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LÓCSTÓL és Büktől 2 km-re, 

4.800 m2-es építési telek 

eladó. +43/650/4129143, 

+36-30/618-4548
*809458*

NAGYLÓZSON, közvetlen 

tóparti, 13.196 m2-es 

építési telek eladó. A 

rendezési terv szerint 

550 m2-es telkekre meg-

osztható. Összes köz-

mű a telekhatáron. Érd.: 

+36-20/921-4866.
*809399*

SAJÁT RÉSZRE keresek 

megvételre min. 2 szo-

ba-nappalis, felújított, 

hangulatos lakást, vagy 

házrészt belvárosban, 

vagy közelében. LAKÓ-

PARKOK, LAKÓTELE-

PEK KIZÁRVA! Tel.: 

+36-30/232-3289.
*806272*

SOPRONBAN eladó egy kicsi, 

különálló családi ház. Érd.: 

06-30/275-2133.
*809599*

SOPRON belvárosában, 

csendes mellékutcá-

ban tulajdonostól eladó 

téglaépítésű, kétlaká-

sos társasház emele-

ti lakása (2+1 fél szoba, 

71 m2-es). Hozzátarto-

zik padlás, pince, kert 

fele, egy felszíni ingye-

nes használatú gépko-

csibeálló. Ár: 46 M Ft. 

Tel.: +36-20/524-3917.
*805856*

SOPRON belvárosi, új, 22,82 

m2-es üzlethelyiség eladó: 

17,9 M Ft. +36-20/352-7690
*810243*

SOPRON belvárosi, 4 szo-

bás, 155 m2-es, első eme-

leti lakás eladó. 55,9 M Ft. 

+36-20/352-7690
*810244*

SOPRON és Ágfalva között 

9.400 m2-es rét-legelő eladó. 

+36-30/600-2781
*810362*

SOPRON, Virágvölgyben, 

csendes zsákutcában eladó 

egy 980 m2-es, panorámás 

építési telek. Ikerház egyik 

fele építhető rá. Víz és csa-

torna a telken belül, villany 

az utcában található. Építé-

si övezete: Lke-V/1. Ár: 19,9 

M Ft. Tel.: +36-70/465-7424.
*809136*

SOPRON-BALFON eladó 

háromszintes, részben fel-

újítandó, két- vagy három-

generációs családi ház. A 

földszinten kétszobás lakás, 

a felsőbb szinteken amerikai 

nappali-konyha, további öt 

szoba, két fürdőszoba, ház-

tartási helyiség, kamra talál-

ható. A telek 630 m2. 50 M 

Ft. +36-70/5566-444
*810231*

SOPRONBAN, a Kurucdom-

bon eladó egy kétszintes, két 

generáció részére is alkal-

mas, 160 m2-es családi ház, 

539 m2-es telekkel. Irányár: 

69,9 M Ft. +36-30/280-6276
*810224*

SOPRONBAN, a Kutyahegy 

aljában eladásra kínálunk 

egy belterületi, 1.786 m2-es 

telket, kertvárosi lakóöve-

zetben. Irányár: 39,9 M Ft. 

+36-30/280-6276
*810216*

SOPRONBAN, az Alsólővé-

rekben eladó egy földszinti, 3 

szobás, 77 m2-es téglalakás, 

13 m2-es pincével. Azonnal 

költözhető, tehermentes. 

39,9 M Ft. +36-70/5566-444
*810233*

SOPRON-BÁNFALVÁN csa-

ládi ház eladó. Lakható, de 

felújítást igényel. Garzonla-

kás áráért saját ház, udvar-

ral. Ár: 26,9 M Ft. Tel.: 

+36-20/383-1371.
*810303*

SOPRONBAN, frekventált 

helyen, téglaépítésű tár-

sasházban II. emeleti lakás 

eladó. 63 m2-es, erkélyes, 2 

szobás, nagy konyha, élés-

kamra, fürdőszoba, WC, fel-

szerelt különórás: 29 M Ft. 

Érd.: +36-30/8652-025.
*809222*

SOPRONBAN új építésű, 30 

m2-es lakás saját udvarral, 

parkolóval eladó. Ár: 23,9 M 

Ft. Tel.: +36-70/946-2132.
*803430*

SOPRONBAN új építésű, 42 

m2-es lakás udvarral, par-

kolóval eladó. Ár: 29,9 M Ft. 

Tel.: +36-70/946-2132.
*803436*

SOPRONTÓL 3 km-re, nagy 

telken eladó egy amerikai 

konyhás, nappali+háromszo-

bás családi ház, tetőtér-be-

építési lehetőséggel. Irányár: 

79,9 M Ft. +36-30/280-6276
*810220*

SZAKONYBAN eladó nappali + 

2 szobás, nettó 104,5 m2-es 

családi ház, 3.719 m2-es 

telekkel. Kisebb felújítást 

követően gyorsan költözhe-

tő. Falusi CSOK igényelhető. 

14,9 M Ft. +36-70/5566-444
*810227*

ÚJTELEKI utcában 42 m2-es, 

utcafronti lakás eladó. 20,7 

M Ft. +36-70/329-6039
*810237*

ÚJTELEKI utcában 45 m2-es 

lakás azonnal költözhetően 

eladó. +36-30/215-3808
*810363*

VÁRKERÜLETEN 26 

m2-es, jelenleg kozmeti-

kaként működő üzlethelyi-

ség/lakás eladó. 14,5 M Ft. 

+36-70/329-6039
*810235*

60-100 m2 közötti, állapot-

tól független lakást keresek 

saját célra, Sopron körzeté-

ben: 06-20/322-3399.
*810383*

AUTÓ, 
AUTÓALKATRÉSZ

AUTÓBONTÓ, Nagycenk. 

Gépjárművek, roncsautók 

leadása, felvásárlása, HIVA-

TALOS bontási igazolás kiál-

lítása, teljes körű ügyinté-

zéssel. Szállítás megoldha-

tó. Tel.: +36-20/521-9183 

(Bontótéka Kft. Regisztrált 

autóbontó).
*802146*

BABETTÁT, Jawát, Komárt,

Rometet, Rigát, Puch-ot,

KTM-et, Sachs-ot, MZ-t,

Simsont vennék saját gyűj-

teményembe, bármilyen álla-

potban. Javításra szorulót,

vagy alkatrésznek valót is.

Minden megoldás érdekel!

Érd.: 06-30/742-4399.

*810168*

KÉSZPÉNZÉRT autóját,

teherautóját megvásá-

roljuk. Házhoz megyünk.

Teljes körű ügyintézés!

+36-70/669-7777

*787229*

VÁLLALKOZÁS

LAKÁSOK, pincék üríté-

sét, takarítását, lomtalaní-

tását vállalnám megegyezés

szerint. +36-70/265-7643, 

+36-70/616-9787

*682729*


