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SOPRONBAN, az Alsólő- SOPRONBAN 4 fős csavérekben eladó egy földszinti, 3 szobás, 77 m2-es
téglalakás, 13 m2-es pincével. Azonnal költözhető,
tehermentes. 39,9 M Ft.
+36-70/5566-444
*795076*

lád jó állapotú, max. 2 szintes, de nem kétgenerációs
házat keres garázzsal, kerttel. Tel.: 06-70/531-8786.
*767195*

SOPRONTÓL 3 km-re

SOPRONBAN, az Arany- eladó egy amerikai konyKERESEK
SAJÁT
RÉSZRE 2 szoba-nappalis, felújított, igényes, NAGY ERKÉLYES, teraszos lakást
vagy házrészt. LAKÓPARKOK,
LAKÓTELEP
KIZÁRVA!
+36-30/232-3289
*787659*

KÉTLAKÁSOS, 2015-ben
átépített/korszerűsített ház
800 m2-es telekkel eladó,
az M85-ös fertőendrédi lehajtójánál. 49,9 M Ft.
+36-30/644-7389
*795067*

KÓPHÁZÁN eladó bővíthető, jelenleg kétszobás családi ház, tervekkel
együtt, 644 m2-es telken.
33 M Ft. +36-70/5566-444
*795083*

NAPPALI+HÁROMSZOBÁS, kétszintes, alápincézett nagycenki ikerház 650 m2-es telekrésszel eladó. 49,5 M Ft.
+36-30/644-7389
*795066*

ÓGABONA téren eladó
71 m2-es, földszinti, kétszobás és két fürdőszobás, két bejárattal rendelkező lakás. 18,6 M Ft.
+36-70/5566-444
*795079*

SOPRON

belvárosában azonnal költözhető,
új építésű, 70 m2-es lakás
eladó. 5% áfás, CSOK
igényelhető! 39,8 M Ft.
+36-20/352-7690
*795051*

hegyen, liftes házban, egy
éve épült, teljesen új, első
emeleti, 62,5 m2-es, erkélyes, amerikai konyhás,
háromszobás lakás, gépkocsibeállóval eladó. 43,5
M Ft. +36-30/280-6276
*795042*

SOPRONBAN

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

hás, nappali + háromszobás családi ház tetőtér-beépítési lehetőséggel, 1.323
m2-es telken. Irányár: 79,9
M Ft. +36-30/280-6276
*795043*

TÓMALMON eladó egy
360 m2-es telken álló,
kétszintes, 80 m2-es,
alápincézett
családi
ház. Irányár: 52,9 M Ft.
+36-30/277-9675
*795070*

*795045*

SOPRONBAN magas- VÁRKERÜLETEN
földszinti, felújított, 37
m2-es garzonlakás, 20
m2-es pincével és garázszsal eladó: 20,9 M Ft.
+36-20/213-9303

26
m2-es, jelenleg kozmetikaként működő üzlethelyiség eladó. 14,5 M Ft.
+36-70/329-6039
*795058*

*793687*

VASÚTÁLLOMÁSHOZ
SOPRONBAN új épí- közel 63 m2-es, azon-

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

nal költözhető, napfényes
lakás eladó. 26,5 M Ft.
+36-70/329-6039

*795065*

LEHÁR lakóparkhoz közel
eladó egy 840 m2-es telken
álló, 100 m2-es családi ház
garázzsal. Irányár: 49,9 M
Ft. +36-30/277-9675
*795071*

22,82 m2-es üzlethelyiség eladó. 17,9 M Ft.
+36-20/352-7690
*795050*

SOPRON
környékén felújítandó családi ház eladó. Érd.:
+36-20/2308-643.
*792615*

*788823*

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

Gépjárművek, roncsautók
leadása, felvásárlása, hivatalos bontási igazolás kiállítása, teljes körű ügyintézéssel. Szállítás megoldható. Tel.: +36-20/521-9183
(Bontótéka Kft., regisztrált
autóbontó).
*787072*

KÉSZPÉNZÉRT

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

a Lőver krt.-on eladó.
+36-30/771-3999
*795035*

*794683*

KOSSUTH Lajos utcá- SOPRON belvárosi, új, SOPRONBAN új építésű, VIRÁGVÖLGYI
ban második emeleti, 69
m2-es lakás autóbeállási
lehetőséggel eladó. 40 M
Ft. +36-70/329-6039

AUTÓBONTÓ, Nagycenk.

VW V. Golf Prémium
(2007-es, 129.000 km),
benzines,
gyöngykék
színű személygépkocsi
extrákkal, megkímélt állapotban magánszemélytől
eladó Sopronban. Szervizkönyves, első tulajdonostól, garázsban tartott,
2023-ig érvényes műszaki, felnire szerelt nyári/téli
gumiszett. Csere nem érdekel. Ir. ár: 1,79 M Ft. Érd.:
+36-30/274-5656.

*795059*

*788850*

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

AUTÓ, AUTÓALKATRÉSZ

,,villanyos” telek eladó: 2,6 M
Ft. +36-30/2766-808
*795039*

60 m2-es, 3. emeleti, erkélyes lakás eladó a Jerevánon. +36-30/771-3999
*795036*

64 m2-es, erkélyes lakás

