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MÓRABETON KFT.
Beton értékesítés

kis és nagy tételben

06-20/467-37-17
06-20/2-913-613

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Kamerás csatornavizsgálat, tiszta munkavégzés, ingyenes kiszállás!

www.dugulaselharitasszeged.hu

EGYED ADRIÁN
06-70/63-03-8060-24

Nyílászárók
és kiegészítők forgalmazása

és beépítése

Honlap: www.pongirolo.hu  Email: info@pongirolo.hu

- Árnyékolástechnika termékek teljes palettájának
forgalmazása és szerelése, javítása

- Tanácsadás a tervezéshez, legyen szó
akár új építésről, akár felújításról

- Nyílászáró cseréhez kapcsolódó építőmesteri
munkák, káva javítások

- Árnyékolók utólagos automatizálása

Tel.: +36 20 259 9551

A Sándorfalvi Ingatlanértékesítő
Önnek eladó ingatlana van?

Sándorfalván, Szatymazon, Kisteleken, Balástyán, Zsombón?

Bízza értékesítését szakemberre!
Szolgáltatásainkról kérjen Ön is ingyenes tájékoztatást!

Telefon: 06 20 370 5836

06-30/488-8427
t.csokay@betonpartner.hu

www.betonpartner.hu

MIXERBETON
Minőségi beton minősített gyártótól

- a tartós kapcsolat -

NAPOS ÉS ELŐNEVELT CSIRKE MEGRENDELHETŐ
Ross308 Redbro: :fehér húshibrid, Vörös színű,

:Mastergris FarmTarka tollú; fekete, kendermagos és kopasznyakú
Napos 170 Ft/db;  1 hetes 250 Ft/db; 3 hetes 400 Ft/db
Minden szombaton házhoz szállítás!ingyen (csak előnevelt csirkék)

Érd.: 06-70/445-2314  Rigó Roland
Tápok kedvező áron!

6763 Szatymaz, II. ker. 57.

-Gumiszerelés
Bejelentkezés: 06-20/3643-383

-Szervíz, Műszaki vizsga
Bejelentkezés: 06-20/9287-731

Gépjárművek teljeskörű szervizelése

Gumiszerelés

Vizsgáztatás

U N I H O L Z K F T .
A TÖRÖK ACÉLCSOPORT TAGJA

VASKERESKEDÉS

Betonacélok és síkhálók, szerkezeti acélok,
zártszelvények, szögacélok, laposacélok,

lemezek, csövek !garantáltan olcsó áron

Nyitva: Hétfőtől Csütörtökig: 8 - 16 -ig, Péntek: 8 -1500 00 00 30

Tel.: 62/555-770, Fax: 62/555-771, Mobil: 30/746-7554

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
Telefonos rendelést felveszünk!

Kengyelek hajlítását vállaljuk!

Egész évben olcsó árak!
A hazai cégcsoport

E-mail: tornyai.mihaly@gmail.com

tisztítását, javítását és átrakását
vállalom anyaggal is.

Telefon:
62/280-468; ;30/458-3-458  20/375-76-20

Komjáti István
Cserépkályha és andalló készítõk

Cserépkályhák

w
w

w
.kom

jatikandallo.hu
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Falusi Apró
Salgó polcok (kis és nagy-
tételben), valamint 3t csavar 
(sok méretben) kilóra eladó.  
Érd.: 30/455-64-32,  
06-20/222-2000 
www.fordexpolcok.hu 
 
Panzióba takarítónőt kere-
sünk hétköznapi munkára. 
Friss nyugdíjas előnyben. 
Érd.: 06-30/938-0229
 
Szatymaz IV. kerületi tanya 
1,5 ha területtel eladó.
Érd.: 06-30/488-0251
 
Bio termékek katalóguból 
történő értékesítéshez egész-
ségorientált embereket 
keresek. 
Tel.: 06-20/9287-791 

2 db új belga gyapjúszőnyeg 
középbarna, 2x3 m-es, 3 cm 
vastag eladó.
Tel.: 06-30/9250-486

Régi motorkerékpárt és 
autót vennék.
Tel.: 06-20/5-375-135

Szatymazon albérletet kere-
sek hosszú távra.
Tel.: 06-30/6098-333

Szatymazon házat vásárol-
nék. 
Tel.: 06-30-525-4353 

Szatymazon takarítást 
vállalok. 
Tel.: 06-70/535-2674 

Takarítónőt keresünk Balás-
tyától 2 km-re lévő felújított 
lakásba 2 hetente 1 napra, ha 
kell hozzuk és visszük.
Tel.: 06-30/9250-486 

Műanyag cserepek 6-22 
cm több ezer db, 3 fázisú 
komposztáló gép eladó,  
Érd.: 06-30/893-0107

LÁBÁPOLÓ  MŰHELY
- pedikűr - manikűr - - - problémás láb kezeléseLÁBÁPOLÁS GYÓGYPEDIKŰR

- FÉRFIAKNAK IS - -VIZES GÉPI PEDIKŰR CALLUX KEZELÉS
- wellness spa lábápolás - harmonikus környezet - magas fokú higiénia

-modern pedikűr gépek - ingyenes parkolás
KIRÁLY CSILLA

6723 Szeged, Ág u. 2.      Tel.: +36 30 219 35 45
facebook.LÁBÁPOLÓ MŰHELY

P

Szeged, Rókusi krt. 9.

Hűtők, fagyasztók
06-30/9438-499

Autómata mosógépek
06-30/2137-602

Virág- Dísznövény
Áruda

Megnyitottunk!
Gyümölcsfa, Díszfa,

Virághagyma,
Örökzöldek, Cserjék.

Nyitva: H-K 8-12,
Sze-P 8-12 és 13-17, Szo-V 8-12.

Bordány, Mező dűlő 6.
Tel.: 20/356-1531

NAGY S. OPTIKA

Nyitva:
H-P: 8-17-ig
Szo: 8-11-ig

Kiskundorozsma központjában
(A templom melletti ABC-ben)

Telefon:
550-688/16

20/919-2508

Computeres szemvizsgálat
szemész szakorvossal

További kedvezményeinkről
érdeklődjön üzletünkben!

Kontaktlencseápoló folyadék kapható.

Fiatalos, divatos műanyagkeretek

Legújabb fejlesztésű
HOYA multifokális lencsék

SENSITIV fényre sötétedő lencsék

Fémkeretek

Színes film kidolgozás

50% kedvezménnyel

35% kedvezménnyel

25% kedvezménnyel

50% kedvezménnyel

Akció március 31-ig

Húsfüstölés, bélárusítás

Gera Imre
Zsombó, Móricz Zs. u. 1. Tel.: 255-311; 30/419-96-51

Nyitva: H-P 14-18-ig; Szo 8-17-ig; Vas 8-12-ig

Profi Seeds Kft, Sándorfalva

Tel.: 20/9274-471

IDROGRENA NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ
N TÖVEKEDÉS ÉS ERMÉSSZABÁLYOZÓ

BIOSTIMULÁTOR
o pH 7
o Nagy hatékonyságú tápanyagfelvétel.
o Intenzív gyökérnövekedés.
o Biztos és több virágkötés.
o Hideg, forróság, vegyszerégés okozta stressz ellenállóság.
o Fokozza az illat és ízhatásokat, emeli a cukortartalmat.
o Jelentős terméstöbblet, kiváló pultállóság.
o Minden növényvédőszerrel keverhető.

Kijuttatási mennyiség akár 9 l/ ha, 395,-Ft/l ( Bruttó)
Immár 4 éve a kertészek teljes megelégedésére!

VÍZ - GÁZ KÖZPONTIFŰTÉS SZERELÉS
GÉPI FÖLDMUNKÁK

- Családi és társasházak komplett épületgépészeti kivitelezése
- Napkollektoros rendszerek telepítése
- Központifűtések átalakítása, szerelése
- Tervezés, anyagbeszerzés, garancia

Tel.: 06-30/9535-442
Pataki Tibor vállalkozó,  Sándorfalva, Vitéz u. 28.

Mezőgazdasági csomagolóanyagok:

Élelmiszeripari csomagolóanyagok:

Egyéb csomagolóanyagok:

·raschel zsákok, csomagolóhálók, kötözőzsinegek,
PVC fóliák,  rekesztakarók és rekeszbélelők, gyümölcssorolók

·táskák, tasakok, PE zsákok,  hungarocell termékek,
űanyag poharak, tányérok és evőeszközökrendezvényre m

·kézi sztreccsfóliák, szemeteszsákok, stb...
Pölös László  Tel.: 06 30 2297-390; Szatymaz, IV. körzet 108.

CSOMAGOLÓANYAGOK ÉRTÉKESÍTÉSE
SZATYMAZON

Személy és tehergépjárművek
javítása,

műszaki vizsgára felkészítés

KÖKAR KFT. Sándorfalva, Rózsa u. 19.
Tel.: 30/488-0251

Mezőgazdasági kisgépek javítása

+ -AKKUMULÁTOR SZAKÜZLET

AKKUMULÁTOROK
Többféle típusból, motortól a teherautóig,
raktárkészletről, azonnali kiszolgálással,

teljeskörű garanciával

Gyuris Zsolt
autóvillamossági szerelő mester
Forráskút, Széchenyi u. 7.

Tel.: 06-30/401-77-88
06-62/287-146

www.forrasakku.hu

Motorosok figyelem!
Minden típusú motorhoz akkumulátorok

most kedvező áron kaphatók!

KLÍMASZERELÉS
-új kivitelezés - szerviz - tisztítás

Fehér Zoltán
Zákányszék

Tel.:+36-30/66-46-998
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Manikűr, Pedikűr, Műköröm,
Gél Lakk, SPA

Szatymaz, Dózsa György u. 49.
Bejelentkezés:

Oláhné György Tünde 20/423-7671, 20/216-0289

MUNKALEHETŐSÉG
Szegedi székhelyű cég Sándorfalvi úti telep

válogató üzemébe azonnali kezdéssel,
gyakorlattal rendelkező gépkezelői

munkakör betöltésére munkavállalót keres.
Elvárások:

Feladatok:

� 8 osztályos általános iskolai végzettség,
„B„kategóriás jogosítvány�
Nehézgépkezelői vizsga (OKJ bizonyítvány,új�
hatósági bizonyítvány)3324,4511, gépcsoportba
tartozó vizsgabejegyzéssel.
Terhelhetőség�
Megbízhatóság�

�Három műszakos munkarendben a telepen levő
másodnyersanyag adagolása, bálák rakodása

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
akkor küldje el önéletrajzát az alábbi e-mail címre:

allas@szegedihulladek.hu

A pályázók adatait a „www.szegedihulladek.hu” weboldalon
található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük

MUNKALEHETŐSÉG
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

gyakorlattal rendelkező munkatársat keres közterületein
lévő fás szárú növények fenntartására, illetve

balesetveszélyes és határozattal előírt fák kivágására
Feladatok:

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

�Parkok, fasorok gondozása, cserje fenntartás, facsemeték ültetése.
Egyéb fás szárú növények szakszerű ápolása, gondozása.�
Fanyesések, fakivágások végzése emelőkosaras gépjárművel.�
Ágaprító gép kezelése.�

�Szakmai tapasztalat
Önálló munkavégzés�
Terhelhetőség�
Fegyelmezett és precíz munkavégzés�

�Szakirányú képesítés (lakott területi fakitermelő, ágaprítógép
kezelő, emelőgép kezelő)
C típusú jogosítvány�
Helyismeret�

�Hosszú távú munkalehetőség, stabil háttér
Önálló munkavégzés, változatos, érdekes, sokrétű feladatok�
Egy műszakos munkarend�
Egyéb juttatások: cafeteria, kedvezményes étkezési lehetőség�

Munkavégzés helye: Szeged
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor jelentkezzen

munkanapokon 07.00 -15.00 óra között személyesen a központi telepünkön
( ), vagy küldje el önéletrajzátSzeged, Városgazda sor 1.

az e-mail címre.allas@szkht.hu

A pályázók adatait a „www.szkht.hu” weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük.

Profi Seeds Kft, Sándorfalva

Tel.: 20/9274-471

SULIFLOR
PROFESSZIONÁLIS LITVÁN TŐZEG

- 1,5 kg/m PG mix  NPK 14-16-18 + mikroelemek.
3

- Nedvesítő közeg.
- 30 napig elhagyható a tápanyag utánpótlás

palántaneveléskor.
- Tökéletes pH érték:5,5-6,5, magas szerves anyag tartalom.
- Szemcseméretek: 0-6 mm, 0-20 mm, 6-20 mm.
- Kiszerelés: 70 l, 225 l, 5000 l.
- Helyszínre történő kiszállítás.

Zöldség és virágkertészeknek ajánljuk.
Immár 6 éve a kertészek teljes megelégedésére!
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Nyitvatartás:

Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek: 07:30-15:00

Megkezdtük a tavaszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!

-tritikálé, -árpa, -zab, -lucerna, -kukorica vetőmagok

-bárányindító, -báránynevelő és hizlaló tápok
-borjúindító és borjúnevelő tápok

-tejpótló borjútápszerek
-szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet takarmány alapanyagok

-premixek, koncentrátumok, toxinkötők
-valamint BÁBOLNA termékek

TAKARMÁNY
ÉRTÉKESÍTÉS
6791 SZEGED-
KISKUNDOROZSMA
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130

ÁLLATTENYÉSZTÉSI
SZAKÁRUHÁZ
6728 SZEGED

Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120

rendeles@delifarm.hu

Szezonális ajánlatunk:

Kínálatunkban egész évben megtalálható:

www.delifarm.hu

Női - féfi - gyermek fodrász

Lábápolás, masszázs, Szolárium

Kozmetika, füllyukasztás

06-20/582-9269Borsi Hajnalka

Káló Ibojka 06-20/467-3390

Dicső - Mikó Éva 06-20/33-86-400
Szatymaz, Jókai u. 60.

SZÉPSÉGSZALON SZATYMAZON!

Telepítésből kimaradt 
2018 augusztusi szemzésű 

őszibarackfa csemeték 
eladók

(több fajta, pl.: napsugár is)

600 Ft/db
Érdeklődni: 

06-30/907-0277
http://abeliaskert.atw.hu

Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. Tescótól 100 m
Nyitva: H-P: 8:30-11:30 és 13:00-17:00

szo: 8-12 Tel: 06-20-518-0038

Gyümölcstermő fák, bokrok: gránátalma, goji,
málna, áfonya, mandulafa, barackfa, dió stb…
Fenyők, virágzó-, talajtakaró-, sövény és sziklakerti
növények. Babérmeggy, fagyal, pampafű, sokféle
díszfa, vérszilva, hárs, juhar, magnólia, császárfa.

GÖMBKŐRISFA, SZŐLŐ,
GÖMBSZIVARFA, FÜGE,

LEYLAND CIPRUS,
DATOLYASZILVAFA,

TUJA AKCIÓ!

A C-Mobil Kft
Munkafelvevő, Szerviz asszisztens és

Karosszéria lakatos munkatársat keres
Elvárásaink:
� középfokú szakirányú végzettség

autószerelő vagy lakatos szakmában eltöltött gyakorlat�
nagyfokú munkabírás�
felhasználói szintű számítógépes ismeretek�

Amit nyújtunk:
� teljesítményarányos, versenyképes jövedelem

képzési, fejlődési lehetőség�
modern, kulturált munkahely�
azonnali munkába állás�

Önéletrajzát, valamint motivációs levelét a jövedelemigény
megjelölésével, az alábbi elérhetőségen várjuk: allas@cmobil.com
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Megújult és kibővített
árukészlet!

Széles választék, kedvező árak!

Zártszelvények, szerkezeti - vezeték -
és varrat nélküli csövek, lemezek,
betonhálók, betonacélok, laposacélok,
köracélok, szögacélok, gerendák,
patentívek, vágókorongok
és elektródák.
Kazánok,
kandallók,
füstcsövek.
Salgó polc gyártás

FORDEX 99 KFT.
Forráskút, Forráskút dűlő 15.

Tel.: 70/520-3808

Vágás, darabolás,
házhoz szállítás rövid határidővel!

Kis- és nagykereskedés!

Kiskundorozsma Dorozsmai út 190. (a Vadliba utca sarkán)
Tel.: 62/461-306; 06-30/811-0881; 06-70/618-3271

Nyitva: H-P: 8-18-ig, Szo.: 8-12-ig

Tavaszi varázslat

a Zsuzsi Divatban !

Szeretettel várja kedves vásárlóit a Zs.D kis csapata!

Lágy, puha anyagokba,
halvány színekbe öltözött

a tavaszi kollekció!
Ingek, felsők, kabátok,
ruhák igazi tavaszváró

stílusban már üzletünkben!
Alkalomra és

hétköznapokra egyaránt!

Virág- Dísznövény
Áruda

Megnyitottunk!
Gyümölcsfa, Díszfa,

Virághagyma,
Örökzöldek, Cserjék.

Nyitva: H-K 8-12,
Sze-P 8-12 és 13-17, Szo-V 8-12.

Bordány, Mező dűlő 6.
Tel.: 20/356-1531

MUNKALEHETŐSÉG
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. Sándorfalvi úti telephelyére azonnali
kezdéssel válogató munkakör betöltésére

munkavállalót keres.
Elvárások:

Amit biztosítunk:

- fizikai állóképesség
- terhelhetőség
- egészségügyi alkalmasság
- megbízhatóság
- általános iskolai végzettség
- munkavégzés két műszakban heti váltásban

történik 05.50-14.10 és 13.20-21.40-ig.

- munka törvénykönyve szerint kötelezően
előírt pótlékok

- egy év folyamatos munkavégzés után
egyéb juttatás

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
akkor küldje el önéletrajzát az alábbi e-mail címre:

allas@szegedihulladek.hu

A pályázók adatait a „www.szegedihulladek.hu” weboldalon
található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük

MUNKALEHETŐSÉG
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

gyakorlattal rendelkező munkatársat keres
zöldfelület fenntartási feladatokra.

Feladatok:

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

�Évszaknak megfelelő közterületi munkák végzése (pl.: fűnyírás,
egynyári virágültetés, évelő ültetés, hagymás növények ültetése,
lombgyűjtés, fásítás, síkosságmentesítés)
Általános közterületi takarítási munkák (burkolat seprés, hulladék-�
gyűjtés)

�Önálló munkavégzés
Terhelhetőség�
Fegyelmezett és precíz munkavégzés�

�Szakmai tapasztalat
Helyismeret�
Szakirányú képesítés�

�Hosszú távú munkalehetőség, stabil háttér
Önálló munkavégzés, változatos, érdekes, sokrétű feladatok�
Egy műszakos munkarend�
Egyéb juttatások: cafeteria, kedvezményes étkezési lehetőség�

Vidékről bejáró munkavállalónak utazási támogatás biztosítása
Munkavégzés helye: Szeged

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor jelentkezzen
munkanapokon 07.00 -15.00 óra között személyesen a központi telepünkön

( ), vagy küldje el önéletrajzátSzeged, Városgazda sor 1.

az e-mail címre.allas@szkht.hu
A pályázók adatait a „www.szkht.hu” weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük.

Gallyazás - Gallyzúzás - Korona alakítás - Fakitermelés
beépített területről

KOSARAS MUNKAGÉPPEL
gyors, megbízható határidővel vállalom

Kónya István Telefon:  70/310-5877

FAVÁGÁS, FADÖNTÉS LÁNCFŰRÉSSZEL

SÓKERESKEDÉS
- Állati nyalósók - Parajdi kősó - Parajdi étkezési só

- Josera vitaminos nyalótálak - Szelénes sók
- Piros vitaminos nyalósó - Biosaxon nyalósó

kiszállítással

Tel.: 06-70/70-39-991



Falusi HIRDETŐ6 Megjelenik kéthetente: Balástyán, Bordányban, Dócon, Forráskúton 
Sándorfalván, Szatymazon, Zsombón, Üllésen A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal!

KÚTFÚRÁS
Vízhozam növelő technológiával, kompresszorozott

szűrőváz kiképzéssel 40-140 mm-ig
37 éves szakmai gyakorlattal

anyagbeszerzés - javítás

Savanya József
06-30/9651-608, 06-30/3262-722

FA KIVÁGÁSÁT VÁLLALOM
veszélyes helyekről is, akár teljes eltakarítással,

ingyenes helyszíni megegyezés után garanciával!

Tel.: 06-30/225-99-66

Bohák Tamás

F LDM R SÖ É É

telekmegosztás, telekösszevonás, határrendezés,
kitűzés, művelési ág változás, épületfeltüntetés,

AKG terület felmérés

INTERPLANINFO Kft. Szeged, Rigó u. 16.
06/70-22-00-136,    inteplaninfo@gmail.com

VÍZ - GÁZ - FŰTÉS szerelés
gázkészülékek javítása

Király Sándor

víz-, gáz-, fűtésszerelő mester

Tel.: 06-30/493-87-81

Szatymazi Kovács Terménybolt ajánlata
Tűzifa, fabrikett, zsákos szenek grillezéshez faszén,

Red Scarlet vetőburgonya, kukorica vetőmag kapható!
Naposcsibe, tojótyúk előjegyezhető!

Továbbá: tápok, szemes termények, házi darák, kutya-,Purina
macskaeledelek, műtrágyák, stb...

Szatynaz, II. ker. 112. Nyitva: K-P: 7-16-ig; Szo. 7-12-ig; Hétfő: szünnap
Minden vásárlót szeretettel várnak Kovácsék! Érd.: 283-102
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-Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi
kötés, oldás, rontáslevétel, fény
képanalízis

-Energiakezelés, auratisztítás, han-

gulatjavító és közérzetjavító kezelés.

Végzett asztrológus, jósnő, spiritiszta várja vendégeit!

Tel.: 06-30/461-6911

GEKO-2002 Kft.
BORDÁNY, Kossuth u. 52. Tel.: 06-70/7030-595

,BALÁSTYA Széchenyi u. 38.  Tel.:06-70-6223-423

SÁNDORFALVA, Sövényházi út 77. Tel.:06-70/3959-278

Email: geko2002@gmail.com (egyedi árajánlatkérés esetén)

GAZDABOLTOK

GEKO-2002 KFT

Műtrágya, vetőmag
Növényvédőszer,

Lombtrágya, biostimulátor
Kertészeti iparcikkek

Növényvédelmi szaktanácsadás: (szerződés kötés)
Tel: 06/30 8283308

ONOZO AGRO Kft.
AGROFÓLIA, MŰTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDŐ SZER

KIS- és NAGYKERESKEDELEM

M TRÁGYA ÉS NÖVÉNYVÉD SZERŰ Ő
AJÁNLATUNK

Kossuth u. 88. 62/258-311Kistelek AGRODISZKONT
Balástya KERTÉSZETI BOLT Hotel Orchidea mellett     62/278-388

Dorozsmai u. 26. 62/282-121Üllés GAZDABOLT

AMM. NITRÁT prill. 25 kg 122 Ft/kg 3050 Ft/zsák
AMM. NITRÁT (RO) 50 kg 11 600 Ft/q 5 800 Ft/zsák
MAS 27 % import 600 kg (big-bag) 9 220 Ft/q
PÉTISÓ 700 kg (big-bag) 9 990 Ft/q
PÉTISÓ (GENEZIS) prill. 25 kg 103 Ft/kg 2 575 Ft/zsák
FIGARO 20 l 1 260 Ft/l 25 200 Ft/db
AXIDOR 5 l 5 440 Ft/l 27 200 Ft/db
MONTAFLOW 10 l 2 280 Ft/l 22 800 Ft/db
PROFILUX WG 10 kg 3 840 Ft/kg 38 400 Ft/db
PROMAN I. kat. 5 l 9 940 Ft/l 49 700 Ft/db
AMISTAR párhuzamos 1 l 17 700 Ft/db 17 700 Ft/db
VERTIMEC PRO párhuzamos 1 l 17 350 Ft/db 17 350 Ft/db

Akciós fogyasztói áraink az áfát tartalmazzák és a meglévő készlet erejéig érvényesek!

www.onozoago.hu

Egyéb termékeink árairól és a lehetséges kedvezményekről
személyesen érdeklődjön gazdaboltjainkban !

A C-Mobil Kft
Szegedi telephelyére munkatársat keres az alábbi munkakörbe

Alkatrész értékesítő-, és kiszállító
Elvárásaink:
� középfokú szakirányú végzettség

szakmában eltöltött gyakorlat�
önálló munkavégzés�
felhasználói szintű számítógépes ismeretek�

Amit nyújtunk:

� teljesítményarányos, versenyképes jövedelem
azonnali munkába állás�

Önéletrajzát, valamint motivációs levelét a jövedelemigény

megjelölésével, az alábbi elérhetőségen várjuk: allas@cmobil.com


