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STEYR 290-es, 52
lóerős, fülke nélküli, kis
fogyasztású, strapabíró traktor, rendszám nélkül nagyon kedvező áron
eladó: 990.000 Ft. Eszközök is vásárolhatók.
+36-70/312-6794
*764782*

VÁLLALKOZÁS
KÖNYVEKET, porcelánokat, órákat, pénzeket,
dísztárgyakat, festményeket, hagyatékot vásárolnék gyűjteményembe:
+36-20/415-3873.
*700091*

KULCSOKAT, fogókat,
kalapácsokat, mérőműszereket, menetfúrót -vágót és
egyéb kéziszerszámokat,
műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárolnék: +36-20/415-3873.
*700082*

MOSONMAGYARÓVÁRON boltbezárás miatt
fehérnemű-,
férﬁkonfekció-, lakástextil- és
méterárukészlet kedvező áron eladó. Érdeklődni lehet: Stefán Üzletház,
+36-96/576-025.
*760653*

SOPRONBAN,
alig
használt cserépkandalló újszerű állapotban,
FÉL ÁRON eladó. Tel.:
+36-30/9476-372.
*762903*

SOPRONBAN
vadonatúj gyári pálinkafőző, 50 literes, eladó. Tel.:
+36-30/9476-372.
*762898*

SOPRONBAN 2 db kétszer ellett nagy, jó anyadisznó-állomány felszámolás miatt eladó. Tel.:
+36-30/9476-372.

TOJÓJÉRCÉK (18 hetesek) július végén eladók.
Érd.: 06-30/4916-715.
*762968*

VÁSÁROLOK magas áron
használt ruhát, könyveket,
hanglemezeket, egyebeket. +36-70/670-8268
*763986*

AUTÓ,
AUTÓALKATRÉSZ
AUTÓBONTÓ, Nagycenk.
Gépjárművek, roncsautók leadása, felvásárlása, HIVATALOS bontási
igazolás kiállítása, teljes
körű ügyintézéssel. Szállítás megoldható. Tel.:
+36-20/521-9183 (Bontótéka Kft., regisztrált
autóbontó).

*655622*

INGYEN ELVIHETÕ
LÖVŐN 2 és 3 személyes kanapé + 1 nagy
fotel ingyen elvihető. Tel.:
99/702-716, +36-30/5657443 (Sopronban lakom,
este telefonáljon).
*766319*

KIADÓ
INGATLANOK
ÁGFALVÁN 1-2 fő részére albérlet kiadó. Érd.:
+36-30/9912-846.
*762529*

*760613*

*763491*

KÉSZPÉNZÉRT autóját,
teherautóját megvásároljuk. Házhoz megyünk.
Teljes körű ügyintézés!
+36-70/669-7777
*649193*

*762900*

*764248*

*762893*

VENDÉGLÁTÓIPARI egységet bérelnék hosszú távra: +36-30/407-9728.

ELADÓ OPEL ASTRA F
1.4: 20 éves, érvényes
műszakival, téligumi-garnitúrával. Ir. ár: 220.000
Ft. Érd.: +36-20/326-9378.

SOPRONI víkendház-tulajdonosok! Ha nincs villanya, itt a megoldás: FÉL
ÁRON eladó 4 db napelemből álló, 2 db nagy
akkumulátor, inverter stb.
Tel.: +36-30/9476-372.

SOPRONBAN 8 hetes
malacok eladók. Tel.:
+36-30/9476-372.

*764931*

BELVÁROSHOZ közel 56
nm-es, 2 szobás, összkomfortos, 2. emeleti lakás
nem dohányzó házaspárnak kiadó. Ár: 100.0000 Ft/
hó+rezsi+100.000 Ft kaució. +36-20/911-2953

*755151*

SOPRONBAN autókárpit-tisztítás,
hétvégén
és ünnepnapokon is. Az
összes kárpit, műanyag,
fémfelület megtisztítása, ápolása csomagtartó, pótkerékrész alatt
+ külső mosás; keréktárcsa, tanksapka, zsanérok, rendszámtáblák
megtisztítása: 9.000 Ft.
+36-20/288-0085

*762894*

MŰANYAG ablak gyártásához hozzáértő befektetőt keresek Sopronban.
Telephely, géppark adott.
+36-20/977-7931

BÉRBE adó Sopronban,
Szentlélek utcában felújított, berendezett (szoba,
fürdő-WC, konyha-étkező, előszoba, tárolóhelyiség) garzonlakás hosszú
távra. +36-20/9235-109
*766140*

ÉPÜLŐ mobil garázsok
bérelhetők augusztustól
Sopronban, a Besenyő
utcában. Érd.: +36-20/6658476 (08.00–16.00-ig).



   

HEGYKŐI üdülőtelepen
100 nm-es, bútorozott
ház autóbeállóval kiadó.
Tel.: +36-20/994-9045.
*758031*

KIADÓ irodák, csarnokok Sopronban, a Bánfalvi úton kedvező feltételekkel. Érdeklődni lehet:
+36-70/672-0377.
*753051*

LEHÁR lakóparkban, 5
lakásos
társasházban
hosszú távra kiadó I. emeleti, 49 nm-es lakás saját
kocsibeáállóval, tárolóval,
alacsony rezsivel nem
dohányzó részére. Kisállat nem megengedett. Ár:
100.000 Ft/hó+2 havi kaució. +36-20/9158-128
*763952*



SOPRONBAN, belvároshoz közel, liftes garzonlakás egyedi mérőórákkal, hosszú távra bérbe adó. Ár: 80.000 Ft/
hó+rezsi+kaució. Érd.:
+36-30/385-5763.
*759585*

SOPRONBAN bútorozott,
1 szoba-konyhás garzonlakás kiadó. Ár: 110.000
Ft/hó rezsivel. Érd.:
+36-30/4866-806.
*765337*

SOPRONBAN,
családi házas övezetben 150
m2-es házrész terasszal,
kerttel, garázzsal, parkolási lehetőséggel kiadó.
Ár: 200.000 Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. Tel.:
06-30/583-0680.
*760639*

ORVOSI

RENDELŐK
EGÉSZ vagy RÉSZIDŐBEN A MORA INTÉZETBEN KIADÓK. Sopron, Patak u. 11. Tel.:
99/334-773.
*682081*

SOPRONBAN, a Papréten 50 nm-es, új építésű
lakás hosszú távra kiadó:
120.000 Ft/hó+2 havi kaució. +36-20/472-5564
*766093*

SOPRONBAN, a IV. László
király utcában 50 nm-es,
nappali + két félszobás,
nagy erkélyes lakás hoszszú távra kiadó. Érdeklődni
lehet: +36-30/630-8677.
*766498*

SOPRONBAN, a Táncsics
Mihály utcában 52 m2-es
lakás kiadó. Érdeklődni
lehet: 06-70/773-5750.
*761055*

SOPRONBAN, a vasútállomásnál fertődi építésű
2,5 szobás, bútorozott,
egyedi fűtésű lakás kiadó.
Tel.: +36-20/994-9045.

SOPRONBAN minigarzon egyedi fűtéssel kiadó.
Ár: 80.000 Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. Érd.:
+36-20/286-3552.
*760860*

SOPRONBAN 1 szobás,
41 nm-es, kellemes, világos, bútorozott lakás
hosszú távra kiadó: 75.000
Ft/hó+rezsi+kéthavi kaució. +36-20/486-3309,
+36-20/332-4544
*764718*

VÁROSKÖZELI, udvari,
komfortos kicsi garzonlakás kiadó. Érd.: +3620/403-9864, délután.
*766506*

INGATLAN
ÁGFALVI
lakóparkban eladó I. emeleti, 71
nm-es, erkélyes társasházi lakás. Irányár: 43,5 M Ft.
+36-30/4866-806
*765355*

GARÁZS kiadó Sopronban, a Lackner Kristóf utcában. Tel.: 06-20/389-4227.

SOPRONBAN, Aranyhegyen 1,5 szobás, új
építésű lakás kiadó:
95.000 Ft/hó+rezsi. Érd.:
+36-20/514-0515.

BÁNFALVI
kertvárosban eladó kétszobás, lakható, 130 nm-es ház,
amely bővíthető. Új tető,
villany, víz és csatorna.
Az udvarra kocsival be
lehet állni. Azonnal költözhető.
Részletekért,
kérem, hívjon: 17,5 M Ft.
+36-70/556-6444

*761099*

*764453*

*766655*

*766528*

GARÁZS kiadó a Rákóczi
utcában, 18 nm-es. Tel.:
+36-70/6066-282.
*763469*

*758028*

