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I M P R E S S Z UM
Sopron

Kereskedelmi információs hetilap

Megjelenik Sopronban és környékén, minden szombaton
29.000 példányban, postaládába terjesztve.

Lapzárta: szerda, 12 óra.
Apróhirdetés-felvétel: csütörtök, 12 óráig.
Kiadja a Mediaworks Hungary Zrt.,
a Szuperinfó Országos Laphálózat tagja.
Lapigazgató: Németh Béla.

Szerkesztőség: 9400 Sopron, Frankenburg út 2/A
Telefon: 99/340-400
Mobil: +36-30/689-9920
Internet: www.szuper.info.hu
E-mail: hirdetes@szuper.info.hu

Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett.

A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles
olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a
Megrendelőre hárítja. Ezenfelül a Kiadó nem tehető felelőssé – és nem vállal felelősséget – semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből,
jövedelem elmaradásából vagy használatkiesésből származó olyan károkért, amelyek a sajtótermékben megjelent hirdetésből fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól,
hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. A lapban megjelent hirdetések más kiadványban
történő leközlése a kiadó engedélye nélkül tilos! A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációk határideje a megjelenéstől számított 10 naptári nap.
Az ÁSZF megtalálható a honlapunkon: www.szuper.info.hu Terjeszti: Savaria Post Kft.

GOKARTPÁLYA SOPRON
Nyári gokarttáborok

INFÓ: +36-20/283-8508 • Sopron, Győri út 38. (aLidl mellett)
• NYITVATARTÁS: h–p. 14–20, szo. 10–24, v. 10–20 óráig.

Tel.: 06-20/4123-294
www.blackcatshop.hu • www.blackcatshop.unas.hu

NYITVA: hétfő–szombat 10–18 óráig.

SOPRON, CSENGERY UTCA 30–32.
Nyitvatartás: h., p. 9–13; k., cs. 13–17 óráig.

Tel.: 99/508-714 • +36-30/9372-114, +36-30/512-8795

OKTATÁSI ÉS
VIZSGAKÖZPONT
33 éves felnőttképzési tapasztalattal!

Eng szám: E-000256/2014/A001-A043

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Képzéseinken a szakmai gyakorlatot biztosítjuk.

www.VLS.hu • e-mail: oktatas@VLS.hu

BIZONYÍTVÁNYVÁLASSZ A VERSO KIS LÉTSZÁM
Ú

CSOPORTJAI KÖZÜL!

NYELVTANULÁS FEJLŐDÉSSEL

ÉS TELE SIKERÉLMÉNNYEL!
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9400 Sopron, Frankenburg út 2/D • Tel.: 06-70/520-4838 • Tel./fax: 99/523-550
www.verso.hu • verso@verso.hu • Facebook.com/versonyelviskola 25
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Vegyél egy nagy levegőt,
és vágj bele most!

Elhatároztad,
hogy az idén megtanulsz
angolul vagy németül?


