32. évfolyam – 47. szám – 2021. november 26.
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Piaccsarnoki és Tési dombi üzletünk ajánlata

KOCSONYÁBA KÖRÖM, BŐRKE, FAROK ÉS FÜL KAPHATÓ.
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APRÓHIRDETÉSEK
SZOLGÁLTATÁSOK:
Vállalunk: Homlokzati hőszigetelést,
festést, gipszkarton szerelést, GENERÁL
KIVITELEZÉST! Hege-Mechanic Kft. Telefon:
06-70/6080-300
Matematikából korrepetálást vállalok.
Telefon: 06-88/473-790; 06-50/108-5896
Jól és gyorsan! Eladott házak kiürítése,
fém és lom hulladék, elszállítása. Telefon:
06-30/739-6820
Hideg-meleg burkolás, festés-mázolás,
lakásfelújítás. Rochy lakásfelújítás. Várpalota és környéke. Telefon: 06-70/733-6177
Bútorok áthúzása, javítása, rövid határidővel. Érd: 06-70-368-5696
Szélvédőcsere,
autóüvegezés!
CASCO- s károk, akár önrész nélkül is.
Pétfürdő, Akácfa u. 52. Érdeklődni lehet
a 06/30/989-4408, 06/70/386-8020
telefonszámokon
Karosszériajavítás!
Pétfürdő,
Akácfa u. 52. Teljes körű biztosítási kárrendezés, Cascós károk önrész kedvezménnyel. ALLIANZ Hungária Biztosító,
Groupama-Garancia Biztosító, Generáli
Biztosító szerződött javító partnere!
Érdeklődni lehet: 06/30/989-4408,
06/70/386-8020
Szőnyeg, kárpittisztítás, bőrgarnitúrák
tisztítása! Lakásonként 1.500 Ft-tól.
Tel: 06/88/460-354, 06/20/976-3161
Munkafelvétel az esti órákban.
JÉGKÁR JAVÍTÁS Várpalotán! Teljes
körű biztosítási ügyintézés (akár
önrész kedvezménnyel is), fényezésmentes horpadásjavítás, jégkáros és horpadt autók szakszerű
helyreállítása rövid határidővel!
Érdeklődni lehet: 06/20/342-9923;
06/30/989-4408
Kádfényezés beépített állapotban garanciával! Érdeklődni lehet a 06-70/389-6277
telefonszámon.
Cserepes lemez szerelés, tetőcsere,
lambériázás, parkettázás, gipszkarton
szerelés, festés, mázolás, villanyszerelés, vízszerelés, bádogozás, állványozás,
kőműves munkák, műanyag ajtók, ablakok cseréje, dryvit szigetelés, külső, belső burkolás. Teljes körű építőipari kivitelezést rövid határidővel vállalunk.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel.
Tel: 06/70/227-0413; 06/87/782-286;

Dugulás elhárítás, kamerás csővizsgálat!
Víz, fűtés, - gázszerelés. Érd:06/30/354-6810
Hulladék vasat, rossz háztartási gépeket,
mindenféle fém hulladékot elszállítunk,
hívásra házhoz megyünk! Egyben vállaljuk eladott házak kiürítését. Telefonszám:
06-30-586-5691
EON ügyintézés. Új bekapcsolások.
Mérőhelyek kialakítása, teljesítménymódosítás.
Villanyóraszekrények forgalmazása. 06-70-779-5466
www.villanyoraszekrenyek.hu Farkas
János
Számítógép-, laptop javítás - karbantartás, szoftver telepítés. Rendszergazdai
szolgáltatás. Számítógép alkatrészek kiskereskedelme. Telefon: +36 -70/ 424- 2059,
https://packmart.hu
Lakások, családi házak villamos
hálózatának áthúzása, szabványosítása, lakáselosztók felújítása, cseréje.
Villanytűzhely bekötése, villanybojler
vízkőtelenítése rövid határidőn belül.
Tel: 06-70/2021-600
Szobafestést, burkolást, teljes körű
lakás és ház felújítást, szigetelést, bontási és kőműves munkákat, víz-gáz-fűtésszerelést, villanyszerelést, garanciával vállalom! Hívjon bizalommal! Telefon:
06-70/368-3757
Karbantartás-javítás!
Vállalom
műanyag ajtók, ablakok, szúnyoghálók, redőnyök javítását. Kisebb kőműves
javításokat! Telefon: 06-30/8805-803
Pedikűrös házhoz megy.
06-30-928-5250

Érdeklődni:

Lakásfelújítását kezdje a villamos hálózattal! Villanytűzhelyek javítása, felújítása.
Tel: 06/70/248-1643
Vállalok! Térkövezés: udvar, járda,
kocsibejáró. Külső-belső kőművesmunka, teljes lakás felújítást,
kapuk, úszókapuk gyártása, beépítése. Teraszok építése, átalakítása,
kerítések építése, burkolása. Lapos
tetők szigetelése, régi épületek
bontása, felújítása, nyaralók, hétvégi házak akár vidéken is! Szép
munka, kedvező áron, referenciával! Érd: 06/20/259-5534
Mindennemű kőműves munkát, ácsmunkát, bontást, építést, teljes körű ügyintézéssel, azonnali kezdéssel vállalok.
Telefon: 06-70/391-9016

Vállalom fás stufferok letermelését, tisztítását, szántóföld, gyep melletti fasor kivágását, zöld területek kezelését, fűnyírást, elhanyagolt telkek, és családi házak udvarainak
rendbetételét stb.. Ár megegyezés szerint,
minden variáció érdekel, hívjon bátran! Tel:
06/30/586-5691
Vállalok minden magasban végzendő
munkát alpintechnikával. Csatornajavítás és takarítás, veszélyes fák kivágása,
tető és kéményjavítás, cserepes lemezek
szerelése, kőműves munkák. Ami másnak
gond, én megoldom! Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-30/9797-766
Mindenféle építőipari munkát vállalok. Bontást, építést, felújítást, teljes
kivitelezést, legkedvezőbb árakon. Vidéken is. Telefon: 06-20/458-9444
Pedikűr, manikűr, masszázs,
blokkoldás! Házhoz megyek! Gina
06-30-240-1862
Hagyatékot vásárolok, hullajtott szarvas
agancsot, vasat, mindenféle fémhulladékot, használt, rossz akkumulátorokat,
roncsautót, régiséget. Ingyen kiszállás,
helyszínen kp-val fizetek, napi legmagasabb áron. Ingyenes lomtalanítás, építési
hulladék eltakarítás. Tel: 06-30/864-6940
Lapra szerelt bútorok összerakása, szétszedése, mindenféle bútor javítása. Konyhabútor, szobabútor, kerti bútor szerelése,
felújítása. Mosogatóhoz, főzőlaphoz, pult
kivágása, sütő beépítés, csapszerelés.
Hívjon bizalommal! Telefon: 06-70/578-5386
ÁLLÁS:
Építőipari cég keres zsaluzásban, állványozásban jártas szakembert, kőművest, illetve
józan életű segédmunkást. Folyamatos
munkára, jó kereseti lehetőséggel! Kisteherautó vezetői gyakorlat és jogosítvány
előnyt jelent. Várpalota, Berhida, Papkeszi
útvonalról. Telefon:06-70/7742849
INGATLAN:
Eladó ingatlanokat keresek, meglévő
készpénzes ügyfeleim részére. Telefon:
06-70/6208-755
Eladó Pétfürdőn, Akácfa utcai sorházi
lakás. I.á: 35millióFt, vagy cserélném
értékegyeztetéssel, Várpalota belváros 2
szobás, földszinti, max. 1 emeleti felújított (50-60 m2 körüli) lakásra. Érdeklődni:
06-20/313-2833 Elsősorban csere érdekel.
Eladó Várpalotán, a tési-dombi Tábormező utcában egy 36m2-es, földszinti egy
szobás, központi fűtéses lakás. Ár megegyezés alapján. Telefon: 06-20/2636-806

Várpalota Rákóczi telepen, összkomfortos 3 szobás családi ház, beköltözhető állapotban, garázzsal, pincével eladó.
Érdeklődni naponta: 15-18 óráig. Telefon:
06-30/486-5577
Várpalotán az Erdődy P. T. utcában 1 szobás, egyedi fűtéses lakás KIADÓ! Telefonon:
36/30-2359-803
Eladó Várpalota, Készenléti Ltp-i 64
m2-es, 3 szobás, erkélyes lakás, vagy Várpalotai 1,5-2 szobás erkélyes lakásra cserélném. Hagyatékból bútor eladó/elvihető.
06-30/2843-088
Eladó Várpalotán, 120m2-es családi ház,
1500m2-es telken, a Kismező utcában. Érdeklődni: 06-70/423-3063; 06-20/532-2852
Eladó 1+3 félszobás jó állapotú panorámás lakás a Felsőinkám utcában.
IÁ: 28,9millió Ft. Telefon: 06-70/6208-755
A volt Margaréta presszót, mely jelenleg
lakásként üzemel, eladnám, esetleg elcserélném. Telefon: 06-20/914-8294
Eladó Várpalotán az alsóvárosban egy 2
szobás felújított, klímás lakás. Érdeklődni
a 06-70/334-6754 számon
Építési telek Ősiben részben körülkerített,
600 négyszögöl, összközműves eladó. Érdeklődni: 06-20/530-2992
Összeköltözőknek és nagycsaládosoknak ajánlom megvételre,
1+3 félszobás, várpalotai, belvárosi
lakásunkat. Ár alkuképes. Telefon:
06-20/386-9839; 88/472-123
Várpalotán a Fő téren (Szent István u)
1szobás lakás KIADÓ! Tel.: 36/30-2359-803
ADÁS-VÉTEL:
TŰZIFA! Cser, tölgy, hasítva 16.000.- Ft-tól,
ömlesztett szórt m3. Száraz bükk, és akác
17.000Ft/ szórt m3. Ingyenes szállítással.
Fatelep, Berhida. Tel: 06/30/281-0074
EUTR kód: AA6248460
Eladó sertés tisztítva és félbehasítva. Telefon: 06-70/635-7274
Megkímélt, jó állapotban lévő ágyneműtartós heverő olcsón, és eredeti német maszszázs fotel, kis hibával eladó Várpalotán.
Telefon: 06-30/491-9685
Jó állapotban lévő, négy darab felnire
szerelt 185x65xR14-es téli gumi olcsón
eladó Várpalotán. Tel.: 06-30/491-9685

Forgalomból kivonandó és totálkáros gépjárműveket bontásra átveszünk 30Ft/kg, illetve megegyezés
szerinti áron. Hivatalos bontási papírt adunk. Teljes körű ügyintézés.
Katalizátorokat felvásárolok! Tel:
06-30/013-6055
Gabonán nevelt hízók eladók! Telefon:
06-20/534-8021
Vegyes kemény tűzifa (cser, tölgy,
bükk, gyertyán, akác) kugliban 2.900
Ft/q (29,00Ft/kg), hasítva 3.000 Ft/q
(30,00 Ft/kg). Ömlesztett m3-ben
15.000 Ft/m3. Ingyenes kiszállítás. Tel:
06/70/250-8556 EUTR azonosító szám:
AA5844829
Erdészeti rönk, tűzifa kapható (1m; 2m;
3m) kis és nagy mennyiségben, darus autóval házhoz szállítva. Ugyanitt: eladó
konyhakész tűzifa is. Tel.: 06-20/458-0114
Eladó hízók! 120 -220 kg közötti súlyban.
600Ft/kg, megtisztítva: 700Ft/kg. Telefon:
06-30/442-2285
Német használt bútorok, kifogástalan állapotban, NEM LOMIS! Szállításban tudok
segíteni. Telefon: 06-20/947-6535
200 kg körüli nem tápos hízók eladók
Tésen. Ára: 600.-Ft/kg. Érdeklődni:
06-30/769-5409
Megegyezés szerint eladó: sózó edény,
üst, zsíros véndő, egy satu asztallal. Telefon: 06-30/504-8354
Eladó Philips Hd8651-es automata (darálós) kávéfőző gép. Tel.: 06-30/975-9067
Nagytestű anyakocák, és hízók eladók.
Érdeklődni: 06-70-424-7871
TÁRSKERESÉS:
Öreg táncos-öregifjú férfi páromat
keresem 60 éves korig. Ha még hiányzik a
magyar népzene, a mozgás öröme, kérlek:
hívj! Telefon: 06-30/7395-614
MEGTALÁLLAK társkereső iroda szeretettel várja a 40 év feletti tagok
regisztrálását. A beregisztrált tagokkal
zártkörű rendezvényt szervezünk. Elérhetőség: 06-30/573-4329

