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Gyenesdiáson strand közeli, szerkezet-kész
családi ház eladó. Tel.: 06-30-9292-622
Piaci ár alatt tulajdonostól eladó Gyenesdiás
Keszthely felőli részén 800 m2-es, összközműves építési telek. Tel.: 06-30-9292-622
Liget lakóparkban 600 m2-es telek eladó.
Ár: 16 MFt. Érd.: 06-70-940-1796

INGATLAN

KIADÓ

36 m -es, erkélyes, műanyag ablakos,
szigetelt házban 1. emeleti lakás a Hold
utcában eladó. Fix ár: 13,5 MFt. Tel.:
06-70-262-52-66

Új apartmanok 2 fő részére kiadók Mosonmagyaróváron. 2 havi kaució szükséges!
Érd.: 06-30-262-2008
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Mosonmagyaróváron 70 m2-es kertes
család ház, tulajdonostól eladó. Tel.:
06-30-632-2756
A városközpontban 1. emeleti, erkélyes, 2
szoba-hallos, felújítandó panellakás, szigetelt tömbben, alacsony rezsivel, azonnal
költözhetően eladó. Fix ár: 16,9 MFt. Tel.:
06-70-262-52-66
Mosonmagyaróvár 30 km-es körzetében keresek panelt, téglalakásokat, telkeket, felújításra szoruló házakat, azonnal készpénzzel fizető vevők részére. Tel.:
06-70-262-52-66
Telek Mosonmagyaróvár belvárosához
közel, komplett tervekkel, engedélyekkel,
kész alappal eladó. Iá: 21,9 MFt. (Az ár alkuképes!). Tel.: 06-70-9465-464
Hold utcában szigetelt 1. emeleti 50
m2-es téglalakás, műanyag nyílászárók, fa beltéri ajtók, erkélyes, saját
közös tároló, szenzációs áron eladó. Fix
ár: 15,5 MFt. Azonnal költözhető! Érd.:
06-70-262-52-66
Alkalmi vétel Lébényben! 80 m2-es családi ház, 1100 m2-es telekkel, 2 szobával, melléképületekkel, gáz a telken belül,
hihetetlen áron eladó. Ár: 9.900.000 Ft. Tel.:
06-70-262-52-66
Óvár és 20 km-es körzetében keresek
családi házat, felújítandót, max. 12 MFtig. Azonnal készpénzben fizetek! Tel.:
06-70-262-52-66
Moson legfrekventáltabb helyén 50
m2-es gázfűtéses lakás teljesen felújítva
(víz-, villanyvezeték csere, új tető, stb.),
saját tárolóval kedvező áron eladó! Érd.:
06-70-262-52-66
Mélyen piaci ár alatt Bükön jó állapotú 100
m2-es, földszinti, 3 hálószobás, 2 fürdőszobás téglalakás tulajdonostól 15,9 MFt-ért
eladó. Tel.: 06-30-298-4499
Vonyarcvashegyen strand közeli, 718
m2-es építési telek piaci ár alatt, tulajdonostól eladó. Tel.: 06-30-353-1464
Károly úton eladó 3. emeleti, 2 szoba-hallos,
felújításra szoruló erkélyes panellakás, tulajdonostól. Érd.: 06-30-410-3803

A Liget-borozó mögötti garázs-soron április
1-jétől garázs kiadó. Érd.: +36-96/214-106
Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19 m2-es és 38 m2-es irodák kiadók,
valamint termékrendezvények lebonyolítására igénybe vehetők! Tel.: 06-30-936-7746
Mosonmagyaróváron 100 m2-es, 3 szobás
családi ház a Mosoni-Dunához közel telekkel
együtt hosszútávra kiadó. Ár: 150.000 Ft/hó +
rezsi + 2 hónap kaució. Érd.: 06-70-331-2647
Mosonmagyaróváron a Beach lakóparkban
65 m2-es, 2. emeleti, 2 szobás, vízparti –
panorámás lakás kiadó. Tel.: 06-30-345-1497
Belvárosban, déli fekvésű 2 szobás panelépítésű, szigetelt lakás kiadó. Bérleti díj: 80.000 Ft/
hó + rezsi + 1 havi kaució. Érd.: 06-96/213-531
Egy- és kétszemélyes, igényesen felújított
és berendezett apartman szobák hosszútávra kiadók. Csendes, nyugodt környezet,
a várostól 1,5 km-re. Zárt parkoló, a kapuban buszmegálló, bicikliút a városig, illetve Rajkáig. Mosási- és főzési lehetőség. Az
apartman szobában zuhanyzó, WC, tv, internet. Érd.: 06-70-935-60-40
Mosonmagyaróváron a Jókai utcára néző
10 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-96576-025 (napközben!)
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 nemdohányzó, megbízható személynek. Tel.:
06-20-223-5815
Mosonmagyaróvár belvárosában, hőszigetelt téglaházban 2 szobás, bútorozott, egyedi
gázfűtéses lakás hosszútávra kiadó. Kaució
szükséges! Érd.: 06-30-398-7341
Hegyeshalomban szoba kiadó magára és
környezetére igényesnek. Ár: 50.000 Ft/
hó. Tel.: 06-20-358-6326
Mosonmagyaróváron újépítésű lakás gépesített konyhával 1-2 fő részére kiadó, igény
esetén garázzsal! Érd.: 06-20-365-3035
Mosonmagyaróváron 41 m2-es erkélyes garzonlakás kiadó nemdohányzónak. Ár: 85.000 Ft + rezsi+ kaució. Érd.:
06-20-9436-575
ÁLLÁS
Építőipari vállalkozás fiatal kőművest és
segédmunkást keres. Tel.: 06-20-417-5757

Textilüzletbe eladót keresünk, 8 órás munkaidőben. Érd.: Stefán Üzletház, Mosonmagyaróvár, Jókai u. 8. Tel.: 06-96/576-025
Kerti kisgépszerelő szakmunkást keresünk, munkájára igényes, megbízható férfiszemélyében Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-20-330-8490

Lassú a számítógépe/laptopja? Nem indul?
Lefagy? Papíron gyors az internet, WI-FI-n
mégis lassú? Nem megy a WIFI az egész
lakásban? Vírusos a gép? Megoldom! Hívjon akár hétvégén is! Tel.: 06-30-526-1558

Garzon kiadó. Érdeklődni: 06 70 3344 572

Építőiparban jártas ügyes kezű segédmunkást keresek, állandóra, vagy hétvégi elfoglaltságra. Tel.: 06-20-437-4185

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász,
Pincér, Vendéglátás szervező, Vendéglátó
Üzletvezető, Vendéglátó eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70-5932232. www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Mezőgazdasági vállalkozás traktoros munkaerőt keres kiemelt bérezéssel! Feltétel:
mezőgazdasági gyakorlat, megbízhatóság!
Tel.: 06-20-398-1502
Mosonmagyaróvári gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben való jártasság előnyt jelent! Tel.:
06-70-331-2647
JÁRMŰ
Személyautó bérelhető kaució nélkül, magyar autópálya matricával. Tel.:
06-30-206-5858

Vízvezeték – központi fűtésszerelést, javítást vállalok Mosonmagyaróvár és környékén. Tel.: 06-20-4879-377

Nagyméretű utánfutó folyamatosan bérelhető! Mosonmagyaróvár, Károly út 34/b. (víztoronynál). Tel.: +36-30-9390-169

Villanyszerelés! Csengő javítástól villamos
felújításig számíthat rám! Szabó János, Tel.:
06-30-99-300-48

Személyautó
06-70-3805-241

Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.: 06-20-92-62-060

bérelhető!

Tel.:

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók, stb.
kedvezménnyel, garanciával, rövid határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. Párkányok, zsaluziák! Kérjen ingyenes árajánlatot!
Vidéken is! Tel.: +36-30-2350-927, Horváth
Attila, www.redonyosattila.hu
Készpénzfizetés azonnal! Napi legmagasabb áron! Arany-ékszerre, ezüst tárgyakra,
régiségekre, festményekre, egyes műszaki
cikkekre. Arany-ékszerek árusítása kedvező áron. Régi képcsarnoki képeket, hagyatékot vásárolok. Ingyenes értékbecslés.
Zálogház (Kisalföld Áruház mellett). Tel.:
06-96/215-808
MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési díj +
havidíj –további előfizetős csatornák. Részletekért hívjon! Szlovák tv csatornák vétele is megoldható analóg (magyar, szlovák,
osztrák) és digitális –DAB+(szlovák, osztrák)
rádióvétel kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558
Bádogos munkák, tetőfedés, palatetők
bontás nélküli átfedése cserepes lemezzel, lapos-tető szigetelés, tetőjavítás, kúpcserepek malterozása, kémények átrakása,
beázások elhárítása. Érd.: 06-70-663-7327,
www.tetobau.hu
Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, bozótirtás, fű- és sövénynyírás, elhanyagolt kertek,
udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Hétvégén is! Érd.: 06-20-328-4057

Festést, kőműves munkát, szigetelést, burkolást, térkövezést, tetőmosást, házak, lakások külső-belső felújítását, utólagos vízszigetelés, injektáló technikával bontás nélkül
vállalom rövid határidővel, garanciával! Kis
munka is munka! Tel.: 06-70-615-3039,
www.kismunkaismunka.hu

Szőnyegtisztítás felsőfokon, garanciával!
Ipari vegytisztítás, portalanítás, atkátlanítás,
ingyenes szállítás! Tel.: 06-20-447-2726
Dugulás elhárítás, bontás nélkül! Minőségi
munka garanciával! Tel.: 06-20-426-0222
Hétvégén is!
Redőnyjavítást vállalok! Tel.: 06-20-9656515, 06-70-536-5530 Zugonics
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Vállaljuk veszélyes, túl nagyra nőtt, nehezen megközelíthető fák biztonságos kivágását, ledarabolását kötél-, vagy mászóvasas technikával! Hívjon bizalommal! Tel.:
+36-30-997-0834

Gázhálózat, gázkazán cserék, központi fűtés, víz és csatornahálózat. Bogyai
Zsolt épületgépész technikus, Tel.:
06-70-375-8033

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS!
06-30-594-6226

Tel.:

Fuvarozás, bútor- és háztartási gépek szállítása. Érd.: 06-70-589-2787

Sövénynyírás, gyepszellőztetés, térkő-, sírhelykarbantartás, kertépítés, fűkaszálás, zöldhulladék elszállítása. Tel.:
06-20-351-1292

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati ajtók,
98x208-as méretűek, felül üvegbetéttel, 5
pontos biztonsági zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér színben, jobbos és balos kivitelben eladók. Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidőben:
06-30-610-3850. www.rbfnyilaszarokft.hu,
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Teherfuvarozás, zöldhulladék elszállítás, lomtalanítás, akár 3000 Ft-tól! Érd.:
06-20-351-1292

Expressz dugulás elhárítás! Bontás nélkül,
garanciával! Mosonmagyaróváron és környékén, hétvégén is! Tel.: 06-30-749-6098

Száraz nyárfa és száraz akácfa konyhakészen rendelhető. EUTR: AA0351717. Tel.:
06-30-400-9597

GYORSVARRODA! A volt MARY varrodás csajok új helyen a Károly út 1-ben.
Tel.: 06-30-789-7710

Cserépkályhák átrakása, javítása, tisztítása. Kellei Kornél. Tel.: 06-20-3-406-640

Akciós üveges, fa bejárati ajtók hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel,
kulcsokkal, 98x208-as méret (egyszárnyas
kivitel) 69.900 Ft/db, valamint 138x208-as
(kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.
Leylandi Ciprus 100-120 cm magasak
eladók Mosonmagyaróváron, 2500 Ft/db.
Ligetes ültetésre, sövénynek, szoliternek
alkalmas. Érd.: 06-70-500-7535
10 db méhcsalád, 20 b fél NB kereten eladó.
Tel.: 06-20-229-2345

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan, 1 év
garanciával, 240x200-as, 240x210-es és
250x200-as méretben, 84.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.
Új műanyag ablakok, bejárati ajtók, fa beltéri ajtók, párkányok raktárról azonnal vihetők!
RBF Nyílászáró Kft., Bősárkány, Ady Endre
utca 13. Tel.: 06-30-580-1041
Rossz mosógépét, villany- és gáztűzhelyét ingyen elszállítom Mosonmagyaróváron belül. Költöztetést is vállalok! Tel.:
06-30-9-478-414
Bőrös félsertés rendelhető 990 Ft/kg, házi
készítésű hurka, disznósajt, kolbász, kocsonya kapható. Házhozszállítást vállalok! Szép
kártya elfogadóhely! Vadhús rendelhető!
Fazekas húsbolt, Jánossomorja, Kereszt u.
22. Tel.: 06-30-400-9597
Nagyméretű raklapok tüzelőnek eladók.
Tel.: 06-30-594-6226
BOLHAPIAC A PÁRTOK HÁZA ALATT. Nyitvatartási időváltozás: csütörtök, péntek,
szombat 8-15 óráig. Házhoz szállítás! Tel.:
06-20-5200-216
Új, építkezésből megmaradt és bontott nyílászárók nagy választékban 600 db-os raktárkészletről azonnal vihetők! www.hasznaltablak.hu
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