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C.A.R. FOKKUS – IFN

Bővebb felvilágosítás:
Kézdivásárhely      Molnár Józsiás, 2. szám,           telefon  0267 - 361 780 
Bereck                      140. szám                                     telefon  0267 - 368 300
Gelence                   615. szám                                      telefon  0267  - 345 111  
Csíkszereda           Hargita út 8. szám                      telefon  0366 - 102 464
Brassó                     15 November 90. szám              telefon  0268  - 707 171 

    
Honlapunk:  www.carfokkus.com

 KÖLCSÖNÖK CSÖKKENTETT KAMATTAL ISKOLAKEZDÉSRE!
A  FOKKUS ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁR  2018. szeptember 03-28.  között csökkentett 
kamattal ad kölcsönöket, a  kamat évi  9%, ami az összeg  4,95% -át jelenti egy 

évre, (THM 9,39), például egy 10.000,00 lejes kölcsön esetén az évi kamat  495,00 
lej; a  kölcsön határidő előtt is törleszthető, büntetőkamat  számítása  nélkül, 

pénzkezelés nincs.
 Itt a lehetőség, hogy szabaduljon pénzügyi gondjaitól!

OKTATÁS

Akkreditált kozmetikus tanfolyam indul 
szeptember 15-től Csíkszeredában. Jelent-
kezni az alábbi telefonszámon lehet:  0746-
734704.

#274363

Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhe-
lyen, akkreditált diplomával, a következő 
szakterületeken: női- és férfi fodrászat, ma-
nikűr-pedikűr-műkörömépítés, kozmetika, 
masszázs. Ugyanitt egynapos 3D szempil-
la-hosszabító képzés és masszőröknek to-
vábbképzés. Tel.: 0755-354240.

#274721

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő, bádogos munkát vállalunk. 
Tetőlemezekkel, cserépmintájú pléh-
vel dolgozunk, bármilyen színben. 
Emellett vállaljuk ereszcsatornák, új 
csatornák készítését, javítását kedve-
ző áron. Akár templomokon is válla-
lunk bádogmunkákat. Kiszállás in-
gyenes. Tel.: 0748-356749.

#274642

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, mozaikból, kriptaké-
szítést, alap öntését, kopjafák faragását, ko-
vácsoltvas kerítés készítését, régi sírkövek 
felújítását, betű, szám bevésését – Csíksze-
redában és környékén, elérhető áron. Tel.: 
0752-386256.

#274186

Parkettacsiszolást, lakkozást (magas és 
matt), kádak szakszerű felújítását vállaljuk 
Székelyudvarhelyen és környékén. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Kiváló minő-
ség, garanciával. Tel.: 0743-860892.

#274256

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen, a 
Templom utcai Polimed Centernél pénte-
kenként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 0741-607670.

#274352

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfel-
újítást, cserépátforgatást, cserépmintájú 
Lindab lemezből födést, trapézlemezes fö-
dést, ereszcsatorna készítését és szerelését 
különféle anyagokból (Lindab, alumínium, 
horganylemez, réz). Ingyenes kiszállás Har-
gita megyében. Tel.: 0747-758498.

#274422

Autóbádogolást, kezelést, alváz-parafi no-
zást és festést vállalok Csíkszeredában, 
valamint szállítást vállalok 3,5 tonnás autó-
val. Tel.: 0748-523192.

#274523

A Shalom fogászati rendelőben (Csíkszere-
da, Testvériség sugárút 12. sz.) kedvezmény-
ben részesítjük mindazokat a pácienseket, 
akik anyagi nehézségekkel küzdenek, kis-
jövedelműek, kisnyugdíjasok, fogyatékkal 
élők, többgyerekesek vagy árvák. Elvárá-
sunk: aki igénybe szeretné venni a támo-
gatásunkat, annak dokumentumokkal kell 
bizonyítania az anyagi helyzetét. A pácien-
seket jogunkban áll megválogatni. Elemi 
higiénia kötelező! Törekvésünk, hogy min-
denki számára elérhetővé váljon a fogászati 
ellátás. Telefon: 0755-257588.

#274530

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és 
javítását, illetve cserépcserét. Lambériafes-
tést, külső faelemek festését is vállalom. Tel.: 
0743-903910, 0755-566637, 0756-525549.

#274632

Elkezdődött a gyümölcsfeldolgozás a Szé-
kelygyümölcs Egyesület farkaslaki gyü-
mölcsfeldolgozójában. Cím: Farkaslaka 
566/a. szám, a polgármesteri hivatal mel-
lett. Tel.: 0742-134646.

#274723

Vállalunk belsőépítészeti munkákat: kony-
hák, fürdőszobák, nappalik burkolását 
márványból, gránitból, különböző fajta 
csempékből, glettelést, festést, hőszigete-
lést, nemesvakolat felhordását, ajtó-ablak 
cserélését, ablakpárkány-készítést már-
ványból, gipszkartonszerelést, vakolást, 
ácsmunkákat stb. – Csíkszeredában és kör-
nyékén, valamint Székelyudvarhelyen és 
környékén. Tel.: 0743-976436.

#274724

TELEK

Eladó Csíkszentkirályon, Csíkszereda felőli 
bejáratánál (az autómosóval szemben) 26,5 
ár beltelek, egyben vagy parcellázva. Ára: 
12 euró/m 2. Tel.: 0742-472985.

#274621

Eladó 30 ár közművesített beltelek Csíksze-
redában, a Hargita utcában, 1200 m 2-es be-
tonalappal. Tel.: 0744-383384.

#274715

Eladó vagy kiadó 52 ár ipari terület Szé-
kelyudvarhelyen, főúttal határos, 50 mé-
teres fronttal. Alkalmas bármilyen csar-
nok építésére. Irányár: 2750 euró/ár. Tel.: 
0744-301451.

#274757

VÁSÁROLNÉK

Azonnali fi zetéssel vásárolok régi búto-
rokat, malomkövet, kővályút, kőlépcsőt, 
kályhákat, befőttes üvegeket, teknőket, 
szódavizes üvegeket, nagybőgőt, gordont 
és fatalicskát. Tel.: 0747-396564.

#274763

VEGYES

Eladó félszáraz, hasogatott vegyes 
tűzifa (csere, nyír, csigolyafűz, 
bükk). Házhoz szállítás Csíksze-
redában és környékén. Tel.: 0744-
483345, 0743-940033.

#274717

Eladó hasogatott, méterbe vágott bükk és 
csere tűzifa külön választva, méterbe vá-
gott gömb bükkfa; 30 cm-re vágott bükk 
tűzifa, rövidre vágott bükk deszkadarabok, 

valamint cserefacándra, kazánba való, mé-
retre vágott vegyes keményfa. Házhoz szál-
lítás megoldható. Tel.: 0745-253737.

#273912

Eladó I. osztályú, válogatott lignit tü-
zelőanyag, vagyis barnaszén. Ár: 300 lej/ton-
na – ez az ár tartalmazza a szállítást is Hargita 
megyén belül. Más címre való szállítás esetén 
az ár megegyezés szerint. Tel.: 0748-890116.

#274091

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa, gömb-
ben, ára: 200 lej/m, ingyenes házhoz szállí-
tással. Tel.: 0748-603802.

#274371

Eladó Lenovo laptop 17 colos, 3450 lej, minilap-
top/tablett 10 colos 550 lej, Egy Samsung Galaxy 
XCore 2, ára: 280 lej és egy 150 cm-es síléc ba-
kanccsal együtt 150 lej. Tel.: 0749-109407.

#274494

Eladó jó minőségű, kézzel válogatott barna-
szén (lignit), valamint méterbe vágott fenyő, 
és bükkfacándra. Házhoz szállítás Csíkszere-
da és környékén. Tel.: 0755-878529.

#274496

Eladó a Style fodrászat és kozmetika Csík-
szeredában. Tel.: 0720-064241.

#274534

Eladó első osztályú hasogatott bükk, fenyő 
és vegyes tűzifa, valamint méterbe vágott 
bükk- és fenyőcándra, bükkfa deszkavé-
gek, házhoz szállítva. Tel.: 0745-846748.

#274571

Eladó 58 kW-os Ulrich fás lemezkazán, ára: 
2650 lej, valamint kiadó Csíkmadarason, az 
európai út mellett egy új építésű, 180 m 2-es 
üzlethelyiség. Telefon: 0754-948176.

#274672

Eladó bükkfacándra, fenyő tűzifa és méter-
fa, illetve munkát vállalok kotrógéppel és 
billenős autóval. Tel.: 0743-224045.

#274711

Házhoz szállítunk jó minőségű lignit szenet 
Gyergyószentmiklós és Csíkszereda környé-
kén. Ár megegyezés szerint. Tel. 0755-182889.

#274725

Házhoz szállítunk méterbe vágott jó minő-
ségű cándrát, ugyanitt fenyőfa és bükkfa 
deszkavégeket (bütlést) Gyergyószentmiklós, 
Csikszereda környékén. Tel. 0751-791646

#274727

Eladó apró pityóka 0,30 lej/kg, közepes 0,50 
lej/kg és nagy pityóka 1 lej/kg, Csíkszépví-
zen. Telefon: 0744-669334. 

#274755

Eladó Csíkszeredában egy magyar gyárt-
mányú, 17 literes (inox és réz) pálinkafőző, 
gyári csomagolásban. Tel.: 0744-541062.

#274759

Eladó vagy átírható a Neferom Metal Impex 
Kft . ipari nagybani lerakat árukészlettel 
együtt, Csíkszeredában. Tel.: 0728-994592, 
0728-994591.

#274771

Hűtők javítását vállalom a lakásán, Maros 
megyében. Ugyanitt eladók használt hűtők, 
fagyasztók garanciával. Tel.: 0722-846011.

#274781

Eladó fenyő tűzifa gömbben, házhoz szállít-
va, valamint kavics, betonkavics 3,5 tonnás 
autóval. Telefon: 0744-805411.

#274790

Eladó I. osztályú nyírfa, ára: 850 lej/öl, ha-
sogatott bükk tűzifa 1150 lej/öl, valamint 
vegyes tűzifa (csere, nyír, bükk), ára: 950 
lej/öl. Az ár tartalmazza a szállítást is. Tel.: 
0742-590269. 




