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Týždenne do 34 140 domácností

Ach, tie dovolenky
Asi je to normálne, že s blížiacim sa koncom mája téma dovoleniek vyskakuje
pomaly už aj z povestnej „chladničky“.
Menej normálne je, že sa tak deje tento
rok.

Cenové ponuky ZDARMA

PONUKA PRÁCE
PRIJMEME
PREDAVAČKU

na TPP do predajne
tabaku v Bánove.
Mzda: 500 € + stravné
lísky. Nástup ihneď.
INFO: 0908 580 999

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

781200011

na okná a
dvere

Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

Po 15 rokoch poctivej práce Vám ako prvovýroba
vieme dať bezkonkurenčné ceny náhrobných
kameňov. Ďalej ponúkame zlátenie,
dosekávanie písma, lampáše, betonáže a iné...
76-0038

Ďalej ponúkame:

• rolety, žalúzie, sieťky

• garážové brány
• servisné opravy
• a iné doplnky

kristina.meszarosova@stumpp-schuele.sk

0908 16 14 16

montplast@montplast.sk
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76-0015

76-0050

Viac informácií pri osobnom pohovore.
Pošlite nám svoj životopis na e-mail:

OPRAVY A SERVIS
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NÁSTROJÁR / OBRÁBAČ
KOVOV - BRÚSIČ

Nástup možný ihneď.

Kvalitný nemecký
profil za prijateľnú cenu!
www.montplast.sk

Hľadáme hlavne absolventov na pozíciu:

Požiadavky:
- manuálna zručnosť
- technické myslenie
- samostatnosť a zodpovedný prístup
Mzda vo výške 4,50€/hod. brutto

viac ako 15 rokov na trhu

CENOVÉ PONUKY

0907 369 497 - CENY DOHODOU

-50%

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

Palárikovo

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

pre informácie volajte:

t.č.: 035/ 790 55 11

76-0049

Kamenárstvo
MONUMENT

sa na Slovensku konali posledné slobodné parlamentné voľby pred nástupom komunizmu; Demokratická strana získala 62
percent hlasov, kým Komunistická strana
iba 30,37 percent.

59-0031

0905 746 124

07-0012

ARRI s.r.o.

76-0005

76-0055

DO KONCA MÁJA

KONTAKT: 0905 328 814

3,50 €/m
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PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

ŠURANY, SNP 31 (pri Technokove)

Info: 0902 848 368

škridla výpredaj

www.strecha.ws

Výročia a udalosti

26. mája 1946

NOVAPLAST

RÝCHLOČISTIAREŇ PERIA

VÝROBA PAPLÓNOV, VANKÚŠOV A VANKÚŠIKOV

PO - PIA 9.00 - 17.00 hod. a SO 9.00 - 12.00 hod.

STRECHYNA KĽÚČ

76-0057

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potrebujú naozaj a súrne.
A keď už sme pri tých dovolenkách –
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu
O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu- Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na prírody od krajného východu až po západpomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban- bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomôkrotmi, ukončením podnikania, zatvára- žeme navzájom tu, na Slovensku.
Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efekním živností.
Ale druhá najhlučnejšia mediálna tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla- iné výrazy, ale sem sa akosi
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer nehodia. Keď sa reštrikčné
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj opatrenia utlmia, naozaj by
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa sme mohli aj s dovolenkav niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na mi začať u nás. O nič neprítom biedne, alebo v tom, že po takom prvom deme, to mi, prosím, verte.
S pozdravom –
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná- hlavne zdravie vám
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o – (a aj trochu rozumožnosť cestovať k moru je naozaj viac ako mu)
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

spravodajstvo / služby
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HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:

OPRAVY a SERVIS
· okien a dverí
· roliet a žalúzii
· vymieňame kovania
- pánty, klučky a sklá

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149

Ovplyvňuje COVID-19 prístup k antidiabetickým liekom, inzulínu, či
zdravotníckym pomôckam?
Sledujte si, aby ste mali doma zásoby
svojich liekov a používaných zdravotníckych pomôcok minimálne na 1 mesiac. Výrobcovia uvádzajú,
že COVID-19 nemá v súčasnosti vplyv na súčasné výrobné a distribučné
schopnosti liekov pre diabetikov.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Je viacero možností, ako vám pomôcť. V prvom rade je potrebné zistiť,
či ste príjemcami potravinovej pomoci,
a to na stránke Slovenskej katolíckej
charity u príslušného okresného koordinátora, príp. na územnom spolku
červeného kríža alebo na ústredí úradu
práce. Príjemcami potravinovej pomoci sú osoby v hmotnej núdzi alebo osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo
krízovej životnej situácii. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú
situáciu sa považuje životná situácia
krátkodobého charakteru, z ktorej sa
občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad,
ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté
živelnými pohromami, a pod. Rodiny

47-020

s piatimi a viac deťmi majú nárok na
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv.
veľkej potravinovej pomoci je možné
požiadať mestský úrad alebo Charitu
aj o potraviny, ktoré im poskytujú obchodné reťazce. Potravinové reťazce
môžu potraviny darovať jednotlivcom
alebo organizáciám. Cieľom je zabrániť
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť
na Charite, kde sa potraviny z reťazcov
roztriedia a rozdajú príjemcom.
Na pomoc podobným osudom,
ako je váš, sme aj my v Centre konkrétnej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú
zbierku na nákup a distribúciu potravín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov potravín pre rodiny v núdzi. Pomôžeme
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet
na www.centrumfemina.sk.

PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV,
GARÁŽOVÉ BRÁNY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk

59-0182

„Sme osemčlenná rodina so šiestimi školopovinnými deťmi. Manžel
je invalidný dôchodca, donedávna
si privyrábal na brigádach, ja som
nezamestnaná na aktivačných prácach. Deti sú teraz počas pandémie
doma a treba im pripravovať jedlo.
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu,
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny,
mlieko, mäsové výrobky. Prosím,
pomôžte nám nakúpiť aspoň základné potraviny, aby sme nejako
zvládli toto náročné obdobie.“

PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
Domáce vykŕmené husokačky 8 € / kg
Domáce brojlerové kurence 4 € / kg
kačky MULÁRD na výkrm
15 € / ks
(priemerná váha 4kg)
Príjem objednávok na 8. august 2020

0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

59-0102

Západné Slovensko

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19 v mojom dome - a čo
mám robiť, ak má vírus v domácnosti
niekto?
Všetkým hygienickým opatreniam je
potrebné venovať zvýšenú pozornosť,
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii povrchov. Ak má niektorý člen domácnosti
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolovať sa do samostatného bytu, či chaty.
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné
chorému dať iba vyhradený priestor
v domácnosti.

(rolety, žalúzie, sieťky)

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne
Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností,
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím
našich technických, právnych a ﬁnančných služieb.

» Zuzana Gajdošová

sociálna pracovníčka
Centrum konkrétnej pomoci FEMINA
– projekt Fóra života
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V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

52-0063

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

BB
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PD
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ZH
ZA

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín,
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi
vypijete alebo užijete. Sledujte a opíšte
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava,
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,...

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Ako prebieha diabetologické vyšetrenie počas tohto obdobia?
Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Metodickým usmernením hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré
sa upravuje podľa vývoja pandemickej
situácie. Všetci privítame, keď pravidelné kontroly budú môcť byť vykonávané,
ako sú diabetici zvyknutí u svojho lekára. V súčasnosti všetci diabetológovia
veľmi ochotne poradia po telefóne, mailom, alebo niektorí aj cez videohovory.
Ak si to situácia vyžiada, termín na kontrolu si dohodnete na presný deň a čas.
Čo je potrebné mať nachystané pri
kontakte s diabetológom?
Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje
o nameraných hodnotách hladiny cukru
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

Nové
Zámky

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Aké sú príznaky a varovné signály
u diabetika, na ktoré musí dávať pozor?
Rovnaké ako u nediabetika - zvýšená teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu
byť ale u diabetikov menej výrazné.
Diabetici v popísaných prípadoch mali
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudníku alebo pocit skráteného dychu. Častejšie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti,
napínanie na vracanie a vracanie. Diabetik navyše môže spozorovať neočakávané rozkolísanie, alebo vzostup glykémií.

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

76-0008

2

ovocie - zelenina

novozámocko

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

3

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 25.5.2020 do 30.5.2020

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

JAHODY

Pri objednávke JAHÔD
priamo na PREDAJNI
alebo na tel. čísle:

slovenské a maďarské
voľný predaj

od

0902 714 559
ZĽAVA 0,50€/na kg

4,90 €/kg

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 10kg a 25kg

0,44 €/kg
RAJČINA STRAPCOVÁ
krajina pôvodu Maďarsko

MELÓN ČERVENÝ

CIBUĽA ŽLTÁ

voľný predaj

balenie 1kg

0,55 €/kg

1,49 €/kg

PAPRIKA ŠTIPĽAVÁ

KEL SKORÝ NOVÝ

voľný predaj

voľný predaj

voľný predaj

MRKVA ZVÄZKOVÁ
voľný predaj

0,79 €/zväzok

1,30 €/ks

0,39 €/ks

KAPUSTA NOVÁ

PETRŽLEN ZVÄZKOVÝ

voťný predaj

voľný predaj

0,79 €/kg

0,99 €/zv

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

NZ20-21 strana-

3

76-0009

1,59 €/kg

škola / služby

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou.Tel. 0903122192

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám jačmeň 1q/16€.
Mojzesovo.Tel. 0910176040

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»55r hľadá priateľku.Tel.
0917049831

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane.

GLAZÚROVANIE
VANÍ

pre vodičov VZV a operátorov
skladu (pickerov)

25

rokov
„ Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Nástupná základná mzda
pre vodičov VZV od 858 €,
pre pickerov 714 € +
bonusy do 15% + rôzne
príplatky + stravné lístky.
Práca v Nitre,
v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne.
Nástup v priebehu júna.

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Ponuka práce

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ
Kŕmené husokačice s pečienkou
7,50€/kg
Kŕmené husi s pečienkou
9€/kg
Morky a moriaky
4,30€/kg
Kurence
2,80€/kg
Sliepky na polievku
2,90€/kg

781200056-3

05 DOMY / predaj

MORKY NA CHOV
a živé KURENCE

36-0007

04 BYTY / prenájom

PREDAJ
6 - týždnové

3,70 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

0915 781 227
tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

Firma hľadá

pracovníkov
do panelárne
v Nemecku.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

1850€ v čistom. TPP.

ZDARMA
doprava + ubytovanie

...........................
0907 736 115

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

zjX¤U~jbj+
%jU¤

07-0063

03 BYTY / predaj

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

«[¤Ɖ®

ěƑă%

Zľava až do výšky -��% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky ��mm

jÚƉîØƆîƉ7wĵ2ƉŸƉ%zB
Viac informácií na:
eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006
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721200103

»JAWA 21 MUSTANG STELA
HOPPER STEWARD SIMSON
KÚPIM TIETO MOTORKY.Tel.
0915215406

781200094

02 AUTO-MOTO / iné

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

Od prvého júna sa opäť otvoria zák- minister školstva. Do materských škôl
ladné školy, do ktorých sa môžu vrá- sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti
tiť žiaci prvého až piateho ročníka, zdravotníkov, policajtov, vojakov a
dochádzka však bude dobrovoľná.
tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov,
Škôlkari a prvostupniari budú pedagogických zamestnancov. Minismôcť stráviť jún v škole za prísnych ter školstva poznamenal, že zverejnepodmienok. Bez klimatizácie, iba vo ný bude pomocný materiál k otváraniu
svojej skupine a s rezervným rúškom v materských a základných škôl. Podľa
skrinke. O otvorení školy od 1. júna roz- neho aj otvorenie jaslí by sa mohlo stihhodne jej zriaďovateľ. Otvárať sa smú núť od 1. júna, ak nie, možno to bude o
škôlky, 1. stupeň a 5. ročník základ- týždeň neskôr.
ných aj špeciálnych škôl. V škôlke bude
Predseda vlády Igor Matovič posmieť byť v skupinách najviac 15 detí, v znamenal, že základné umelecké škoškolách najviac 20 žiakov na jednu trie- ly môžu vyučovať individuálne, teda
du. Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, jedného žiaka. Bližšie podmienky,
a pre vyššie ročníky bude pokračovať za akých sa bude konať takéto vyučodištančné vyučovanie.
vanie, budú zverejnené v najbližších
Premiér Igor Matovič informoval, dňoch.
že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj
deti do materských škôl.
Minister školstva, vedy, výskumu a
športu Branislav Gröhling povedal, že
návrat do škôl bude sprevádzať viacero
hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská
škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.
„Rodičia budú môcť s deťmi zostať
doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal
» red

781200061-2

01 AUTO-MOTO / predaj

Prvý stupeň
nastúpi dobrovoľne do škôl

94-0070

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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bývanie

novozámocko
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Kreslo ušiak 6015
pôvodná cena 189,- EUR AKCIA: 149,- €

Kreslo Ušiak VOLARE
pôvodná cena 245,- EUR AKCIA: 220,- €

Sedacia suprava BRUNO
rozkladacia s úložným priestorom,
rozmery 240 cm x 170 cm x 97 cm
Pôvodná cena 480,- € AKCIA 399,- €

Sedacia súprava LIZA rozkladacia 2 x
úložný priestor, rozmer 227 cm x 347 cm x
93 cm.
Pôvodna cena 969,- € AKCIA do 869,- €

Detské rozkladacie kresielko
Cena 50,- €

Vysoké postele s výškou spania 62 cm
s úložným priestorom, pružinovým matracom a topperom.
Pôvodna cena od 648,- € AKCIA do 599,- €

Pružinový matrac výška 19 cm
rôzne rozmery Cena od 99,-

Písací stôl FERDO 1
Pôvodna cena 55,80,- € AKCIA 39,- €

Detská otočná stolička
Pôvodna cena 24,30 €
AKCIA 15,90 €

Skriňa JOLIN poličková aj
vešiaková šírka 200 cm Pôvodná
cena 289,- € AKCIA 240,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557
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32-0056

PREDAJNE MÁME OTVORENÉ !

služby
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Súkromná bezpečnostná služba

20 ROČNÁ SKÚSENOSŤ • PROFESIONALITA • SPOKOJNOSŤ • KOREKTNOSŤ • PRIJATEĽNÉ CENY

24 NON-STOP OCHRANA MAJETKU napojený na PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY
Obráťte sa na nás. Ponúkame pocit istoty a bezpečia.
Garantujeme Vám, že sa stanete aj Vy naším ďalším spokojným zákazníkom!
Štúrovo, Nové Zámky, Hurbanovo, Šurany a okolie

49-0021

59-0172

SBS EuroSecurity s.r.o., +421 908 588 903, www.eurosecurity.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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63-0077

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

34-0002-3

splátky od 98 €

atia .
y pl
0
Zľav . 6. 202
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

