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» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium- 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, belső 
párkányok;
» rovarhálók.

Tiszta iratokkal rendelkező 
roncsautót vásárolunk 
a RABLA programba.

A helyszínről az elszállítást 
vállaljuk.

Érdeklődni a 0744–173507-es 
telefonszámon lehet.

Tekintettel arra, hogy 2021. július 1-jén az 
ANRE 5/2021 számú rendeletében foglalt 

ajánlások alapján a villamosenergia-szol-
gáltatók által nyújtott kereskedelmi kedvez-
mény alkalmazási időszaka lejár, az Electri-
ca Furnizare bejelenti, hogy 2021.08.31-ig 
kedvezményt biztosít minden olyan ügyfelé-
nek, aki a versenypiacról választ terméket. 
A 2021.07.01.-08.31-e közötti időszakban 
biztosított árkedvezmény megegyezik az 
univerzális szolgáltatás ára és az Electrica 
Furnizare legalacsonyabb szabadpiaci aján-
latának, a „Stabil 30” ára közötti különbség-
gel egyezik meg. Az árkedvezményt július 
1-jétől biztosítjuk. Ha élvezné szeretné ezt 
az árkedvezményt, az ügyfélnek csak annyit 
kell tennie, hogy a fent említett időszak-
ban bármikor kifejezze érdeklődését egy az 
Electrica Furnizare versenypiaci portfóliójá-
ból származó ajánlat iránt.

A 2021. július 1-jétől alkalmazott villa-
mosenergia-árról szóló nyilvános vitára 
tekintettel az Electrica Furnizare rámutat, 
hogy a háztartási fogyasztók számára a vil-
lamosenergia-ellátás árai jelenleg a szabad 
energiapiac feltételei szerint alakulnak, és 
azok kialakításához elsősorban az az ár járul 
hozzá, amelyen az energiát a termelők által 
szabadon meghatározott nagykereskedelmi 
piacon a beszállítók megvásárolják. 

A számla összegét az áram árucikk (a 
számla összegének mintegy 47%-a), vala-
mint a hozzáadott szabályozott szállítási 
szolgáltatási, rendszer szolgáltatási, for-
galmazási szolgáltatási árak, a zöld tanú-
sítványok ellenértéke, a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermeléshez való hozzájá-
rulás, az ÁFA és a jövedéki adó (a számla 
összegének mintegy 53%-a) adják. A szám-
la a végfelhasználó hálózati zónában elfog-
lalt helyétől is függ, az olyan tényezőkkel, 
mint például a szolgáltatások biztosításá-
hoz elengedhetetlen költségekkel és be-
ruházásokkal közvetlenül arányos árakat 
területi szinten az ANRE hagyja jóvá.

A fogyasztóknak továbbra is számos mód 
áll rendelkezésére, hogy a szabadpiacon szer-
ződést kössenek: 

1. Postai szerződéskötés egészen június 
30-áig: az ügyfeleknek tudnia kell, hogy a 
továbbiakban elegendő egyetlen ajánlatvá-
lasztási formanyomtatványt beküldeniuk, 
amelyben kiválasztottak egy szabadpiaci 
ajánlatot. Amennyiben egy ügyfél több, 
mint egy ajánlatválasztási formanyom-
tatványt tölt ki és küld be, akkor az általa 
beküldött első formanyomtatványt vesz-
szük fi gyelembe. A villamosenergia-piac 

liberalizálása rendkívül nagyszámú szerző-
déskötési kérést vont maga után, amelyeket 
a beérkezésük sorrendjében áll módunkban 
kezelni, ügyfeleink számára azonban fontos 
tudniuk, hogy az ajánlatválasztási forma-
nyomtatvány beküldési időszakának megfe-
lelő szerződéskötési ár a formanyomtatvány 
feldolgozásának időpontjától függetlenül 
változatlan marad. Az ajánlatválasztási 
formanyomtatvány magában foglalja a 
legalacsonyabb árú versenypiaci árat 
(„Stabil 30”), az „Electrica 3in1” verseny-
piaci ajánlatot (amely magában foglal 
biztosítási ellátásokat is), valamint az 
Univerzális Szolgáltatás ajánlatot, így 
ügyfeleink a szabadpiaci ajánlatok ki 
nem választása esetén alkalmazandó ár-
ról is tájékoztatást kapnak.

2. Szerződés aláírása Ügyfélszolgá-
lati központban: ügyfeleink ellátogathat-
nak Ügyfélszolgálati központjainkba (ezek 
listája a https://www.electricafurnizare.
ro weboldalon található), ahol egy Electrica 
Furnizare képviselő segít nekik a szerződés-
kötési folyamatban. 

3. Online szerződéskötés:  az ügyfele-
ink beindítják a szerződéskötés folyamatát 
cég weboldalán (https://www.electrica-
furnizare.ro/contract-online/?prod=ee) , 
amelynek első lépése az „Új ügyfél vagyok” 
vagy „Meglévő ügyfél vagyok” lehetőségek 
egyikének kipipálása, az ezt követő folyamat 
pedig a kért dokumentáció szintjén tükrö-
zi a két ügyfélkategória sajátosságait. Saját 
ügyfeleink rendelkezésére bocsátottunk egy 
egyszerűsített szerződéskötési folyamatot, 
amelynek keretén belül csupán egy hiva-
talos dokumentumot, név szerint személyi 
igazolványukat kell bemutatniuk, valamint 
az ügyfélszámukra és a fogyasztás helyére 
vonatkozó adatokat kell megadniuk. Azon fo-
gyasztók számára, akik az Electrica Furniza-
re portfóliójának részesei szeretnének lenni, 
a szintén egyszerűsített szerződéskötési fo-
lyamat a személyi igazolvány, az áramellátás 
helyisége hivatalos tulajdoni okiratát (illetve 
eskü alatt tett nyilatkozatot kell aláírni), vala-
mint az utolsó közműszámlát kell bemutatni.

Amennyiben egy, a cég portfóliójához 
tartozó ügyfél nem köt szabadpiaci szerző-
dést, akkor továbbra is megszakítás nélkül 
élvezheti az Electrica Furnizare által biztosí-
tott villamosenergia-szolgáltatást, Univerzá-
lis Szolgáltatásként. 

Az Electrica Furnizare versenypiaci 
termékeinek és szolgáltatásainak igény-
bevételéhez a fogyasztók a piac liberali-
zálásának szentelt weboldalon továbbra 
is tanulmányozhatják és kiválaszthatják a 
számukra megfelelő ajánlatot:

https://www.electricafurnizare.ro/
liberalizarea-pietei-de-energie-electrica/

„A JÓL TÁJÉKOZOTT FOGYASZTÓ ÚTMUTATÓJA”

• Az Electrica Furnizare megmagyarázza a július 1-jétől 
érvényes villamosenergia-árakat, valamint azt, hogyan 
védi ezentúl is ügyfeleit.

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, moso-
gatógépek, szárítógépek (Siemens, 
Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával. 
Régi mosógépet, hűtőt beszámítunk. 
Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. de-
cember 1 u. 18. szám (a Merkúr áruház-
zal szemben). Tel.: 0266-219825, 0722-
495625, 0722-626495.

(137)

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek, 
mosogatógépek garanciával. Régi gé-
pét beszámítjuk. Házhoz szállítás is. 
Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent 
János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487, 0744-782879.

(164)

INGATLAN

Eladó Csíkszeredában, a Lendület sé-
tányon felújított állapotban levő, déli 
fekvésű, földszinti, 2 szobás tömbház-
lakás. Tel.: 0753-729448.

(387)

Eladó vagy bérbe adó ikerház Székely-
udvarhelyen, a Csereháton, közvetle-
nül a Perfekt áruház szomszédságá-
ban. 134 épített nm, 1,5 ár telekkel. Alsó 
szint: konyha, nappali, wc. Felső szint: 
3 hálószoba, 1 fürdőszoba. Megfelel 
bisztrónak, cukrászdának, kozmetiká-
nak, fodrászatnak, gyógyszertárnak, 
rendelőnek is. Tel.: 0744-301451.

(633)

KÖRNYEZETVÉDELEM

György Szilárd értesíti az érdekelteket, 
hogy a Székelyudvarhely, Templom 
utca közelében található, 22158 nm-
re vonatkozó zonális rendezési tervet 
(PUZ) lakóházak építése céljából a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség a környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló stratégiai tervek közé 
sorolta, melyek esetében nem szüksé-
ges környezeti vizsgálat elkészítése. 
A döntés alapjául szolgáló ügycsomó 
megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
hétfő-csütörtök 8-16.30, pénteken 8-14 
óra között. Az érintettek észrevéte-
leiket e döntéssel kapcsolatosan a 
hirdetés megjelenésétől számított 10 
napon belül nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt. Tel.: 0266-312454, 
0266-371313, fax: 0266-310041. A dön-
téstervezet megtalálható az ügynökség 
internetes oldalán: apmhr.anpm.ro/
Reglementari/Avizuldemediu.

(636)

A Székelyudvarhely, Építők utca 1 B, 
ap. 3 szám alatt található Sonix Kft. 
értesíti az érintetteket, hogy a Simén-
falva község, Rugonfalva szám nél-
küli helyszínen található rugonfalvi 
tó működtetéséhez a környezetvédel-
mi engedélyezési eljárást elindította. 

A tevékenység előrelátható környeze-
ti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétfőtől-csütörtökig 
8-16, valamint pénteken 8-14 óra kö-
zött a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén: Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám. 
Tel.: 0266-312454, 0266-371313; fax: 
0266-310041. Észrevételeket a hirde-
tés megjelenésétől számított 15 napon 
belül, írásban lehet közölni naponta 
a környezetvédelmi ügynökséggel, 
az észrevételező személyi adatainak 
feltüntetésével.

(645)

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kukorica, búza, árpa, zab, rozs, 
kősó, vegyes dara, kukoricadara, nap-
raforgó-pogácsa, napraforgómag, szó-
japogácsa, búzatakarmányliszt, 35 kg, 
korpa, 25 kg. Csíkmadaras, Fő út 199. 
szám. Tel.: 0754-948176.

(241)

OKTATÁS

Szakács tanfolyam kezdődik Csíksze-
redában 2021 július közepén. Az alapos 
elméleti és gyakorlati képzést követő-
en, a munkaügyi, valamint az tanügyi 
minisztérium által kibocsájtott, az Eu-
rópai Unióban elismert oklevelet kap-
nak a végzősök. Tevékenységünkről 
ízelítőt nyerhet az alábbi weboldalon.: 
www.transmontana.info. Tel.: 0740-
421407.

(246)

Tanfolyamok indulnak Székelyud-
varhelyen, akkreditált diplomával, 
a következő szakterületeken: női- és 
férfi fodrászat, manikűr-pedikűr, mű-
körömépítés, kozmetika, masszőr. Ak-
ció a sminktetováló képzésre (-40%). 
Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0755-
354240.

(621)

Tanfolyamok indulnak Gyergyószent-
miklóson, akkreditált diplomával, a 
következő szakterületeken: női- és 
férfi fodrászat, manikűr-pedikűr, mű-
körömépítés, kozmetika, masszőr. Ak-
ció a sminktetováló képzésre (-40%). 
Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0755-
354240.

(624)

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász 
szakorvos rendel a székelyudvarhelyi 
Polimed Center rendelőben. Programá-
lás telefonon. Tel.: 0748-100554.

(128)

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center ren-
delőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0784-421818, 0748-100554.

(130)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd trauma-
tológus szakorvos rendel Székelyud-
varhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám 
alatti Polimed Centernél (a Kaufl and 
mellett), szerdánként 16–20 óra között. 
Érdeklődni lehet a következő telefon-
számon. Tel.: 0741-607670.

(176)

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, ács-
munkát, bádogos munkát, kerítéské-
szítést stb., anyagot is biztosítunk. Tel.: 
0747-865104.

(214)

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-na-
gyobb javításokat, cserépfedést, le-
mezfedést, ereszcsatornákon, tera-
szokon, polisztirén takarítást. Tel.: 
0751-475744.

(258)

Vállalunk autóalváz-kezelést minőségi 
anyagokkal (paraffi  n, viasz stb.), vala-
mint házhoz szállítunk tűzifát és akác-
fa mosztot. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0755-182889.

(450)

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák 
elkészítését, valamint belsőépítésze-
ti munkálatokat, előnyös árakon. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

(513)

TELEK

Eladó 16 áras beltelek Székelyudvarhe-
lyen, a Bükkfa utcában (Bethlenfalva), 
rendezett papírokkal, sima terület, te-
lekkönyvezett, saját úttal. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0744-583213.

(429)

Eladó Farkaslakán 1000 nm építkezés-
re alkalmas terület. Érdeklődni lehet 
telefonon. Tel.: 0049-17684361920.

(435)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, 
illetve ünőborjakat. Tel.: 0745-526564.

(218)

VEGYES

Eladó jó minőségű, hasogatott nyír és 
bükk tűzifa. Ára: 250 lej/m nyír, 280 
lej/m bükk, valamint eladó fenyőfa 
cándra, házhoz szállítás megoldható. 
Tel.: 0740-292961.

(216)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es 
(120 lej), 8x5 m-es (299 lej), 6x10 m-es 
(440 lej). Ugyanitt eladók minőségi 
pálinkák: szilva (40 lej/L), barack (45 
lej/L), körte (45 lej/L), agancsnyelű 
bicska (125 lej), alumíniumlétrák 
(399/499/650 lej), autótető-csomag-
tartó rúdak (180 lej). Szállítás meg-
oldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu.

(138)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 275 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 
0743-654002.

(212)




