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GÖRBEHALOMBAN,
Hidegvízvölgy utcában
1.469 m2-es zártkert,
28 m2-es, részben alápincézett, tetőtér-beépítéses, felújításra szoruló hétvégi házzal eladó.
Víz, villany van. Érd.:
06-20/9523-589.



   

KÓPHÁZÁN kétszintes,
összesen 180 m2-es,
kertes családi ház eladó
pincével, erkéllyel. Tel.:
06-30/279-5512.
*781020*



SOPRON-VIRÁGVÖLGYBEN, a Leánykökörcsin utcában eladó 1.500
m2-es belterületi telek. Víz,
villany a telken, beépíthetősége 10%. Van kis faház
is a telken, illetve gyümölcsök. Ára: 30 M Ft. Érdeklődni: +36-70/938-9418.

LEHÁR lakóparkhoz közel
eladó egy 840 m2-es telken álló, 100 m2-es családi ház, garázzsal.
GYORS eladással keresek IRÁNYÁR: 49,9 M Ft.
lakásokat, családi házakat, +36-30/277-9675
építőtelkeket, külterületeRÖJTÖKMUZSAJI, 1.400
ket. Tel.: 06-30/600-2781.
m2-es, 30%-ban beépíthető, két ház építésére alkalJEREVÁNON
felújí- mas telek eladó. 7,4 M Ft
tott lakást keresek. Tel.: +36-30/644-7389

SOPRONBAN, a Balﬁ
úti kiskerteknél eladó
egy 64,25 m2 (89 m2)es külterületi ház, 1.396
m2-es telken. Nyaralónak vagy lakhatásra
is alkalmas. 30,9 M Ft.
+36-70/55-66-444

*781174*

*781168*

SOPRON belvárosában
eladó egy 88 m2-es, teljesen felújított, 2. emeleti, 2 szoba-hallos,
modern lakás. 40,5 M Ft.
+36-30/280-6276

SOPRONBAN, a Kőfaragó
tér közelében földszinti, 39
m2-es, 1,5 szobás (nem
panel), felújítandó lakás
eladó. Tároló van. 15,99
M Ft. +36-70/55-66-444

*781181*

*781166*

SOPRON belvárosában új
építésű, 70 m2-es lakás
eladó. 5% áfás, CSOK
igényelhető! 39,8 M Ft.
+36-20/352-7690

SOPRONBAN, az Alsó-Lőverekben eladó egy földszinti, 3 szobás, 77 m2-es
téglalakás, 13 m2-es pincével. Azonnal költözhető, tehermentes. 39,9 M
Ft. +36-70/55-66-444

*778694*

*779279*

*781172*

*781075*

06-70/329-6039.

*780900*

KAPUVÁRON földszinti, 2
szobás lakás eladó. 23 M
Ft. +36-20/352-7690
*781192*

KÉTSZINTES, nappali+háromszobás, alápincézett nagycenki ikerház 650 m2-es telekrésszel eladó. 49,5 M Ft.
+36-30/644-7389
*781173*

KIVÁLÓ lehetőség! Soprontól 3 km-re eladó egy
kétszintes családi ház,
tetőtér-beépítési lehetőséggel, 1.323 m2-es telken. Irányár: 79,9 M Ft.
+36-30/280-6276.

*781191*

SOPRON belvárosi, új,
22,82 m2-es üzlethelyiség eladó. 17,9 M Ft.
+36-20/352-7690
*781190*

SOPRONBAN
eladó
egy kétszintes, 160
m2-es családi ház, 539
m2-es telken. 69,9 M Ft.
+36-30/280-6276

SOPRON, Erzsébet-kert
mellett téglaépítésű, 52
m2-es, II. emeleti, 2 szobás, összkomfortos lakás
október közepi költözéssel
eladó. Ár: 25,5 M Ft. Tel.:
06-20/444-5809. Ingatlanosok kíméljenek!

*781186*

*776681*

*781186*

*781167*

SOPRONBAN új építésű, 30 m2-es lakás 14
m2-es erkéllyel, parkolóval eladó. Ár: 22,9 M Ft.
Tel.: +36-70/946-2132.

        Ö
SOPRONBAN 2 egybeépített, de különálló, teljesen alápincézett, kertes
családi ház eladó. Érd.:
06-30/7246-526.
*755273*

SOPRONTÓL 3 km-re
110 m2-es üzlet, családi házzá átalakítási lehetőséggel, 700 m2-es
telekkel, áron alul eladó:
06-30/215-3808.
*781085*

TÓMALMON eladó egy
360 m2-es telken álló, kétszintes, 80 m2-es, alápincézett családi ház. Irányár:
53 M Ft. +36-30/277-9675
*781170*

VÁRKERÜLETEN, 26
m2-es, jelenleg kozmetikaként működő üzlethelyiség eladó. 14,5 M Ft.
+36-70/329-6039
*781180*

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).
*771286*

SOPRONBAN új építésű, 42 m2-es lakás
udvarral,
parkolóval
eladó. Ár: 28,9 M Ft. Tel.:
+36-70/946-2132.

BABETTA, Komár, Romet,
Simson, Riga, MZ, Puch,
Jawa stb. segéd-motorkerékpárokat keresek saját
gyűjteményembe, bármilyen állapotban (felújításra szorulót is). Tel.:
06-30/742-4399.

*772224*

*768219*

*772225*

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

VÁLLALKOZÁS
VENDÉGLÁTÓIPARI egységet bérelnék hosszú távra: +36-30/407-9728.
*655622*

