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Hirdetési áraink

Megjelenik 
7800 példányban 

Gyál város 
összes címhelyén 
a Magyar Posta 
terjesztésében.

Hirdetési áraink

Hirdetésfelvétel:
Szekerka János
06-70/607-4444

1/1 oldal . . . . . .52 000 Ft
1/2 oldal . . . . . .29 000 Ft
1/4 oldal . . . . . .18 600 Ft

1/8 oldal . . . . . .11 000 Ft
1/16 oldal . . . . . . 6 600 Ft
1/32 oldal . . . . . . 3 900 Ft

Az árak áfa nélkül értendők.

www.opella.hu 
2360 Gyál, Pesti út 26. 
06-29/340-899, 
06-20/917-0957

OPEL BONTÓ
Új, gyári és utángyártott, valamint  
bontott alkatrészek árusítása.  
Végleges autókivonás!

GUMISZERVIZ
Szerelés 20coll-ig,  
centrírozás, defektjavítás     

AUTÓSZERVIZ
Minden típusú autó teljes körű javítása. 
Motorrevízió • Fék, futómű javítás • Vizsgafel-
készítés • Műszaki vizsga • Hibakód olvasás, törlés 
www.alkatreszshop.eu

Díjmentes
gumitárolás!

szombat-vasárnap 

is 9-16-ig nyitva!

bontó!
OPEL

Futómű állítás helyben!

Zuglóban az Erzsébet 
királyné útján a Nagy Lajos 

király útjától 
egy sarokra 

32 m2-es, 
újonnan 

épült udvari 
félszuterén 

lakás minimális 
rezsivel, saját mérő órákkal 

kiadó a tulajdonostól 
55 ezer Ft + rezsiért 

folyamatosan, hosszú távra.

06-30/467-7216

Bérbe adó 
lakás Buda-
pesten!

Tel.: 06-20/984 9242

Márta Ervin
Konténer

a szövegezés ugyanaz, 
mint a tavalyi legu-
tolsó Régiós hirde-
tésében, de másik 
grafikai megjelenítést 
kér, másik konténeres 
kocsival.

•  sitt, szemét szállítás
•  sóder, homok termőföld
•  3, 4, 8, köbméteres 

konténerek
•  gépi földmunka, bob cat

A tűzifa erdei köbméterre (1mx1mx1,70m)  
is megrendelhető. Garantált mennyiség!

Tel.: 06-70/605-4678

akác tűzifa 2300 Ft/q
vegyes kemény 2100 Ft/q

vegyes puha 1700 Ft/q
hasított + 200 Ft/q

Tűzifa 
akció!

Tűzifa-érTékesíTés!

06-20-262-6843, 06-29-320-932

Tölgy, bükk gurigában: 2  400 Ft/q

akác gurigában:  2  700 Ft/q

Hasítás: 200 Ft/q

Szőlő újratelepítési jog kvóta az egész 
országban érvényes 6000 m2 (kb. egy kataszteri 

hold) területre 2015. december 31-ig érvényesen 
180  000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-30/467-7216

Nálunk az áron kívül a megbízhatóság is fontos!

Tel.: 06-30/914-1497, 06-20/558-2725, 
06-20/558-2707  • Tel./Fax: 06-29/341-668 
www.mixen.hu, e-mail: mixen@mixen.hu

Üzletünket megtalálhatja Gyálon a Kőrösi és Vecsési út 
találkozásánál a CBA élelmiszer áruházzal szemben.  

Gyál, Vecsési út 2. • Nyitva tartás: H-P. 8-16h  

Szúnyogháló,
reluxa,

szalagfüggöny,
napellenző,

roletta

R e d ő N y C S e R e 
P R o G R A m!

Autójavító 
és gyorsszerviz

Minden típusú autó  
teljes körű javítása,  

szervizelése és  
műszaki vizsgáztatása.

Fűtő István • 2360 Gyál, Vak Bottyán u. 69.
06-20/336-9457 • Nyitva: H–P: 7.30–17

www.futo-szerviz.extra.hu

Autóklíma töltés 9900 Ft.

A nálunk vásárolt 
motorolajat ingyenesen 

lecseréljük.

Gumicsere 
800 Ft/db-tól.

Akciós áron új és használt 
nyári gumiabroncsok 
széles méretválasztékban kaphatók. 

Szezonális gumitárolás 
500 Ft/db

Lézeres futómű 
beállítás bevezető 

áron: 4000 Ft.



GYÁLI HIRDETŐ  2014/3.

Teljes körű autójavítás

Minden típusú 
gépjárművet  

3,5 tonnáig (LPG-t is) 
és ezek pótkocsijait, 

motorkerékpárt 
vizsgáztatunk.

A nálunk vásárolt motorolajat ingyenesen lecseréljük.

KEPA AUTÓSZERVIZ
2360 Gyál, Ady Endre u. 7. a posta mellett
06-30/241-8550 • 06-20/947-3887

www.kepaszerviz.huNyitva: H–P: 08–20, 
Szo: 08–15

HELYSZÍNI  

MŰSZAKI  

VIZSGA 

EREDETISÉG 
VIZSGÁLAT
• Biztosításkötés
• Átírás
•  Okmányirodai ügyek 

ügyintézése
• Karosszéria javítás 
• Kipufogó gyorsszerviz
• Futómű állítás
• Hibakód olvasás
•  Új és használt 

gumiabroncsok akciós áron
• Gumiszerelés

Nálunk az áron kívül a megbízhatóság is fontos!

Tel.: 06-30/914-1497, 06-20/558-2725, 06-20/558-2707  •  Tel./Fax: 06-29/341-668   
www.mixen.hu  •  e-mail: mixen@mixen.hu

Üzletünket megtalálhatja Gyálon a Kőrösi és Vecsési út találkozásánál a CBA élelmiszer áruházzal szemben. Gyál, Vecsési út 2. • Nyitva tartás: H-P. 8-16h  
Akció érvényes: 2014. április25-ig.

Szolgáltatásaink: 
ingyenes árajánlat-készítés, 

szaktanácsadás
bontás-beépítés, 

beépítés utáni helyreállítás, 
bontott anyag elszállítás. 

m űA N yAG N y í l á S z á r ó

kedvezménnyel
50%

Műanyag, 
kő, 

lemez 
párkány

S O F T W O O D  K f t . 

www.softwood.hu   +36-30/-9000-525

Minőségi fa nyílászárók közvetlen a gyártótól

ingyenes helyszíni felmérés

ablakok igény 
szerint 3 rétegű 

üvegezéssel! felületkezelés igény szerint.
régi tokba építés bontás nélkül!

Bontás, beépítés

gyártás 
egyedi 

méretben is!

Farkas Zoltán: 
06-30/711-7032

Több éve stabilan működő kft. vállal munkát.

Ács • Tetőfedés • Bádogozás
Felújítás • Kivitelezés

Animona 
Üzletház 
Gyál, Kőrösi út 13. 
(a benzinkúttól a 3. ingatlan Pest irányába)

• kerti-, és építőipari eszközök, szerszámok

• metszőollók, ágvágók, locsolókannák

• locsoló tömlők, gyorscsatlakozók

•  gereblye, kapa, horoló kapa, ásó, lapát, 

vasvilla, seprű 
•  acél csavarok, tiplik, fúrószárak, 

vágókorongok, ecsetek 

• zárak, zárbetétek, kilincsek, lakatok

•  munkavédelmi bakancs, cipő és szandál, 

nadrág minden méretben

•  kulcsmásolás helyben

•  Locsoló tömlő 25m ½-es 1 790 Ft-tól

•  Locsoló tömlő 25m ¾-es 3 190 Ft-tól

•  Billenős locsoló 2 990 Ft-tól

•  Munkavédelmi bakancs 4 490 Ft-tól

Barkácsbolt

A tavalyi áron várjuk kedves vásárlóinkat 

továbbra is, a megszokott minőségben és 

széles választékkal! Kölcsönözhető: utánfutó 

mindenféle méretben, ponyvás utánfutó, 

kéttengelyes utánfutó, autószállító trailer, 

lapvibrátor, viakolor törő, betonkeverőgép!

Utánfutó és betonkeverő  

gépkölcsönző

•  Kiültetős egynyári és évelős kerti 

virágok érkeznek folyamatosan!

•  a legfinomabb édességek, csokoládék, 

italok
•  ajándékkosarak készen és rendelésre is

•  a legaranyosabb plüss figurák, 

ajándéktárgyak
• parfümök széles választéka

• kaspók, kerámia-és üvegvázák

• műanyag virágládák
• általános-és muskátli virágföld

Parfümkínálatunkból:

Puma Flowing eau de toilette woman 30 ml  3 490 Ft

Mexx Lovesome eau de toilette woman 20 ml 3 490 Ft

Naomi Campbell Cat de lux At night eau de toilette 

woman 3 990 Ft
Puma Flowing Man eau de toilette man 30 ml 3 450 Ft

Mexx Magnetic eau de toilette man 30 ml 3 490 Ft

Life by Esprit eau de toilette man 30 ml 3 990 Ft

Készüljünk  
együtt a tavaszra!Virágbolt

Nyitva tartásunk  
még mindig egyedülálló!

Hétfőtől péntekig: 6.30–19.00

szombaton: 7.00–18.00,  
vasárnap: 9.00–14.00

Telefon: 06-30/698-6786

Web: www.animona. hu

e-mail: aniko@animona.hu

Ikerházak  90%-os készültségi fokkal 

eladók! • Ács, kőműves, tetőfedő 

munkát vállalok!      06‑30/221‑87‑01 


