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www.sopronbank.huf

Hitelfelvétel akár fordítói 
költségek nélkül.

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül 
ajánlattételnek. A részletes szerződési feltéte-
leket és kondíciókat a hitelszerződés, a bank 
mindenkor hatályos vonatkozó hirdetménye(i), 
az Általános Üzletszabályzat és általános szer-
ződési feltételek, valamint a Fogyasztói Hi-
telezési Üzletszabályzat tartalmazza. A bank 
a változtatás jogát fenntartja, a bankot jelen 
tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására 
és hitelnyújtásra. Az akció visszavonásig érvé-
nyes. További részletekről bankunk honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájé-
kozódhat.

Határtalan 
jövedelem
Dolgozzon vagy éljen bárhol,
nálunk igényei otthonra találnak.
Külföldi jövedelem esetén az út 
a Sopron Bankhoz vezet.

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

Vespa PK 125-ös, 1990-es évjáratú, 
fehér automatika sérülten eladó. Ár: 
95.000.-Ft. Tel.: +36-70/451-4900

Autóját, teherautóját készpénzért meg-
vásárolnám, állapottól függetlenül. Z.Z 
auto Teskánd Tel.: +36-70/267-4752

Autóját azonnali készpénzfizetéssel 
korrekt áron megvásároljuk. Papi - Car 
KFT 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 
67. Tel.: +36-30/245-6702

Ü d Ü l é s

+3630/192-6055

K i A d - b é r e l

Zalaegerszegen és Egérvá-
ron kiadó bútorozott lakást, házat 
keresek. Érd:+36-30/791-0950   
+36-70/944-5060

90 négyzetméteres üzlethelyiség Zala-
egerszeg belvárosban, Tüttőssy utcá-
ban kiadó. Tel.: +36-70/451-4900

A l b é r l e t

Zalaegerszeg-Kertvárosában 2. 
emeleti, 2 szobás lakás eladó. Érd: 
+36-30/206-2635

egyszobás bútorozott lakás Zalaeger-
szeg belvárosában kaucióval kiadó. Tel: 
+36-30/633-4301

G A r á Z s

Garázs eladó Landorhegyi 50. szá-
mú házzal szembeni telepen. Irány-
ár: 1.349 Mft.Tel:+3620/322-4502

s Z o l G á l t A t á s

Hitel ügyintézése, hitel kivál-
tás, hitel optimalizálás, fix tör-
lesztővel, állami támogatással. 
Fundamenta Iroda 8900 Zala-
egerszeg, Tüttössy u.7. Tel.: 
+36-70/600-5799

Gerincproblémák, mozgásszervi meg-
betegedések kezelése, csont-ízületek 
helyreigazítása, speciális Japán masz-
százs-terápiával! Gyógy-masszázs!  
Időpont egyeztetés szükséges! Tel.: 
+36-20/354-6387

Klímaszerelés! Klímakészülékek 
beszerelve már bruttó 178.000.-Ft-
tól,  garanciával. www.davidklima.
hu., +36-30/743-8267

Konyha, szobabútor, tolóajtós szekré-
nyek gyártása, felújítása, parkettázás, 
tükörfényes küszöbkészítés, asztalos-
munkák! Tel.: +36-30/905-1522

e G y é b

rusztikus szekrénysor (Műbútor) 
újszerű állapotban, TV-szekrény-
nyel, bárszekrénnyel eladó. Tel.: 
+36-70/451-4900

Fazekas műhely berendezé-
se egyben , alapanyaggal eladó. 
Telefon:+3620/347-7759

szekrénysor, világos, nagyon megkí-
mélt állapotban Celldömölkön eladó. 
Négyrészes, 340 cm széles, 190 cm 
magas, 2 akasztós, 2 rakodós. Irányárr: 
56.000 forint (kupecek kíméljenek) 
Érdeklődni: +3670/385-0313

Gyógymasszázs fotel negyed áron 
eladó. Tel: +3620/249-3229

á l l A t

24 hetes szabad tartású tojótyú-
kok eladók, ingyenes kiszállítással. 
Tel:+3630/712-3342

J á r m ű

Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777

Keszthelyen a Balaton parttól 600 
m-re elhelyezkedő családi háznál szo-
bák kiadók. A hálószobákhoz külön für-
dőszoba tartozik.   Szállás díja: 6.000.-
Ft/éj/2 fő, pótágy: 3.500.-Ft/éj, mosa-
tás: 2.000.-Ft/szoba (egyszeri költség) 
Amennyiben a gyermek (1 fő), a szülők-
kel alszik, akkor nem kell utána szál-
lásdíjat fizetni! Idegenforgalmi adó: 18 
év felett: 410.-Ft/fő/éj További informá-
ció, foglalás: tel.: +36-20/243-0633

Apró
Z A l A  m e G y e i  A p r ó

Keszthely, Mámor Bár munkatársa-
kat keres. Konzumlányok jelentkezését 
várom. Magas kereseti lehetőség. Szál-
lás megoldott. Érd.: +36-30/3313-997

Komáromy Pékség Kft. gyenesdiási 
pékségébe azonnali belépéssel keres 
éves állásra péket, vagy gyakorlat-
tal rendelkező pék betanított mun-
kást magas kereseti lehetőséggel, 
utazási költségtérítéssel. Igény ese-
tén szállást biztosítunk. Jelentkezés: 
+36-30/9362-895

Azért vagyunk, hogy olyan embert 
válasszunk ki melléd, aki minden 
szempontból kielégíti elvárásaidat! 
Tel.: +36-30/873-0266

Nagykanizsán, a belváros szívében, 
az Erzsébet tér sarkán 3 szobás, egye-
di fűtésű lakás eladó értékegyeztetés-
sel keszthelyi lakásra cserélhető. Tel: 
06-30/302-8691

betanított és szakmunkásokat nettó 
135-200 ezer Ft közötti bérrel felve-
szünk! Tel.: +36-20/401-7059., +36-
70/428-3740., infozeg@jobandcareer.
hu., siofok@diakmania.hu

diákmunka! Rugalmas beosztás-
sal árufeltöltőket, kasszás diáko-
kat felveszünk! Tel.: +36-30/284-
7080., +36-70/622-7885., infozeg@
diakmania.hu., siofok@diakmania.hu

t e l e K

Zalaegerszegen 500m2-es telek, 
öreg családi házzal eladó. Tel: 
+36-30/590-0430

Zalaegerszeg Vakaros hegyen 
520 négyszögöl szőlő, gyümöl-
csös eladó kisházzal. Villany van, víz 
a telekhatáron. Irányár:2 millió Ft. 
Érd:+3692/316-305

Csácsi hegyen 700 m2 szőlő-pincével, 
felszereléssel áron alul eladó. Víz , vil-
lany van .Tel: +3630/543-3744

Zalaegerszeg külterületén 5934 m2 
építésre, gazdálkodásra alkalmas terü-
let betegség miatt áron alul eladó. Tel : 
+3620/249-3229

i N G A t l A N

Zalaegerszegen Pózvai körforgalomnál 
közművekkel ellátott iparterület eladó 
vagy kiadó. Tel.: +36-70/451-4900

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

Zalabesenyő öreghegyen iker épü-
let fele 1096 m2 területtel eladó. Víz, 
villany  van. Árban megegyezünk. Tel: 
+3630/508-8288

C s A l á d i  H á Z

Kertváros  csendes utcájában két 
szinten 140 m2-es, felújítandó csa-
ládi ház nagy kerttel,  garázzsal 
eladó. Iá:19000000 Ft. Érdeklődni: 
+3630/8414381 

Közel a városközponthoz, de csendes 
helyen 2003-ban épült családi ház, 3 
garázzsal, melléképülettel, nagy térkö-
vezett udvarral eladó ! Kisebb lakást 
beszámítunk ! Tel: +3620/298-1142

Közel a városközponthoz, de csendes 
helyen felújítandó 100 m2-es családi 
ház , 600 m2-es kerttel 11,9 mft-ért 
eladó ! Tel: +3620/298-1142

bagodban 5 szobás cirkófűtéses 
2000-es építésű családi ház nagy 
telekkel 18,9 mft-ért eladó! Tel: 
+3620/298-1142

osztrák határtól 20 km-re, Rábata-
másiban 4 szobás, 25 éve épült 150 
négyzetméteres családi ház eladó. (Pin-
ce és két kocsis beálló, termő gyü-
mölcsfák.) Irányár: 14,9 millió Ft. Tel 
: +36-20/977-8288.

szlovén határ mellett gazdálkodásra 
alkalmas családi ház nagy kerttel eladó. 
Tel: +3620/400-8123

l A K á s

Zalaegerszeg-kertvárosban 2. 
emeleti, 2 szobás lakás eladó. Érd: 
+3630/206-2635

Ausztriában, Karintiában 30 - 90 nm-
ig lakások eladók, visszabérlési lehető-
séggel! Tel.: +43/6763608053

Kertvárosi új építésű, 135 m2-es 
luxus lakás igényesnek eladó ! Tel: 
+3620/298-1142

landorhegyi 2 szobás egyedi 
gázas lakás 7,79 mft-ért eladó ! Tel: 
+3620/298-1142

lakást keresek Zalaegerszegen, fel-
újítandót is, jelzáloggal terhelt is lehet. 
Telefon.:+36-30/397-1781

Zalaegerszegen belvárosi vagy kert-
városi 1,5-2 szobás lakást kere-
sek max 3.emeletig, ár: megegye-
zés szerint,állapottól függően ! Tel : 
+3620/9734169

belvárosi  1 éves, igényes, modern 
berendezéssel eladó egy 105 m2-es 
lakás , saját kerttel gk beállóval. Tel: 
+3620/298-1142

Városközponti, egyedi cirkofűtéses 
76 m2-es 10 éves lakás, nagy nap-
palival 15,9 mft-ért eladó ! Tel: 
+3620/298-1142

Zalaegerszeg Kertvárosban, 4.meleti, 
felújított 2 szobás lakás eladó.Irányár: 
9 900 000Ft. Tel: +3630/301-2826

Zalaegerszeg Csácsban, sorház, déli 
szélső 130m2-es eladó!Irányár: 17 900 
000 Ft. Irányár: +3630/301-2826

berzsenyi utcában, igényesen felújí-
tott, 1+2 félszobás lakás eladó. Tel: 

Autószerelőt, ,műszaki vizsga-
biztost keresünk Keszthelyre 
KIEMELT BÉREZÉSSEL Érdek-
lődni : +3630/947-6225

betanított és szakmunkásokat 
nettó 135-200 ezer Ft közötti 
bérrel felveszünk! Tel.: +36-
20/401-7059., +36-70/428-
3740., infozeg@jobandcarreer.
hu., Engedélyszám: 
49765-1/2008-5100595

somlójenői gazdaságunkba 
növénytermesztésben, gép-

szerelésben tapasztalt kollé-
gát keresünk kiemelt fizetés-
sel. Szükség esetén ingye-
nes szolgálati lakás. Tel: 
+3630/902-5580

Autószerelőt, műszaki vizsga-
biztost keresünk Keszthelyre 
KIEMELT BÉREZÉSSEL! Tel.: 
+36-30/947-6225

Veszprém megyei középvál-
lalkozás hosszú távú munká-
ra hőszigetelő, ipari bádogos 
szakembereket keres. Tel: 
+3670/266-0001

Öltönyüzletbe kere-
sünk szakképzett eladót. 
Tel:+3620/462-4167

szobafestést, gipszkartonozást, 
külső homlokzat szigetelést 
vállalok, gyorsan,szakszerűen. 
Tel:+3670/608-9519

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
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 2.
+36-70/383-6133
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

Ön dönt! A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT

Az ajánlat 2017. március 1-jétől május 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes az üzletben megjelölt termékekre. 
Az akcióban részt vevő keretkollekció üzletenként eltérő lehet. A kép csak illusztráció, további részletek 

az üzletekben, a www.opticworldakcio.hu oldalon,          -on, és         -on. 

-50%-50%
keretre lencsére

akár

vagy

CSALÁDI SZEMÉSZET
OPTIC WORLD ZALAEGERSZEG

8900 Zalaegerszeg Deák Ferenc tér 1.
Bejelentkezés látásvizsgálatra: 06 30 768 8000



32017. március 09.



4 2017. március 09.



52017. március 09. ZAlA meGyei HirdetéseK



6 2017. március 09.ZAlA meGyei HirdetéseK

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.

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

Tarts velünk, mi összetartunk!

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

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)

» RMA technikus (elektronikai végzettséggel, irodai munkarendben)

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

» szervezett céges autóbuszjáratok,
 már Keszthelyről is!
» csoportos biztosítás
» kedvezményes sportolási lehetőség
» előrelépési lehetőség
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Fürstenfeldi (Ausztria) magyar étterembe 
munkájára igényes, szakmai tapasztalattal 

rendelkező, motivált fiatal 
szakácsot keresünk 

azonnali kezdéssel és  
"beugró" szakácsot-szakácsnőt  

heti 1 vagy 2 napra. 
Érdeklődni: 00 43 / 699 1908 0892
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