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VAGYONŐRÖKET keresünk érvényes okmányokkal, soproni üzletőrzésre.
Nettó: 1.200 Ft/órabér.
Elérhetőség: 06-70/6141871 (Max-Loyalty Kft.).

CSALÁDI ház alsó szintjén
2 szoba-összkomfortos
lakás kiadó nem dohányzó ﬁatal párnak. Ár: 75.000
Ft/hó+rezsi+1 havi kaució.
+36-20/223-8626

*779906*

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

WIR suchen für unseren KULCSOKAT, fogókat,
Ackerbaubetrieb im Raum kalapácsokat, mérőműszeMattersburg einen engegi- reket, menetfúrót -vágót és
erten und zuverlässigen egyéb kéziszerszámokat,
műhelyberendezéseket,
Mitarbeiter, der unser
kerti szerszámokat vásáTeam tatkräftig unterstrolnék: +36-20/415-3873.
ützt. Wir bieten ein erstklassiges Arbeitsumfeld,
MEXIKÓI AXOLOTL
einen
hochmodernen eladó albínó és barna
Maschinen- und Geräte- színben: 10-12 cm-es
park sowie leistungsge- 2.500 Ft/db, 20 cm-es
rechte Entlohnung. Wir 4.000 Ft/db. Érd.:
freuen uns auf Ihren Anruf! +36-20/463-6471.
+43/699/10920-583 (Herr
Kriegler). Deutschkennt- M O Z G Á S K O R L Á T O nisse Wünschenswert!
ZOTTAK részére eladó
(bordó színű) elektroVEGYES
mos meghajtású motor.
06-99/315-423,
DUNNÁKAT (27.000 Ft/ Érd.:
+36-30/2274-653.
kg), párnákat vásárolok magas áron. BútoroSOPRON-BALFON szerkat, hangszereket, fest- dától vasárnapig GARÁZSményeket,
porceláno- VÁSÁR: festmények, porkat, faliórákat, mindenfé- celánok, dísztárgyak, edéle öreg hagyatékot, moto- nyek, párnák stb. Előzerokat (rossz állapotban is). tes időpont-egyeztetés:
+36-70/675-5104
+36-30/487-1730.
*700082*

*772442*

*764006*

*778151*

*710641*

*777196*

ELADÓ G4 prima 400
V-os vakológép, falsimító gép, 220 V-os gyémántvágós falvágó, Leica
szintezőműszer, polisztirolvágó gép, fém tolóállvány, 11 db új Hörmann
saroktok (fél áron), 50 db
4 m-es vasalt állványpalló. 06-30/956-3994

SZILVAVÁSÁR termelőtől. Vegyszermentes gyümölcs. 06-70/203-4398

*778883*

ÁGFALVI úti lakóparkban
35 m2-es, részben bútorozott lakás kiadó augusztus
1-jétől gépkocsibeállóval
nem dohányzó, igényes
bérlő részére. Kisállat nem
megengedett. Ár: 100.000
Ft/hó+rezsi+kaució. Érd.:
+36-30/236-5944.

EL-GO elektromos, 3
kerekű moped: terhelhetőség 135 kg, 2 új akkumulátorral eladó. Ir.ár: 120.000
Ft. Tel.: +36-70/392-4141.

*772150*

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

KIADÓ
INGATLANOK

*781064*

HEGYKŐI
víkendtelepen 100 m2-es, téliesített, bútorozott ház gépkocsibeállóval
kiadó:
+36-20/994-9045.
*780684*

KIADÓ irodák, csarnokok Sopronban, a Bánfalvi úton, kedvező feltételekkel. Érdeklődni lehet:
+36-70/672-0377.
*771334*

ORVOSI

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

SOPRON belvárosában
üzlethelyiség kiadó raktárnak, üzletnek, irodának. Érdeklődni lehet
a +36-70/773-5750-es
telefonszámon.
*779456*

INGATLAN
ÁGFALVI úti lakópark
közelében, a kerékpárút
mellett 1.800 m2 gyümölcsöskert eladó. Tel.:
06-20/249-1050.
*778582*

BALFI utcában, 3 éve
épült, földszinti, 50
m2-es lakás 25 m2-es
terasszal,
beépített
bútorokkal, elektromos
redőnnyel, tulajdonostól
eladó. Ir. ár: 32,9 M Ft.
Érd.: +36-20/971-6674.
*778583*

KERÉKPÁROK: férﬁ, női,
ﬁú eladók 20.000 Ft-tól.
Érd.: +36-70/539-6290.

AZ Ágfalvi-lakóparkban 65
m2-es lakás 2 személynek 150.000 Ft/hó+rezsivel azonnal kiadó. Érdeklődni lehet a +36-20/3474188-as telefonszámon.

CSÉREN 5,5 hektáros
terület 2 db tóval (2,2
hektár és 0,4 hektár)
eladó. Jogerős rendezési terv szerint beépíthető, igény szerint bővíthető. Cég és külföldi állampolgár is megveheti.
Ár: 75 millió forint. Tel.:
06-20/921-4866.

*780258*

*779562*

*779586*

*776842*

HASZNÁLHATÓ kerékpáralkatrészek: váz, sárvédő
stb. elvihető. 1.000 Ft-ot
ﬁzetek, ha elviszed: +3670/309-9792 (Richard).
*778797*

*775002*



   



DEÁK téren vagy környékén eladó kétszobás panellakást keresek.
+36-30/280-6276

FELSŐ-LŐVEREKBEN
részben felújított, 63
m2-es, magasföldszinti lakás 22 m2-es teraszszal, 15 m2-es garázzsal
DEBRECENBEN, a Csapó és 4,4 m2-es tárolóval
utca elején eladó egy 88 eladó. Ir.ár: 44 M Ft. Érd.:
m2-es, 3 különálló szobás, 06-20/254-5594.
erkélyes, II. emeleti lakás.
Parkolás zárt udvarban. FELSŐ-LŐVEREKBEN,
teljesen felújított, 59
Érd.: +36-70/316-1131.
m2-es, 2 szoba és konyELADÓ a Várkerületen ha-étkezős, földszinti,
egy 58 m2-es, felújítan- erkélyes lakás tárolóval,
dó, belső udvari, első garázsvásárlási lehetőemeleti lakás. 21,9 M Ft. séggel eladó. Ár: 38 M Ft.
+36-70/329-6039
06-70/412-5921
*781184*

*776379*

*780487*

*781179*

*779762*

ELADÓ családi ház Fertőbozon. +36-30/771-3999

FERTŐ tavi panorámával, Fertőrákos/Újhegyen
3.000 m2-es szőlőterület,
30 m2-es, alápincézett
téglaépülettel eladó. 8,5
M Ft. +36-30/644-7389

*781187*

ELADÓ
Fertőrákoson
egy 66 m2-es, egyedülálló családi ház. 2 szoba, nappali, fürdőszoba, WC külön. Fűtés:
vegyes tüzelésű kazán.
Gázcsonk az udvarban. A
305 m2-es kert részben
felújított (víz, villany, 10
cm-es hungarocellszigetelés). Irányár: 23,5 M Ft.
+36-70/377-7395
*779857*

ELADÓ Sopron-Alsólőverekben, 586 m2 területen, csendes, parkos övezetben téglaépítésű, 120
m2-es családi ház. 4 szoba, fürdőszoba, 2 WC,
konyha, étkező. Alápincézett, beépíthető padlástér,
télikert, autóbeálló. Irányár: 120 M Ft. Érdeklődni:
+36-70/323-0407.
*775280*

ELADÓ Sopronban, az
Erzsébet-kert
mellett
egy 54 m2-es, földszinti, téglaépítésű, felújítandó lakás. Ir. ár: 26,5 M Ft.
Érd.: +36-30/275-7216,
+36-30/532-7443.
*781111*

ELADÓ teremgarázs-beálló a Jereván közelében.
+36-30/771-3999

*781175*

FERTŐENDRÉDEN
25.000 m2 SZÁNTÓFÖLD, benne 3.000 m2
akácerdővel eladó. Érd.:
+36-20/994-9045.
*780687*

FERTŐRÁKOS és Sopronkőhida között, a Golgotán eladó 1.564 m2-es
építési telek, aszfaltos út
mellett. Villany van. 10%
beépíthető. 19,5 M Ft.
+36-70/55-66-444
*781169*

FERTŐRÁKOSON önálló
családi ház eladó. 30 M Ft.
+36-20/352-7690
*781193*

FERTŐSZÉPLAKON
eladó egy több lakásból (3 lakás, 1 garzon)
álló ingatlan (300 m2),
üzlethelyiséggel (130
m2 + 40 m2 pince) és
beépíthető (100 m2)
tetőtérrel, 1.600 m2-es
telken. 4 kocsibeálló, 2
garázs, több tárolóhelyiség. Ár: 138 M Ft. Tel.:
+36-20/296-4132.
*781119*

FERTŐSZÉPLAKON,
többgenerációs, akár panERZSÉBET
utcában, zióként és vendéglátóegy2012-ben épült társasház- ségként is hasznosíthaban 2. emeleti, klimatizált, tó családi ház melléképü75 m2-es lakás eladó. 43,9 letekkel eladó. 138 M Ft.
M Ft. +36-70/329-6039
+36-70/329-6039
*781189*

*781176*

*781177*

