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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Jókai bableves
Cigánypecsenye
Steak burgonya

Muratúra
Desszert

A könyv népszerűsítésének médiapartnere
a                                       

MEGVÁSÁROLHATÓ!
Székelyhon ügyfélszolgálat

Székelyudvarhely, Park utca 1. szám 0740-154 486

gyorgyistvan80@gmail.com

Az első 50 vásárló

ajándék falinaptárban

részesül.

45 lej
Csak

Kiadó irodahelyiségek Székelyudvarhelyen, a Vásártér 
utca 6. szám alatt, a FAMOS Rt. irodaépületének első 

emeletén (a városi autóbusz-állomás és az Orion 
bevásárlóközpont szomszédságában).

A  korszerű és igényesen elkészített irodafelületek  külön bejárattal 
rendelkeznek. Bérelhető felületek: 41 m², 17 m². Érdeklődni és bővebb 

információ hétköznaponként 8-15 óra között az említett címen,
a Famos Rt. titkárságán, valamint a 0266–218101-es telefonszámon.

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év 
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámí-
tunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december 
1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.

#291018

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás is. Ugyanitt sífelszerelések 
is kaphatók. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#290941

INGATLAN
Eladó Székelyudvarhelyen, a felső Bethlen-ne-
gyedben 3 szobás (72 m2), 4. emeleti tömb-
házlakás. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0748-
588853.

#291060

SZOLGÁLTATÁS
Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#290808

Vállalunk cserépforgatást, új cserepezést, fö-
dést Lindab-lemezzel, melléképületek építé-
sét, lambériázást, festést, új kerítések építését, 
régiek felújítását, bádogmunkát, ereszcsator-
na készítését vagy a régi felújítását, kémény-
szegély készítését, anyagot is biztosítunk. Tel.: 
0759-338078.

#290858

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos új helyen és új időpontban rendel 
Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám 
alatti Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon. Tel.: 0741-607670.

#290997

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tetőfedést 
Lindab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, 
egyéb bádogosmunkák elkészítését, csator-
nakészítést több színben, valamint belső-
építészeti munkálatokat előnyös árakon. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

#291080

Ács-tetőfedő-bádogos munkálatokat 

vállalunk: tetőfedést cserepes és trapéz-

lemezzel, ácsmunkákat, tetőjavítást, bá-

dogosmunkákat stb. Hívjon bizalommal, 

eleget teszünk a követelményének egy 

megfelelő csapattal, garanciát és szám-

lát is biztosítunk, anyaggal is rendelke-

zünk. Tel.: 0757-430061.

#291082

TELEK

Eladó Bikafalván 22 ár közművesített beltelek; 
aszfaltút, városi vízvezeték, 3 fázis van (gáz, 
kanalizálás folyamatban). Vonatállomás a 
faluban, főúthoz közel. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0744-559895.

#291056

Eladók földek Csíkszépvízen. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet. Tel.: 0742-
949175.

#291144

VEGYES

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa 

deszkavégek (ára: 560 lej/öltől), vala-

mint bükkfa moszt – házhoz szállítás in-

gyenes. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 

0744-937920.

#290998

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#290354

Eladó jó minőségű bükk tűzifa méterre vág-
va, ugyanitt kiváló minőségű brikett, 800 lej/
tonna, házhoz szállítva. A mennyiség és a mi-
nőség garantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 
0746-778543.

#290827

Házhoz szállítunk kiváló minőségű, darabos, 
25 cm-re felvágott, félszáraz bükk és cserefa 
bütlést, valamint hasogatott bükkfát és akác-
fa mosztot, Csíkszereda és Gyergyó környéke. 
Tel.: 0755-182889.

#290883

Tájékozódjon
hiteles forrásból!




