
Új Renault Arkana napok június 15–19.
Bevezető ajánlatok és tesztvezetés

Renault modellek akár 0% THM Renault Crédit finanszírozással, 
5 év vagy 100 000 km garanciával
Referencia THM: 0-3% 48 hónapos futamidő mellett

A Renault ajánlásával

ÚJ

sokoldalúnak
születünk

RENAULT
ARKANA

renault.hu

A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2021. 06. 15. és 2021. 06. 19. között, új Renault (kivéve ZOE, TRAFIC szgk. és MEGANE R.S.) személygépjárművekre megkötött szerződésekre érvényes. A finanszírozás keretében zárt és nyílt végű 
pénzügyi lízing vehető igénybe, forintalapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: minimum 50%, futamidő: 24 – 48 hónap, a finanszírozás minimum összege: 600 000 Ft. A minimum 
0% THM egy átlag 6 000 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve, a maximum 3% THM érték egy átlag 10 000 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve érvényes, meghatározására az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok alapján 
3 000 000 Ft finanszírozott összeg, 48 hónapos futamidő és minimum 50% kezdőbefizetés figyelembevételével került sor, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére 
teljeskörű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek 
a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu 
honlapon. Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, személygépjárművekre, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi eléréséig. A garancia részletes feltételeit 
a Renault Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, 
és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel a renault.hu weboldalt vagy hivatalos Renault Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. Renault Arkana 
E-TECH HYBRID 145 vegyes fogyasztás l/100km: 4,9 – 5,1; CO2-kibocsátás g/km: 111 – 116. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP 
vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági 
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű terhelése, az időjárási viszonyok, 
továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett adatok tájékoztató 
jellegűek. A képek illusztrációk.

Dealer Neve Kft. 
Város, Utca 12., Tel.: 0036 123 456 789 
www.dealer webcím.hu

„SHICK-R” Kft.
EGER, Kistályai út 20., Tel.: +36 36 511 980, www.renaulteger.hu

Keresse értékesítőinket!
Jakabné Nagy Judit       +36 20 429 7940
Bolcsó Gábor                     +36 20 575 3339

ABLAKMENTŐ!ABLAKMENTŐ!

Tel.: +36-30/482-89-35Tel.: +36-30/482-89-35

Hagyományos fa ablakok
csere és borítás nélküli felújítása

prémium hőszigetelt üveg
beépítésével, szigetelő profilok

használatával!
Precíz, szakszerű kivitelezés

rövid határidővel.

EGER, Neumann J. 
Szakközépisk. II. Rákóczi F. u. 48.
06.28 hétfő  11-18 óráig
06.29 kedd  9-17 óráig

FESTMÉNYVÁSÁR

Több mint 250 db festményből
 vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!

A+B Galéria Szentlőrinc

Tel.: 70/614-2041

TETŐSÍK ABLAKOK JAVÍTÁSÁT,
KARBANTARTÁSÁT, CSERÉJÉT

RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALOM,
VALAMINT ÁCS ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁK.

Tel.: 
20/9-326-088

E-mail: 
antalistvan74@gmail.com

BABAMURI 

KERESÜNK

MINDEN KAPHATÓ AMI 
BABA, TINI ÉS KISMAMA

- Bébiőr
- Légzésfigyelő
- Babafészek
- Bébikomp
- 3 funkciós jó állapotú, 
  modern babakocsi
- Mellszívó
- Sterilizáló
- Kis bicikli, kis motor
- Játékautó

Eger, Barkóczy u. 6.

(Kacsapart u. sarkán)

Tel.: 06-20/9365-130

36/312-073

Ny.: H-P: 9-17, Szo: 9-12

babamuri
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H-3300 Eger
Széchenyi utca 76.

Tel./fax: 36/427-030

BRINZA BÉLA
T E M E T K E Z É S

BRINZA MOLNÁR-
T E M E T K E Z É S

H-3300 Eger
Széchenyi utca 76.

Tel./fax: 36/427-030

BRINZA BÉLA
T E M E T K E Z É S

BRINZA MOLNÁR-
T E M E T K E Z É S

HOROSZKÓP SUDOKU

LAPZÁRTA: 2021. 06. 25.
PÉNTEK 14:00 ÓRA 2021. 07. 02.

Apropó-Eger Reklámújság 
Megjelenik: Eger, Felnémet,

Andornaktálya, Felsőtárkány, 
Nagytálya,

Maklár, Füzesabony, Ostoros, Novaj, 
Noszvaj településeken

Területi vezető:  Barta Norbert E.V.
Telefon: 06-30/864-01-13

3300, Eger, Malomárok u. 54
IRODA:  Eger, II.Rákóczi Ferenc 

utca 46.
Adószám: 60697312-2-30
Kiadja: Barta Norbert E.V.

3300, Eger, Malomáruk u. 57.
Adószám: 60697312-2-30

Web: www.aproporeklam.hu
Email: hirdetes.eger@apro-

poreklam.hu
Nyomás:

Délkelet-Press Kft.
5600 Békéscsaba Kétegyházi út 18

Szerkesztő:
Ménes Anna E.V.

3300, Eger II. Rákóczi Ferenc u. 13/a
Adószám: 57281093-1-30

Lapzárta: Péntek 14:00
Barta Norbert E.V. és az Apropó-Eger 

Reklámújság fizetett hirdetéseket jelenít 
meg, melyeknek valósiságát a szerkesztők 
nem vizsgálják, tartalmukért felelősséget 
nem vállalnak. A lapban megjelent grafikai 
elemek Barta Norbert E.V. szellemi tulaj-
donát képezi, ezért ezek jelen kiadványon 
kívüli felhasználása tilos. A nyomdai és 

helyesírási hibákért felelősséget nem vál-
lalunk. A hirdetésben szereplő képi elemek 

egyes esetekben csak illusztrációk.

HIRDESSEN
NÁLUNK

ÖN IS!

06-30-864-01-13

KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

Munkahelyeden pozitív 
kisugárzásoddal tudod meggyőzni 

a főnöködet.

 Váratlanul kaphatsz plusz jövedel-
met, ami jól jön, mert kiadásokra is 

számolnod kell mostanság.

Bárkivel összeveszhetsz a hét elején. 
Sajnos egy ronda fényszög nehéz 

helyzetbe hozhat téged.

Ha még szingliként élsz, egy ideje 
már bőven akad lehetőséged az 

ismerkedésre.

Munkahelyeden szinte teljesen 
természetessé vált, hogy mások 

munkáját is te csinálod meg. 

 Ha rosszul érzed magad, tudd, hogy 
„ez is elmúlik”! Péntektől kelleme-
sebb fényszögek lesznek az égen.

 Ha rosszul érzed magad, tudd, hogy 
„ez is elmúlik”! Péntektől kelleme-
sebb fényszögek lesznek az égen.

A szerelemre most jók az esélyek, a 
munkát illetően viszont kicsit jobban 

előtérbe kéne helyezni magad.

A héten a külföldi utazás nem 
telitalálat, de a pénzügyekben 

meglepetésre számíthatsz.

A baráti körben megismerkedhetsz 
valakivel, s ez a találkozás valóban 

szerelem lesz első látásra.

Lehetséges, hogy az egyik barátod 
kölcsönkér tőled. Most azonban 

mondj nemet erre.

 Sok meghívást kapsz a barátoktól, 
és új szerelem is szövődhet, ha még 

keresed a párodat.

SUDOKUWEB

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

 4 7  3 8    
     7  5 3
  9  1 5 7 4 8
9     4   6
   3 2   9  
3      5 2 7
8  2  5  4 6  
 6     2 7  
1 7    2 3 8 9

LOLLIPOP TÁRSKERESŐ IRODALOLLIPOP TÁRSKERESŐ IRODA

Csomagajánlataink:Csomagajánlataink:

SILVER TAGSÁG
- 100% diszkréció

- Hozzáférés az adatbázishoz

- 1 alkalom TÁRSKERESŐ

  konzultáció

- Egy BESZÉLGETÉS az önök           

  által választott témában

- 1 éves társkereső tagság

- Célirányosan, személyre         

  szabottan keressük társát

GOLD TAGSÁG
SILVER TAGSÁG

+

- Társkereső rendezvényeken       

   történő részvétel

-Ismerkedés biztonságos    

  keretek között

- 2 alkalmas STYLIST                                                    

  tanácsadás

-Profi l fotózás (opcionális)

-30 msp videós bemutatkozás     

  (opcionális)

TELEFONOS EGYEZTETÉS UTÁN SZEMÉLYES TELEFONOS EGYEZTETÉS UTÁN SZEMÉLYES 
ELBESZÉLGETÉST KÖVETŐEN LEHET JELENTKEZNIELBESZÉLGETÉST KÖVETŐEN LEHET JELENTKEZNI

Tagjainkra jellemzők,
(akik közül Ön választhat):

- Őszinték
- Nyitottak
- Igényesek
- Motiváltak
- Valós személyek
- Egymást tisztelők
- Komoly szándékúak

Minden korosztályMinden korosztály
 jelentkezését  jelentkezését 

várjuk!várjuk!

További információkért kérjük keressen az alábbi elérhetőségeken:
+36-30/50-33-122

Iroda címe:Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 46
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KISZÁLLÍTÁS:KISZÁLLÍTÁS:
minden hónap 1-10 között!minden hónap 1-10 között!

ARANYOSI TYÚKVÁSÁR!
1 éves vörös, szép,

tollas tojó tyúk eladó
KISZÁLLÍTÁSSAL

650 Ft/db650 Ft/db
06-20/77-09-801

MEDIATOR TEMETKEZÉS

Tel.. 36/311-351
3300 Eger, Széchenyi u. 53.

Állandó ügyelet:
06 (20) 590 3310
06 (20) 288 6815

Nyitvatartás:
H-Cs.: 8-16
P.: 8-14

LAMBÉRIA

Lucfenyő lambéria B 12x96 mm........................................................................1650Ft/m2-től!

Lucfenyő hajópadló (fózolt) B 19x146 mm.................................................3450Ft/m2-től!
Borovi hajópadló (fózolt) 21x195 mm..............................................................3150Ft/m2-től!
Járó felületű Borovi hajópadló A/B 25x162 mm......................................3850Ft/m2-től!
Járó felületű Borovi hajópadló A 20x146 mm..........................................4500Ft/m2-től!
Szalonnasütők................................................................................................................55000 Ft-tól!

Trapéz lemez egyenesen a gyártótól, 2050 Ft/m2 áron kapható!
Többféle színben egyedi méret esetén rendelhető!

Cserepes lemez 2200 Ft/m2 áron kapható!
Lemez kerítés elemek 700 Ft/fm áron egyedi méretben rendelhető!

Házhozszállítás baráti áron! Az árak a készlet erejéig érvényesek!

Borovi lambéria 12x120 mm...............................................................................2250Ft/m2-től!
Borovi lambéria 15x120 mm...............................................................................3050Ft/m2-től!
Borovi lambéria (festett fehér) 15x120 mm................................................2250Ft/m2-től!

AKCIÓS JÁRÓLAPOK ÉS CSEMPÉK KAPHATÓAK!

ÚJDONSÁG!
Laminált padló bevezető áron 

2850 Ft/m2-től!

Mezőkövesdi  termelési csapatunk erősítéséhez 
keresünk mielőbbi belépéssel,

Feladatok:

-A munkadarab megmunkálásra való 
felkészítése a gépben a gyártási do-
kumentumnak megfelelően
-CNC Marógép kezelése és felügye-
lete
-A megmunkáláshoz szükséges for-
gácsoló szerszámok kiválasztása
-Megfelelő technológia alkalmazása a 
forgácsoló szerszámokhoz
-Munkadarabok legyártása a rajzdo-
kumentációknak megfelelően
-Az elvégzett munka minőségügyi el-
lenőrzésének elvégzése mérőeszkö-
zökkel és egyéb mérési eljárásokkal, 
eredmények rögzítése, SAP haszná-
lata

-A gépkezelői karbantartás elvégzése

Elvárások: 

-CNC gépkezelői végzettség
-Önálló típusváltás és korrekciózások 
elvégzése
-Önálló munkavégzés rajzdokumentáció 
alapján
-4 műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk: 

-Versenyképes kereseti lehetőség 
-Széles körű juttatások
-Stabil munkahely, nemzetközi 
nagyvállalati háttérrel
-Folyamatos szakmai fejlődés 
lehetősége

Ha szívesen csatlakozna 
a Modine Hungária 

csapatához, várjuk szakmai 
önéletrajzát, 

az alábbi e-mail címre, 
attila.szokol@modine.com 

vagy a 
3400 Mezőkövesd Lövői út 35. 

postacímre. 

Kérjük jelentkezéskor 
pontosan

 jelölje meg a megpályázni 
kívánt pozíciót!

CNC Megmunkáló gép kezelő munkatársat
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SNIDLINGES BULGURSALÁTA
GRILLEZETT KECSKESAJTTAL

A receptet Argyilán István chef szerkesztette
Marsi Zsolt gasztro oldala támogatásával.

RECEPT

marsizsolt

Hozzávalók:

- bulgur
- citromlé
- paradicsom
- paprika
- uborka
- fokhagyma
- olíva olaj
- só
- bors
- snidling - kecskesajt
 

#

Leírás:

A bulgurt kétszeres mennyiségű forrásban lévő enyhén 
sós vízbe tesszük. A bulgurt pár percig forraljuk levesz-
szük a tűzről, majd lefedve állni hagyjuk amíg megpuhul. 
Amíg a bulgur puhul a zöldségeket megmossuk és 
apró kockákra vágjuk. A megpuhult langyos bulgurhoz 
hozzátesszük az aprított zöldségeket. Sóval, borssal, 
fokhagymával, citromlével, olíva olajjal és finomra vágott 
snidlinggel ízesítjük, jól összekeverjük. A kecskesajtot 
ujjnyi vastag szeletekre vágjuk és forró serpenyőben 
kevés zsiradékon mindkét oldalát pirosra sütjük. 
A bulgur salátát snidling szálakkal díszítve és a 
megsült kecskesajt szeletekkel együtt kínáljuk.

Jó étvágyat kívánok!

A KUPON felmutatója
KERTI PARTIKRA 

A GRILLBÜFÉKBŐL 10% 
kedvezményben részesül!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
+36-30/352-4449 Marsi Zsolt gasztro oldala gasztro.marsi

www.marsizsolt.hu 3326 Ostoros, Egri út 67.

Vigyázz, kész, NYÁR!Vigyázz, kész, NYÁR!

HOYA dioptriás HOYA dioptriás 
napszemüveglencsék 30 % napszemüveglencsék 30 % 
engedménnyel június 30-ig.engedménnyel június 30-ig.

ILDIKÓ ILDIKÓ 
LÁTSZERÉSZLÁTSZERÉSZ

Eger, Eger, 
Telekessy u. 1Telekessy u. 1

36/320-68136/320-681

Acélszerkezetes
AcélAcélszerkezetes

szerkezetes

Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok

Júniusi akció!
Júniusi akció!

*3x5 méteres nyeregtetős
Bomstal garázsok
acél vázszerkezettel

*Négy színben:

Acélszerkezetű
kutyakennel

299.000 Ft-ért

138.000 Ft-tól

Az akció érvényes
2021. június 30-ig,
illetve a készlet erejéig.
Az akció részleteiről 
érdeklődjön
telefonon, vagy 
látogasson el 
honlapunkra. Az áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

Sötétbarna
Középszürke
Csontszín
Törtfehér

Megrendelés :Megrendelés :
06-30/747-737606-30/747-7376
06-30/748-592306-30/748-5923
www.bomstal.huwww.bomstal.hu

Tolltisztítás
Paplan, párna készítés

30/212-8120 www.paplanszerviz.hu

Elhasznált ágyneműjéből a pelyhet, tollat korszerű német tech-
nológiával kitisztítva és új pehelybiztos angingba töltve gyönyörű 

paplant, párnát készítünk Önnek, igen, kedvező áron
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Javítani
word pdf és kép konvertálása

ÁGAPRÍTÁS

A helyszíni A helyszíni 
felmérésfelmérés

minden esetben minden esetben 
INGYENESINGYENES

Eger és Eger és 
környékén:környékén:

+ 36-70/508-7272+ 36-70/508-7272

ÁGAPRÍTÁSÁGAPRÍTÁS
Az aprított fa 9-10 cm-es Az aprított fa 9-10 cm-es 

darabokban raschel zsákba kerül, darabokban raschel zsákba kerül, 
ami könnyű kezelhetőséget, ami könnyű kezelhetőséget, 

tárolást, gyorsabb száradást tesz lehetővé. tárolást, gyorsabb száradást tesz lehetővé. 
Az aprított fa használható bográcsozáshoz, Az aprított fa használható bográcsozáshoz, 

kazánban vagy kandallóban is.kazánban vagy kandallóban is.
1 zsák apríték tömege   15-30 kg1 zsák apríték tömege   15-30 kg

1 zsák térfogata: 0,080 m³ (13 zsák   1 m³)1 zsák térfogata: 0,080 m³ (13 zsák   1 m³)
Apríthatók: ágak, lécek, fatörmelékekApríthatók: ágak, lécek, fatörmelékek

Lágy nyersfa: 90mm 0Lágy nyersfa: 90mm 0
Kemény nyersfa: 65mm 0Kemény nyersfa: 65mm 0

Kemény száraz fa: 50mm 0 Kemény száraz fa: 50mm 0 

Európa Bútorházba 
bolti értékesítőt, 

raktáros-bútorszállítót 
keresünk.

Érdeklődni személyesen, hét-
köznap 10-16 

óra között, vagy 
telefonon 

a 36/323-500-as 
telefonszámon.

Bélelt 
díszkaszakőkészlet, négylevelű
 lőheregyűjtemény és muzeális 

asztalosgyaluk igényes
 gyűjtőnek eladó!

Tel.: 06-70/669-12-86

Légpuskát, légpisztolyt, kereső 
távcsövet, CO hegesztőt, láng 

hegesztő felszerelést, nagy 
párhuzam satut, kovács üllőt, 

műhely felszerelést, diavetítőt, 
tekercses diafilmeket keresek. 

0620/4457035

ELADÓ -KIADÓ PINCEBOROZÓ 
a Szépasszonyvölgyben

1000 m2 telken konyhával 
rendelkező boltíves pince 
berendezve, ffi-női WC-vel 
eladó, esetleg bérelhető.  
Bérleti díj 150.000.-Ft/hó  

Ir.ár: 49,9 mFt

 Új építésű 1 nappali 3 szobás, 
erkélyes igényes lakások 

Egerben eladóak. 
I. emeleti 92 m2 lakás 

Ir.ár: 46 mFt
I. emeleti körpanorámás lakás  

89 m2 
Ir.ár: 47 mFt
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EGRI CSALÁDI HÁZ 
KINÁLATUNKBÓL

Csákóban Bajza u/Kádas u. 
sarkán álló 1+2 szobás 

felújítandó ház 429 m2 telken 
eladó. 

Ir.ár 45 mFt

Összeköltözőknek ajánljuk: 
egy tulajdonostól 3 lakás egy 

udvarban, 6 garázzsal eladó. A 
lakások mindegyike 3 szobás. 

A padlástér beépíthető. 
Az irányár 95 mFt, de kizárólag 

belvárosi  kis családi ház 
beszámításával vehető meg.  

/A családi ház értéke az 
irányárból levonanadó./

Sánc utcai földszintes, 3 szoba 
összkomfortos, garázsos hagy-
ományos építésű, de megkímélt, 

gondozott állapotú családi 

ház garázzsal, virágos telekkel 
eladó. Az ingatlan két utcára 

nyílik, takaros. 
Ir.ár: 28 mFt

ELADÓ TELKEK
Egerszalókon a fürdőhöz közel, 
út mentén 9749 m2 beépítetlen 

terület eladó. 
Ir.ár: 39 mFt

1,6 Ha körbekerített terület 
közel a hőforráshoz ea. Villany, 

víz a telken. 
Ir.ár 25 mFt

Egerszalókon 3 Ha elkerített 
telek felépítményekkel. ea. 

Ir.ár: 35 mFt
9 Ha terület a Hőforráshoz közel 
teljes dokumentációval /családi 
házak, társasházak, szórakoz-
tató központok, sportlétesít-

mények / zöldberuházás, 
pályázati lehetőségekkel. 

Ir.ár: 360 mFt

EXLUZÍV
Budapesten a Déli pályaudvar 
melletti zöldövezeti utcában 
95 m2 földszinti felújítandó 3 
szobás bérlakás elcserélendő 

budapesti 1,5 szobás saját tulaj-
donú ingatlanra ráfizetés nélkül. 

3 db egri városnéző kisbusz 
eladó. Tölthető akkumulátor, 
gondozott állapot. Együttes  

ir.ár: 13 mFt. Befektetés, 
munkalehetőség egyben 

megfizethető áron.  

Budapesti földszinti egyszobás 
garzon a VI kerületben azonnal 
költözhetően eladó. Vegye meg 

egyetemista gyermekének. 
Két fő részére is megfelelő. 

Galériázható /nem álló/ 
 Ir.ár: 21,5 mFt

 BEFEKTETÉS CÉLJÁRA 
Egerben működő szálloda, 
hotelek, panziók, szállásra

alkalmas ingatlanok
130-850 mFt-ért 

 A Hőforrásnál igényes 
apartmanok teljes 

berendezéssel,felszereléssel       
eladók akár saját lakás, akár 

bérbeadás, akár szállás
 céljára. Társasházban, csodála-

tos panorámával, bármilyen 
hasznosításra engedélyezetten 

nettó 25  mFt-30mFt-ig
 A terület folyamatos fejlesz-
tés alatt áll, amelyek jótékony 

hatással vannak a későbbiekben 
is a lakások értéknövekedésére. 
Egri szálloda fejlesztési terület-

tel teljes berendezéssel ea. 
Ir.ár: 355 mFt

IPARI INGATLAN
Eger vonzáskörzetében 4000 
m2 összközműves telephely 
200 m2 csarnokkal a tevéke-

nységhez szükséges gépekkel 
eladó. A hulladékfeldolgozásra 
engedélyezett tevékenységhez 

az arra jogosult cég ára is benne 
van az ajánlott vételárban. 
Együttes irányár:  89 mFt.

VIDÉK
Sirokban 43 m2 földszinti egy 

szoba összkomfortos, 
felújítandó gázkonvektoros 

lakás eladó. 
Ir.ár: 6,5 mFt

Keresünk igényes vevőnek 
Felsőtárkányban új, vagy újabb 
építésű 3 szoba összkomfortos 

CSERE
Füzesabonyban a Tárkányi úton 

80 m2 nagy kertes, 2 szoba 
összkomfortos földszintes 

családi ház egri 2 szobás lakás-
ra cserélendő egy az egyben. 
Egyéb feltétel: lakható állapot, 

3. emelet felett csak liftes 
épületben. Északi lakótelepi is 

szóba jöhet.  
Érték: 18 mFt

Ha eddig nem tudta ingatlanát 
eladni, bérbe-adni, esetleg sze-
retné, ha csak potenciális vevők 
néznék meg ingatlanát, ha unja 
a meddő ártárgyalásokat stb. 

keresse meg irodánkat telefoni 
elérhetőségeink valamelyikén 

és beszéljünk meg egy találko-
zót. Kérjük, hogy ha megkeres-
né irodánkat, előtte telefonon 
egyeztessen időpontot, mert a 
helyszínelések miatt az irodát 

váratlan látogatása esetén zárva 
találhatja. 

APROPÓ-EGER
SZOLGÁLTATÁSOK:

- Logó készítés
- Adatrögzítés, adatfeltöltés
- Képekből videó szerkesztése
- Google AdWords beállítása, kezelése
- Névjegykártya tervezés és nyomtatás
- Prezentáció készítés (magánszemélyek, 
cégek részére)
- Videófeliratozás, vágás (akár több 
videóból egy készítése)
- Közösségi média fiók, Youtube csatorna
létrehozása, beállítása
- Word, PDF és kép konvertálása
(pl PDF-ből jpg készítése)

Tel.: +36-30-841-85-16, 
+36-30-864-01-13

E-mail: hirdetes.eger@aproporeklam.hu
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A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

HONLAPUNK:
WWW.APROPOREKLAM.HU

- szobafestés, mázolás
- tapétázás
- laminált padló lerakás
- gipszkarton szerelés
- burkolás
- hőszigetelés 

Rövid határidővel,Rövid határidővel,
reális áron vállalom!reális áron vállalom!
Tel.: 0670/67-00-907Tel.: 0670/67-00-907

AZ OTTHON BÉKÉJE 
NYUGDÍJASHÁZ-BOGÁCS

Az ajánlat 2021. június 1. és augusztus 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

DIOPTRIÁS
NAPSZEMÜVEG-

LENCSÉK

40%Akár

Akár

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ
SZEMÜVEGLENCSÉK

40%

Akár

NAPSZEMÜVEGEK

30%

EGER TESCO, II. RÁKÓCZI FERENC U. 100.  /  30/578-2927

www.owe.hu

EGER, TESCO II. RÁKÓCZI FERENC U. 100
30/578-2927 WWW.OWE.HU


