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Műanyag ablakok, ajtók:
- Technológiánkkal pár óra alatt egy családi ház 

ablakai beépíthetők még télen is!
- Bontás és falsérülés nélkül is ki tudjuk cserélni a 

nyílászárókat. Nincs kosz, nem kell festeni! 
(Bontás esetén szakszerű faljavítás.)

- 5 év garancia 

 

 

Fa nyílászárók utólagos gépi szigetelése:
- Működőképes fa ablakok szigetelése svéd 

horonymarásos technológiával, hézagmérés 
alapján, kosz és pormentesen a helyszínen.

- Egy lakás ablakai 1-2 óra alatt egy kabát 
áráért!

- 5 év garancia

PÁLYÁZZON VELÜNK OTTHONA KORSZERŰSÍTÉSÉRE!
ÓRIÁSI ABLAKCSERE AKCIÓ

HÍVJON! PÁLFY PÉTER 06-20/946-8031
Kedvezmény 20%, nyugdíjasoknak további 5%!

Az akció 2021. december 15-ig érvényes!

662307

Keresse kollégánkat szaktanácsadás és árajánlat céljából,  
ne maradjon le az otthonfelújítási állami támogatás lehetőségéről!

RENDELJE MEG IDEI ÁRON, JANUÁRI SZERELÉSSEL.
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Családi körben ne üljön csöndben!

0
Próbálja ki

Forintért*

legmodernebb
hallókészülékeinket
az ünnepi időszakban!

*A 0 Ft-os összeg a két hetes próbahordásra
vonatkozik. További részletekért keresse fel
a www.victofon.hu weboldalt vagy
érdeklődjön audiológiáinkon.

Victofon Hallásvizsgáló
Várpalota, Honvéd u. 3.

Bejelentkezés 06-30/557-1731

Biztonságos vizsgálat,
maximális higiénia
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Piaccsarnoki és Tési dombi üzletünk ajánlata

KOCSONYÁBA KÖRÖM, BŐRKE, FAROK ÉS FÜL KAPHATÓ.
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APRÓHIRDETÉSEK

SZOLGÁLTATÁSOK:

Jól és gyorsan! Eladott házak 
kiürítése, fém és lom hulla-
dék, elszállítása. Telefonszám: 
06-30/739-6820

Hideg-meleg burkolás, fes-
tés-mázolás, lakásfelújítás. 
Rochy lakásfelújítás. Várpalo-
ta és környéke. Telefonszám: 
06-70/733-6177

Bútorok áthúzása, javítása, 
rövid határidővel. Érdeklődni: 
06-70-368-5696 

Szélvédőcsere, autóüve-
gezés! CASCO- s károk, akár 
önrész nélkül is. Pétfürdő, 
Akácfa u. 52. Érdeklődni 
lehet a 06/30/989-4408, 
06/70/386-8020 telefonszá-
mokon 

Karosszériajavítás! Pétfür-
dő, Akácfa u. 52. Teljes körű 
biztosítási kárrendezés, Cascós 
károk önrész kedvezménnyel.  
ALLIANZ Hungária Biztosító, 
Groupama-Garancia Biztosító, 
Generáli Biztosító szerződött 
javító partnere! Érdeklődni a 
06/30/989-4408, 06/70/386-
8020  telefonszámon lehet.

Kádfényezés beépített álla-
potban garanciával! Érdeklődni 
lehet a 06-70/389-6277 telefon-
számon.

Cserepes lemez szerelés, 
tetőcsere, lambériázás, 
parkettázás, gipszkarton 
szerelés, festés, mázolás, 
villanyszerelés, vízszerelés, 
bádogozás, állványozás, kő-
műves munkák, műanyag 
ajtók, ablakok cseréje, dryvit 
szigetelés, külső, belső burko-
lás. Teljes körű építőipari 
kivitelezést rövid határidő-
vel vállalunk. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezménnyel. 
Telefon: 06/70/227-0413; 
06/87/782-286; 

Dugulás elhárítás, kamerás 
csővizsgálat! Víz, fűtés, - gázsze-
relés. Érd:06/30/354-6810

JÉGKÁR JAVÍTÁS Várpalo-
tán! Teljes körű biztosítási 
ügyintézés (akár önrész 
kedvezménnyel is), fénye-
zésmentes horpadásjaví-
tás, jégkáros és horpadt 
autók szakszerű helyre-
állítása rövid határidő-
vel! Érd: 06/20/342-9923; 
06/30/989-4408 

Hulladék vasat, rossz háztar-
tási gépeket, mindenféle fém 
hulladékot elszállítunk, hívásra 
házhoz megyünk! Egyben vállal-
juk eladott házak kiürítését. Tel: 
06-30-586-5691

EON ügyintézés. Új be-
kapcsolások. Mérőhelyek 
kialakítása, teljesítménymó-
dosítás. Villanyóraszekrények 
forgalmazása. Farkas János 
www.villanyoraszekrenyek.hu 
06-70-779- 5466

Számítógép-, laptop javítás - 
karbantartás, szoftver telepítés. 
Rendszergazdai szolgáltatás.
Számítógép alkatrészek kiskeres-
kedelme. Tel.: +36-70/424-2059, 
https://packmart.hu

Lakások, családi házak 
villamos hálózatának át-
húzása, szabványosítása, 
lakáselosztók felújítása, cse-
réje. Villanytűzhely bekötése, 
villanybojler vízkőtelenítése 
rövid határidőn belül. Tel: 
06-70/2021-600 

Szobafestést, burkolást, tel-
jes körű lakás és ház felújítást,
szigetelést, bontási és kőműves 
munkákat, víz-gáz-fűtésszere-
lést, villanyszerelést, garanci-
ával vállalom! Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-70/368-3757
Karbantartás-javítás! Válla-
lom műanyag ajtók, ablakok,
szúnyoghálók, redőnyök javí-
tását. Kisebb kőműves javításo-
kat! Telefon: 06-30/8805-803
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APRÓ-
HIRDETÉSEK

Zsuzsi masszázs, migrén masz-
százs, fülbelövés. Telefonszám: 
06/30/928-5250

Vállalom fás stu� erok leter-
melését, tisztítását, szántó-
föld, gyep melletti fasor ki-
vágását, zöld területek keze-
lését, fűnyírást, elhanyagolt 
telkek, és családi házak ud-
varainak rendbetételét stb..
Ár megegyezés szerint, minden 
variáció érdekel, hívjon bátran! 
Tel: 06/30/586-5691

Vállalok minden magasban 
végzendő munkát alpintech-
nikával.  Csatornajavítás és ta-
karítás, veszélyes fák kivágása, 
tető és kéményjavítás, cserepes 
lemezek szerelése, kőműves 
munkák. Ami másnak gond, 
én megoldom! Hívjon bizalom-
mal! Telefon: 06-30/9797-766

Mindenféle építőipari 
munkát vállalok. Bontást, 
építést, felújítást, teljes ki-
vitelezést, legkedvezőbb 
árakon. Vidéken is. Telefon: 
06-20/458-9444 

Hagyatékot vásárolok, hul-
lajtott szarvas agancsot, vasat, 
mindenféle fémhulladékot, 
használt, rossz akkumulátorokat, 
roncsautót, régiséget. Ingyen 
kiszállás, helyszínen kp-val � -
zetek, napi legmagasabb áron. 
Ingyenes lomtalanítás, építési 
hulladék eltakarítás. Telefon: 
06-30/864-6940

Pedikűr, manikűr, jóskár-
tya-vetés, blokkoldás! 
Házhoz megyek! Gina 
06-30-240-1862 

Lapra szerelt bútorok össze-
rakása, szétszedése, mindenféle 
bútor javítása. Konyhabútor, 
szobabútor, kerti bútor szere-
lése, felújítása. Mosogatóhoz, 
főzőlaphoz, pult kivágása, sütő 
beépítés, csapszerelés. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06-70/578-
5386

ÁLLÁS:

Édesanyám mellé keresek al-
kalmanként felvigyázót. Telefon: 
+36202189194
Építőipari cég keres zsaluzás-
ban, állványozásban jártas 
szakembert, kőművest, illetve 
józan életű segédmunkást. Fo-
lyamatos munkára, jó kereseti 
lehetőséggel! Kisteherautó 
vezetői gyakorlat és jogosítvány 
előnyt jelent. Várpalota, Berhi-
da, Papkeszi útvonalról. Telefon: 
06-70/7742849

Várpalotai munkahelyre 
keresünk állandó délutáni 
műszakra, � zikai munkára 
raktárosokat. Jelentkezni 
emailben vagy személyesen, 
munkanapokon 08-12 óra kö-
zött. Pannon Sütő KFT Várpalo-
ta, Péti út 46.szám alatt. Email: 
szallitasvezeto@pannonsuto.hu 

INGATLAN:

Eladó ingatlanokat kere-
sek, meglévő készpénzes 
ügyfeleim részére. Telefon: 
06-70/6208-755
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 állapo-
tú panorámás lakás a Felsőin-
kám utcában. IÁ: 28,9millió Ft. 
Telefon: 06-70/6208-755
Építési telek Ősiben részben 
körülkerített, 600 négyszögöl, 
összközműves eladó. Érdeklődni: 
06-20/530-2992
Hosszútávra kiadó 1 szobás, 
gázkonvektoros lakás a Té-
si-dombon. Kaució szükséges. 
Telefon: 06-30/507-2353

Garázs kiadó Várpalotán 
a Pennynél. Telefonszám: 
06-70/517-0240
Pétfürdőn liszt Ferenc utcában, 
1 emeleti 2 és fél szobás étkezős 
lakás eladó. Ár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 06-20/986-3139; 
06-70/366-0281

Eladó a város központjában, 
egy 49m2-es, másfél szobás, 1 
emeleti, déli fekvésű lakás.
Udvarra néző ablakokkal. A lakás 
a Szent Imre utcában található. 
Érdeklődni: 06-30/9570-629

Eladó teljesen felújított, 
azonnal költözhető 90m2-es 
családi ház Inotán! Érdeklődni: 
06-70/614-0684 telefonszámon 
lehet!

Keresek a Készenléti Ltp-en, 1 
szobás lakást, vagy Inota falu-
ban kisebb régi házat. Érdeklődni: 
06-30/851-0089

ADÁS-VÉTEL:

Minőségi termelői méz 
egész évben kapható! Ve-
gyes méz:1800Ft/kg; Repceméz: 
2000Ft/kg; Hársméz: 2500Ft/kg; 
Medvehagyma méz: 2500Ft /kg. 
Almsteier Imre, Várpalota Bezeré-
di u. 28. Telefon: 06-70/3346-749.

Eladó sertés tisztítva és félbeha-
sítva. Telefon: 06-70/635-7274

Forgalomból kivonandó és 
totálkáros gépjárműveket 
bontásra átveszünk 30Ft/
kg, illetve megegyezés 
szerinti áron. Hivatalos 
bontási papírt adunk. Tel-
jes körű ügyintézés. Kata-
lizátorokat felvásárolok!
Tel: 06-30/013-6055 

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. Ingye-
nes kiszállítás. Tel: 06/70/250-
8556 EUTR azonosító szám: 
AA5844829 

Erdészeti rönk, tűzifa kapható 
(1m; 2m; 3m) kis és nagy meny-
nyiségben, darus autóval ház-
hoz szállítva. Ugyanitt: eladó
konyhakész tűzifa is. Telefon: 
06-20/458-0114

Eladó hízók! 120 -220 kg kö-
zötti súlyban. 600Ft/kg, meg-
tisztítva: 700Ft/kg. Telefonszám: 
06-30/442-2285

Megkímélt, jó állapotban lévő 
ágyneműtartós heverő olcsón, és 
eredeti német masszázs fotel,
kis hibával eladó Várpalotán. 
Telefon: 06-30/491-9685
Jó állapotban lévő, négy da-
rab felnire szerelt 185x65xR14-
es téli gumi olcsón eladó 
Várpalotán. Telefonszám: 
06-30/491-9685
Német használt bútorok, kifo-
gástalan 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
Eladó Philips Hd8651-es auto-
mata (darálós) kávéfőző gép. 
Telefon: 06-30/975-9067
Két nagy méretű szekrény,
akasztós, polcos, két éjjeliszek-
rény és egy üveges szekrény 
olcsón, sürgősen eladó. Telefon: 
06-30/555-8498

 4 db.kitűnő állapotban lévő, egy 
telet használt, Achilles téli gumi 
eladó. Méretei: 185x55x15 
Dot 19. Tel: 06-30/555-8246
Nagytestű anyakocák, és hí-
zók eladók. Érdeklődni: 06-70-
424-7871

Eladó üstház üsttel, fedővel, 
22.000Ft. Tangóharmonika
meggyszínű Weltmeister, 96 
basszusos, váltós. 96.000Ft. Tele-
fon: 06-30/901-4056

TÁRSKERESÉS:

72 éves alkoholmentes fér�  ke-
resi nem dohányzó teljesen füg-
getlen leendő hölgy élettársát.
Telefon: +36 30 439 9885

Öreg táncos-öregi� ú fér�  pá-
romat keresem 60 éves korig. 
Ha még hiányzik a magyar népze-
ne, a mozgás öröme, kérlek: hívj! 
Telefon: 06-30/7395-614

MEGTALÁLLAK társkereső 
iroda szeretettel várja a 40 
év feletti tagok regisztrálását. 
A beregisztrált tagokkal zárt-
körű rendezvényt szervezünk. 
Elérhetőség: 06-30/573-4329 

50-es éveiben járó fér�  va-
gyok, keresem azon hölgyek 
jelentkezését, akik nyitottak akár 
komolyabb kapcsolatra is, de 
meghallgatlak Te mit vársz egy 
társtól. Telefon: 06-70/246-0748




