 
termékmanager pozíciók betöltése.
 Jelentkezésedet fényképes önéletrajzzal  
az info@arrabonamedia.hu címre várjuk!

A Famulus Hotel udvarában lévő bútorboltunk  
átköltözött a Dunacenterben lévő áruházunkba!

KIBŐVÍTETT AJÁNLATTAL TOVÁBBRA IS VÁRJUK ÖNT!

98020057

Győr, Csipkegyári u. 11 (Duna Center) • Nyitva: h.-szo. 9-19 h • Tel.: +36-70/674-4052

A fotók illusztrációk, az akció a készlet erejéig érvényes.

w
w

w
.ronikbutor.hu

ÁGYKERET AKCIÓ!

114.800 Ft-tól

71.400 Ft-tól

71.400 Ft-tól

Nord ágykeret  
ágyneműtartóval, ágyráccsal 
fekvőfelület: 160x200 cm

Atlantis ágykeret 
ágyneműtartóval 
fekvőfelület: 160x200 cm

Alfonz ágykeret
ágyráccsal 
fekvőfelület: 160x200 cm

Natália ágykeret 
ágyráccsal 
fekvőfelület: 160x200 cm

63.100 Ft-tól

Edyta gardrób
200x210x60 cm

79.900 Ft

A HÓNAP AJÁNLATA:

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Győrben
február 17-én.

98020063 Elfelejtkeztél a Valentin-napról?
A kedvesed mindezt nem nézte jó szemmel? 

Most kiengesztelheted!
Vár rátok az újonnan nyílt, rózsaszín felhőkkel 
körülvett Szívek szállodája Szeretlek hegyen!

3 nap/2 éjszaka csak 15.000 Ft
Foglalás, információ:  

Valentin Bálint – 96-30/333-55555

GyErtEk éS SzAkAdjAtok El A VAlóSáGtól!



32018. február 16.

98020076

Zafír  Bútor
www.zafirbutor.hu

9028 Győr, Külső-Veszprémi út 10-12.
Tel.: +36/96 200 400

FENYŐ ÁGY 
ágyneműtartós, gázrúgós 

nyitású
  90x200 cm 74.200 Ft
140x200 cm 99.900 Ft
160x200 cm 105.700 Ft
180x200 cm 110.000 Ft

4+4 FIÓKOS 
KOMÓD

80x106x45 cm 58.500 Ft

98020066

FENYŐBÚTOROK, NYERŐ ÁRAK!

98020074

utána• Bejárati és beltéri ajtók felújítása
akár 1 nap alatt, 24 féle színben!
(Teliből üvegeset, üvegesből telit.)

• Régi faablakok javítása,
korszerűsítése (Passzítás, javítás, 
hőszigetelés, speciális gumibemarás, 
hangszigetelés.)

• Műanyag ablakok felújítása,
korszerűsítése.

• SOFA típusú ablakok 
szervizelése, beállítása,
hőszigetelt üveg cseréje.

Nem kell többé az ajtókat festeni!

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁS 
GARANCIÁVAL!

Nem kell többéaz ajtókatfesteni!

Lúg és saválló 

PVC bevonat!Lúg és saválló 

PVC bevonat!

Fehér János
Európa Nr. 1 renoválója

                előtte

06-30/651-3945 
97050467

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Győr, Árpád út 75.
+36-70/388-0598
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu
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játék
E heti újságunkban megjelent egyik hirdetés 

kis csapatunk fantáziájának szüleménye.  
Keressék meg, és küldjék be a hirdetésben  

szereplő elérhetőséget! 

álhirdetés

Megfejtését küldje be 2018.02.21-én 14 óráig szerkesztőségünk címére levélben  
(9027 Győr, Tátika u. 1.)  vagy e-mailben (gyor.rejtveny@szuperinfo.hu)! 

vagy e-mailben (gyor.rejtveny@szuperinfo.hu címre).

A helyes megfejtést beküldők között 5.000 Ft értékű  
darts havi bérletet sorsolunk ki  

a Club Aréna Sportközpont felajánlásából.

A múlt heti játék nyertese: Dr. Gubicza László (Győr)

A nyeremények a sorsolástól számított 1 hónapig vehetők át szerkesztőségünkben,  
átvétel hiányában újrasorsolásra kerülnek.www.arrabonamedia.hu
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EXKLUZÍV MINŐSÉGŰ
MATRACOK, ÁGYAK, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL

GYÁRI ÁRON!!!

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 12-16.30 óráig 

Telefon: 70/452-7559
www.facebook.com/NordicFactoryOutlet

GYŐRSZENTIVÁN,  
DÓZSA MAJOR

Komplett b
oxspri

ng ágy
ak fejv

éggel,
 

matracc
al, már 99.900,- Ft-tól!

98010036

98010036

TERMELŐI BOROK
SOPRONI

Kékfrankos 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Merlot 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Zöld veltelini 800 Ft/2 l 400 Ft/l
Chardonnay - Irsai 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Kékfrankos rosé 850 Ft/2 l 425 Ft/l

97110057

Győr, Rónay J. u. 13. • Tel.: 20/974-0185 • Nyitva: h.-p. 9-17, szo. 9-12 h

ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT 
keresek német ügyfeleim részére

Győrben és környékén.
 Lux Cecília  

ingatlanközvetítő
06-70/601-1010

 www.landhausungarn.com 97
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REDÕNY-AKCIÓK
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, 
napellenzõk, harmonikaajtók, 

szúnyoghálók szerelése, javítása.
Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/994-2258.

96090005

Győr-Nádorváros klasszikus részén 
89 nm-es, három és fél szobás, erké-
lyes, társasházi lakás zárt udvari gép-
kocsibeállóval eladó. Ár: 22,5 M Ft. 
Érd.: 06-70/977-7830.
Győr-Révfalu városrészben épülő, 
minimál megjelenésű, négylakásos 
társasházban, emeltszintű fűtéskész 
lakások 2018 év végi átadással leköt-
hetők. Érd.: 06-70/399-8262.
Győrzámolyon, szinte új családi ház 
tágas szobákkal, nagy, fedett terasz-
szal, dupla garázzsal, parkosított 
kerttel 43,8 M Ft-ért eladó. Érd.:  
06-70/372-0105.
Győrben, a Pacsirta-lakóparkban el-
adóak új építésű, földszinti és 1. emele-
ti, 48-64 nm-es lakások 2018 júniusi át-
adással. Ár (fűtéskész): 15,9- 20,9 M Ft. 
Érd.: h.-p. 06-70/977-7838.
Győr-Vizivárosban eladó egy  
41 nm-es, új építésű téglalakás 44 nm-
es kertkapcsolattal. Magánszemélytől 
eladó, de csakis kézpénzes vevőnek. 
Ár: 16,7 M Ft. Érd.: 06-70/669-5341.

98020064

Apró
ELADÓ INGATLAN

Győri, önkormányzati, lakásbérleti jogot 
vennék! 0630/539-4925.
Győr-Kisbácsán 362 nm-es építési telek 
30%-os beépíthetőséggel, víz-, villany 
bekötéssel eladó. Ár: 8,99 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.
Győrújbarát, 400 nm-es telken, 2011-
ben épült új, 92 nm-es, nappali és 3 
szobás, teraszos ikerház rész, garázs-
zsal, kandallóval, eladó.  Ár: 36,9 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.
Győrszentiván, 931 nm saroktelken két 
szinten 135 nm lakóterű, nappali és 4 
szobás, 2 fürdős ikerház, garázzsal, 
fedett terasszal és tetőterasszal, 2018 
végi fűtéskész átadással leköthető.  
Ár: 34,8 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Gyirmóton 930 nm-es telken 140 
nm-es, alápincézett családi ház garázs-
zsal, ásott kúttal, különbejáratú, tető-
téri lakással eladó. Ár: 39,5 M Ft.  
Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Ménfőcsanak, 703 nm-es építési 
telek 30%-os beépíthetőséggel eladó. 
A közművesítés folyamatban, amit a 
vételár tartalmaz. Ár: 13,8 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.
Győr-Szabadhegyen 560 nm tel-
ken 90 nm-es családi ház a hozzá-
épült br. 100 nm-es, fedett terasz-
szal rendelkező MELEGKONYHÁS 
ÉTTEREMMEL eladó. Ár: 42 M Ft.  
Tel.: 0620/428-4477.
Győrújbarát hegyen 1.500 nm-es tel-
ken, br. 70 nm-es tégla hétvégi ház 
cserépkályhával, udvari medencével, 
vízzel, villannyal eladó. Ár: 9,5 M Ft.  
Tel.: 0620/428-4477.
Győrújbaráton 803 nm-es, összköz-
műves építési telek, 150 nm-es csa-
ládi ház jogerős terveivel, szerelőbe-
tonig kész alappal eladó. Ár: 9 M Ft.  
Tel.: 0620/428-4477.
Győrújbaráton 850 nm-es, 44 m utca-
fronti szélességű, 50 %-ban beépít-

hető, üzleti célokra is alkalmas építé-
si telek eladó. Közművek az utcán, a 
telek előtt találhatók. Ár: 8,7 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.
Győrújbaráton I. emeleti, jó állapotú tár-
sasházi lakás, bruttó 122 nm-es, nappali 
és 3 szobás, konyha-étkezős, háztartási 
helyiséggel, parkolóval, telek- és pince 
használattal eladó. Ár: 19,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.
Győrszentivánon 2.480 nm-es rende-
zett telken,180 nm lakóterű, nappa-
li és 4 szobás, 2 fürdős, tetőtér beépí-
téses, klimatizált családi ház, 60 nm-
es, pincével, 2 garázzsal, kerti tóval, 
sok extrával eladó. Ár: 57 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépe-
ket. 0670/602-6229.

Saját részre vásárolok festményt, por-
celánt, mindennemű régiséget, teljes 
hagyatékot. 0630/458-7765.

KÖNYVEKET, porcelánokat, festménye-
ket, bútorokat, órákat, dísztárgyakat, 
komplett hagyatékot VÁSÁROLOK. 
0620/415-3873.
Bontásból származó vegyes kemény-
fa felvágva eladó Győrben, 3.300/q. 
0670/905-3020.
Régi antik bútorokat, hagyatékot/dísz-
tárgyakat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat (Herendi/Zsolnay) vásárolok. 
Tel.: 0630/849-4786.
Felnőtt nadrágpelenkák, más gyógy-
ászati segédeszközök, Komfort gáz-

tűzhely eladók. 0630/302-6149.
Michelin 185/70x14 téligumi-garnitú-
ra felnivel, új Hajdú gázboyler eladók. 
Tel.: 0630/302-6149.
Hajdú használt keverőtárcsás mosó-
gép, centrifuga, Hajdú gázboyler újon-
nan eladók. 0630/302-6149.
Vásárolok könyveket, hagyatékot, 

festményt, porcelánt, bizsut, órákat. 
0620/556-7141.
Elektroszmog elleni derékalj, védőhálós, 
biokerámiás, újonnan eladó. 50.000 Ft. 
0670/293-2533.
Biokerámiás (alváshoz) takaró új, bon-
tatlan állapotban eladó. 30.000 Ft. 
0670/293-2533. 

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók stb. ked-
vezménnyel, garanciával, 10 napos 
szállítási határidővel helyi szakember-
től. Kérjen ingyenes árajánlatot! Érd.: 
0630/235-0927, Horváth Attila.
Épületek elbontása szakszerűen, ver-
senyképes áron, törmelék elszállítással! 
Anyagot beszámítok! 0670/905-3020.
Nyílászárók passzítása, szigetelé-
se, redőnyök, szúnyoghálók, árnyé-
kolók készítése, javítása. Penész-
mentesítés. 0630/294-6022,  
www.peneszeltavolitasa.hu.
Kádfényezés beépített állapot-
ban, garanciával! 0620/9262-060,  
www.kadfenyezes.com.
Háztartásigép-javítás, klímatelepí-
tés, -forgalmazás. Mosógép, moso-
gatógép, hűtő javítás. 0670/311-3387, 
0696/421-517.
Dugulás elhárítás falbontás nélkül 0-24-
ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, 
garanciával. 0670/233-0673.
Fakivágást, veszélyesfa-kivágást válla-
lunk, zöldhulladék elszállítását, rakodá-
sát megoldjuk. 0670/905-3020.
Szobafestést, mázolást vállalok, rövid 
határidővel, ingyenes árajánlattal. Tel.: 
0630/427-6014.
Fakivágás, gyökérkivétel, sövényvá-
gás, fametszés, koronaalakítás, faül-
tetés, bozótirtás! 0696/826-322, 
0630/403-6810.
Nulla forint villanyszámla! Napelem 
szinte ingyen! Részletekért hívjon: 
0620/334-9341.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
0670/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011).
Aranykalászos gazda tanfolyam 
Győrben. Érd.: 0630/310-8934. (E: 
00846/2014/A 016).

VEGYES/RÉGISÉG
Régi bútorokat, festményeket, porcelá-
nokat, órákat, könyveket, ékszereket, 
hagyatékot vásárolok! Németh Csaba 
0620/937-9671.
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A D-vitamin vagy más néven a kalciferol 
zsíroldékony vitamin. Kétfajta D-vitamin léte-
zik, egyik a D3, amely napfény hatására keletkezik 
a szervezetünkben. A másik a D2, amelyet táplálék 
formájában juttatunk szervezetünkbe, s ott alakul át 
D3 vitaminná.  Legfontosabb feladata a vérben lévő 
kalcium- és foszforszint megfelelő szinten tartása,  
de a kalcium felszívódásában, illetve az erős cson-
tozat kialakításában/ fenntartásában is rendkívül 
fontos szerepet játszik. Legújabb kutatások szerint 
emellett véd a csontritkulástól, a magas vérnyo-
mástól, a ráktól és számos autoimmun betegségtől.

Az egészséges felnőttek D-vitamin-szükségletét 
fedezi az, ha elég időt töltünk a szabadban. Már na-
pi 10-15 perces napozás is nagymértékben hozzájá-
rul a vitaminhiány megelőzéséhez. Táplálkozásunk 
során is juttatunk D-vitamint a szervezetünkbe, de 
csak minimális mennyiséget. Miben van D-vita-
min? Például halban, halmájolajban, csirkemájban, 

margarinban, tojásban vagy tejben. Zöldségben, gyü-
mölcsben nem található meg, mert zsírban képződő 
vitaminról van szó.

Általános napi szükségletünk gyermekkorban 10 
mikrogramm (400 NE) , felnőtteknek napi 25-50 
mikrogramm (1000-2000 NE) fogyasztása javasolt. 
A túladagolás veszélye csak nagy mennyiségű, mes-
terséges bevitelnél áll fenn. Túladagolásra utaló jel 
lehet a fejfájás, székrekedés, hasmenés, a csontok 
gyengülése, viszketés, idegesség, a vesék károsodása.

Ezért fontos, hogy amennyiben multivitamint is 
szedünk, a megfelelő D-vitamin adag meghatározá-
sához kérjük ki gyógyszerész vagy orvos tanácsát!

A lényeg: használjuk a természetes forrá-
sokat (napfény, D-vitaminban dús ételek), de 
számos D-vitamint tartalmazó készítmény 
is rendelkezésünkre áll, amellyel pl. télen 
pótolhatjuk a hiányt.

D-vitamin: a nélkülözhetetlen FEBRUÁRI
AKCIÓ!

További akciós termékeinket keresse gyógyszertárunkban!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el  a (beteg)tájékoztatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Adyvárosi Gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 51.
Nyitva: h.-p. 700 -2000, szo.: 800 -1400

Telefon: 96/424-066
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Magas hatóanyag-tartalmú – 3000 NE  – D - vitamin 
az immunrendszerért, a csontozatért, a fogazatért 
és az izmokért. Speciális – gyógyászati célra szánt 
– tápszer.

Novo C plus® liposzómális  
C-vitamin lágykapszula 60 db

Ocuvite® lutein forte  
tabletta 30 db

Béres Vita-D3 Forte  
3000 NE tabletta 60 db

Komplex összetétel luteinnel, antioxi-
dánsokkal és cinkkel. A cink hozzájárul 
a normál látás fenntartásához. Étrend-
kiegészítő készítmény*.

A C-vitamint liposzómális formában tartalmazza, 
mely lehetővé teszi a C-vitamin kiváló hatékony-

ságú felszívódását és hasznosulását  
a szervezetben. Étrend-kiegészítő készítmény*.

* Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

AKCIÓS ÁR:

3.435 Ft
57,3  Ft/db

96,5 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

2.895 Ft

24,3  Ft/db

AKCIÓS ÁR:

1.455 Ft

98020075

28010006

Győr, Puskás Tivadar u 8. (volt Szerszámgépgyár területén) 
Nyitva tartás: h.-p. 8:30 -18–ig. szo. 8-14-ig, vas.: 9-12 óráig.  

Tel.: 96/550-397 www.axelbutor.hu

Engedéllyel rendelkező személy hul-
lajtott szarvasagancsot (gímet/dámot/
őzet) vásárol legmagasabb áron. Tel.: 
0670/388-1389.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: 0670/669-7777.
Használt autóját, tehergépkocsiját 
készpénzért megveszem. Üzemkép-
telen, papír nélkül is lehet. Ha kell, 
házhoz megyek. 0620/910-9361, 
0620/280-9747.

ÁLLÁST KÍNÁL
Reklámújság terjesztésére munka-
társat keresünk Pannonhalmára. 
0670/220-7477.
Női betanított dolgozókat keresünk győ-
ri műanyagipari munkahelyünkre folya-
matos műszakba, utazást biztosítunk. 
0670/882-5348.
CNC forgácsolókat betanított munkára 
és gépkezelőket keresünk kiemelt bére-
zéssel, béren felüli juttatással! szakmun-
ka01@gmail.com, 0670/633-0463.
CO2 hegesztők és szerkezetla-
katosok, lakatosok jelentkezé-
sét várjuk hosszú távú munká-
ra kiemelt bérezéssel. Bejárás biz-
tosított! szakmunka01@gmail.com,  
0670/633-0463.
Győrbe keresünk fémiparban jártas 
segédmunkásokat, autószerelőket, vil-
lamosmérnököt, villanyszerelőt, szer-
számkészítő lakatost, géplakatost, tar-
gonca vezetőt és CNC forgácsolókat. 
Tel.: 0620/440-8355.
Betanított munkásokat keresünk 
jánossomorjai munkahelyre Győr és 
vonzáskörzetében. 1.000 Ft-os nettó 
órabér. 0670/774-5274, 0670/605-1062.
Betanított munkásokat keresünk Győr-
be, fröccsöntő üzembe kiemelt bérezés-
sel. 0670/774-5274, 0670/605-1062.
Ausztriába határközelbe táncos lányokat 
felveszünk 18 éves kortól. 0630/534-
4699, 0043/664-2366335. 
Cégcsoportunk keres hosszú távú 
munkára szakembereket a követke-
ző munkakörökben Ausztria területé-
re (Voralberg): ipari fényező (Airless), 
víz-gáz-fűtés-szaniter szerelő, légtech-
nikai szerelő, hidegburkoló, villanysze-
relő, autószerelő, karosszérialakatos, 
CNC gépszerelő, asztalos, nyílászáró 

beépítő. NÉMET NYELV SZÜKSÉ-
GES (előny autó+jogosítvány), kollek-
tív osztrák szerződéssel, bérezés oszt-
rák alkalmazottként. Jelentkezésüket 
e-mailen várjuk office@examont.eu, 
tel.sz.: +4369913771999.
Cégcsoportunk németországba (Ros-
tock LIEBHERR) gyakorlott, érvé-
nyes minősítéssel rendelkező (pozíci-
ók: PF, PC, PD) MAG (CO2) hegesz-
tőket keres, ipari daruk gyártásához 
(próbamunka a helyszínen). NÉMET 
NYELV SZÜKSÉGES, kollektív német 
szerződéssel, bérezés német alkalma-
zottként. Jelentkezésüket e-mailen 
várjuk office@examont.eu, tel.sz.: 
+4369913771999.
Sofőrt keresünk nemzetközi pony-
vás nyerges szerelvényre. Jelentke-
zés: Triberg Kft. Mosonmagyaróvár, 
0620/322-5774; job@triberg.hu.
CNC gépkezelőket, szerszámkészí-
tőket, forgácsolókat, üzemeltető vil-
lanyszerelőket, minőségellenőröket 
keresünk győri munkahelyre (nettó 
1.500-1.700 Ft óradíj). Győriek előny-
ben. 0670/604-1265, 0670/941-0994,  
munka15@index.hu.

Hirdetésfelvétel:
96/310-991
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A Federal-Mogul Powertrain minőségi termékek, megbízható márkák és kreatív megol-
dások legszélesebb skáláját nyújtja a gépjárműiparnak és más iparágaknak. Az amerikai 
Federal-Mogul Powertrain Kunszigeten található két leányvállalatának fő profilja a gumi  
és gumi-fém tömítések, valamint védőtextíliák, textilcsövek előállítása. Műszaki megoldása-
inkat olyan iparágakban hasznosítják, ahol fontos a hatékony üzemanyag-felhasználás, az 
emisszió csökkentése, valamint a biztonság és teljesítmény növelése.

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem | Cafeteria rendszer | Bónuszrendszer | Ingyenes buszjárat (Győr, 
Pápa, Bősárkány, Szlovákia - Ekecs irányából) | Útiköltség-térítés | Vállalati élet-, baleset-, 
és betegbiztosítás | Külföldi karrierlehetőség | Stabil, hosszú távú munkalehetőség | Szak-
mai lehetőség | Barátságos légkör | Tiszta, rendezett munkakörnyezet, minőségi munka-
eszközök biztosítása | Ingyenes sportolási lehetőség | Kedvezményes vállalati flottacsomag  
| Vállalati rendezvények

Nyitott pozíciók:
• Gépkezelő

• Készregyártó

• Gépbeállító

• Mérnöki lehetőségek

• Gyakornoki lehetőségek

Érdeklődni a 96/552-656-os telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat  
a kunsziget.job@federalmogul.com e-mail elérhetőségre várjuk!

Tesztírási és interjúlehetőség minden csütörtökön 9 órakor,  
az alábbi címen: 9184 Kunsziget, Fő út 51.

Téged is várunk a csapatunkba!

28010005

98020022

A Nagyi titka lisztek gyártója, a Goodmills Magyarország  
Malomipari Kft. csornai üzemébe keresünk 4-6 órás munkaidőben

ADMINISZTRÁTOR MUNKATÁRSAT
Megváltozott munkaképességűek és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Az új munkatárs feladatai:
•  Rendelések rögzítése, kapcsolattartás partnerekkel és 

társosztályokkal
• Számlázási feladatok és pénztárkezelés
•  Fuvarszervezés és készletkezelés, valamint ezek  

adminisztrációja
Amit várunk a pályázótól:
• Középfokú végzettség
• Adminisztrációs területen szerzett tapasztalat
•  MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete  

(Word, Excel, Outlook)
•  Jó kommunikációs készség szóban és írásban, precíz,  

pontos munkavégzés
Előnyt jelent:
• Német, vagy angol nyelvtudás
• SAP ismeret
• Fuvarszervezési vagy készletkezelési tapasztalat
Ajánlat az új munkatársunk számára:
• Versenyképes bér, cafeteria
• 13. havi bér
• Egészségügyi szolgáltatás
Jelentkezés módja, önéletrajzzal a job@salio.hu e-mail címre.

98020073
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A németországi székhelyű SICK cégcsoport több mint 50 leányvállalatával és 7.400  
dolgozójával világszinten piacvezető szerepet tölt be az intelligens szenzorgyártás területén. 
A Győrtől 18 kilométerre található kunszigeti telephelyünkön több mint 20 éve állítunk elő 
szenzorokat, mára évi 70 millió EUR értékben, 400 főt foglalkoztatva. Dinamikusan bővülő 
csapatunkba új munkatársat keresünk az alábbi pozícióra: 

SMD gépkezelő
SMD gépkezelő feladatai: 

• SMD berendezések folyamatos üzemeltetése és karbantartása
• A gyártás zavartalan működésének biztosítása
• Gyártásközi ellenőrzések végrehajtása

Elvárásaink:
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
• Orvosi alkalmasság
• Három műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• SICK Kft.-vel kötött határozatlan idejű munkaszerződés
• Próbaidő letelte után azonnali béremelés
• Próbaidő után mozgóbér
• Éjszakai műszakpótlék 50%
• 13. havi fizetés sikeres üzleti év esetén
• Új! Cégünk a műszakos munkarendhez igazodva ingyenes munkahelyi buszjáratot 

indít Mecsér, Gyulamajor, Győrladamér, Győrzámoly, Dunaszeg és Dunaszentpál 
településekről

• Műszakos munkarendhez igazodó ingyenes munkahelyi buszjárat Győr, Börcs, 
Abda, Öttevény, Bősárkány, Rábcakapi, Tárnokréti, Lébény, Mosonszentmiklós 
településekről is

• Távolsági bérlet térítése 100%-ban
• Személygépkocsival történő bejárás támogatása
• Törzsgárda jutalom
• Kulturált, tiszta munkakörnyezet
• Vállalati rendezvények, ünnepségek: családi nap, Mikulás ünnepség gyerekeknek, 

karácsonyi vacsora
Jelentkezés:

Jelentkezni önéletrajzzal vagy a portán átvehető SICK-es jelentkezési lappal lehet.
SICK Fejlesztő, Termelő és Kereskedelmi Kft. • 9184 Kunsziget, Fő út 49. 

Tel.: +36 96 582 610  • Tel.: +36 96 582 764 • Kapcsolattartó: Izsóné Bekő Bernadett
E-mail: munka@sick.hu
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A németországi székhelyű SICK cégcsoport több mint 50 leányvállalatával és 7.400  
dolgozójával világszinten piacvezető szerepet tölt be az intelligens szenzorgyártás területén. 
A SICK magyarországi termelő leányvállalata a SICK Kft. 100%-os német tulajdonban van. 
A Győrtől 18 kilométerre található kunszigeti telephelyünkön több mint 20 éve állítunk elő 
szenzorokat, mára évi 70 millió EUR értékben, 400 főt foglalkoztatva. Dinamikusan bővülő 
csapatunkba új munkatársat keresünk az alábbi pozícióra: 

elektronikai szerelő / operátor
Elektronikai szerelő / operátor feladatai: 

• Elektronikai termékek szerelése, tesztelése, csomagolása
• Gyártásközi ellenőrzések végrehajtása

Elvárásaink:
• Általános iskolai végzettség 
• Sikeres alkalmassági teszt 
• Orvosi alkalmasság
• Két vagy három műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• SICK Kft.-vel kötött, határozatlan idejű munkaszerződés
• Órabér bruttó 970 Ft/óra
• Próbaidő után 10%-os mozgóbér
• Éjszakai műszakpótlék 50%
• 13. havi fizetés sikeres üzleti év esetén
• Új! Cégünk a műszakos munkarendhez igazodva ingyenes munkahelyi buszjáratot 

indít Mecsér, Gyulamajor, Győrladamér, Győrzámoly, Dunaszeg és Dunaszentpál 
településekről

• Műszakos munkarendhez igazodó ingyenes munkahelyi buszjárat Győr, Börcs, 
Abda, Öttevény, Bősárkány, Rábcakapi, Tárnokréti, Lébény, Mosonszentmiklós 
településekről is

• Távolsági bérlet térítése 100%-ban
• Személygépkocsival történő bejárás támogatása
• Törzsgárda jutalom
• Kulturált, tiszta munkakörnyezet
• Vállalati rendezvények, ünnepségek: családi nap, Mikulás ünnepség gyerekeknek, 

karácsonyi vacsora
Jelentkezés:  
Alkalmassági tesztre jelentkezni önéletrajzzal vagy a portán átvehető SICK-es 
jelentkezési lappal lehet.

SICK Fejlesztő, Termelő és Kereskedelmi Kft. • 9184 Kunsziget, Fő út 49. 
Tel.: +36 96 582 610  • Tel.: +36 96 582 764 • Kapcsolattartó: Izsóné Bekő Bernadett

E-mail: munka@sick.hu
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BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT és PÁLYAKEZDŐKET keres 
TARGONCAVEZETŐI TANFOLYAM indításához

 azonnali kezdéssel
Az álláshoz és a tanfolyamhoz tartozó 
elvárások:
•  Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Tanulmányi szerződés megkötése
• Erkölcsi bizonyítvány
• 

 Terhelhetőség, pontos, precíz munkavég-
zés és megbízhatóság

• Jó problémamegoldó képesség
•  Előny: logisztikai szolgáltatónál szerzett 

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erősödő innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetőség
• Határozatlan idejű munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• 

 Munkába járás támogatása vidéki 
munkavállalóknak 93%-ban térítve

• Teljesítmény utáni prémium /15%/
• Cafeteria már próbaidő alatt is
•  Munkaidő alatti OKJ-s tanfolyam 

elvégzése
•  Három típusra történő jogosítvány 

megszerzése

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlődő, fiatalos
szervezethez, ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél! 

Munkavégzés helye: Győr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Hölgyek jelentkezését is 
várjuk a tanfolyamra!

Jelentkezéseket a következő telefonszámon 96/900-169 
illetve a palyazat@imperial-international.com

e-mail címre várjuk!

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval
rendelkező IMPERIAL Logistics Kft. Győr legnagyobb logisztikai

központjában, a megnövekedett feladatok, 
újabb projektek minőségi kiszolgálása érdekében

97120066

BIZTONSÁGI FELÜGYELŐT 
KERESÜNK

a Győr-Moson-Sopron Megyei  
Büntetés-végrehajtási Intézetbe. 

Minimum bruttó 228.000 Ft,  
cafeteria és utazási támogatás. 

Jelentkezés: 06-96/312-566, halmai.tamas@bv.gov.hu

98020054

Győr
kiadja: a Pention kft. 

Megjelenik 60.000 példányban 
Győrben és környékén.

Hirdetésfelvétel:
9027 Győr, Tátika u. 1. 

tel.: 96/310-991
Felelős vezető: Battyányi Csaba

Lapzárta: kedd 14 óra
terjeszti: S-Vária Média Kft. Győr-

Moson-sopron megyei Békéltető testület
9021 Győr, Szent István u. 10/a 

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

I M P r e s s z U M
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KERSNER BÚTOR OUTLET

ETO-Park, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. • Tel.: +36-20/322-0626, +36-20/955-5351
Nyitva: h.-p. 10-19 h, szo.-v. 9-15 h • www.kersner.hu

Bútoraink az üzletből azonnal elszállíthatók!

2018.02.23-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

VÁRJUK ÖNÖKET  
AZ ETO-PARK  1. EMELETÉN 

HATALMAS AKCIÓKKAL!
189.900 Ft helyett 64.900 Ft429.900 Ft helyett 179.900 Ft

Monte sarok

Alisson sarok 
ágyazható, textilbőr

Spectacle sarok
ágyazható

Arte 3-3-1

264.900 Ft helyett 119.900 Ft 309.900 Ft helyett 129.900 Ft149.900 Ft helyett  69.900 Ft

224.900 Ft helyett  89.900 Ft

Arriba sarok
ágyazható

Papenburg sarok
ágyazható

249.900 Ft helyett 119.900 Ft
Seatle Big

329.900 Ft helyett 149.900 Ft

Lux Big Sofa
ágyazható

284.900 Ft helyett 159.900 Ft

Alisson sarok

149.900 Ft helyett 69.900 Ft

Fano sarok

98020068

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

TUTI BÚTORBOLT
98020067

Győr, Déry Tibor u. 1. • Tel.: 96/525-265, 20/256-2826  
Nyitva tartás: h.-p. 9-18, szo. 9-13 h

Tuti Bútorbolt
www.tutibutor.hu

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
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Tolóajtós gardróbJabba sor

SZEKRÉNYSOROK: 89.000 Ft  77.900 Ft-tól

Denver kanapéRoland kanapéKira kanapé

KANAPÉK: 45.500 Ft-tól
MDF konyha Étkező ElőszobafalNova 3-as 

tálaló

KONYHA, TÁLALÓ ÉS  ÉTKEZŐ AKCIÓBAN!

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

JELMEZ VÁSÁR!
FARSANGI

NYÁRI PÓLÓK, FÜRDŐRUHÁK

JANUÁR 13-TÓL

A KÉSZLET EREJÉIG

MÁRCIUS 03-TÓL

NYITÁSI AKCIÓ!

MINDEN
HASZNÁLT TERMÉK

-70%

FEBR. 27-TÓL

KIÁRUSÍTÁS!
SZEZON VÉGI

-70%

TELJES ÁRUCSERE

NOVEMBER 10.
PÉNTEK, 9 ÓRA
TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL!

MINDEN
HASZNÁLT
TERMÉK

HALÁSZ- ÉS RÖVIDNADRÁGOK

NYITÁS:

TÉLI ÁRUCSERE!

590 FT
/DB

NYITÁS:

NOV. 10.PÉNTEK
9 ÓRA

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

TÉLI ÁRUCSERE!

NŐI HOSSZÚ
UJJÚ FELSŐ

CSAK

SZEZONVÉGI
AKCIÓK!

FEBRUÁR 16-TÓL

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

A KÉSZLET EREJÉIG

-50%FÉRFI KÖTÖTT
PULÓVER

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

FARSANGI JELMEZ VÁSÁR!
JANUÁR 26-TÓL

FELNŐTT ÉS GYEREK
JELMEZEK, KIEGÉSZÍTŐK
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JAN. 26-TÓL A FELTŰNTETETT ÁRBÓL!

98020060

TETŐKLINIKA

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

30%TAVASZI
KEDVEZMÉNY!

W W W . T E T O K L I N I K A . H U

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE LINDAB LEMEZZEL,

CSERÉPTETŐK KOMPLETT KIVITELEZÉSE, FELÚJÍTÁSA

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT! +36 30 / 476 78 38

2.800 Ft/m-től
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Visszavonásig!


