

 
KISEBB-NAGYOBB TETŐFELÚJÍTÁST vállalunk. Kúpcserép kikenése, kémények feljavítása, bitumenes tetőszigetelés, törmelékelszállítás, földmunka. Hétvégén
is hívható! Telefonszám:
+36-70/218-3343.
*675088*

TÁRSKERESÉS
170/80/62 éves úr megismerkedne korban hozzá illő,
egyedülálló, nem dohányzó
hölggyel. Tel.: +36-30/4200291 (esti órákban).
*807983*

67 éves férﬁ korban hozzá illő hölgy ismeretségét
keresi komoly kapcsolatra:
+36-70/774-9417.
*806162*

ÜZENET
EGYEDÜLÁLLÓ,
kertet
szerető idős úr segítségét kérem gyümölcsfák és
örökzöldek gondozásához.
+36-30/323-8803
*808115*

GARÁZSVÁSÁR! Szeptember
17-én 16 órától, 18-án 8 órától a Kossuth L. u. 37. udvarában. Családi és barátok
feleslegessé vált új és használt holmijai, gyermek-, felnőttruhák, lakásfelszerelés,
partitermékek, cipők, táskák, és sok minden más.
*809495*

SZOLGÁLTATÁS

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést,
bádogozást, tetőjavítást,
cserepeslemezelést, ereszcsatornázást, széldeszkázást, tetőáthajtást, lapostető-szigetelést,
egyéb
kisebb javításokat vállalok.
+36-20/917-2422
*808387*

ASZFALTOZÁS és építőipari
munkák A-Z-ig, kedvezménynyel! Érd.: 06-70/905-3473,
sztrada-ep@freemail.hu
*808372*

FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS; pvc-, szőnyeg-,

lamináltparketta-fektetés
gyors, rövid határidővel,
minőségi munka! Kérje
ingyenes árajánlatunkat!
Soproniak vagyunk. Elérhetőség: +36-30/2828668, www.dekobors.
com
*725899*

FRISSÍTŐ, gyógyító maszszázst vállalok Sopronban
és környékén. Házhoz is
megyek. +36-70/313-3311
*805563*

BALOGH Tímea fejlesztőpedagógus vállalja óvodáskorú gyermekek fejlesztését,
iskolások felzárkóztatását.
06-30/822-7289
*810491*

BÁRMILYEN
tetőfedést,
bádogos-, ácsmunkát, tetőfelújítást, Lindab-lemezelést,
széldeszkázást, tetőáthajtást,
ereszcsatornázást, szigetelést, anyagbeszerzéssel vállalok. +36-20/564-4943
*808370*

BÚTOR- és motorszállítás
rövid és hosszú távra is.
+36-70/626-2627
*802195*

FŰKASZÁLÁST (nagyban is),
bozótirtást, elvadult területek
irtását, szőlőirtást vállalunk.
Telefon: +36-20/378-9128.
*692937*

GÁZKÉSZÜLÉK szerelése,
javítása. Komplett lakásfelújítás, részmunkák, víz-, gáz, központifűtés-, villanyszerelés, festés, mázolás. Telefon: +36-20/322-3399 (Areis
Kft.).
*8002717*

HA elromlott, és nincs rá
szüksége, hívjon! Díjmentesen elszállítom: mosógép, mosogatógép, szárítógép, gáztűzhely: +36-70/6448276. Hétvégén is!
*8001920*

ÁCS, tetőfedő, komplett tetők, Lindab-lemeztetők, cserepes tetők, lapos
tetők, terasz, széldeszkázást, anyagbeszerzéssel vállalunk, kedvezményes áron:
+36-30/282-9457.

FELÚJÍT-LAK: családi házak,
lakások komplett felújítása! Festés, burkolás, kőművesmunkák, víz- és villanyszerelés. Érdeklődés:
+36-30/872-0564.

KISEBB-NAGYOBB kőművesmunkákat, lakásfelújításokat, burkolásokat, vaszszerelési munkákat, azon
anyagok lehajtását vállaljuk
Sopron és környékén. Rövid
határidő, jó minőség, kedvező ár. +36-30/984-3771

*808383*

*794817*

*767677*

KŐMŰVESBRIGÁD
munkát vállal: betonozást, injektálást, bitumenes szigetelést, térkövezést, belső
átalakításokat, garanciával.
+36-30/735-4676
*760056*

KŐMŰVESMUNKÁT, gipszkartonozást, hőszigetelést,
festést, mázolást, tapétázást,
díszítőmunkálatokat vállalunk garanciával.
+36-30/963-4169
*8001901*

LAPTOPOK, számítógé-

pek üzembe helyezése, szervizelése, internetbeállítás, vírus- és
kémprogram-eltávolítás,
PDA-alapú navigációval
kapcsolatos tanácsadás,
rendszer-helyreállítás
ingyenes kiszállással
Sopronban és környékén, telefonon egyeztetett időpontban. Telefonszám: +36-30/378-7979.
*678278*

MINDENT vállalunk! Vas-,
szemét-, zöldhulladék-szállítást, lomtalanítást, házkiürítést, fuvarozást is. Soproniak
vagyunk! Pfeiffer Elek (Pitytye), +36-30/957-3739.
*782948*

PALA- és cseréptetők tisztítása, javítása, festése, teljes körű tetőfelújítás, díjtalan
kiszállás, helyszíni árajánlat.
Hívjanak bizalommal! Tel.:
+36-30/232-5135.
*808358*

REDŐNYJÁRAT Sopronban
és környékén. Redőnyök,
szúnyoghálók, árnyékolók
engedménnyel. Otthonteremtési támogatás intézése.
Hérics: +36-30/204-0205,
+36-96/245-064, www.hericsredony.hu. E-mail: hericsredony@gmail.com



SPIRITUÁLIS
tanácsadás, oldás, teremtés:
+36-70/620-8777.
*805565*

TALAJFÚRÁST, kerítésoszlop-, támoszlopállítást, gépi
tereprendezést
vállalok!
Ugyanitt kertkapuk eladók.
Telefon: +36-70/246-3031.
*692943*

TALPREFLEX-ZÓNA maszszázs (hát-/egész masszázs).
Energiagyógyászat, lélekterápia! Megszabadítom lelki problémáitól, kikezelem
belső szervi betegségeiből
(gyulladások, allergia)! Lassúbb, de biztos gyógyulás!
+36-30/283-8635
*753344*

TETŐFELÚJÍTÁS cserepes
lemezzel, palatetők, zsindelytetők átfedése bontás nélkül
is, régi cseréptetők felújítása,
kémények átrakása, kúpcserép kikenése, lapostető-szigetelés, tetőmosás, beázások elhárítása. Otthonfelújítási program. +36-70/6637327, www.tetobau.hu
*809752*

TETŐJAVÍTÁST, komplett
tetőcserét A-Z-ig, bádogos-,
ácsmunkát, Lindab-lemezelést, cserepezést, széldeszkázást, szigetelést, anyagbeszerzéssel vállalok. Tel.:
+36-30/479-2270.
*808380*

TÓTH kárpittisztító! Ülőgarnitúrák, sarokülők, kanapék,
autókárpitok professzionális
tisztítása. 06-70/630-8245,
www.tothkarpittisztito.hu
*802944*

TÖRMELÉKSZÁLLÍTÁS
és bontás, valamint rostált föld eladása. Telefon:
+36-20/378-9128.
*727707*

VÁLLALOK tetőfedő, bádogos-, ácsmunkát, tetőjavítást, kúpkikenést, széldeszkázást, ereszcsatornázást,
cserepeslemezelést, hőszigetelést, cserépmosást, házak
tatarozását. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény 2021.
szeptember 30-ig. Kiszállás ingyenes. +36-30/3759762, +36-70/655-9878,
+36-20/626-3481
*808397*

SOKFÉLE építőipari munkában segítségére lehetek.
Ha gyors segítségre van
szüksége, én kellek önnek:
06-70/285-6500.

VÁLLALOM tetőszerkezetek, zsaluzatok, kocsibeállók
készítését, teraszok fedését, és egyéb faszerkezeti munkákat. Horváth Péter
ács-állványozó,
Sopron,
+36-70/602-3859.

*809619*

*683194*

*808356*

