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FERTŐRÁKOS szélén 

(Golgotán) eladó 1.564 

nm-es üdülőövezeti építé-

si telek aszfaltos út mel-

lett. Villany a telken. 10% 

beépíthető: 17,5 M Ft. 

+36-70/55-66-444
*834860*

FERTŐRÁKOSON önálló 

családi ház eladó: 30 M Ft. 

+36-20/352-7690
*834840*

FERTŐRÁKOSON 240 

nm-es, panorámás, 1.000 

nm-es telken álló családi 

ház eladó. Irányár: 75 M 

Ft. +36-30/277-9675
*834865*

GYORS eladással keresek 

lakásokat, családi háza-

kat, építőtelkeket, külte-

rületeket, valamint jere-

váni lakásokat II. eme-

letig, ügyfeleim részére. 

+36-30/600-2781
*801575*

HARKÁN egyben 8 db 

5.600 nm-es szántó/telek, 

amelyek 3%-ban beépíthe-

tőek, tulajdonostól eladók. 

Irányár: 5.500 Ft/nm. Érd.: 

+36-30/750-9480.
*835198*

JEREVÁNON eladó egy 3. 

emeleti lakás: 28 M Ft. + 

36-30/771-3999
*834867*

JEREVÁNON fertődi épí-

tésű, panelprogramon 

átesett, 3. emeleti, két-

szoba-erkélyes, egyedi 

mérőórás lakás eladó. 27,5 

M Ft. Tel.: 06-20/413-8974.
*826519*

KAPUVÁRON földszinti, 2 

szobás lakás eladó: 23 M 

Ft. +36-20/352-7690
*834843*

KEDVEZŐBB áron eladó 

Sopronban, a Kuruc-

dombon egy kétszin-

tes, 160 nm-es csalá-

di ház 539 nm-es telek-

kel. Irányár: 65,9 M Ft. 

+36-30/280-6276
*834852*

KÉSZPÉNZES vevőnek 

eladó lakást keresek 

a Lővérekben! Érd.: 

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

KÓRHÁZ közelében eltolt 

szintes kis reprezenta-

tív sorház teljes bútor-

zattal eladó: 49,9 M Ft.  

+36-30/233-1256
*834917*

SOPRON belvárosi, 4 szo-

bás, 155 nm-es, első eme-

leti lakás eladó: 55,9 M Ft. 

+36-20/352-7690
*834833*

SOPRON környékén 
90 m2-es, alápincé-
zett, felújítandó csalá-
di ház melléképülettel, 
kis udvarrésszel, tulaj-
donostól eladó. Érd.: 
+36-20/230-8643.

*816256*

SOPRON-BALFON eladó 
háromszintes, részben fel-
újítandó, kétgenerációs 
családi ház. A földszinten 
kétszobás lakás, a felsőbb 
szinteken amerikai nappa-
li-konyha, további öt szoba, 
két fürdőszoba, háztartási 
helyiség, kamra található. 
A telek 630 nm. Ár: 48,9 
M Ft. Árcsökkenés!  Érd.: 
+36-70/55-66-444.

*834857*

SOPRONBAN, a Kutya-
hegy aljában eladás-
ra kínálunk egy belterü-
leti, 1.786 nm-es építési 
telket. Irányár: 39,9 M Ft. 
+36-30/280-6276

*834845*

SOPRONBAN, Baross út 
elején, utcafronti, 19 m2-es 
garázs eladó: 8,5 M Ft. Tel.: 
06-20/413-8974.

*826513*

SOPRONBAN, Halász 
utcában magánsze-
mélytől eladó 41 
m2-es lakás, pincével 
és saját udvarrésszel. 
Tetőtér beépíthető, 
plusz tárolóval. Ir. ár: 
17,5 M Ft. Készpénzfi -
zetés esetén kedvez-
mény az árból. Érd.: 
+36-70/606-5799.

*827413*

SOPRONBAN új építé-
sű, 30 m2-es lakás saját 
udvarral, parkolóval 
eladó. Ár: 23,9 M Ft. Tel.: 
+36-70/946-2132.

*822116*

SOPRONBAN új építésű, 
42 m2-es lakás udvarral, 
parkolóval eladó. Ár: 29,9 M 
Ft. Tel.: +36-70/946-2132.

*822132*

SZAKONY településen 
(Soprontól kb. 37 km) eladó 
egy 900 nm-es építési telek 
megkezdett építkezéssel: 7 
M Ft. +36-70/55-66-444

*834854*

SZÉCHENYI tér közvet-
len közelében udvari, 53 
nm-es, 2 szoba-konyhás, 
szép állapotú, hőszige-
telt, felújított házrész 50 
nm-es udvarrésszel, táro-
lóval eladó: 23,5 M Ft. 
+36-30/233-1256

*834921*

TÖBBGENERÁCIÓS csa-
ládi ház eladó. Ár: 76 M Ft. 
Érd.: +36-30/771-3999-es 
telefonszámon.

*834869*

ÚJTELEKI utcában utcaf-
ronti, két bejárattal rendel-
kező, akár irodaként, akár 
lakásként hasznosítható, 42 
nm-es lakás eladó: 21,7 M 
Ft. +36-70/329-6039

*834882*

V I R Á G V Ö L G Y B E N 
eladó egy 50 nm-es, pin-
cés ház 1500 nm-en. + 
36-30/771-3999

*834873*

AUTÓ, 
AUTÓALKATRÉSZ

AUTÓBONTÓ, Nagycenk.

Gépjárművek, roncsau-

tók leadása, felvásárlása,

hivatalos bontási igazolás

kiállítása, teljes körű ügyin-

tézéssel. Szállítás megold-

ható. Tel.: +36-20/521-9183 

(Bontótéka Kft. Regisztrált 

autóbontó).

*820423*

KÉSZPÉNZÉRT autó-

ját, teherautóját megvásá-

roljuk. Házhoz megyünk.

Teljes körű ügyintézés!

+36-70/669-7777

*649193*

KÉSZPÉNZES autófelvá-

sárlás, állapottól függetle-

nül. Házhoz megyünk, hív-

jon most! +36-20/575-8581

*830479*


