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BOROSHORDÓK (300-400 
literesek), szőlőprés (300 
literes), lóvontatású vetőgép, 
gurgató, rugós kapás kom-
binátor (30 LE-s traktorhoz) 
eladó. Ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: +36-20/585-3076.

*810092*

DUNNÁKAT (27.000 Ft/kg), 
párnákat vásárolok magas 
áron. Bútorokat, hangszere-
ket, festményeket, porcelá-
nokat, faliórákat, mindenfé-
le öreg hagyatékot, moto-
rokat (rossz állapotban is). 
+36-70/675-5104

*710641*

ELADÓ 2 db sötétbarna 
(90x200 cm-es) Bonanza 
ágy ráccsal, matraccal, éjjeli-
szekrényekkel, ágyneműtar-
tóval. Ár megegyezés szerint. 
+36-20/585-1084

*807022*

EL-GO elektromos, 3 kerekű 
rokkantmoped 2 új akkumu-
látorral eladó. Ir. ár: 120.000 
Ft. Tel.: +36-70/392-4141.

*795121*

FEHÉR borszőlőt vennék, 
vagy 150 liter must is lehet. 
+36-20/393-3402 (Ágfalva)

*808092*

KÉKFRANKOS szőlő, 10 
mázsa, fa- és műanyag hor-
dók, valamint fűnyírók eladók. 
Érd.: +36-20/330-4920.

*801177*

KOLONIÁL szekrény-
sor és nappaligarnitú-
ra (kb. 20 db-os) eladó, 
akár darabonként is. Érd.: 
06-30/385-6551.

*803126*

KÖLTÖZÉS miatt jó álla-
potban bútorok olcsón 
eladók: étkezőasztal 6 szék-
kel, kanapé fotelokkal, szek-
rénysor, szőnyegek. Érd.: 
+36-20/946-7253.

*805236*

KÖNYVEKET, porcelánokat, 
órákat, pénzeket, dísztárgya-
kat, festményeket, hagyaté-
kot vásárolnék gyűjtemé-
nyembe: +36-20/415-3873.

*700091*

KULCSOKAT, fogókat, kala-
pácsokat, mérőműszere-
ket, menetfúrót -vágót és 
egyéb kéziszerszámokat, 
műhelyberendezéseket, ker-
ti szerszámokat vásárolnék: 
+36-20/415-3873.

*700082*

LAKÁSOK, pincék üríté-
sét, takarítását, lomtalaní-
tását vállalom megegyezés 
szerint. +36-70/675-0654, 
+36-70/426-5043

*690020*

MINŐSÉGI, rostált föld eladó. 
Ár: megegyezés szerint. Érd.: 
+36-70/6177-664.

*809157*

REDŐNYJAVÍTÁS! Gurtnicse-
re, szúnyoghálók. 10 éves 
tapasztalat. Akár 24 órán 
belül! 06-30/965-4206

*804033*

SOPRONBAN zöldveltelini 
szőlőtermés, valamint saját 
termelésű, minőségi fehér- 
és rozébor eladó. Érd.: 
06-70/243-8177.

*809699*

TEKNŐKET, bontószéket, 
gyalupadot, répaőrlőt, szecs-
kavágót, lovas ekét, boronát, 
stokedlit, konyhakredencet, 
valamint hagyatékot, min-
denféle tájházi dolgokat vásá-
rolok saját részre, illetve kis-
gép után permetezőt és sző-
lődarálót, prést vásárolnék. 
Hívjon bizalommal, házhoz 
megyek! 06-20/977-9690,  
06-96/244-930

*805448*

TRAMINI borszőlő - tőké-
ről eladó. Bármikor megte-
kinthető. 06-99/317-409, 
+36-30/314-2387

*807527*

KIADÓ INGATLANOK
ÁGFALVÁN garzonla-
kás kiadó: 50.000 Ft/hó+-
rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
+36-70/625-4039.

*803639*

BÉCS II. kerületében 31 
m2-es, 1 szobás lakás bér-
leti joga átadó vagy bérbe 
adó. Érd.: +36-20/3324-544.

*801914*

DIÁKOKNAK, vidéki ingázó 
dolgozóknak, kaucióval szo-
bák, saját fürdővel, Sopron-
ban kiadók: 06-70/555-7167.

*806037*

GARÁZS (13,5 m2-es) 
kiadó Sopronban, a Lack-
ner Kristóf utcában. Tel.: 
06-20/389-4227.

*808552*

INTERSPAR mellett 1 szo-
ba-konyha, fürdőszobás, 
bútorozott, teljesen fel-
szerelt lakás hosszú táv-
ra szeptember 15-től kiadó 
1-2 fő nem dohányzó részé-
re (tv, internet, gáz-közpon-
ti fűtés). Ár: 75.000 Ft/hó+-
rezsi+2 havi kaució. Érd.: 
+36-70/310-5013.

*806042*

KIADÓ irodák, csarno-
kok Sopronban, a Bánfal-
vi úton, kedvező feltéte-
lekkel. Érdeklődni lehet: 
+36-70/672-0377.

*804198*

LŐVÉREK lábánál, csendes, 

minőségi, 90 m2-es, három-

szobás, kertkapcsolatos, 

bútorozott lakás gépkocsi-

beállóval, esetleg garázzsal, 

azonnal kiadó. Ár: 450 euró/

hó+rezsi. 06-30/385-6551
*803124*

ORVOSI RENDELŐK 

EGÉSZ vagy RÉSZIDŐ-

BEN A MORA INTÉ-

ZETBEN KIADÓK. Sop-

ron, Patak u. 11. Tel.: 

99/334-773.
*682081*

SOPRON belvárosában 

tetőtéri, 78 m2-es, búto-

rozott lakás hosszú táv-

ra kiadó, akár egyetemis-

táknak. Dohányzók, háziál-

lat kizárt. Ár: 450 euró+re-

zsi/hó, +2 havi kaució. Érd.: 

+36-70/388-9441.
*807295*

SOPRONBAN, a Ravazd úti 

lakóparkban családi ház 

kiadó: 06-30/583-0680.
*804061*

SOPRONBAN, a vasútállo-

másnál 3 szobás, fertődi 

építésű lakás bútorozottan 

kiadó. +36-20/994-9045
*809742*

SOPRONBAN, belváro-

si társasház III. emeletén, 

35 m2-es garzon azonnal 

beköltözhetően kiadó. Tel.: 

06-30/356-0251.
*810302*

SOPRONBAN I. emeleti, tel-

jeskörűen felújított, 2 szo-

bás polgári lakás hosz-

szú távra kiadó. Érdeklődni 

lehet: +36-70/591-7072-es 

telefonszámon.
*806869*

SOPRONBAN, Király Jenő 

utcában 35 m2-es, I. eme-

leti lakás egyedülálló nőnek 

vagy fi atal párnak október 

1-jétől kiadó: 85.000 Ft/

hó+rezsi+1 havi kaució. Tel.: 

06-30/8652-025.
*809231*

SOPRONBAN, Pihenőkereszt 

lakóparkban 37 m2-es, tető-

téri, klímás, gépesített, telje-

sen bútorozott lakás kiadó. 

Érd.: 06-30/356-0251.
*810300*

SOPRONBAN, zárt lakópark-

ban 50 m2-es, földszinti, 

erkélyes lakás gépkocsibeál-

lóval, nem dohányzó párnak 

hosszú távra kiadó: 120.000 

Ft/hó+rezsi+2 havi kaució 

szükséges. +36-20/585-1084
*807016*

SOPRONBAN 24 m2-es 

garázs kiadó a Lővér krt. 117.-

ben. Érd.: 06-20/9565-493.
*807277*

SOPRONBAN 43 m2-es, 2 

szobás, frissen felújított 

belvárosi lakás hosszú táv-

ra kiadó. Ár: 120.000 Ft/

hó+rezsi+2 havi kaució. 

+36-70/215-0408
*809990*

SOPRONI, nem dohányzó 

férfi  keres a Lővérekben hosz-

szú távra kiadó, kb. 50 m2-es 

lakást. Garázs vagy kocsibe-

álló előnyt jelent. Ingatlano-

sok ajánlatát is várom. Tel.: 

+36-20/915-4642.
*806894*

12 m2-es üzlethelyiség 

kiadó Sopronban, Óga-

bona tér 8.-ban. Érd.: 

06-20/9565-493.
*807278*

INGATLAN
ÁGFALVÁN egy 604 m2-es 

telek eladó. +36-30/771-3999
*810246*

ALSÓLŐVÉREKBEN, csendes 

utcában 60 m2-es, I. emele-

ti lakás nagy tárolóval eladó. 

Irányár: 35 M Ft. +36-20/517-

8011, +36-20/476-7845
*804833*

ÁRCSÖKKENÉS! Egyetem-

mel szemben felújítandó, 

91 m2-es, 3. emeleti lakás 

eladó. 36 M Ft. Az udvarban 

garázs vásárolható hozzá (+3 

M Ft). +36-70/329-6039
*810239*

CSÉREN 5,5 hektáros 

terület 2 db tóval (2,2 

hektár és 0,4 hektár) 

eladó. Jogerős rendezé-

si terv szerint beépíthe-

tő, igény szerint bővít-

hető. Cég és külföldi 

állampolgár is megve-

heti. Ár: 75 M Ft. Érd.: 

+36-20/921-4866.
*809417*

DUDLESBEN 3.069 m2-es 

szőlő 750 Ft/m2 irányár-

ral és szőlőterméssel eladó. 

Ui. 1.000 m2-es terüle-

tek 250-300 Ft/m2 áron 

eladók. Érdeklődni lehet: 

06-30/939-3644.
*809127*

ELADÓ lakást keresek 

ügyfeleim részére. Tel.: 

+36-70/329-6039.
*787544*

ELADÓ 204 m2 alapterü-

letű, tégla falazatú, eme-

letes családi ház Harkán. 

Ir. ár: 41,9 M Ft. Érd.: 

06-30/179-7849.
*809407*

ELADÓ 561 m2-es építé-

si telek Kópházán, a Béke 

utca végén. Villany (3x16 

A), víz bekötve, csator-

narákötés engedélyezve. 

Beépítés 30%. Maximum 

kétlakásos társasház 

építhető. Ár: 13,9 M Ft. 

Érd.: 06-30/3430-869.
*809378*

FERTŐRÁKOSON önálló

családi ház eladó. 30 M Ft. 

+36-20/352-7690
*810245*

FERTŐSZÉPLAKON 12 

hektáros terület 8 hek-

táros tóval eladó. Érd.: 

+36-20/921-4866.
*809411*

GYORS eladással keresek

lakásokat, családi házakat,

építőtelkeket, külterületeket,

valamint jereváni lakásokat II. 

emeletig, ügyfeleim részére.

+36-30/600-2781
*801575*

HARKÁN építési össz-

közműves telkek eladók.

+36-30/233-1256
*810254*

HÖVEJEN, csodaszép 

helyen tóparti nyara-

ló, lakóház eladó. A ház 

részei: 2 szoba, nappa-

li konyhával, fürdő, WC, 

fedett terasz. Ár: 51 M Ft. 

Érd.: +36-20/921-4866.
*809424*

JEREVÁNON egy nagy

erkélyes, 60 m2-es,

3. emeleti lakás eladó.

+36-30/771-3999
*810249*

JEREVÁNON keresek lakást.

+36-30/771-3999
*810252*

KÉSZPÉNZES vevő-

nek eladó lakást kere-

sek a Lővérekben! Érd.: 

+36-70/329-6039.
*805166*

KOSSUTH Lajos utcában

második emeleti, 69 m2-es 

lakás autóbeállási lehe-

tőséggel eladó. 40 M Ft. 

+36-70/329-6039
*810241*


