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1 EUROS BÁLÁS RUHA ÉS MÉTERÁRU

99010027

Ruhaneműk, cipők, dekoranyagok, függönyök széles választékban!

Győr, Bartók B. u. 5. (Kis-Duna Áruház emeletén) • Tel.: 06-70/230-1777 
Nyitva tartás: h.-p. 9-17 h, szo. 9-13 h

ÚJ FÜGGÖNYÖK, SZŐNYEGEK ÉRKEZTEK!

Az akció visszavonásig tart.

FÜGGÖNYVARRÁST VÁLLALUNK!

MINDEN 
FÉLÁRON!

99010028

ELKÉSZÜLT ÚJ,   
SAJÁT FELTÖLTŐKÁRTYÁNK!

CÉGEKNEK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

GYŐR, FEHÉRVÁRI ÚT ÉS A JÓZSEF ATTILA ÚTI KÖRFORGALOMNÁL

ÉRDEKLŐDÉS: orangesoil2@gmail.com

0-24

Munkáink:
• Targoncás

• Hőkezelő előkészítő
• Logisztikai  

adminisztrátor

Keress minket:
06 30 942 36 87 
06 30 262 23 50 

9027 Győr, Budai út 2.

Új munkát  
keresel?
Dolgozz  
velünk!

FORD 
ALKATRÉSZEK

Győr,
Tarcsay u. 22.

Tel.: 96/311-156
www.galaxisauto.hu

GALAXIS
AUTÓSBOLT
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Győr, Földes G. u. 2/b 
30/991-8363

PANELKONYHA-
AKCIÓ!

99
01

00
45

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

GRÓSZ PANELKONYHA
www.panelkonyha.hu

ÉV ELEJI AKCIÓ!
2019. január 31-ig
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INGYENES MARKETING KONZULTÁCIÓ
Vállalkozó, cégvezető vagy, és több vevőt/érdeklődőt szeretnél?
2018 vége van, és Te még 

nem használod ki a rek-
lámeszközökben rejlő 
ÖSSZES lehetőséget. 
Persze alkalmanként hir-

detsz, esetleg weboldalad 
is van, de Te is tudod, hogy 
ez ma már nem elég.
A lehető legnagyobb ve-

vőköröd eléréséhez ösz-
szehangolt kampányra, 
egymást erősítő reklámok-
ra, reklámeszközökre van 
szükség. Ezt eddig egyedül 
nem tudtad megoldani, 
hiszen neked a cég vezeté-
sével rengeteg dolgod van, 
rengeteg idődet elveszi, és 
így nem marad energiád a 
marketingre.
Sőt, a kampányok tervezé-

se, reklámok kivitelezése  
egy külön szakma. Újsá-

gok, magazinok, internet, 
weboldal, Facebook, adat-
bázis marketing, grafika és 
még sok más, amire a világ 
összes pénzét is el lehet 
költeni.
Mi az, ami a Te igénye-

idnek legjobban 
megfelel? Mi az, 
amivel új ügyfele-
ket tudsz hatéko-
nyan szerezni, és  
a régiek is visz-
szatérnek? És még 
megfizethető is? 
20 éves tapaszta-

latunk, folyamatos 
fejlődésünk lehe-
tővé teszi, hogy in-
gyenes konzultáci-
ónk során ezekre és 
még több kérdésed-
re választ adjunk!

A TÖbbI RAjTAd MÚLIK.
Eldöntöd, hogy a kapott 

információk alapján egy 
vagy több marketing fel-
adat elvégzésével minket 
vagy mást bízol meg.
 A dÖNTÉS A TIÉd!

Amennyiben szeretnél 
élni a lehetőséggel, hívd  

a 06/70-332-7004-es  
telefonszámot,  

vagy küldj e-mailt:  
info@arrabonamedia.hu!

További információ:  
www.arrabonamedia.hu
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KERSNER BÚTOR OUTLET

ETO-Park Pláza, 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!

2019.01.25-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

ÓRIÁSI ÉV ELEJI BÚTORVÁSÁR

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

99010035

229.900 Ft helyett 69.900 Ft

Dublin sarok
ágyneműtartós,

ágyazható

Quin sarok
ágyneműtartós,
ágyazható

229.900 Ft helyett 69.900 Ft

Ágyazható  
kanapék
ágyneműtartós

69.900 Ft-tól

Jobbos és balos kivitelben is!

EXTRA AKCIÓBAN!

379.900 Ft helyett 169.900 Ft

Alisson sarok

109.900 Ft helyett  44.900 Ft

Noris kanapé

349.900 Ft helyett  159.900 Ft 289.900 Ft helyett 139.900 Ft

Jakarta sarok
ágyazható

Josy U-forma
ágyazható, ágyneműtartós

299.900 Ft helyett 134.900 Ft

Nikita sarok 
ágyazható, ágyneműtartós

Nizza sarok
ágyazható

289.900 Ft helyett  144.900 Ft
Bradley sarok

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

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
Cabernet Sauvignon 1000 Ft/2 l 500 Ft/l

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

98100039

KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI MINDAZON TÁMOGATÓKNAK,
AKIK A 2017. ÉVI SZJA 1%-ÁT AZ EGYESÜLET

RÉSZÉRE FELAJÁNLOTTÁK

Az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és Segítőik
Győr-Moson-Sopron megyei Egyesülete

(adószám: 18980196-1-08)

www.essegyor.hu

Az így befolyt összeget, 307.997 forintot,  
az esélyegyenlőség kiegyenlítésére használjuk fel.
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ÉSSE

99010040

TÉLI kiegészítők 
kedvezményesen.

▶  Gumiabroncsok, ablaktörlő lapátok 
széles választékban.

▶  A Bosch Aero lapátok mellé 
2 liter téli szélvédőmosót 
ajándékba adunk.

Minden egy helyen, 
a Postaautó Dunánál!
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Postaautó Duna Zrt. 
9023 Győr, Richter János u. 1. 

96/418-413

99010038
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Múlt heti játék nyertese: Janó Lászlóné

A betegség első tudományos leírása Dr. Daniel Whistlertől származik 
1645-ből  és Francis Glisson professzortól 1650-ből.

Jellemzői: elégtelen kalcium és foszfor felszívódás a belekben,  
a vérben csökkent kalcium- és a foszfátszint, növekvő alkalin-

foszfatáz aktivitás, csont-kilágyulás
A betegségnek domináns genetikai oka is lehet. A betegségre való 

hajlam gyakran öröklődik, inkább fiúkban, mint lányokban. Közvetlen 
oka a foszfát nem elégséges felszívódása a vesékben. 

Gyermekekben jellemző a dongaláb, a gerinc, a medence és a mellkas 
torzulása. Jellemző egyes csontok megvastagodása, például a térdben, 
a csuklóban, a bokában. Hat hónapnál fiatalabb csecsemőknél izom-

rángás és tetánia (=merevgörcs) is felléphet.

játék

Megfejtését küldje be 2019. január 23-án 14 óráig szerkesztőségünk címére levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)  
vagy e-mailben (gyor.rejtveny@szuperinfo.hu)!

Melyik betegség jellemzői a következők?

A helyes megfejtést beküldők között  
Rába Quelle egész napos fürdőbelépőt  

sorsolunk ki 2 felnőtt részére.

GyógyÉSZ

A nyeremények a sorsolástól számított 1 hónapig vehetők át szerkesztőségünkben, átvétel hiányában újrasorsolásra kerülnek.

Teljes körű fogászati  
szakrendelő

Dr. Deák Henrietta

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/A, I. emelet 6. (az Árpád parkolóháztól 2 percre) 
Tel.: +36-30/609-9252 • www.colordent.hu • info@colordent.hu

99010046

Kérjen időpontot! +36-30/609-9252

előtte

utána

• EGYSZERŰ
• GYORS 
• FÁJDALOM-

MENTES!
INGYENES 
ÁLLAPOT- 
FELMÉRÉS!

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

99010036

A legnépszerűbb újévi fogadalmak több-
nyire a fogyókúrához és a káros szokások 
elhagyásához köthetőek. Ami rendben is 
van, hiszen az egészségünk az első, de 
sajnos ezek az elhatározások nagy ál-
talánosságban maximum január végéig 
tartanak ki.

Mint, ahogy minden más az újévi fogadal-
mak sem kivételek az alól, hogy kitartóak 
legyünk elhatározásunk mellett. Ezért ta-
lán jobb, ha nem azt fogadjuk meg, hogy 
ebben az évben elérjük az oly rég áhított 
bikini alakot, hanem azt, hogy életmódot 
váltunk és tudatosan éljük a mindennap-
jainkat. Itt természetesen nem csak arra 

gondolunk, hogy felhagyunk a fehérliszttel 
és cukorral, hanem arra, hogy sokkal tuda-
tosabbak leszünk. Elhagyjuk káros szoká-
sainkat, változtatunk étkezésünkön és nem 
hanyagoljuk el a testmozgást sem. Ahová 
csak tudunk, gyalog megyünk és legalább 
napi 30 perc mozgás bele kell, hogy férjen 
az életünkbe. Legyen az otthoni torna vagy 
edzőterem, a mozgásnak szerves részévé kell 
válnia mindennapjainknak. Nemcsak fitteb-
bek és egészségesebbek, de boldogabbak is 
leszünk tőle. Figyeljünk testünk jelzéseire, 
és ne adjuk fel! 

Hiszen mindig a kezdet nehéz, utána már 
csak az úton kell maradni!

Újévi fogadalmak JANUÁRI
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

99010026

Alkalmazása javasolt ízületi betegség következ-
tében kialakuló porc- és ízületi rendellenesség 
esetén a különleges táplálkozási igények kielé-
gítésére. Egészségpénztári kártyára vásárolható. 
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer.

Apranax Dolo  
220 mg filmtabletta 30 db

Voltaren Emulgel Forte  
20 mg/g gél 150 g
Csillapítja az ízületi- és izomfájdalmakat akár 12 órán keresztül 
és csökkenti azok gyulladását. Könnyen nyitható kupakja az ízületi 
gyulladásos betegek számára lehetővé teszi a könnyű használatot. 
Egészségpénztári kártyára vásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Walmark Proenzi®  
3 Expur csomag 90 db+50 db

36,3 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

5.075 Ft

AKCIÓS ÁR:

1.295 Ft
43,2 Ft/db

27,5 Ft/g

AKCIÓS ÁR:

4.125 Ft

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

Enyhe és középsúlyos fájdalmak, pl. izomfájdalom, ízü-
leti fájdalom, hátfájás rövid távú kezelésére. Csökkenti 
a gyulladást és a fájdalmat.Egészségpénztári kártyára 

vásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

tipp: Tartsd mozgásban a tested és tápláld 
a szellemet, ameddig csak lehet!
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Apró

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI NEM FOGJUK! 
CSAK ELADJUK 
INGATLANÁT!

99010047

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győr-Révfalu után, de Szi-
tásdomb előtt, Győr-Sárás 
I.-en, 3 szoba-nappalis, 
igényes, családi ház kis 
kerttel tulajdonostól eladó. 
Ár: 34.400.000 Ft. Érd.:  
06-70/488-9717.

Győr-Gyárvárosban eladó egy 
49 m2-es, 1 + fél szobás, ma-
gasföldszinti, felújított lakás 
pincével. Ár: 16.900.000 Ft. 
Érd.: 06-70/703-0865.

Győr belvárosában, az Ár-
pád úton, 73 m2-es, nappali 
+ 2 szobás, második emeleti 
téglalakás 30.900.000 Ft-ért 
eladó. Érd.: 06-70/399-8262. 

Győr-Marcal II-n eladó 
egy 55 m2-es, átalakított, 
nappali + 2 szobás, erké-
lyes, teljesen felújított la-
kás! Ár: 18.500.000 Ft. Érd.:  
06-70/977-7832.

Önt is csak 
hitegetik  

az ingatla-
nosok?

Bízza profikra ingatlanügyeit!
Az otthon érték. Az ingatlan üzlet.

RÖVID HATÁRIDŐVEL,  
KEDVEZŐ MUNKADÍJJAL ELADJUK, 

KIADJUK INGATLANÁT. 
INGATLANKÖZVETÍTÉS-ÉRTÉKBECSLÉS
 BELVÁROSI INGATLANIRODA – DHA PROFIL KFT.
HÍVÁSÁT A 06-20/913-1730-AS  
TELEFONSZÁMRA VÁRJUK!

98030040

HIRDESSE MEG  
ELADÓ INGATLANÁT  

NÉMET ÉS HOLLAND  
TERÜLETEN IS!  

Infó: Lux Cecília  
06-70/601-1010  

www.dieungarnimmobilien.de

99010024

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

MINŐSÉGI MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK MÉG TAVALYI ÁRAKON 
január 31-ig

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

Franciaágy

62.900 Ft-tól

Gréta kanapé

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

Tuti Bútorbolt

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
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Hajni sor

SZEKRÉNYSOROK: 89.000 Ft  77.900 Ft-tól

KANAPÉK: 51.500 Ft-tól

KONYHÁK AKCIÓBAN!

Léna háló 240 cm

Kristóf kanapé

www.tutibutor.hu

99010031

(rugós)

KonyhaKész 
tűzifa akció

Garantált
mennyiség
és minőség.

AKÁC, BÜKK, CSER,
TÖLGY (száraz), ÉGER
3 m3 felett ingyenes, pontos, 
megbízható házhozszállítás
14.000–16.000 Ft/m3

Tel.: 06-30/610-5164

(A kép csak illusztráció!)

EUTR: AA6139863

98090051

98110086

ELADÓ INGATLAN
Mosonszentmiklós faluközpont 
közelében, 790 nm összközműves 
telken, átfogó felújításon átesett, 105 
nm-es, nappali és 3 szobás, konyha-
étkezős, parasztház jellegű családi 
ház, háztartási helyiséggel, könnyű-
szerkezetes garázzsal eladó. Ár: 18,5 
M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrszentivánban, 110 nm-es, nap-
pali és 3 szobás, teraszos, erkélyes, 
belső kétszintes, téglaépítésű iker-

ház rész, hozzá tartozó választ-
ható méretű telekrésszel eladó.  
Ár: 26,2 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbarát központi részén, 82,5 
nm-es, nappali és 3 szobás, 2 tera-
szos, 2 fürdős, szigetelt társasházi 
téglalakás, 121 nm-es saját udvar-
résszel, zárt parkolóval eladó. Ár:  
36 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Sáráson jól megközelíthe-
tő, 434 nm-es, parkosított hétvégi 
házas telken, felújított, kb. 50 nm 
lakóterű tégla ház terasszal, ker-
ti faházzal, fúrt kúttal, automata 
öntözőrendszerrel, ipari árammal 
eladó. A fűtést modern gázkonvek-
tor és infrapanel biztosítja, a meleg 
vizet villanybojler állítja elő. Ár:  
19,8 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-belvárosban, az Újkapu utcá-
ban, téglaépítésű, első emeleti, 2 
szobás, 68 nm-es társasházi vilá-
gos polgárlakás, új nyílászárók-
kal, új egyedi, gázkazános, radiáto-
ros fűtéssel, tulajdonostól eladó. Ár: 
25,8 M. Érd.: 0630/862-9704.

Öttevényen, zárt udvarral rendelke-
ző társasházban, 87 nm-es, nappali 
és 2 szobás, 2 fürdős, belső kétszin-
tes, egyedi fűtéses téglalakás, beép. 
bútorokkal, parkolóval, eladó. Ár: 
22,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbaráton, 530 nm-es telken, 92 
nm-es, nappali + 3 szobás ikerház 
rész, háztartási helyiséggel, rész-
ben fedett terasszal és gépkocsi 
beállóval, 2019 tavaszi fűtéskész 
átadással eladó. Ár: 29 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Belvárosban, Bisinger sétá-
nyon, karbantartott polgári ház I. 
szintjén, 83 nm-es, nappali és 2 szo-
bás, amerikai konyhás, 2 fürdős, tel-
jes körűen felújított, egyedi fűtéses, 
műanyag ablakos, tehermentes, tég-
lalakás eladó. Ár: 31,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

INGATLANT KERES
14 M Ft-ért kétszobás panellakást 
vásárolnék 6. emeletig, csak tulajdo-
nostól. Tel.: 0630/307-4235.

Budapesti lakást vásárolnék sürgő-
sen, saját részre, készpénzért azon-
nal! Magánszemély! 0620/911-1411.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók stb. kedvezmény-
nyel, garanciával, 10 napos szál-
lítási határidővel helyi szakem-
bertől. Kérjen ingyenes árajánla-
tot! www.redonyosattila.hu. Érd.:  
0630/235-0927, Horváth Attila.

Épületek elbontása szakszerűen, ver-
senyképes áron, törmelék elszállí-

tással! Földmunkálatok vállalása! 
0670/905-3020.

Nyílászárók passzítása, szigete-
lése, redőnyök, szúnyoghálók, 
árnyékolók készítése, javítása. 
Penészmentesítés. 0630/294-6022.  
www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klíma-
telepítés, -forgalmazás. Mosó-
gép, mosogatógép, hűtőjavítás.  
0670/311-3387, 0696/421-517.

Kádfényezés beépített állapot-
ban, garanciával! 0620/9262-060,  
www.kadfenyezes.com.

Üvegezés, üvegkár rendezés, 
ólomüvegezés-Tiffany üvegezés. 
0670/311-3064, www.olomuveg.eu, 
Kápli Gergely.

Családi házak, lakások komplett 
felújítása! Burkolás, kőművesmun-
kák, víz- és villanyszerelés. Érd.: 
0630/872-0564.

Konyhabútorok a gyártótól! Tel.: 
0630/204-0396. www.italex.hu.

Költöztetést, áruszállítást vállalok 
belföldi és nemzetközi viszony-
latban kedvező árakkal. Tel.: 
0620/360-6197.

Pénzre van szüksége? Készpénz-
kölcsönök 30.000 Ft-tól! Győr, Győr-
szentiván, Bajcs. 0670/884-7918.

Régi hajlott tetők javítása, cseré-
je, beázás elhárítás, bádogozás, 
Lindab tető, új tető cserepezé-
se. SOS munkák! 0630/622-5805, 
0670/884-5503.

Kárpittisztítás! Autókárpit, ülő-
garnitúrák, fotelek, székek, mat-
racok tisztítása rövid határidővel. 
0670/630-8245.

Akciósan januárban, februárban ács 
és tetőfedő bádogos munkát, pala-
tetőbontást, felújítást vállalok. Saját 
anyagból dolgozunk /réz, alu, lindab, 
bramac/. 0670/596-4730.

Cseréptetők, kémények javítását, 
tetőszigetelést, fedést, ereszcsator-
názást, építőipari munkákat válla-
lok. Tel.: 0630/379-9913.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 0670/637-
4750. www.minervakft.hu  
(E-000909/2014/A001-A011).

ÜDÜLÉS/UTAZÁS
Hajdúszoboszlói üdülés 
18.500 Ft/fő/6 éj vacsorával, 
22.500 Ft/fő/7 éj félpanzióval.  

w w w. f r a n k v e n d e g h a z . h u .  
T.: 0630/944-9398, 0630/977-6495.

AUTÓ/JÁRMÛ
Autófelvásárlás! Díjtalan kiszál-
lással a hét minden napján. Kortól, 
állapottól függetlenül. Alis-Stop Kft. 
0620/442-9002.

Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 
0670/669-7777.
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Munkavégzés helye: 
Győr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következő telefonszámon: 80/900-210,  
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk!*

99010007

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlődő fiatalos szervezethez!

•	 A szervezeti egységbe tartozó munkatársak  
szakmai irányítása (14 - 32 fő) 

•	 Munkatársak szervezeti integrációjának 
támogatása

•	 Munkatársak képzésének és munkájának 
értékelése 

•	 Adott területeken a minőség szem előtt tartása
•	 Napi együttműködés az üzemvezetővel, terület-

vezetővel, műszakvezető kollégákkal

•	 Nemzetközi környezet
•	 Erősödő innovatív szervezeti kultúra
•	 Hosszú távú munkalehetőség
•	 Határozatlan idejű munkaviszony
•	 Versenyképes fizetés
•	 Munkába járás támogatása vidéki munkaválla-

lóknak 93%-ban térítve
•	 Teljesítmény utáni prémium (15%)
•	 Cafeteria

•	 Középfokú végzettség 
•	 Erős felhasználói szintű számítógépes  

ismeretek (MS Office), különösen Excel
•	 Minimum 1-3 éves multinacionális 

cégnél logisztikai területen szerzett 
tapasztalat

•	 Határozottság, minőségtudatos gon-
dolkodás 

•	 Jó stressztűrő és problémamegoldó 
képesség

•	 Felelősségteljes munkavégzés
•	 Jó kommunikáció és együttműködési 

készség
•	 Terhelhetőség
•	 Magabiztos, határozott fellépés
•	 Érdekérvényesítő készség
•	 Eredményorientált, strukturált  

gondolkodás
•	 Csapatmunka, rugalmasság

Az IMPERIAL Logistics Kft.  
a több mint 60 éves múlttal rendelkező, a világ 14 országában  
jelenlévő IMPERIAL Holdings tagjaként, Győr legnagyobb  

logisztikai központjába a megnövekedett feladatok,  
újabb projektek minőségi kiszolgálása érdekében

TEAMKOORDINÁTOROKAT  
keres azonnali kezdéssel

ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!

Főbb feladatok, munkák:

Amit kínálunk:

Az álláshoz tartozó  
elvárások:

*A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. 
Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

Büchl Hungaria Kft.  

TARGONCAVEZETŐ  
(3324 vagy 3313) 

kollégákat keres.
Elvárás: megbízható,  
precíz munkavégzés,  

2 vagy 3 műszakos  
munkarend vállalása.

Érdeklődés a 96/516-620-as  
telefonszámon  

vagy az  info@buechl.hu  
e-mail címen.

98100098

A Leadec Kft. győri karbantartó csapatának bővítéséhez, 
szakirányú középfokú végzettséggel és hibaelhárítási 

területen szerzett tapasztalattal

CSŐSZERELŐ, LAKATOS,  
és VILLANYSZERELŐ

munkatársakat keres.

Kollégáinknak hosszú távú munkalehetőséget,  
versenyképes jövedelmet és juttatásokat biztosítunk.

A pályázatokat a pozíció megnevezésével  
a vigykarrier@leadec-services.com e-mail címre várjuk!
Érdeklődni a 06-20/292-2586-os telefonszámon lehet.

98080039

Cégcsoportunk a közétkeztetési szolgáltató szektor piacvezetője. Munkatár-
sainknak hosszú távú munkalehetőséget, versenyképes jövedelmet és jutta-
tásokat biztosítunk, csapatszellemet képviselő, dinamikusan fejlődő, magyar 

tulajdonú vállalatunknál. Csatlakozzon hozzánk! 

BÜFÉPÉNZTÁROS
munkatársakat keresünk a győri AUDI gyárban  

működtetett kereskedelmi egységeinkbe.

Amit leendő munkatársainknak kínálunk:
-  100%-ban bejelentett munkaviszony,
- béren kívüli juttatás,
- napi egyszeri étkezés,
- vonzó munkakörnyezet,
-  stabil, munkáltatói háttér, hosszú távú munkalehetőség.

Feladatok:
-  vásárlók magas szintű, precíz kiszolgálása,
-  szendvicskészítés, pékáru sütés, kávéfőzés,
-  kassza pontos, precíz kezelése.

Elvárások:
-  középfokú, elsősorban kereskedelmi területen szerzett 

végzettség,
-  pénztárgép kezelési alapismeretek.

Hölgyek és urak jelentkezését egyaránt várjuk.

A munkába járáshoz céges buszjáratot biztosítunk.
Érdeklődni a 06 (30) 452 1577-es telefonszámon lehet.

Önéletrajzát a human.vital@hungast.hu e-mail címre várjuk.

99010039

99010051

A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.
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Betanított munkát keresel, de:
•	 többre	vagy	képes?
•	 új	szakmát	tanulnál,	melynek	kereteit	mi	biztosítjuk?
•	 fontos	számodra	a	stabil	háttér,	anyagi	előmenetel?	
A	karrier	pálya	mellé	mi	anyagi	fejlődést	is	garantálunk!
 Ha a válaszod IGEN,	JELENTKEZZ!!

FELADATOK:  
kovácsgépeken történő  
melegalakítás a technológiai 
utasításban foglaltak szerint:
• darabolt alapanyag hevítése, melegalakítása
• szerszámcserék végrehajtása
• kovácsolt darabok méret-ellenőrzése, dokumentálása
• azonosíthatóság, nyomonkövethetőség biztosítása
• kisebb karbantartási feladatok ellátása

ELVÁRÁS:
• kovács teamben betanított munkafolyamatok elsajátítása
• 3 lépcsős kovácsképzésünk  

(elmélet+gyakorlat) megkezdése az alábbiak szerint

Piacvezető	győri	székhelyű	cég	KOVÁCS munkatársat	keres!

Betanított munkát keresel, de:

- többre	vagy	képes?
- új	szakmát tanulnál,	melynek	kereteit	mi	biztosítjuk?
- fontos	számodra	a	stabil	háttér,	anyagi	előmenetel?	

			A	karrier	pálya	mellé	mi	anyagi	fejlődést	is	garantálunk!
   Ha a válaszod IGEN, JELENTKEZZ!!

FELADATOK :
kovács gépeken történő melegalakítás a technológiai

utasításban foglaltak szerint:
• darabolt alapanyag hevítése, melegalakítása,

• szerszámcserék végrehajtása
• kovácsolt darabok méretellenőrzése, dokumentálása

• azonosíthatóság, nyomon-követhetőség biztosítása
• kisebb karbantartási feladatok ellátása

ELVÁRÁS:

• kovács teamben betanított munkafolyamatok elsajátítása
• 3 lépcsős kovács képzésünk (elmélet+gyakorlat) megkezdése az alábbiak szerint

L É P CS Ő ZE T ES E N E M E L KED Ő B É RE Z ÉS SE L

AMIT 	K ÍNÁLUNK:
hosszú távú, stabil munka / fejlődő vállalat / emelkedő, versenyképes jövedelem

szükség esetén ingyenes, igényes szállás
JELENTKEZZ: a 30/444-9713-as számon, vagy timea.horvath.varju@raba.hu email címen

Kovács segítő Kovács Vezető kovács

AMIT KÍNÁLUNK:
hosszú távú, stabil munka / fejlődő vállalat / emelkedő, versenyképes jövedelemszükség esetén ingyenes, igényes szállás

JELENTKEZZ a 30/444-9713-as számon, vagy timea.horvath.varju@raba.hu e-mail címen!

Piacvezető, győri székhelyű cég  
KOVÁCS munkatársat keres!

99010019

www.allasok-movar.hu

Önismeret
Ahhoz, hogy igazán sikeres legyél 

tisztában kell lenned a saját képessé-
geiddel. Ebbe beletartozik minden, 
ami téged jellemed, minden hibád és 
minden erősséged. Szánj időt arra, 
hogy átgondold ezeket, mert ha tu-
dod miben nem vagy még elég jó, 
azon tudsz változtatni, az erősségeid-
re meg tudsz alapozni az álláskeresés 
során!

Új év Új hangulat!
Nem mondhatjuk, hogy mindegy 

milyen volt a 2018-as év, mert a múl-
tunk is hatással van ránk. Azonban 
fontos, hogy hosszú távon elkerüld  
a negatív spirált, lendülj túl az elmúlt 
éven, és kezd tiszta lappal az újat!

Célok definiálása
Határozd meg, hogy mit akarsz el-

érni 2019-ben. Még jobb, ha a célok 
mellé még teljesítési határidőt is pá-

rosítasz – hidd el, így jobban fogod 
ösztönözni magad! A halogatásokat 
pedig felejtsd el, nincs majd és nincs 
holnap, most van itt az ideje!

mozdulj meg!
Tudtad, hogy a magyar felnőtt la-

kosság több mint fele túlsúlyos?  
A túlsúly az esetek döntő többségé-
ben az életmóddal magyarázható, 
azaz a helytelen, egészségtelen táplál-
kozás és a mozgás hiánya a fő bűnös. 
Ha időt szánsz a sportra, azzal nem 
csak a kinézeted változik, de megnő 
az önbizalmad is, és nem utolsó sor-
ban segít a betegségek megelőzésé-
ben. Ráadásul egy magabiztos, hatá-
rozott és önmagával elégedett (persze 
mértékkel!) személy mindig pozitív 
benyomást kelt!

Sikerekben Gazdag Új Évet Kívá-
nunk álláskeresőinknek!

Forrás: CVONLINE

Évindító gondolatok álláskeresőknek
Cikkünkben összegyűjtöttünk  
néhány évindító gondolatot.
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Jelentkezés:
06 70 451 6039

allas@rudolph-log.com rudolph.logistik.gruppe.magyarorszag

Csatlakozz Te is a Rudolph
 GYŐRI közösségéhez!

Üdvözlünk a Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. munkatársai nevében!

Cégünk egy régóta sikeresen működő német cégcsoport tagvállalata, 
Magyarországon már 450 ember munkahelye! Jelen vagyunk GYŐRBEN, 
Dunakilitin, Téten, Tatabányán, Oroszlányban és külföldön egyaránt.t

Csatlakozz Te is a Rudolph

Gépjárművezetőket
keresünk!

Amit kínálunk:
• átdolgozott bérrendszer
• belépési bónusz nettó 100.000 Ft
• határozatlan idejű munkaviszony
• teljesítmény arányos bónusz rendszer – mozgóbér
• belépéstől számított cafetéria juttatások
• dolgozói kedvezmények
• ingyenes szállás lehetőség
• azonnali munkakezdés
• multinacionális környezet
• versenyképes jövedelem
• biztos, hosszú távú, bejelentett munkalehetőség
• túlóra lehetőség
• fejlődő, stabil vállalati háttér
• munkavállalói ajánlási program
• szociális juttatások
• tiszta, modern, családias munkakörnyezet
• munkába járás támogatása, szervezett vállalati autóbuszjáratok
• képzési lehetőség – targoncavezetői OKJ-s képesítés
• jubileumi jutalom
• ötletmenedzsment program
• kategóriapótlékok

Az álláshoz tartozó elvárások: 
• C+E kategóriás jogosítvány
• belföldi árufuvarozói igazolvány
• GKI igazolvány
• digitális tachográf kártya
• PÁV
• 24 tonnás tehergépjárművel,

fuvarozásban szerzett tapasztalat
• minimum 8 általános 

iskolai végzettség
• többműszakos munkarend 

vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• felelősségteljes munkavégzés

GYŐRI telephelyre | belföldi és lokális fuvarviszonylatok
modern géppark | fix, előre tervezhető munkavégzés

GYŐRI telephelyre | belföldi és lokális fuvarviszonylatok
modern géppark | fix, előre tervezhető munkavégzés

99010043

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített
• Igényes díjmentes szállás

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/527-2554
femmunka.eu@gmail.com

CNC-gépkezelőket
(CNC-gépkezelő vagy gépi forgácsoló 

végzettséggel)

keresünk sárvári munkahelyre
Nettó 1.600 Ft órabér

Cor-Tex Euro Kft.

Géplakatos karbantartót
(Forgácsoló gépek karbantartására)

Minőségellenőröket
(Forgácsolóüzembe, fémipari végzettséggel)

99010037
A Rábakert Alkatrészgyártó Kft.  

felvételt hirdet 

FÉMIPARI  
MEGMUNKÁLÓ  

BETANÍTOTT  
MUNKÁS
munkakörbe

Elvárások:
•	 min.	alapfokú	végzettség	(8	általános)

Feladat:
•	 mezőgazdasági	fém	alkatrészek	
(fűnyírókések)	megmunkálása

Előnyt	jelent	a	fémiparban	szerzett	
tapasztalat,	győri	lakhely.		
Teljes	munkaidő,	kezdés	azonnal.

Érdeklődni a 96/618-726-os  
telefonszámon lehet.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  
9027 GYŐR, ALMAFA U. 9.

98110089

www.allasok-movar.hu

ÁLLÁST KÍNÁL
Győrbe keresünk szakmunkásokat 
és betanított munkásokat kiemelt 
bérrel. Tel.: 0620/440-8355.  
Nivella Kft.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyvállala-
tok állásajánlataiból válogathatsz 
(betanított, lakatos, targoncás, 
CNC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt 
bérezést, ingyenes szállást, utazást, 
valamint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20 
óráig a 0670/639-9920 telefonszá-
mon - JOBmotive Kft.

Ausztriai night klub keres pultos 

kolléganőt társalgási szintű német-
nyelv-tudással. +43/6601582020. 
Pabian&Partner.

Nincs munkád vagy váltani szeret-
nél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győri 
és mosonmagyaróvári munkahe-
lyére. Versenyképes fizetés mel-
lé, cafeteriát, szállást, munkába 
járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
0670/415-9020 - JOBmotive Kft.

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

Budapesti út- és közműépítési mun-
kára keresünk gyakorlott munkavál-

lalókat kiemelt fizetéssel. Műveze-
tő, kotrógépkezelő, építőipari szak-
munkás betanított munkás munka-
körökbe. Komplett brigádok jelent-
kezését is várjuk. Jelentkezés tele-
fonon: 0670/639-3525, e-mail:  
nyudut@nyudut.hu. Nyudut Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Érd.: 0670/415-9021 
- JOBmotive Kft.

Győri közintézmények portaszolgá-
latának ellátására, munkanapokon, 

nyugdíjas munkatársakat keresünk. 
Tel.: 0670/608-1346. Browning 
Securite Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szál-
lás és a bejárás megoldott. Kiemel-
kedő bér mellett, 13. havi fizetést, 
prémiumot, cafeteriát, bérelőleget 
is biztosítunk. Érd.: 0670/600-9021 
- JOBmotive Kft.

CNC-gépkezelőket, forgácsolókat, 
gépjármű szerelőket, szerszámké-
szítőket, karbantartó villanyszere-
lőket keresünk győri munkahely-
re. Magas órabér! Győriek előny-

ben. 06-0/604-1265, 0670/366-
5722, majsamunka@indamail.hu 
(NexCom Center).

Az Adapt Kft. TARGONCÁSOKAT 
keres Győrbe, Tatabányára, Orosz-
lányba, 2-3 műszakos munkarend-
be, versenyképes fizetéssel, szál-
lással és heti hazautaztatással. Tel.: 
0670/882-2105.

Ausztriában, azonnali kezdéssel, C 
kategóriás jogosítvánnyal, Sofőr 
kártyával és német nyelvtudás-
sal rendelkező sofőröket keresünk. 
Két hetente fizetés, nettó 2.200 
euró/hó. Metal-Work Quality Kft. 
0670/387-9084.

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: Arrabona Post 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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gyor@adecco.com

30/827-0177

Győr, Budai út 2. /Árkád víztoronynál/

99010044

További információ  
és jelentkezés:

ÁLLÁSLEHETŐSÉG  
Győr legnagyobb autógyárában! Kezdd velünk a 2019-es évet!

MIÉRT AJÁNLJUK?

NYITOTT 
POZÍCIÓINK:

•	 Akár azonnali kezdés lehetősége

•	 Kiemelkedő kereseti lehetőség

•	 High tech munkakörülmények

•	 Szerződéses járat biztosítása

Robotcella  
kiszolgáló

Autóipari 
szerelő

Targonca- 
vezető

98
10

00
94Jelentkezz most önéletrajzoddal az origo@oc.hu e-mail címen!

Az Otthon Centrum győri irodája  
munkatársakat keres!

Kötetlen munkarend, vállalkozói szabadság,  
kiemelkedő jövedelem, ingyenes képzés,  

stabil országos háttér. 
Az ingatlanszakma legjobb otthonszakértői  

nálunk dolgoznak! 
Legyél te is csapatunk megbecsült tagja!

Magyarország vezető ingatlanközvetítő hálózata  
15 éves tapasztalattal!

www.allasok-movar.hu
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Munkavégzés helye: 
Győr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következő telefonszámon 96/900-169, 80/900-210  
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk!*

98100060

•	 Középfokú iskolai végzettség
•	 Erős felhasználó szintű számítógépes  

ismeretek (MS Office)
•	 Terhelhetőség
•	 Jó problémamegoldó képesség
•	 Csapatmunka, felelősségtudat, elkötelezettség, 

megbízhatóság
•	 Előny: SAP vállaltirányítási rendszer ismerete
•	 Előny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

•	 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
•	 Szállás biztosítása  

vidéki dolgozóinknak

•	 Anyagmozgások leképezése SAP  
vállalatirányítási rendszerben

•	 Raktári folyamatokhoz tartozó  
adminisztrációs feladatok elvégzése

•	 Raktárkészletekkel kapcsolatos ellenőrzések
•	 Dokumentáció kezelése
•	 Belső kommunikáció más területekkel
•	 Munkavégzés több műszakos munkarendben

Az IMPERIAL Logistics Kft.  
a több mint 60 éves múlttal rendelkező, a világ 14 országában  
jelenlévő IMPERIAL Holdings tagjaként, Győr legnagyobb  

logisztikai központjába a megnövekedett feladatok,  
újabb projektek minőségi kiszolgálása érdekében

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT/
RENDSZERADMINISZTRÁTOROKAT

keres azonnali kezdéssel

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

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:Főbb feladatok:

*A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. 
Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

98060112

A KACO tömítéstechnikagyártó, németországi székhellyel rendelkező cég 
enesei székhelyű üzemébe keres 1 fő munkavállalót  

az alábbi munkakörbe:

Feladatköre kétműszakos munkarendben: 
•	 Közreműködés	a	teherautó	be-	és	kirakodásakor 
•	 A	raktár	területét,	az	udvart	tisztán	tartani 
•	 Az	áru	szállítása	a	raktárba	és	a	raktárból	ki 
•	 Készáru	összeállítása	a	kiszállításokhoz
Elvárásaink: 
•	 Érvényes	targoncavezetői	engedély 
•	 számítógépes	ismeretek	 
•	 szisztematikus	munkavégzés	 
•	 csapatban	való	részvétel
Pályázatát	és	legmagasabb	iskolai	végzettségét,	szakképzettségét	
igazoló	dokumentum	fénymásolatát	kérjük	postán	vagy	e-mailen	
az	alábbi	címre	elküldeni	a	lehetséges	munkába	lépés	dátumával:

KACO Hungary Kft. 
9143 Enese, Győri u. 13., e-mail: judit.szabo@kaco.de 

Érdeklődni: 96/562-200-as telefonszámon

RAKTÁROS

99010048

Hirdetésfelvétel:
9 0 2 7  Győ r,  Tát i k a  u.  1 .  •  Te l. :  9 6 / 3 1 0 - 9 9 1

w w w. s z u p e ri n fo. h u  •  g yo r @ s z u p e ri n fo. h u

Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

www.allasok-movar.hu
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Munkavégzés helye: 
Győr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következő telefonszámon  
96/900-169, 80/900-210  

illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk!*

99010003

HÖLGYEK ÉS PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

•	 Jogosítvány targoncára vagy  
állóvezérelt vontatóra  
(3324, 3313, 3312)

•	 Pontos, precíz és megbízható  
munkavégzés

•	 Többműszakos munkarend vállalása
•	 Jó stressztűrő és problémamegoldó 

képesség
•	 Felelősségteljes munkavégzés
•	 18 év feletti életkor
•	 Erkölcsi bizonyítvány

•	 Erősödő innovatív,  
szervezeti kultúra

•	 Hosszú távú munkalehetőség
•	 Határozatlan idejű  

munkaviszony
•	 Versenyképes fizetés
•	 Munkába járás támogatása 

vidéki munkavállalóknak
•	 Teljesítmény utáni prémium
•	 Cafeteria 
•	 Szállás biztosítása vidéki  

dolgozóinknak

Az IMPERIAL Logistics Kft.  
a több mint 60 éves múlttal rendelkező, a világ 14 országában  
jelenlévő IMPERIAL Holdings tagjaként, Győr legnagyobb  

logisztikai központjába a megnövekedett feladatok,  
újabb projektek minőségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETŐKET,  
VONTATÓVEZETŐKET  

keres

ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!

Az álláshoz tartozó  
elvárások:

Amit kínálunk:

*A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. 
Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

99010049
99010050

Arrabo
n

a

Á
llásbörze

I. Arrabona Állásbörze
2019. március 1.

részletek később...

www.allasok-movar.hu
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BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
Gépjárművek forgalomból való kivonása

Roncsautó vétel 
fém, színesfém, használt katalizátorok felvásárlása

Tel.: 06/96/461-023
Mobil: 06/30/341-6790
E-mail: tet@demoalcu.hu

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ

TÉT - MOSONMAGYARÓVÁR

Nyitva:  H - P : 8:00 - 15:30
 Szombat: 8:00 - 11:30
 Vasárnap: ZÁRVA

99010032

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ 
BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

•	 Gépjárművek	forgalomból	való	kivonása
•	 Roncsautó-vétel
•	 Fém,	színesfém,	használt	katalizátorok	felvásárlása

Tel.:	96/461-023,	06-30/341-6790	•	E-mail:	tet@demoalcu.hu	
Web:	www.demoalcu.hu	•	Nyitva:	h.-p.	8-1530	h,	szo.	8-1130	h,	vas.	zárva

ÁPRILIS 27-TŐL

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

MÁRCIUS 03-TÓL

NYITÁSI AKCIÓ!

MINDEN
HASZNÁLT TERMÉK

FEBR. 27-TÓL

KIÁRUSÍTÁS!
SZEZON VÉGI

-70%

TELJES ÁRUCSERE

NOVEMBER 10.
PÉNTEK, 9 ÓRA
TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL!

HALÁSZ- ÉS RÖVIDNADRÁGOK

NYITÁS:

TÉLI ÁRUCSERE!

590 FT
/DB

NYITÁS:

NOV. 10.PÉNTEK
9 ÓRA

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

TÉLI ÁRUCSERE!

NŐI HOSSZÚ
UJJÚ FELSŐ

CSAK

A KÉSZLET EREJÉIG

-50%FÉRFI KÖTÖTT
PULÓVER

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

FARSANGI JELMEZ VÁSÁR!
JANUÁR 26-TÓL

FELNŐTT ÉS GYEREK
JELMEZEK, KIEGÉSZÍTŐK

A
K

C
IÓ

!

JAN. 26-TÓL A FELTŰNTETETT ÁRBÓL!

A KÉSZLET EREJÉIG

-70%
MINDEN

HASZNÁLT
TERMÉK

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS!
FEBRUÁR 23-TÓL

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

MÁRC. 02.
TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

ÁRUCSERE MIATT
FEBR. 28. - MÁRC. 01. ZÁRVA

NYITÁS:
PÉNTEK
9 ÓRA

MÁRC. 02. PÉNTEK

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

NYITÁS:

9 ÓRA

TELJES ÁRUCSERE!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

NŐI ÉS FÉRFI PÓLÓK, PULÓVEREK, TAVASZI
DZSEKIK, GYEREKRUHÁK, CIPŐK, TÁSKÁK

ELŐTTI AKCIÓK!

NŐI-, FÉRFI ÉS
GYEREKCIPŐ

TAVASZI DZSEKI
BLÉZER

KÖTÖTT PULÓVER

ÁRUCSERE

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

NŐI ÉS FÉRFI PÓLÓK, PULÓVEREK, TAVASZI
DZSEKIK, GYEREKRUHÁK, CIPŐK, TÁSKÁK

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

590 FT
/DB

NŐI HOSSZÚ
UJJÚ FELSŐ

CSAK

A KÉSZLET EREJÉIG

MEGNYITOTTUNK

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL

-50%
A KÉSZLET EREJÉIG

NYITÁS:

NOV. 16.
PÉNTEK
9 ÓRA

TELJES ÁRUCSERE!

NYITÁS:

MÁJ. 11.
PÉNTEK
9 ÓRA

NYÁRI ÁRUCSERE!

NYÁRI PÓLÓK, BLÚZOK,
HALÁSZ- ÉS RÖVIDNADRÁGOK

CIPŐK, SZANDÁLOK

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

NŐI ÉS FÉRFI
NADRÁGOK ÉS
SPORTRUHÁK

A
 F

E
L

T
Ü
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T

E
T

E
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SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS!
AUG. 24. - SZEPT. 04

-70%
MINDEN

A KÉSZLET EREJÉIG

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

HASZNÁLT
RUHA

TÁSKA, CIPŐ

NYITÁS:

SZEPT. 07.
PÉNTEK
9 ÓRA

TELJES ÁRUCSERE

ŐSZI ÁRUKÉSZLETTEL!

NŐI-, FÉRFI- ÉS
GYEREKCIPŐ

A KÉSZLET EREJÉIG

-50%

OKTÓBER 29-TŐL

ÁRUCSERE ELŐTTI
AKCIÓ!

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

NŐI ÉS FÉRFI TÉLI KABÁTOK, DZSEKIK

NADRÁGOK, GYEREKRUHÁK, GYEREKDZSEKIK
SÁLAK, KESZTYŰK, PULÓVEREK

SÍDZSEKIK!
SÍNADRÁGOK

NOVEMBER 30-TÓL

FARSANGI
JANUÁR 18-TÓL

JELMEZ VÁSÁR!

NŐI ÉS FÉRFI KÖTÖTT PULÓVEREK

JANUÁR 18., PÉNTEKTŐL!

TELJES CSERE

PAPUCSOK, GYEREKCIPŐK
GYEREKDZSEKIK 99010029

ELKÖLTÖZTÜNK!
Új címünk: Győr, Serfőződombi dűlő 3.  
(volt Zöldért telep a szabadhegyi vasútállomásnál)

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig
Tel: +36-70/312-7854, +36-70/312-7962, +36-96/209-059

facebook.com/lemezdiszkont

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2

(bruttó 1 400 Ft/m2)

AKCIÓ!
NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY! 

RÉSZLETEKRŐL  
ÉRDEKLŐDJÖN  
ÜZLETÜNKBEN!

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.299 Ft  
(bruttó: 1.650 Ft)

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó: 1.299 Ft /m2 
(bruttó 1.650 Ft/m2)

Palatetők bontás nélküli felújítása. 
CSALÁDI HÁZAK HŐSZIGETELÉSE, SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS!

Bádogos Szaküzlet

98100078

tűzifa-akció

Gyors, pontos, megbízható házhozszállítás

Bükk, cser, akác  
konyhakész tűzifa 
(1 m x 1 m x 1m, ömlesztve szállítjuk) 

15.000 Ft/m3

Hasított méterfa 
(bükk, cser, tölgy, kőris)
(1 m x 1 m x 1,7 m, erdei köbméter) 

32.000 Ft/m3telepi áron

December hónaptól RAKOTT KALODÁS TŰZIFÁVAL  
bővült kínálatunk!

Bővebb információért érdeklődjön!

Érd.: +36-70/434-2779
Pinky-T Kft. (AA5955060) 98

12
00

57
 

Az akció visszavonásig érvényes.

Hirdessen 50% kedvezménnyel 
a Győri Szuperinfóban!*

FIGyelem!

Hirdetés szövege:

Kérjük, aláírásával igazolja, hogy a lenti feltételeket elfogadja! (Irodánkban csak 
aláírt apróhirdetési megrendelő kupont áll módunkban elfogadni.)

Győr, 2019.__.__. aláírás

kategória:

 Vegyes

 Eladó ingatlan

*Az akció a 2019.02.28-ig feladott lakossági apróhirdetésekre 
vonatkozik Győr és Győr környéki lakosok részére.

Az akciós ár 1.905 Ft helyett 950 Ft/megjelenés. A hirdetés 
maximum 10 szó lehet. Más kedvezménnyel nem vonható össze.

A kupon csak egy apróhirdetés feladására használható fel.


