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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 34 140 domácností

NOVAPLAST

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Štýlová a pohodlná móda,
ktorá ťa zaujme!

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

-50%

0905 746 124
09
www.strecha.ws

na okná a
dvere

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

Farská 17, Nitra
Maximilian boutique Nitra
maximilianboutique_nitra

3,50 €/m

76-0005

- 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

07-0012
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Kamenná predajňa:

ANTÉNY - SATELITY
76-0075

PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

0915 781 227

781200011

(38 programov SK, CZ, HU)
76-0004

87-0062

bnelektroinst@gmail.com

za 25€ ročne

INZERCIA

Elektroinštalačne práce, el. prípojky, revízie
0915 621 851

DIGISPORT
slov. a maď. progr. ZADARMO.

Máme miesto pre
Vášho blízkeho
v našom zariadení
PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:
t celodennú stravu
t odstránenie pocitu osamelosti
t odbremenenie rodiny
t prepravu klientov do zariadenia i domovov

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com

NZ20-34 strana
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76-0071-1

t sociálnu starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou
a Parkinsonovou chorobou, demenciami
rôzneho druhu a sklerózou multiplex
t zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.
t sprevádzanie na lekárske vyšetrenie

REDAKČNÉ SLOVO / ZAMESTNANIE, ŠKOLA, SLUŽBY
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NOVOZÁMOCKO Sloboda nie je anarchia

INZERCIA
Katarína Spisáková

0915 781 227

Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
párny týždeň:
Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr
+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

Nemýľte si, prosím, slovo múdry
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa
múdrosť predpokladá akosi automaticky, u múdrych nie je nevyhnutnou
podmienkou. Sloboda je akceptovanie
pravidiel, sloboda je akceptovanie poznatkov a poznania ako takého - toho
múdreho a vzdelaného. Inak povedané, hlupák je povinný v rámci slobody
podriadiť sa všeobecne akceptovanej
múdrosti. A ak toho nie je schopný
sám, pretože máloktorý hlupák je natoľko múdry, aby si dokázal uvedomiť
svoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť
súbor demokraticky prijatých obmedzení v podobe zákonov, noriem, všeobecbne záväzných narioadení, vyhlášok a iných pravidiel.
Ak si niekto u nás myslí, že má
právo vykrikovať, napríklad, že “tú
handru okolo huby nosiť nebude”, tak
je síce sám sebou deklarovaný hlupák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

pre živnostenské partie a
menšie stavebné ﬁrmy.
Zateplovanie menších budov aj väčších
bytových domov.
Práce v okolí Nitra a Trnava
tel.: 0903 795 470, e-mail: info@js-stav.sk
Hľadáme zamestnanca na pozíciu

KONTROLNÝ TECHNIK STK

Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel

Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď
Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské
vzdelanie, prax 2 roky,
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

hursan@stknz.sk

INZERCIA

Ponuka
práce

0915 781 227

Prijmeme

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ

operátorov/ky výroby
na TPP - dlhodobo v NR,
práca v sede na 3 zmeny.

Základná mzda
580€/brutto + variabil
130€ + ostatné príplatky.
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

KONTAKT: 0905 328 814

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

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

HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:

OPRAVY a SERVIS

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

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

0903
3 405
40
05 588
588
0905
5 983 602

Palárikovo

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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Kamenárstvo
MONUMENT

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR
781200172

Nové
Zámky

76-0075

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Ponuka práce

76-0031

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

základe svojho neduživého chápania
reality môže meniť celospoločenské
pravidlá, je tiež na veľkom omyle.
Sociálne siete, ale nielen tie, hoci
práve tie kvôli svojej anonymite hlupákom poskytujú impozantný priestor na
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”,
ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia,
rešpektované väčšinou nielen u nás,
ale prakticky na celom svete. Ale hlupáci to nevnímajú. Oni majú iba svoje
živočíšne potreby. Naplniť (a dobre
naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má
medzi svojimi potrebami a vo svojej
človečenskej výbave aj ohľaduplnosť za zdravie iných, napríklad.
Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali
armády vojsk varšavskej zmluvy v roku
1968, práve v týchto dňoch. Potom boľševici a teraz sa nám ju snažia uchmatnúť hlupáci. A opäť tu máme zápas o
demokratickú podobu slobodnej demokracie. Nie,
nie je pravda, že s hlúposťou netreba bojovať.
Naopak!
Pekný týždeň v spoločnosti múdrosti
vám želá

94-00119
00119
0119

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

Slovo sloboda používame v našich
životoch často. Je to preste fenomén
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri
ľudia.

76-0038

Redakcia:

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

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166
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0918 109 149

76-0008
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POZVÁNKA / ZDRAVIE, ZAMESTNANIE, SLUŽBY

DUNAJSKOSTREDSKO

Dožinky

3

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ
Iba po telefonickom kontakte
v čase do 20.00 h.

0910 800 837
STARZYK s.r.o.,
M.R. Štefánika 14, Šurany
Ošetrenie nie je hradené ZP.

76-0006

www.starzyk.sk
9\XũLWHYťKRGQÒFHQ\
QDSODVWRYÒRNQÀD]ķVNDMWH

VNOR]DFHQX
GYRMVNOD

ZZZVORYDNWXDOVN/akcia

NOVÉ ZÁMKY 7)SHO\
035/640 88400908 713 576
novezamky@slovaktual.sk

VRÁBLE

/SH]Um
037/783 19120902 950 841
vrable@slovaktual.sk

Akcia platí na laminované plastové okná Slovaktual PASIV od 15.8. do 15.9.

» Slovenské národné múzeum v Martine

75-41

Ukážky poľnohospodárskych prác a
dožinkové slávnosti uvidíte v nedeľu 23.
augusta 2020 v Múzeu slovenskej dediny
počas podujatia Dožinky. V programe vystúpia folklórne súbory Kýčera z Ochodnice a Turiec z Martina. Ich členovia
predstavia zvyky, ktoré boli v minulosti
zaužívané pri poďakovaní sa za úrodu.
Folklórny súbor z Kysúc predvedie dožinkový sprievod a veselicu, FS Turiec dožinkovú zábavu a okrem toho naučí návštevníkov tancovať „sečkársky tanec“.
Návštevníci okrem iného uvidia
ukážky niektorých poľnohospodárskych
prác spojených so zberom a spracovaním
obilia, ako mlátenie obilia na mláťačke,
jeho čistenie na rajtári a rezanie slamy
na sečku kosovou rezačkou. Vyskúšať
si budú môcť napríklad mletie obilia na
žarnove.
O 13.30 hod. sa v drevenom kostole z
Rudna uskutočnia ev. a. v. služby Božie.
Program bude trvať od 10.00 do 16.00
hod. a organizátor si vyhradzuje právo na
jeho zmenu. Podujatie bude prebiehať v
zmysle protiepidemiologických opatrení
vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Prosíme Vás o trpezlivosť a
pochopenie pri dodržiavaní opatrení a
maximálneho počtu návštevníkov, ktorý
je obmedzený.
Pozn.red.: Dožinky alebo zastarano

obžinky (obidva výrazy môžu byť mužského rodu alebo ženského rodu) sú slávnosť
na ukončenie žatvy. V mnohých európskych aj mimoeurópskych krajinách má
táto slávnosť dodnes náboženský charakter, u nás ho stratila v 20. storočí. Slávnosť
môže zahŕňať odváženie posledného snopu z poľa, odovzdanie dožinkového venca
a prianie (vinšovanie) hospodárovi. Potom
nasledovala hostina s hudbou a tancom,
kde sa tí najbližší stretli pri jednom stole
a hudbu hral miestny hudobník. Niekedy
ľudia vyšli von do záhrady a tancovali s
dospelými, dokonca aj deti. Dožinkový veniec sa schovával v hospodárstve do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy.

76-0077

Oslávte s nami tohoročnú úrodu a pripomeňte si zvyky, ktoré v minulosti
sprevádzali žatvu na dedine.

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

V ČESKEJ REPUBLIKE

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

85_0566

0908 914 180

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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36-0007

PRACUJ

Materiál - prvotriedna kvalita

SLUŽBY, FIRMÁM
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Masszív kerítések teli anyagból
Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

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 PRAčKU WHIRLPOOL FUNKčNá 0911/169021
»PREDáM SEDACIU TALIANSKU SúPRAVU CENA DOHODOV 0911/169021

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»PREDÁM KMEŇ ORECHA I NA
KÚRENIE. 0910 426 074
»Predám
pšenicu,jačmeň 1q/16eur Mojzesovo
0910176040

11 HOBBY A ŠPORT

Klvalitné plechové garáže s montážou

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

07-0010

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim staré motorky,mopedy diely 0905121391

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
viac ako 15 rokov na trhu

Ďalej ponúkame:
• rolety, žalúzie, sieťky
ťky

• garážové brány
• servisné opravy
y
• a iné doplnky

Kvalitný nemecký
proﬁl za prijateľnú cenu!
CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

76-0015

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
»Kúpim ľudové kroje.
0902708047
»Kúpim akordeón, heligónku, husle. 0915876860

13 RÔZNE / predaj
»Predám
malotraktor
09183447981

14 RÔZNE / iné
»KTO DARUJE mladej fanúšičke Zámbó Jimmyho niečo
o ňom. Som z chudobnej rodiny. Len sms. 0907524913

16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Prijem plošnej
inzercie

47-020

»55r hľadá priateľku
0917049831
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0940642703

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0915 781 227

Výročia a udalosti

spustenie prvej električkovej trate na území dnešného Slovenska v Bratislave.

28. augusta 1914

Prvá svetová vojna: Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Belgicku.

e-mail: spisakova@regionpress.sk
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BÝVANIE

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

www.nabytok-halasz.sk

Písacie stoly Cena od 39,-€

Kovová posteľ NICE, šírka 90 cm a 160 cm

Otočné stoličky od 19,90,- €

Kovová posteľ s lamelovým roštom bez matraca

Pôvodná cena od 99,- EUR AKCIA od 79,- €

Rozkladacie autíčko s lamelovým roštom
bez matraca
Pôvodná cena 328,- EUR AKCIA 228,- €

Vysoká posteľ TIPO s úložným priestorom š. 180 cm v 62 cm

Sedacia súprava MILANO rozkladacia s úložným
priestorom , rozmery 265 cm x 159 cm x 84 cm
Pôvodna cena: 499,- € AKCIA 399,- €

Detské rozkladacie kresielko
cena 50,- EUR

Policovo - šatníková skriňa ALBA,
šírka 250 cm
Pôvodná cena 369,- € AKCIA 333,- €

Cena 499,- €

Sedací vak 500 L pôvodná cena 65,- € AKCIA 50,- €
Sedaci vak 250 L + 50 L CENA 50,- €
Sedaci vak 50 L 12,- EUR

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

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach.

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

NZ20-34 strana
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32-0102

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

SPOLOČNOSŤ / FIRMÁM
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Na večnú pamiatku tých, ktorí vzdorovali
Pripomeňme si spolu posledné hodiny slobody na území bývalého
Československa a pripomeňme si
“zásluhy” súdruhov boľševikov
na budovaní demokratúry na ich
spôsob. Ten problém je totiž nadčasový.

Tri smery úderu

Koniec Pražskej jari
V Československu na desiatky rokov zavládla demokracia pod dozorom
okupačný, neskôr už iba Sovietskych
vojsk. Dočasný pobyt sovietskych vojsk
v ČSSR trval takmer 23 rokov. Odsun
sovietskych vojsk z jednotlivých miest,
ktoré na území bývalého Československa ostali po ich príchode v auguste
1968, sa naplnil 27. júna 1991.
Občania Československa sa až po
8350 dňoch čakania na koniec okupácie ich vlasti, ktorá sa začala počas
pamätnej noci z 20. na 21. augusta
1968, dočkali odchodu sovietskych
ib
vojsk.

33-0058

Skupina A, ktorú tvorili sovietske
a poľské jednotky, začala nástup z
priestoru Legnice – Krakov (Poľsko) a
postupovala v smere na severnú Moravu a do severozápadných Čiech. Časť vojenských jednotiek postupovala cez tzv.
Moravskú bránu na územie Slovenska
V júni 1968 sa na území Českoslo- do priestoru Žiliny a Trenčína.
Skupina B (jednotky ZSSR a NDR),
venska konalo veľké vojenské cvičenie
vojsk Varšavskej zmluvy (VZ) pod ná- vstúpili na územie ČSSR z Görlitzu,
zvom Šumava. Odchod vojsk sa neustá- Žitavy (Zittau), Drážďan a Klingenthale predlžoval a z krajiny odišli až na lu (NDR) a postupovali na Prahu a do
prelome júla a augusta. Rozmiestnili sa priestoru mesta Klatovy.
Skupina C, zložená zo sovietskych,
pozdĺž severnej a východnej hranice a
čakali na ďalšie rozkazy. Tie prišli v noci maďarských a bulharských jednotiek,
postupovala z priestoru maďarského
20. augusta 1968.
Győru v niekoľkých smeroch na TrenPrvé intervenčné vojská vstúpili na čín, Banskú Bystricu, Košice, Prešov a a ďalej cez územie južnej Moravy do
územie Československa zhruba hodinu Michalovce.
priestoru Klatovy. Sovietske vojská, dopred polnocou. Vojenskú okupáciu vyplnené bulharskými jednotkami, tiež
konali Armádne skupiny A, B a C.
Hlavný prúd smeroval na Bratislavu postupovali z priestoru ukrajinského
mesta Užhorod teritóriom východného
Slovenska v smere Košice – Banská BysOficiálne stanovisko najvyšších štátnych predstaviteľov vtedajšieho
trica.
Československa, ktoré sa ráno 21. augusta 1968 nepretržite vysielalo v
Československom rozhlase a televízii až do násilného prerušenia ich
Obrovská vojenská sila
vysielania.
Na zabezpečenie “hladkého priebe„Včera, dňa 20. augusta 1968, okolo 23. hodiny večer prekročili vojská Zväzu
hu” najväčšej vojenskej operácie v Eusovietskych socialistických republík, Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demorópe od skončenia druhej svetovej vojny
kratickej republiky, Maďarskej ľudovej republik a Bulharskej ľudovej republiky
bolo nasadených dovedna 800 lietadiel,
štátne hranice Československej socialistickej republiky. Stalo sa tak bez vedomia
šesťtisíc tankov, dvetisíc diel a špeciálne
prezidenta republiky, predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR, predsedraketové jednotky. Dodnes sa rozcháníctva vlády a prvého tajomníka Ústredného výboruKomunistickej strany Českodzajú údaje o nasadených vojakoch, ich
slovenska a bez vedomia týchto orgánov...“
počet sa udáva od 300 do 750 tisíc.
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NOVOZÁMOCKO-KOMÁRŇANSKO
Katarína Spišáková
e-mail: spisakova@regionpress.sk / tel.: 0915 781 227
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Najčítanejšie regionálne noviny

Prijmeme nových
ch zamestnancov
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prijme do pracovného
pomeru:

E U RO

personal

Personálna & pracovná agentúra

Vodič LKW od 835 € brutto
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

VOD
VODIČ
V
VZV
+ PPRACOVNÍK
RACOVNÍ
RACOVNÍK
RA
R
A OVNÍK
OVNÍK
LOGISTIKY
Y MÔŽE VÝŠKOU PLATU

Skladový pracovník od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

PORAZIŤ AJ

32-0093

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

PRACOVNÍKA BANKY!!!

VZV školíme zdarma
Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výške

100 EUR!
Bezplatné linky
34-0118

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0125

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
8. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

