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E g y é b

Elektromos alig használt, masszírozó 

fotelágy, és 1 db biotron lámpa kitűnő 

állapotban eladó. Érdeklődni lehet az 

esti órákban. 06-92/738-361

Koloniál szobabútor, 12 részes, 

megkímélt, egyben vagy dara-

bonként. Álló szövőkeret 80x130-

as és óriás kenyérsütőgép eladók. 

+36-30/511-7373

Rusztikus szekrénysor (Műbútor) 

újszerű állapotban, TV-szekrény-

nyel, bárszekrénnyel eladó. Tel.: 

+36-70/451-4900

Zalaegerszegen  eladó fa hálószo-

babútor darabonként is. Hűtőszek-

rény , fagyasztó, konyhaszekrény, 

TV , heverők, centrifuga, mosógépek, 

nagy szőnyegek, pórszívó, mikró, var-

rógép, lexikonok, festmények eladók.  

Érd: +3630/360-0319, +92/314-629

J á R m ű

Vespa PK 125-ös, 1990-es évjáratú, 

fehér automatika sérülten eladó. Ár 

95.000.-Ft. Tel.: +36-70/451-4900

Autóját, teherautóját készpén-

kiadó bútorozott lakást, házat kere-

sek. Érd .: +36-30/791-0950,  

+36-70/944-5060

S Z o l g á l t A t á S

munkavédelmi és tűzvédelmi szol-

gáltatás keretében vállalom doku-

mentációk készítését, tanács-

adást, megbízotti feladatok ellá-

tását. Amennyiben kiutat keres a 

jogszabályok rengetegéből, hívjon. 

+36-30/631-0918

Hitel ügyintézése, hitel kiváltás, hitel 

optimalizálás, fix törlesztővel, álla-

mi támogatással. Fundamenta Iro-

da 8900 Zalaegerszeg, Tüttössy u.7. 

Tel.: +36-70/600-5799

gerincproblémák, mozgásszervi 

megbetegedések kezelése, csont-

ízületek helyreigazítása, speciális 

Japán masszázs-terápiával! Gyógy-

masszázs!  Időpont egyeztetés szük-

séges! Tel.: +36-20/354-6387

lakások, házak teljeskörű takarítá-

sát vállalom. Megbízható, magamra 

és környezetemre igényes nő vagyok. 

Érd: +3630/584-2889

zért megvásárolnám, állapottól füg-

getlenül. Z.Z auto Teskánd Tel.: 

+36-70/267-4752

Autóját azonnali készpénzfizetés-

sel korrekt áron megvásároljuk. Papi 

- Car KFT 8900 Zalaegerszeg, Hock 

János u. 67. Tel.: +36-30/245-6702

Ü d Ü l é S

Keszthelyen a Balaton parttól 600 

m-re elhelyezkedő családi háznál 

szobák kiadók. A hálószobákhoz 

külön fürdőszoba tartozik.   Szállás 

díja: 6.000.-Ft/éj/2 fő, pótágy: 3.500.-

Ft/éj, mosatás: 2.000.-Ft/szoba (egy-

szeri költség) Amennyiben a gyermek 

(1 fő), a szülőkkel alszik, akkor nem 

kell utána szállásdíjat fizetni! Idegen-

forgalmi adó: 18 év felett: 410.-Ft/fő/

éj További információ, foglalás: Tel.: 

+36-20/243-0633

t á R S K E R E S ő

Keresem azt a 26-35 éves hölgyet, 

akinek szintén tele van a csalódá-

sokkal, és tényleg komoly kapcsola-

tot szeretne. 38 éves zalaegerszegi 

fiatalember. +36-30/634-7838

Apró
t E l E K

bazita toposházi utcában 8350 

m²-es építési telek eladó. Érd.: 

+36-30/443-7016

Zalaegerszeg zöldövezetében építé-

si telkek eladók,- 3 500 000,-Ft-tól! 

0630/3012826

I n g A t l A n

Zalaegerszegen Pózvai körforga-

lomnál közművekkel ellátott ipar-

terület eladó vagy kiadó. Tel.: 

+36-70/451-4900

140 négyzetméteres üzlethelyiség 

eladó Zalaegerszeg tüttőssy utcá-

ban.  telefon: +36-70/451-4900

C S A l á d I  H á Z

Családi ház eladó Zalaegerszeg, olai 

városrészben, csendes helyen, nagy 

kerttel. Érdeklődni: 92/348-448, 

+36-70/556-0687

osztrák határtól 20 km-re, Rába-

tamásiban 4 szobás, 25 éve épült 

150 m²-es családi ház eladó. pin-

ce és két kocsis beálló, termő gyü-

mölcsfák. Irányár: 14,9 millió. tel : 

+36-20/977-8288.

Zalaegerszeg-ola, 160 m2-es csa-

ládi ház eladó, kisebb lakás beszá-

mítással! irányár: 21 900 000,-Ft.,  

06-30/301-2826

l A K á S

Ausztriában, Karintiában 30 - 

90 nm-ig lakások eladók, visz-

szabérlési lehetőséggel! tel.: 

+43/6763608053

lakást keresek Zalaegerszegen, lela-

kott és tartozással terhelt is lehet. Tel 

:+3630/397-1781

Zalaegerszeg belvárosban 97 m2-es 

3. emeleti, cirkós lakás eladó! irány-

ár: 16 900 000,-Ft.,  06-30/301-2826

K I A d - b é R E l

90 négyzetméteres üzlethelyiség Zala-

egerszeg belvárosban, Tüttőssy utcá-

ban kiadó. Tel.: +36-70/451-4900

Zalaegerszegen és Egerváron 
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Állás
laniroda fő vagy másodál-

lásban (alapbér+jutalék). 

+36-30/650-6088

Vendéglátásban jártas, jogo-

sítvánnyal rendelkező 1 sze-

mélyt keresek. Pizza kiszállítás, 

konyhai kisegítés. Érdeklődni: 

00-43/664-3345-569

Ausztria Nightclub hostess 

munkára keres csinos lányo-

kat, 19 éves kortól, top kereset-

tel. Tel.: 00-43/664-599-96-95; 

+36-30/313-3516

A Külügyminisztérium felhív-

ja a külföldi munkára jelentke-

zők figyelmét, hogy saját érdeke-

ik védelmében minden esetben 

előzetesen ellenőrizzék a hirde-

tések valós tartalmát, a munka-

ügyi központoknál tájékozódja-

nak, hogy bejegyzett magán-mun-

kaközvetítőről van-e szó, a mun-

kaközvetítőnek ne adjanak pénzt, 

és a munkaszerződést csak akkor 

írják alá, ha a tartalmát megértet-

ték és elfogadják.

Alkalmazottat felvesz ingat-

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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