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MATEMATIKAOKTA- BELVÁROSHOZ közel SOPRONBAN, Ibolya EGYETEMMEL szemben HARKÁN egyszintes,
TÁS! Vállalok online (Sky- 52 m2-es, 2 szobás, búto- úton, 4 emeletes társas- felújítandó, 96 m2-es, 3. nagyon igényes, pár éve
pe, WhatsApp) oktatást
középiskolásoknak, főiskolásoknak. Vizsgafelkészítés, korrepetálás 25 év
tapasztalattal! Otthonról
tanulhatsz: Szabó Sándor,
06-30/287-3373.

rozatlan,
összkomfortos, 2. emeleti lakás nem
dohányzó házaspárnak
kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó+rezsi+100.000 Ft kaució.
+36-20/911-2953

*792567*

BELVÁROSHOZ közeli,

*794987*

ház II. emeletén 2 szobás,
felújított lakás gépesített
konyhával kiadó, egyetem közelében. Állat kizárva. Ár: 100.000 Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. Tel.:
06-70/309-8835.
*790005*

MOZGÁSKORLÁTO- bútorozott, 37 m2-es gar- SOPRONBAN 3 szobás
ZOTTAK részére eladó zonlakás kiadó: 85.000 Ft/ lakás diáklányoknak kiadó,
(bordó színű) elektromos meghajtású motor.
Érd.:
06-99/315-423,
+36-30/2274-653.
*778151*

TEKNŐKET, bontószéket, gyalupadot, répaőrlőt,
szecskavágót, lovas ekét,
boronát, stokedlit, konyhakredencet,
valamint
hagyatékot, mindenféle
tájházi dolgokat vásárolok
saját részre, illetve kisgép
után permetezőt és szőlődarálót, prést vásárolnék.
Hívjon bizalommal, házhoz megyek! +36-20/9779690, +36-96/244-930
*794177*

VÁLASZTÁSI malacok
herélve, oltva, féregtelenítve eladók. Ár megegyezés
szerint. +36-20/260-3912
*794830*

KIADÓ INGATLANOK

ALBÉRLET kiadó nappali tagozatos diáklánynak Sopronban, közel az
intézményekhez, a Vadász
utcában. Egyágyas, külön
bejáratú, saját vizesblokkal, internettel, tv-lehetőséggel: 40.000 Ft/hó+rezsi
(saját mérőkkel). Kitűnő
tanulási lehetőség, diszkrét környezet. Érdeklődni
lehet reggel és elsősorban
esténként: 06-99/322-613,
+36-30/426-0569.
*786812*

AZ Újteleki utcában másfél szobás, II. emeleti,
központi fűtéses, klímás
lakás nem dohányzó, állatot nem tartó 1-2 fő részére kiadó: 100.000 Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. Tel.:
06-20/365-9975.
*791509*

hó+rezsi+2 havi kaució.
Tel.: 06-30/829-0912.
*789893*

GARÁZS kiadó Sopronban, a Lackner Kristóf utcában. Tel.: 06-20/389-4227.
*761099*

GARZON
Sopronban.
+36-70/676-6901.

kiadó
Érd.:

közel a városhoz és a vasútállomáshoz. Kaució szükséges! +36-30/931-0787
*792614*

SOPRONBAN 52 m2-es,
újszerű lakás, bútorozatlanul, igényesnek hosszú
távra kiadó. Ár: 120.000
Ft/hó+rezsi+kaució.
+36-30/9932-577
*794351*

*793538*

JEREVÁNON egy I. eme- VÁROS közeli, udvari,
leti, 2 szoba-hallos, erkélyes, felújított, klímás
lakás kiadó. Ár: 110.000
Ft/hó+rezsi+2 havi kaució.
Érd.: +36-70/539-6290-es
telefonszámon.
*734810*

JEREVÁNON II. emeleti, 53 m2-es lakás párnak vagy egyedülállónak,
bútorozatlanul hosszabb
távra kiadó. Ár: 90.000
Ft/hó+rezsi+kaució. Érd.:
+36-20/327-5709.
*723426*

komfortos, kicsi garzon
kiadó. Érd.: +36-20/4039864 (délután).
*794909*

INGATLAN
jesen felújított, 59 m2-es, 2
szoba és konyha-étkezős,
földszinti, erkélyes lakás
tárolóval, garázsvásárlási
lehetőséggel eladó. Ár: 38
M Ft. 06-70/412-5921
*793544*

ARANYHEGYEN társasházi, első emeleti, szép álla-

m2-es lakás udvari gépkocsibeállóval, saját 3 m2-es
tárolóval eladó. 37,9 M Ft.
+36-30/233-1256

*788822*

*795021*

ARANYHEGYEN, 1 éve
épült épületben 1. emeleti, újszerű, nappali + 2 szobás, erkélyes lakás udvari
beállóval eladó. 43,5 M Ft.
+36-30/233-1256
*795034*

*795026*

ELADÓ Hévízen 14 db 26 HARKÁN 109 m2-es, alám2-es, korszerűen felújított apartman. Érd.: molnar2010kft@gmail.com,
tel.: +36-30/9462-676

pincézett, felújításra szoruló ház eladó. Ir. ár: 10 M Ft.
Tel.: 06-70/343-1152.

*790678*

*786035*

FERTŐDÖN eladó
55 m2-es, földszinti, erkélyes panellakás. Ár: 18,5 M Ft.
+36-70/238-9225
*790802*

FERTŐRÁKOSON, Fő
utcában 84 m2-es középső
házrész, közös udvarban,
teljes felújításra szorul, alápincézve eladó. Irányár: 8,5
M Ft. +36-20/219-6414

zott, gépesített garzonrész
kiadó. Rezsivel 90.000 Ft/
hó. Érd.: +36-30/144-2886.
*795112*

*780487*

JÁNOSTELEPEN eladó
1.735 m2-es, bekerített
kert fúrt kúttal. Jól megközelíthető helyen. Gyönyörű
panorámával.
+36-20/802-6988
*793140*

KÁDÁR-KOCKA

Fertőbozon eladó. 34 M Ft.
+36-30/771-3999
*795041*

*794828*

FERTŐRÁKOSON önálló KAPUVÁRON földszinti,
családi ház eladó. 30 M Ft.
+36-20/352-7690

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.
*794980*

FONYÓD-ALSÓBÉLATELEP, Strand utcában
hétvégi ház eladó, vízparttól 100 méterre: 65 M Ft.
+36-20/994-9045
*787613*

GYORS eladással keresek
lakásokat, családi házakat,
építőtelkeket, külterületeket. Tel.: 06-30/600-2781.
*781075*

G Y Ő R - B E LV Á R O S BAN lakótársat keresünk.

DEBRECENBEN, a Csapó 06-20/497-6644
utca elején eladó egy 88
m2-es, 3 különálló szobás,
erkélyes, II. emeleti lakás.
Parkolás zárt udvarban.
Érd.: +36-70/316-1131.

SOPRONBAN bútoro-

*795064*

ALSÓLŐVÉREKBEN tel- FERTŐSZÉPLAKON

kok Sopronban, a Bánfalvi úton, kedvező feltételekkel. Érdeklődni lehet:
+36-70/672-0377.

*682081*

épült, nappali + 4 szobás
családi ház eladó. 64,9 M
Ft +36-30/233-1256

*795052*

KIADÓ irodák, csarno- potú, belső kétszintes, 71

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

emeleti lakás eladó. 39,9
M Ft. Az udvarban garázs
vásárolható hozzá (3 M Ft).
+36-70/329-6039

*789574*

HARKÁN, az alpesi lakóparkban építési telkek
21 E Ft/m2 áron eladók.
+36-30/233-1256
*795032*

2 szobás lakás eladó. 23 M
Ft. +36-20/352-7690
*795055*

