ZALAEGERSZEG
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Határtalan
jövedelem
Dolgozzon vagy éljen bárhol,
nálunk igényei otthonra találnak.
Külföldi jövedelem esetén az út
a Sopron Bankhoz vezet.
Hitelfelvétel akár fordítói
költségek nélkül.

ZALAEGERSZEGI FIÓK
Kossuth L. utca 29-31.
+36 92 549 890

f

www.sopronbank.hu

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül
ajánlattételnek. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a bank
mindenkor hatályos vonatkozó hirdetménye(i),
az Általános Üzletszabályzat és általános szerződési feltételek, valamint a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza. A bank
a változtatás jogát fenntartja, a bankot jelen
tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására
és hitelnyújtásra. Az akció visszavonásig érvényes. További részletekről bankunk honlapján
(www.sopronbank.hu) és ﬁókjainkban tájékozódhat.
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Adó
1%

Apró
zala megyei apró

Aranyoslap közelében 771 négy-

Zalaegerszegen nappali + 3 szo- 90 nm-ig lakások eladók, vis�-

+36-30/301-2826

zetméteres, megművelt telek, 135 négyzetméteres családi ház bás, igényes, cirkófűtéses, csa- szabérlési lehetőséggel! Tel.:
fém konténerrel, kedvező áron Botfán, 15 millió Ft-ért eladó. Tel.: ládi ház, különálló 50 négyzet- +43/6763608053
eladó. Aszfaltos út, víz, villany, +36-92/630-584
méteres dupla garázzsal, par- Lakást keresek Zalaegerszegen,
szennyvíz van, buszmegállók
kosított területtel 19,9 M Ft-ért felújítandót is, jelzáloggal terhelt is
Kehidakustány, 720 négyzetméközel. Tel.: +36-20/466-0152
lehet. Telefon.:+36-30/397-1781
teres telken, 300 négyzetméteres eladó. Tel.: +36-20/298-1142
ikerház eladó. 4 különálló lakás,

In g a tl a n

Nettó 135-190 ezer Ft közötti bérek-

Lakás

Kertvárosi új építésű, 135 négyzet-

kel gyári betanítottakat és szakmun- Zalaegerszegen Pózvai körforga- apartman. Ár 38 millió Ft. Tel.: Zalaegerszeg-belvárosban, föld+36-20/924-2855., www.ingatkásokat felveszünk Zalaegerszegre. lomnál közművekkel ellátott iparszinti, cirkós 1,5 szobás lakás
lan.com/21965876
Hosszú távú, stabil munka! Céges terület eladó vagy kiadó. Tel.:
eladó! Irányár: 11.900.000.-Ft.
Kehidakustány, fürdőtől 800 m-re
busz van Keszthely, Nagykanizsa, +36-70/451-4900
Tel.: +36-30/301-2826

méteres luxus lakás igényesnek

Zalakaros, Vasvár térségéből! tel:

lakás, nagy nappalival eladó! Tel.:

20/401-7059, 70/428-3744, engedélyszám: 49765-1/2008-5100595

140 négyzetméteres üzlethelyiség

eladó Zalaegerszeg Tüttőssy utcában. Telefon: +36-70/451-4900

Nagykanizsán, a belváros szívé-

Hévízen!!!! Vajda Ákos utcában

ben, az Erzsébet tér sarkán 3 szo-

120 négyzetméteres sorházi

bás, egyedi fűtésű lakás eladó érték-

ingatlan eladó. Tulajdonostól!

egyeztetéssel keszthelyi lakásra cse-

Ár 35 M Ft. +garázs. Tel.: +36-

rélhető. Tel: 06-30/302-8691

30/271-7898., www.ingatlan.

Vásárolok bizsut, hagyatékot, ezüs-

com/22883386

430 négyzetméteres, két épüle-

tes panzió (étterem 3 4 apartman) eladó. Ár 85 M Ft. Tel.:
+36-20/924-2855., www.ingatlan.com/21913312
Osztrák határtól 20 km-re, Rába-

tamásiban 4 szobás, 25 éve épült
150 négyzetméteres családi ház

Zalaegerszegen belvárosi vagy

kertvárosi 1,5 – 2 szobás lakást

eladó. Tel.: +36-20/298-1142
Városközponti, egyedi cirkófűté-

ses 76 négyzetméteres, 10 éves
+36-20/298-1142

keresek max. 3. emeletig. Ár Kertvárosi kettőszobás, dupmegegyezés szerint, állapottól la erkélyes, igényesen felújított
függően. Tel.: +36-20/973-4169 lakás, alacsony rezsivel 9,9 M Ftért eladó. Tel.: +36-20/298-1142
Zalaegerszeg-kertvárosban.

2.emeleti kétszobás lakás eladó.

Kiad-bérel

Tel.: +36-30/206-2635

Sopronban 10-15 főre szállás
termő gyümölcsfák.) Irányár: 14,9 Belvárosi, új építésű, igényes, kiadó. Tel.: +36-30/946-4975.,
töt, bontóasztalt, gyalupadot, dunnát,
Családi ház
millió Ft. Tel : +36-20/977-8288. modern berendezéssel eladó egy +36-99/316-202
fateknőt, bútort, festményt és órákat.
Zalaegerszeg, Csácsban, fia- Balatongyörökön
partköze- 105 négyzetméteres lakás, saját Zalaegerszegen és Egerváron
Értesítésre házhoz megyek. Ramosné
tal cirkós, családi ház, lakás li csendes zsákutcában 102 kerttel, gépkocsi beállóval. Tel.. kiadó bútorozott lakást, házat
+36-30/979-8398, +36-74/465-699
Telek

beszámítással
ár:

eladó.

Irány-

19.900.000.-Ft.

Tel.:

eladó. (Pince és két kocsis beálló,

négyzetméteres

ikerházfél

eladó. Tel.: +36-30/239-9722

+36-20/298-1142

keresek.

Tel.:

+36-30/791-

Ausztriában, Karintiában 30 - 0950., +36-70/944-5060
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Állás

A Külügyminisztérium felhívja

kat 19 éves kortól, top kere-

a külföldi munkára jelentkezők

settel. Tel.: 00-43-664-599-

figyelmét, hogy saját érdeke-

96-95., +36-30/313-35-16

ik védelmében minden esetben előzetesen ellenőrizzék
a hirdetések valós tartalmát,
a munkaügyi központoknál
tájékozódjanak, hogy bejegyzett magán-munkaközvetítőről van-e szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt, és a
munkaszerződést csak akkor
írják alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják.

2.emele-

Hitel ügyintézése, hitel kivál-

Egyéb

tén 35 négyzetméteres üzlet-

tás, hitel optimalizálás, fix tör-

Újszerű Bioptron lámpa, állvá-

helyiség kiadó vagy eladó. Tel.:

lesztővel, állami támogatással.
Fundamenta Iroda 8900 Zala-

nyos, 12 cm, lencsés, áron alul
eladó. tel.: +36-30/684-6092

egerszeg, Tüttössy u.7. Tel.:

Rusztikus szekrénysor (Műbútor)

+36-70/600-5799

újszerű állapotban, TV-szekrén�-

+36-30/979-7307
90 négyzetméteres üzlethelyi-

operátor munkatársakat keres
6-7-8 órás munkaidőben. Szükséges készségek: kimagasló
kommunikációs és meggyőző készség, felhasználói szintű számítógépes ismeret. Munkavégzés helye: Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 7. IV. emelet. Tel.: +36-30/776-2414

Veszprém megyei középvál-

Alkalmazottat felvesz ingat-

lalkozás hosszú távú munká-

laniroda fő vagy másodállás-

ra hőszigetelő, ipari bádogos

ban (alapbér+jutalék). Tel.:

szakembereket keres. Tel:

+36-30/650-6088

+3670/266-0001

A Göcsej Üzletház

A SOM-TEL KFT CALL-CENTER

Újonnan nyíló öltönyüzlet-

Ausztriai Night club hostess

be keresünk eladót. Tel.:

munkára keres csinos lányo-

+36-20/462-4167

ség Zalaegerszeg belvárosban,

Gerincproblémák, mozgásszer- nyel, bárszekrénnyel eladó. Tel.:
Tüttőssy utcában kiadó. Tel.: vi megbetegedések kezelése, +36-70/451-4900
+36-70/451-4900
férfierő?,
van
csont-ízületek helyreigazítása, Csökkenő

speciális Japán masszázs-terá- megoldás, kipróbált.
piával! Gyógy-masszázs! Idő- +36-30/983-0392

Garázs

Tel.:

+36-20/493-4607

+36-30/245-6702

Jármű

Ü d ül é s

Zalaegerszeg,

Berzsenyi

Készpénzért autóját, teherautóját

Keszthelyen a Balaton parttól 600

garázssoron

garázs

megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777

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 (egyszeri költség) Amen�nyiben a gyermek (1 fő), a szülőkkel alszik, akkor nem kell utána szállásdíjat fizetni! Idegenforgalmi adó: 18 év felett: 410.-Ft/
fő/éj További információ, foglalás:
Tel.: +36-20/243-0633

Irányár:

1.700.000.-Ft.

úti pont egyeztetés szükséges! Tel.: Jólelkű nőt (gyermektelen) vagy
eladó. +36-20/354-6387
párt keresek segítségnek, esetKlímakészü- leges eltartási szerződés fejében.
lékek beszerelve már brut- Tel.: +36-30/241-6301
tó 178.000.-Ft-tól, garanci- Afrikai trófeákat, szarvas agan-

Tel.: Klímaszerelés!

+36-30/216-9288
Oktatás

Papírfonó tanfolyam Zalaegersze-

ával.

www.davidklima.hu.,

+36-30/743-8267

gen! A jelentkezők megtanulhat- Szobafestést, gipszkartonozást,

csot vásárolok saját részre
hagyatékból. Tel.: +36-30/7299170., +36-20/493-4607

ják a papírfonás technológiáját, külső homlokzatszigetelést vál-

Áll a t

attól, aki ezt Zalaegerszegen lalok gyorsan, szakszerűen. Tel.: Vörös TOJÓTYÚK
házhoz
+36-70/608-9519
szállítva
650.-Ft/db.
Tel.:
elindította. Heti 3 órában 10 alkalom 14.000.-Ft. Németh Tiborné Redőnyjavítás! Új redőnyök, és +36-20/204-2382
egyéb árnyékolástechnikai esz- Lovat veszek, öreget, selej(Ica) Tel.: +36-30/391-9626
Szol g á lt a t á s

közök szerelése, javítása, garan- tet is.
9170.,
ciával. Tel.: +36-70/553-9384

Tel.: +36-30/729+36-70/362-6325.,

Vespa PK 125-ös, 1990-es évjá-

ratú, fehér automatika sérülten eladó. Ár: 95.000.-Ft. Tel.:
+36-70/451-4900
Autóját, teherautóját készpénzért

megvásárolnám, állapottól függetlenül. Z.Z auto Teskánd Tel.:
+36-70/267-4752
Autóját azonnali készpénzfize-

téssel korrekt áron megvásároljuk. Papi - Car KFT 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 67. Tel.:

Hajdúszoboszlói márciusi félpan-

ziós üdülés 19.000.-Ft/fő/hét.
Tel.: +36-30/867-6550
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Álláslehetőség a Flexnél
A Flex hazánk egyik legnagyobb vállalataként közel 11 000 munkavállaló
közreműködésével nyújt magas színvonalú, komplex szolgáltatásokat a
terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen át,
az értékesítés utáni szervizelésig.

Tarts velünk, mi összetartunk!
Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe, határozatlan
idejű szerződéssel, azonnali kezdéssel:
»
»
»
»

operátor* (8 általános iskolai végzettséggel, 2, 3, 4 műszakos munkarendben)
gépkezelő operátor* (legalább szakmunkás végzettséggel, 4 műszakos munkarendben)
raktáros* (legalább szakmunkás végzettséggel, OKJ-s targoncavezetői engedéllyel, 2 műszakos munkarendben)
mérnökségi technikus (elektronikai végzettséggel, irodai munkarendben)

Amit kínálunk:
» alapbéren felüli juttatások
» csatlakozási- és teljesítmény bónusz
» műszak- és túlóra pótlék
» cafeteria

» szervezett céges autóbuszjáratok
» csoportos biztosítás
» kedvezményes sportolási lehetőség
» előrelépési lehetőség

A *-gal jelölt munkakörökbe munkatársaink kölcsönző partnerünkön keresztül kerülnek felvételre.

Jelentkezés és további információ:
job.zala@ﬂextronics.com
(06 80) 201-112 (ingyenesen hívható, hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között)
Keress minket a Facebook-on: Flex Hungary
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SZERVIZ AKCIÓ!
Műszaki vizsga előzetes átvizsgálással: 19.990 Ft-tól
Pollenszűrő csere:
5.990 Ft-tól
Olajcsere:
8.990 Ft-tól
Levegőszűrő csere:
5.990 Ft-tól
Gyújtógyertya csere:
7.990 Ft-tól
Első fékbetét csere:
16.990 Ft-tól
Vezérlés csere:
28.990 Ft-tól

KÁRRENDEZÉSI KÖZPONT
- Helyszíni kárbejelentés
- Kárfelvétel
- Karosszéria javítás
- Fényezés
- Casco-s javítás
(akár önrész nélkül*)

- Kedvezményes csereautó
- Autómentés (0-24)
Az akció 2017.02.28-ig illetve visszavonásig érvényes. Áraink az alkatrészek árát, a munkadíjat
és az ÁFA-t is tartalmazzák! További részletekről érdeklődjön szervizünkben.

2016
Opel Kiss-Gerencsér Autóházak

8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 96. Tel: 92/323-875
8800 Nagykanizsa, Récsei u. 1. Tel: 93/518-940
8315 Gyenesdiás, Kereskedok útja 2. Tel: 83/515-030

www.opel.kiss-gerencser.hu

ZALA MEGYEi hirdetések
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Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több évtizede tartó
családi hagyományt, a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. Édesapám a legnagyobb ékszerkereskedő. A tőle tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös minősítésű bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek,
de a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! Hiszem,
hogy a tisztességes magatartásnak van jövője!
Komoly érdeklődők megkeresését örömmel várom.

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!
Ezüstök 300 Ft-tól/gr

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Herendi
készpénzes
felvásárlás!

Neves festők művei kimagasló áron!
Berkes, Czóbel,
Neogrády, Vaszary,
Glatz, Szőnyi,
Lotz, Scheiber,
Rippl-Rónai,
Kmetty, stb....
Antik arany-ezüst
pénzek, tallérok
16 000–30 000 Ft/gr

Arany zsebóra
200 000–800 000 Ft

Eozinos Zsolnay
(körpecsétes,
kb. 100 éves)
500 000 Ft, 1 000 000 Ft,
akár 3 000 000 Ft
Arany
6500–9900 Ft/gr

HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!

Budapestről érkező szakbecsüs felvásárlást végez!

Nagykanizsa • 2017.02.20. (hétfő) 9–11-ig Kanizsai Kult. Közp., kisterem, Széchenyi tér 5.
Keszthely • 2017.02.20. (hétfő) 12–14-ig Goldmark Károly Műv. Központ, Kossuth L. u. 28.
Zalaszentgrót • 2017.02.20. (hétfő) 15–1630-ig
Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Batthyány Lajos u. 9.

Zala egerszeg • 2017.02.21. (kedd) 09–11-ig
Hotel Arany Bárány, kisterem, Széchenyi tér 1.
Marcali • 2017.02.21. (kedd) 12–13-ig Civil Szervezetek Háza, Orgona u. 2.

06-1/209-4245, 06-20/200-6084 • dinasztiagaleria11@gmail.com

