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JAN. 19-TŐL

JELMEZ
VÁSÁR!

FARSANGI

A KÉSZLET EREJÉIG

FELNŐTT
ÉS GYEREK

VÁLASZTÉKBAN!

JELMEZEK,
KIEGÉSZÍTŐK
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FEBR. 27-TŐL

KIÁRUSÍTÁS!
SZEZON VÉGI

A KÉSZLET EREJÉIG

-70%
HASZNÁLT TERMÉK

MINDEN

TELJES ÁRUCSERE

ÁRUKÉSZLETTEL!
TAVASZI

NŐI NADRÁG
NYITÁSI AKCIÓ!

A KÉSZLET EREJÉIG!

490 FT
/DB790 FT

/DB

TELJES
ÁRUCSERE

NYITÁS:

MÁRC. 03.

ÁRUKÉSZLETTEL!

PÉNTEK
9 ÓRA

TAVASZI

NYITÁS:
MÁRC. 06. ZÁRVA!

MÁRC. 07.
KEDD 9 ÓRA

MIATT

http://www.szeligauto.hu/
http://xn--hasznltruha-o7a.eu/
http://www.feheroptika.hu/
http://bmvk.hu/
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Nőnapi túrák
Szeretettel várunk a nőnapi túráinkon,

2017. március 4-én!

Nőnapi túra 
   rajt: 7.30-9.00, 
   adatok: 20km, 600m, 
   nevezési díj: 1000 Ft

Nőnapi kirándulás
   rajt: 7.30-10.00, 
   adatok: 12 km, 380 m, 
   nevezési: díj 900 Ft

Nőnapi séta
   rajt: 7.30-11.00, 
   adatok: 6 km, 245 m, 
   nevezési díj: 800 Ft

Rajt a Kardos úti-kulcsosháztól (GPS 46.091, 18.224). Szintidő nincs, de célzárásig (13 óra) be kell érni! 
A pontokon édességet, a célban teát és zsíros kenyeret adunk a résztvevőknek. A díjazás  névre szóló 
emléklap és kitűző. 

A túra része a Baranya teljesítménytúrázója mozgalomnak. 
További részletek: 30/993-8595

Nőnap alkalmából minden női teljesítő további ajándékban részesül! 
Kedvezmény: Diák, Mecseki Turista Kártya, PVTSZ tagoknak: 100 Ft, PITE tagoknak 50%. Egyszerre 
csak egy kedvezmény vehető igénybe! 

Nők Napját! Minden kedves 
hölgy olvasónknak! Boldog

Március 8

MAGIC 
MIKE 
SHOW

& HOTEL CASTELLO

BELÉPŐ: 1200 FT

WWW.SIKLOSFURDO.HU

DJ. DULY
ZENÉRŐL GONDOSKODIK:

LADIES

MÁRC. 10.
20:00 - 00:00

LADIESLADIESNIGHTNIGHTSPA

spa_Nonap.indd   1 2017.02.21.   16:11:44

Március 8. - ezen a napon 
sok országban a főszerep 
a hölgyeké. A nemzetkö-
zi nőnap az egyszerű, de 
mégis történelmet ala-
kító nők napja, ami azt a 
küzdelmet eleveníti fel, 
melyet a nők évszázado-
kon át vívtak azért, hogy 
a társadalomban egyenlő 
jogokkal és lehetőségek-
kel élhessenek.

Politikai, feminista és szak-
szervezeti mozgalmak küz-
delmeinek eredményekép-
pen a múlt század elején 
valósult meg az az ötlet, 
hogy az év egy napja legyen 
jelképesen a nőké. 1909-
ben az Amerikai Szocialis-
ta Párt február 28-át tet-
te meg nemzeti nőnappá, 
s 1913-ig e napon tartották 
az ünnepet. Az 1910-ben 
Koppenhágában megtar-
tott II. Nemzetközi Szoci-
alista Nőkongresszuson a 
német Clara Zetkin javasol-
ta, hogy évente rendezze-
nek világszerte nőnapot.
A Nemzetközi Nőnapot elő-
ször 1911. március 19-én ün-
nepelték meg Ausztriában, 

Garai Gábor: 
Nők

Szemünkben megnézik 
maguk,

megnézik futtában a nők;
alkalmi tükreik vagyunk,

fényünkön átrebbennek ők.

És büntetlen mennek 
tovább,

ha elkapták tekintetünk,
s mi - villogok s fakók, simák -

szilánkjainkra széttörünk.

Végül homokká porladunk
bontó sugaraik alatt,
testünkből csak keret: 

a csont
s a fekete foncsor marad.

S a fekete foncsorban is
gyilkos tekintetük ragyog,

mely földre vont és sírba vitt
és mindhalálig ringatott.

Boldog Nőnapot!
Dániában, Németországban 
és Svájcban. A tüntetése-
ken, felvonulásokon sok 
férfi is részt vett, s akkori-
ban a nők választójogának 
megszerzése kapott hang-
súlyt. Hogy lett mégis már-
cius 8?  1917. március 8-án 
(a juliánus naptár szerint 
február 23-án, azaz: feb-
ruár utolsó vasárnapján) 
Oroszországban nők tün-
tettek kenyérért és béké-
ért. Négy nappal később 
– nem közvetlenül ennek 
a tüntetésnek a hatására 
– II. Miklós cár lemondott, 
s polgári kormány alakult, 
mely szavazójogot bizto-
sított a nőknek. Ezzel vált 
véglegessé a nőnap dátu-
ma is, mely a világ legtöbb 
országában március 8-a. A 
nemzetközi nőnapot 1977 
óta az ENSZ is a világnapok 
közt tartja számon. 

forrás - internet

http://anitamasszazs.simplesite.com/
http://intimshop.hu/index.php
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KikapcsolóKellemes időtöltést
kívánunk!

Egy fotós elhatározza, 
hogy légi felvételeket ké-
szít az Etnáról. Telefo-
non rendel egy légi taxit. 
Amikor kiér a repülőtér-
re, látja, hogy egy kis gép 
áll a kifutón, nyitott ajtó-
val, utasra várva. Bedobja 

a csomagját, beül, majd 
mondja a pilótának:
- Indulhatunk.
A gép felszáll, közben a 
fotós odaszól a pilótának:
- Legyen szíves az Etna fö-
lé menni, ott majd csinálok 
néhány fényképet.

- Palika, mid van, ha az egyik tenyeredben 
három alma és négy körte, a másikban pe-
dig három körte és két alma van?
- ???
- Rohadt nagy kezed.

- Jean, öntse ki ezt a vödör vizet az ablakon!
- Igen, uram.
...
- Jean, mi volt ez a sikoltás?
- Volt valaki a vödörben, Uram!

Palika Jean

- Miért? - kérdezi a pilóta.
- Mert fotós vagyok, a fo-
tósok pedig fényképeket 
szoktak csinálni.
Hosszú csend, majd a piló-
ta halkan megkérdezi:
- Ezek szerint akkor nem 
maga az oktató?

Egy bizarr történet

http://pecsimozi.hu
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Állás-oktatás

Mohácsi beszállításhoz
állatszállító kamionra

SOFŐRT
keresünk.

Önéletrajzokat e-mailben várunk:
hodfarmszerviz@gmail.com

Kutatás
Miután behívtak egy 
interjúra az első lépés, 
hogy kutatást végzünk: 
összegyűjtjük a háttér-
információkat a cégről, 
valamint az iparágról 
amelyben tevékenyke-
dik. A munkaadó arra 
számít, hogy ismered a 
vállalatot ahová jelent-
kezel és tudod, hogy mi-
ért passzolnál oda. Fel 
kell készülnöd olyan kér-
désekre, minthogy „Mit 
tudsz a vállalatunkról?” 
vagy hogy „Miért szeret-
nél itt dolgozni?”.

Ha ismerjük még a válla-
lat múltbeli tevékenysé-

gét és tudjuk, hogy mi-
lyen jövőbeli tervei van-
nak, akkor még sikere-
sebben tudjuk igazolni, 
hogy milyen hozzáadott 
értéket tudunk nyújtani 
a vállalat számára.

Az interjú előtt még 
egyszer nézzük át a 
cég weboldalán lévő 
„Rólunk” részt, vala-
mint érdemes megnéz-
ni a LinkedIn, Facebook, 
Twitter és Google+ ol-
dalát a vállalatnak.

Gyakorlás 
a tudás anyja

Minél többet gyakorol-
juk, annál gördüléke-

nyebben fogjuk venni 
az interjúkat. Érdemes 
eljátszani az interjúkat 
egy baráttal vagy csa-
ládtaggal. A szituációs 
játékot követően kérjük 
ki a partnerünk vélemé-
nyét a teljesítményünk-
ről. Segítség lehet, ha 
videóra vesszük a gya-
korlást, mert így visz-
sza tudjuk hallgatni a 
válaszainkat, ráadásul 
még a testtartásunkat 
is szemügyre tudjuk 
venni.

Készüljünk fel általános 
interjúkérdésekből, szá-
mos kérdés megtalálha-
tó az interneten. Ne fe-
lejtsük el továbbá, hogy 
nem csak egy álláshoz 
szeretnénk jutni, hanem 
ilyenkor tudjuk meg-
figyelni a munkaadót, 
hogy ez az állás valóban 
illene-e hozzánk.

Interjútípusok
Fontos, hogy tisztában 
legyünk azzal, milyen 
interjúra hívnak be 
minket, hogy kellően 
fel tudjunk készülni rá. 
Például eltérően kell 
készülni egy első, má-
sod-, vagy harmadkö-
rös interjúra, továbbá 
az sem mindegy, hogy 
személyes, telefonos-, 
vagy videó interjúban 
lesz részünk. Ráadásul 
vannak csoportos inter-
júk is, ahol fontos, hogy 

A sikeres interjúért

http://cukraszda-pecs.hu/
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Állás-oktatás

A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető jégkrém  
és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Pécsi depóba

Először is, motiválja, hogy a teljesítménye és a bevétele szorosan összefügg.
Másodszor, tudja, hogy Önön múlik az üzlet, szívélyes a vásárlókkal.
Harmadszor, tesz azért, hogy az egyszeri vásárlókból visszatérő vevők legyenek
Végül, Öntől jó vásárolni. Személyes kapcsolatot alakít ki a vásárlókkal.
Amikor dolgozik, fontos Önnek, hogy
• meglássa a vevők kimondatlan igényeit;
• mindig időben, pontosan kapja meg a járandóságát;
• és érezze egy ismert márka, egy stabil cég magától értetődő biztonságát.
Ugyanakkor 
• élvezi, hogy nincs közvetlen főnöke
• vidáman, lendületesen értékesíti a FF autójáról 
• szeret vezetni – B kategóriás jogosítványa van
Magára ismert?
Akkor az első lépés: Küldje el érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a 
depo13@family-frost.hu email címre, vagy hívja fel munkatársunkat 
+36-30-300-9123, aki szívesen ad további információt és tudja a második lépést.

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Pécsen
március 12-én.

MUNKAERŐT KERES? 
HIRDESSEN AZ ÁLLÁSBÖRZE ROVATUNKBAN!

TEL: +36 70 / 556 - 3122

mind egyéni-, mind csa-
patszinten a legjobbat 
nyújtsuk.  Még a pontos 
interjú előtt érdemes 
tisztázni, ne féljünk 
megkérdezni a munka-
adót, vagy a HR-es kap-
csolattartót.

Öltözék
Az első benyomás na-
gyon fontos az interjú 
szempontjából és en-
nek nagy része azon is 
múlik, hogy mit veszünk 
fel aznap. Férfiak esetén 
a sötét öltöny, nyakken-
dő, nők esetén pedig 
sötét szoknya és blúz 
megfelelő választás le-
het. Noha szakmánként 
eltérőek lehetnek az el-
várások, inkább túlöltö-
zöttek legyünk!

Az interjú napján
Nagyon fontos, hogy 
időben érkezzünk az 
interjúra – ez azt jelen-
ti, hogy 5 – 10 perccel 
a kezdés előtt már le-
gyünk ott a helyszínen. 
Egy nappal az interjú 
előtt már mérjük fel a 
terepet, ellenőrizzük le 
térképen, hogy ponto-
san hol van a vállalat, 
hogyan tudunk odajut-
ni és mennyi időt vesz 
majd igénybe.

Győződjünk meg róla, 
hogy felírtuk a kap-

csolattartó nevét és 
elérhetőségeit. Vigyük 
magunkkal a nyomta-
tott önéletrajzunk egy 
másolatát és ha van, 
akkor néhány olyan 
munkánkat amelyeket 
szeretnénk megmutat-
ni. Továbbá készüljünk 
fel kérdésekkel, amit az 
interjú végén feltehe-
tünk.

Ne rágózzunk és hal-
kítsuk le a telefonunkat 
erre az időre!

Maradjunk 
nyugodtak!

Az interjú ideje alatt 
próbáljunk meg végig 
nyugodtak maradni. 
Ha valamelyik kérdést 
nem értjük elsőre, ak-
kor nyugodtan kérjük 
az interjúztatót, hogy 
ismételje meg (főként 
idegen nyelvű interjú-
nál hasznos), ill. emlé-
keztessük magunkat, 
hogy teljesen elfogad-
ható, ha egy-két pilla-
natig gondolkodnunk 
kell a válaszon.

Ne felejtsük el, ha mi-
nél inkább felkészü-
lünk a vállalatból, va-
lamint ha gyakoroljuk 
a szituációt akkor annál 
magabiztosabban és 
sikeresebben fog juk  
venni az akadályokat 
az interjú során!

forrás: 
www.cvonline.hu
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Szuperinfó gyermekrajzverseny    „Húsvéti és tavaszi élmények!”

GYERMEK NÉV: 
KOR/OSZTÁLY:
RAJZ CÍME: 
SZÜLŐ NEVE ÉS TELEFONSZÁMA: 

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2017. MÁRCIUS 31.
CÍM: PÉCSI SZUPERINFÓ SZERKESZTŐSÉGE (IPAROSHÁZ) 7621 
PÉCS, RÁKÓCZI U. 24-26. I. EM. 228. 

Személyes adatok kezelése a pályaművek 
megkülönböztetéséhez, és a  díjazottak tájékoztatásához 
szükséges. A személyes adatok kezelése vonatkozásában 
az érintett jogorvoslati lehetőségeiről az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 21-22. §-ai rendelkeznek.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 
adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-111829/2017.

Média támogatónk:

PÉCSI SZUPERINFÓ RAJZVERSENY 2017 JELENTKEZÉSI LAP

Akác,tölgy, bükk tűzifa szállítással.
Megbízható cégtől 
20/386-4309 

www.baranyatuzifa.com

Vénusz Társközvetítő Stúdió
Kizárólag komoly kapcsolatok 

közvetítője!
Időpont egyeztetés 

20/28-70-135 M. Zsóka 
Jóslás, rontáslevétel, 

Szerelmi kötés és oldás
Auraerősítés

Pécs Citrom utca 2-6. 
I. em. 5.ajtó

I N G A T L A N  E L A D Ó :

57 m2-es összkomfortos családi 
ház áron alul eladó Pécs-Szabolcson 
0630/900-83-31 

I N G A T L A N  C S E R E :

Kaposváron a belvárosban I. em. 43 
m2 polgári lakás eladó, Pécsire cse-
rélhető. 305678977

T E L E K :

Építésre alkalmas terület 5690 m2 
reális áron eladó 20/2870135

A L B É R L E T  K Í N Á L A T :

Bútorozott szoba az Aidinger J. úton 
albérletbe kiadó 0670/307-4080

A L B É R L E T  K E R E S É S :

Kis családi házat vagy garzont bérel-
nék hosszú távra 20/49-333-26

Á L L Á S T  K Í N Á L :

Bécsi cég keres 15 vízvezeték-
szerelőt hosszú távú munkára, 
azonnali kezdéssel és hivatalos 
osztrák bejelentéssel. hucaj.job@
gmail.com 70/299-9893

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16.

Homlokzati hőszigetelőket 
keresek Budapesti munkákhoz 
06-30/9594-811

Keszthely, Mámor Bár munkatár-
sakat keres. Konzumlányok jelent-
kezését várom. Magas kerese-
ti lehetőség. Szállás megoldott. 
Érd.: +36-30/3313-997

Asztalosműhelybe keresünk 
asztalost, és fényezésben, felü-
letkezelésben jártas kollégát 
Ócsárdra. A munkába járás költ-
ségét a cég téríti. Fényképes 
önéletrajzát az info@odorbutor.hu 
címre várjuk. Telefonon a 70/314-
5844 számon érdeklődhet.

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvár-
ra betanított munkásokat kere-
sünk több műszakos munka-
rendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék). 
06-30/650-6088

Toborzó munkatársat kere-
sünk szerbiai magyar ajkú és 
magyarországi munkaválla-
lók toborzására Nyugat-Dunán-
túli gyárakba ingyenes szállás-
sal., magas fizetéssel! Tel.: +36-
20/3933-446., engedélyszám: 
49765-1/2008-5100595

Nettó 175-200 ezer Ft közötti 
bérrel, ingyenes, kulturált szál-
lással vagy albérlet támogatás-
sal Nyugat-Dunántúlra hosz-
szú távra gyári betanítottakat 
és szakmunkásokat felveszünk. 
Tel.: +36-20/284-0698., +36-
30/282-6263 engedélyszám: 
49765-1/2008-5100595

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagyar-
óvári és győri munkahelyünkre. 
Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
06-70/354-9321

Á L L Á S T  K E R E S :

Házi betegápolást vállalok. 
06-30/564-9008

O K T A T Á S :

Aranykalászos gazda tanfolyam, 
www.okjcentrum.hu, Tel.:06-
30/310-8934, E-00846/2014/
A016

S Z O L G Á L T A T Á S :

Házi betegápolást vállalok. 
06-30/564-9008
Redőnyszerelés, gurtnicsere, fare-
dőny javítás. 06-30-859-8118 
„Redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter 
úr! 06-20/420-3324!”

J Á R M Ű :

Motorkerékpár utánfutót, 
Motorkulit vagy Pillét keresek 
Pannónia motoromhoz. Érdeklőd-
ni: 0620/204-7105, cznorbert80@
gmail.com

E L E K T R O N I K A :

Számítógép Intel Core2 Duo 
2,6GHz-es (4GB RAM, 160GB HDD, 
DVD író, USB port, 10/100 Hálókár-
tya) 6 hónap garanciával, ingyenes 
házhozszállítással, beüzemeléssel 
eladó. Ár: 35.000 Ft. Információ-
ért kérjen ingyenes visszahívást! 
Egyéb ajánlatok: www.vasscomp.
huTel: 06-70/948-0461

Notebook DELL D520 Intel Core2 
Duo 1,83GHz, 2GB RAM, 80 GB 
HDD, DVD író, Hang, 15” TFT, USB, 
TV-out, 56K, 10/100 Háló, Wifi) 6 
hónap garanciával, ingyenes ház-
hozszállítással, beüzemeléssel 
eladó. Ár: 33.000 Ft. Információ-
ért kérjen ingyenes visszahívást! 
Egyéb ajánlatok: www.vasscomp.
huTel: 06-70/948-0461

Notebook LenovoThinkPad SL500 
Intel Core2 Duo 2,0GHz, 4GB RAM, 
200 GB HDD, DVD író, Hang, 15,4” 
TFT, USB, HDMI, 56K, 10/100 
Háló, Wifi, Bluetooth, Webkamera) 
12 hónap garanciával, ingyenes 
házhozszállítással, beüzemeléssel 
eladó. Ár: 54.000 Ft. Információ-
ért kérjen ingyenes visszahívást! 
Egyéb ajánlatok: www.vasscomp.
huTel: 06-70/948-0461

E G Y É B  K E R E S É S :

KERESEK régi kerékpárvázakat, 
kerékpárokat, nyaktáblát Ildikó, 
Kühne, OSO, Omega, Super, Uzsok fel-
iratok bármelyikével. 06-30/501-541

Pedálos moszkvicsot keresek 
70/210-40-40

Birkacsengőt, lócsengőket, marha-
kolompokat, juhászkampókat, pity-
kéket, tanyaberendezéshez régisé-
get, hagyatékokat vásárolok. Érd.: 
06-30/979-9529

E G Y É B  E L A D Á S :

Tűzifa darabolva, hasítva, ingye-
nes házhozszállítással kedvezmé-
nyes áron a Négy Erdész Kft. telep-
helyéről. Tel: 06-30-417-7700 

S Z A B A D I D Ő ,  Ü D Ü L É S :

Trogirban 4 fős klimatizált 
apartman kiadó. 30/279-6590, 
http:horvátország.tripod.com

T Á R S K E R E S É S
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Pécs és körzete Szuperinfó
Megjelenik: 

Pécsen és környékén, minden csütörtökön 
39.500 példányban.

 Lapzárta: kedd 12.00 óra 
Kiadó: Baranya Print Média Kft. 

Telefon: 72/400-203,
06-70/532-7466. 

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
7621 Pécs, Rákóczi u. 24-26. 

(Iparosház, 1/228). 
E-mail: baranya@szuperinfo.hu, 

Felelős kiadó: Földes Helga, cégvezető
Nyomdai előállítás: Oláh Nyomdaipari Kft.

Panaszával a Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara- Baranya Megyei Békéltető 

Testülethez fordúlhat.
Székhely/Postacíme: 

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon:72/507-154

E-mail:kerelem@baranyabekeltetes.hu
info@baranyabekeltetes.hu

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésé-
től elzárkózik, a megjelent hirdetések tartal-
máért felelősséget nem vállal. A hirdetések-
kel kapcsolatos reklamációt a megjelenést 
követő 8 napon belül fogadunk el. A lapban 
megjelent hirdetések más kiadványban tör-
ténő leközlése a kiadó engedélye nélkül tilos! 

Terjesztés: Terjesztési válallkozó.

Mester tárBEKERÜLNE MESTERTÁRUNKBA?
HÍVJON! 06 70 556 3122

Tetőmosás, tetőfedést, 
javítást, kőműves 
munkát vállalok. 

06-20/474-0873

HOMOK-KŐ 
SÓDER-BETON

Gépi földimunka
szállítással 1-7 m3-ig!

BILLENCS
Tel.: 06-30/936-6695

Az akció 2017. március 31-ig tart.

Ajtók- és ablakok helyszíni javítása, 
különleges nyílászárók javítása is.
Speciális szigetelési technológia

alkalmazása! Zárak cseréje. 

Telefon: 70/560-6420

ABLAK DOKTOR

KÖLTÖZTETÉS 
BÚTORSZÁLLÍTÁS

Berkes Jenő
Tel.: 72/448-222, 20/9553-043

tehertaxi@gmail.com

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS,  
VÍZVEZETÉK SZERELÉS,  
WC, MOSDÓ, MOSOGATÓ 

CSAPTELEP JAVÍTÁS

Szabó Sándor 
Tel.: 72/444-073,
06/70/310-8435

KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL PÉCSEN! 

KÖLTÖZTETÉS
70/369-2785 
72/440-978

Ács-tetőfedő, kőműves és 
festő munkák, javítások 

- ingyenes helyszínfelméréssel,
- árajánlat készítéssel!

20/587-5957

Villanyszerelés
- E-on regisztrált - 

hibaelhárítás, bojlerjavítás

70 527 3393 

- Tavaszi akció 05.31-ig - 

nyílászárók cseréje, akár 
felújítással festéssel, 

redőnyök, árnyékolók, ga-
rázskapuk, ingyenes 

felméréssel, árajánlattal 
PÖBA gondját megoldja! 

Minőséget 
megbízhatósággal 

0670/930-28-91

PÖBA GYORS SZERVIZ! 
Olajcsere (olajszűrő, 

légszűrő, pollenszűrő és olaj) 
beszerzéssel és egyéb 

javítások
0670/930-28-91

PÖBA LAKÁSFELÚJÍTÁS:
festés,mázolás,tapétázás,

burkolás, laminált 
parkettázás és hőszigetelés 

0670/930-28-91

http://www.devenyiablakok.hu/
http://tehertaxi-pecs.hu/
http://torokablak.109.hu/
http://vizszereles-pecs.109.hu/
http://villam-muszaki-vizsga.hu/
http://www.dugulaselharitas-pecs.hu/
http://pecsajtoablak.hu/
http://molnarablak.109.hu/
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HIRDETÉS 
06-72/400-203

www.facebook.com/
PecsEsKorzeteSzuperinfo

KÖVESS MINKET FACEBOOKON:

Pécs, Felsõvámház u. 28.
Telefon: 06-20/314-6255
www.powermaxakku.hu

AKKUMULÁTOR SZAKÜZLET

AUTÓ- ÉS MOTORKERÉKPÁR 
AKKUMULÁTOROK 

SZÉLES VÁLASZTÉKA

INGYENES AKKU VIZSGÁLAT, 

TÖLTÉS ELLENÕRZÉS 

ÉS BESZERELÉS!

http://www.easyinsole.com/hu/
http://www.powermaxakku.hu/
http://www.viamarkt.hu/

