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»Kúpim
Simson,Jawa
250,350 aj nepojazdné.0949505827

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem dvojizbový byt
v centre mesta po GO 0905
552 180

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»KÚPIM MANZARDKU AL 1 IZB
BYT V SNV ZA HOTOVÉ 0902
467 630

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682W

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim KRÁLIČIE
0905350531

KOŽE

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

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

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

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
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
48.090
32.750

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

16 ZOZNAMKA
»68 r žena hľadá kamaráta9$ã(2.126$526Ì)8þÌ&(=1(+2=/(6$=$79É5$"
na výlety do prírody 0944
866 918

Chcete si
podať riadkový
inzerát?

526,$6$9É02.1É")8þ,$"

6$=$79É5$-Ó"

9ê0(1$

SERVIS OKIEN A VÝMENA TESNENIA

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

POCTIVÝ SERVIS ZA ROZUMNÉ CENY
Ƈ

ƇƇNASTAVENIE

Príklad:
RP SN 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, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

7(61(1,(1$.$ä'e2.12
Ƈ7(61(1,(1$.$ä'e2.12
A PREMAZANIE

ƇPLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ

Ƈ

OBHLIADKA A PRÍCHODNÉ ZDARMA

3DYRO-XãþiN
Hrabušice 32
3DYRO-XãþiN

Výročia a udalosti
premiéra opery Porgy a Bess od Georgea
Gershwina

10. októbra 1935

Inzercia

0905 719 139
WWW.REGIONPRESS.SK
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11. októbra 1975

Výročia a udalosti

sobáš Hillary Rodham a Billa Clintona

99-010

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

»Kúpim starý aj pokazený
traktor 0905675749

sPišsko

redakčné slovo, zdravie / auto-moto

3

Deň, na ktorý by sa nemalo zabúdať Prichádza každý rok,
Zdá sa mi byť zvláštnou náhodou, že dnešnej generácie v aktívnom veku
ale nemusíme ju k sebe pustiť
dasiateho októbra sa v medzinárodných dňoch mnohých kalendárov
stretáva depresia, duševné choroby
a... Deň starých rodičov.

Možno je to náhoda, možno priama súvislosť. Neviem a nie som ani odborník na duševnú kondíciu. Mal som
však starých rodičov. Dnes to konštatujem už len v minulom čase. Dedkov
som nezažil, mám „skúsenosti“ s prababičkou a so starou mamou. Obe boli
upracované, ale plné lásky a dobroty.
Obe boli prísne, ale zároveň láskavé,
dobroprajné a žičlivé. A obe som vyprevádzal na poslednú cestu s takou akousi nevyslovenou výčitkou. „Nestihol
som sa vám poďakovať, nestihol som
vás ani pohladiť po hlave.“
Teraz opatrujem 90 ročnú mamu.
Stará – vekom – už určite je a rodičom
je tiež. Považujem to nielen za prirodzenú povinnosť posledného z rodu,
ale aj za samozrejmosť. Vidím, ako jej
ubúda síl, ako sa čoraz horšie orientuje
v tomto svete, odpovedám jej na časté
otázky prečo, kto, načo. Prestáva tomuto svetu rozumieť. Ten jej bol aj ťažší,
aj jednoduchší. Ťažší v tom, že sa viac
nadrela. Neviem či si vie niekto ešte z

predstaviť ručné pranie a ručné plákanie napríklad plienok. Určite nevie. Jej
to vidno na kĺboch prstov na rukách. Aj
po mnohých desiatkach rokov. Mnohí
starí rodičia sa počas života doslova zodreli. Aby tu niečo po nich zostalo, aby
sa ich deti a vnúčatá mali lepšie, ako sa
majú, aby postavili dom, zasadili stromy. Aby tu niečo hmotné i nehmotné
zanechali. Aby tu niečo boli platní. V
súlade s tým, čo do nich vštepovali ich
rodičia.
Takže, milí mladší čitatelia, v nedeľu desiateho októbra je Deň starých
rodičov. Oficiálne bol vyhlásený v roku
1978. Cieľom je výzva ľuďom, aby premýšľali o vplyve starých rodičov na ich
životy a na spoločnosť. Deň je príležitosťou ukázať lásku k starým rodičom
a zas oni majú možnosť prejaviť svoje
city k svojim deťom a vnúčatám, podať im pomocnú
ruku a podeliť sa s nimi o
životné múdrosti.
Pekné stretnutia vám
želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zmeny počasia naozaj môžu vplyvom nedostatočnej adaptácie u citlivejších (meteosenzitívnych) jedincov vyvolať nadmernú únavu, stratu energie
a životnej sily. Nejde však o chorobný
stav, ale o syndróm (súbor príznakov),
ktoré sú prechodné. Počas kratších
jesenných dní si prirodzene užívame
menej slnečného svetla než počas jari
či leta. Aby sa s tým náš organizmus
vyrovnal, produkuje viac melatonínu, hormónu spánku. Počas jesene a
zimy nedostatok svetla spôsobuje, že
je počas dňa hladina melatonínu v našom tele vyššia. To môže viesť k únave,
problémom so spánkom či depresii.
Akýkoľvek pohyb preto prirodzene
pomáha prekysličovať organizmus a v
konečnom dôsledku uvoľňuje do tela
iné hormóny, endorfíny. Hovorí sa im aj
hormóny šťastia. Postačí aj osviežujúca
prechádzka.
Doprajte si tiež kvalitný spánok
– kvalitný spánok pomáha aj proti sezónnej únave. Je dôležitý počas chladnej sezóny na dobitie energie a udržanie imunitného systému v správnej
kondícii.

Viac ako inokedy oddychujte. Doprajte si odpočinok. Relaxačné procedúry, ako napríklad dychové cvičenia,
antistresové omaľovánky, meditácia
alebo joga, preukázali blahodarne
účinky na náš mozog a stav relaxácie.
Užívajte si čaro jesene – nalaďte sa
na farby jesene, urobte si domáce dekorácie, spríjemnite váš byt jesennými
farbami. Na chvíľku si odložte diár a
mobilný telefón a urobte si pohodlie pri
šálke dobrého čaju a obľúbenej knihe
či filme. Vyskúšajte si nové recepty zo
sezónneho ovocia a zeleniny.
Psíčkari, ktorí musia so zvieratkom
von za každého počasia, už si zvykli
aj na jesenné usmoklené hmlisté dni a
vnímajú ich presne tak, ako ich zvieratká. Ako ktorékoľvek iné obdobie v roku.
A možno tu zohráva hlavnú úlohu práve vyššie spomínaná prechádzka. Áno,
za každého počasia. Chce to iba trošku
sebazaprenia.

» red

79-053

Výročia a udalosti
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhromaždení OSN búchaním topánkou o stôl

12. októbra 1960

Hovorí sa jej „jesenná únava“. Alebo
aj „jesenné depresie“. Kým mnohí
jeseň doslava milujú, iní majú problém adaptovať sa na ňu po lete, „plnom života“.
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„Košturiakovci“ vyhoreli
V Kláštore pod Znievom vyhorelo
známe zariadenie pre bezdomovcov, pomôžte prosím! Stará sa oň
náš redakčný prispievateľ a Vám
dobre a už roky známy autor, Ján
Košturiak.

ŠUMNÁ
STRECHA

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

15. októbra 1750
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Výročia a udalosti
vznikla Hlavná výpravňa poštových vozov, ktorá riadila dopravu
v Rakúsko-Uhorsku

79-142

modlitbách, prácach a obetách mnohých rehoľných spoločenstiev už od
11.storočia (premonštrátov, benediktínov, členov spoločnosti Ježišovej) – ide
o premonštrátsky kláštor Panny Márie
v Kláštore pod Znievom. V pätnásť rokov nepoužívaných starých priestoÚtulok Dobrého Pastiera je jedno z roch kláštora sa diali zázraky – nebola
najväčších zariadení na Slovensku, po- funkčná elektrika, kúrenie, žiadne soskytujúce sociálne služby chudobným. ciálne zariadenie, dnes je celá budova
Útulok Dobrého Pastiera je útulkom obývaná, vykúrená, využitá do posledpre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, ného kútika a všetko svojpomocne a s
čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, Božou pomocou.
ktorí si nevážili to, čo mali, a museli
„Vyhoreli sme“, napísal nám do
to žiaľ stratiť, aby to znova našli. Jeho redakcie profesor Ján Košturiak. Nakapacita pred zimou sa naplnila na ma- šťastie bez ľudských zranení, aj zvieraximum – 300 odkázaných duší. Útulok tá sme zachránili.“Ak máte ako, zverejvšak zasiahol ničivý požiar.
ňujeme overené číslo účtu zbierky pre
Už v roku 2007 prichýlil otec Vladi- Útulok Dobrého Pastiera. Ďakujeme!
mír na farský úrad v Koši asi desiatich Ide toziž zima.
mužov, ktorí museli opustiť resocializačné zariadenie v obci. Farské priesto- Číslo účtu (IBAN): SK20 0200 0000
ry nemohli však dlho slúžiť na tieto 0025 5321 8455
účely a tak sa otec Maslák obzeral po
budove, v ktorej by mohol naplno realizovať túžbu a myšlienku, ktorú dlho
v sebe nosil – pomáhať slabším a odstrčeným, osobám bez úcty k sebe, k životu, k druhým. Na tejto ceste hľadania
priestorov otcovi Maslákovi pomohli
viacerí dobrodinci, jedným z nich bol
zosnulý a vážený Mons. Rudolf Baláž.
Budova, ktorá v súčasnosti už
slúži ako domov pre týchto ľudí, je budova nie hocijaká, budova s hlbokým
kresťanským základom, postavená na
» red

domácnosť a bývanie

5

79-118

sPišsko
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od pondelka 11. 10 .
U nás si nemusíte
vyberať medzi

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

cena za 1 kg

-33%
ƏıƒƔ

; À
ó¤ïàØÀ

ïĊ àĊÏïÏàĊÀ Ï
• bez kost�, v celku

19

3

cena za 1 kg

-44%
ƏıƍƔ

tÌÀőCŒ

39

2

20 kusov

ƒƔ

1

(1 kus = 0,09)

Supercena
1 kg balenie

99

2

_úȝóÿïóÏ©
ìïÏĒ

CÒ¨ú©ïĊ àĊ©
Øóà

350 g

-30%

• z pliecka

ƌıƔƔ

39

1

(1 kg = 3,97)

VÀïãęÏĒ
óÙìÒÜàÿ
• rôzne druhy

5 x 50 g

Supercena

250 g

49

39

1

(1 kg = 5,96)

+àïÒÏĒ

(1 kg = 2,78)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƜıƜƛı¤àƜƢıƜƛıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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500 g

SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

SPIŠSKO

od pondelka

7

ƜƜıàÏúáï

cena za 1 kg

-48%
ƌıƍƔ

2,5 kg balenie

ƑƑ

-41%

0

ƎıƎƔ

99

1

¨Ò¨Ù©ÌÒÏ
• odroda Golden
Delicious

(1 kg = 0,80)

;àÙė ÿØÙ©
ė ¨ØÀÏĒ Ù¨óÏàï©
• var�ý typ A - šalátové

d¨ïȔ ÀĐ 

• rôzne druhy

300 g

90 g

-34%

-35%

ƌıƑƔ

ƋıƎƔľľ

25

0

dĊ ¨Ùē 
óĒ ïàĊ ē Ċ ē ïààÏ

(100 g = 0,28)

11

1

(1 kg = 3,70)

100 g

-25%
140 g
125 kusov

-42%

-60%
ƎƔıƔƔľ

9ïVÒúǿ ÙÿØ

• tablety do umývačky r�adu

YĒ ÂõÒú
Ċ ØÌàÙ©ė ¨
Đ ÏÒÿóÀĊ

99

15

(1 kus = 0,13)

ƌıƌƔľľ

ƑƔ

0

(100 g = 0,49)

ƌıƌƔľľ

89

0

]Ē ïàĊ ©ÙÀú¨
• údené/neúdené

1 kg balenie

42 balíkov

-50%

99

99

• 4-vrstvové

2

ƌƜÒÂÏŽƛİƛƢƍ

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı
ľľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƝƣıƤıƝƛƝƜı

CÙ¤ïȁ ÙÏĒ

0

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƜıƜƛı¤àƜƢıƜƛıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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služby, škola, domácnosť
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PALIVOVÉ DREVO
- mäkké a tvrdé
-narezané, naštiepané
od 20cm - 60 cm

Brikety z trdého
dreva

- sypané

alebo ukladané
- drevo v 2 m, 3 m,
UULúæSIKP

Rastislav Hojnoš, Kurimany
66-233

99-085

5WæVW[ČWJRMLVIVQILWXZI^a

0944 684 138 - cena po telefonickom dohovore

Výročia a udalosti
bombardéry 15. leteckej armády USA zaútočili na Nové Zámky,
Bratislavu a Komárno

14. októbra 1944

Výročia a udalosti
cisár Jozef II. vydáva tzv. Tolerančný patent – vyhlasoval obmedzenú náboženskú slobodu
PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

61_0052

79-152

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 370€

ZATEPĽOVANIE
PODKROVIA

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

    

STRIEKANÁ
   
PUR PENA
 

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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y FÚKANÁ CELULÓZA
y MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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0951 636 225

34-0005-1

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

+48602521334

99-0083
99-0084

99-132
99-0005-11

13. októbra 1781

služby, zdravie

sPišsko
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59-276

ovocovo
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Bio Organická VýŽiva
Vetrová 5, Levoča
0903 640 670
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domácnosť a bývanie

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA NÁBYTKU

V GELNICI!!
Ponúkame široký
a originálny sortiment:
 do bytu aj do domu
 aj na mieru, vždy podľa
Vašich predstáv

Kde nás nájdete:
Predajňa AMD nábytok
Hlavná 133/79 Gelnica

SEDACIE SÚPRAVY | POHOVKY | OBÝVACIE STENY
VSTAVANÉ SKRINE | KUCHYNSKÉ LINKY | SPÁLŇOVÉ
ZOSTAVY | MANŽELSKÉ POSTELE | DETSKÉ POSTIEĽKY
POSTELE | ATYPICKÉ POSTELE | JEDÁLENSKÉ STOLY |
STOLIČKY | KOMODY | MATRACE A INÉ ...
Otváracie hodiny
PONDELOK
8.00 - 12.00 hod
UTOROK - PIATOK
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00 hod
SOBOTA
8.00 - 12.00 hod
Tešíme sa na Vás!

Kontakt: 0910 191 331 y amdnabytok@gmail.com
SN21-40 strana-
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37-132

ČOSKORO
A J CEZ
E-SHOP!

ekookienko / zamestnanie

sPišsko
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Jednorazové plasty
v sektore gastro končia
V trvalých prevádzkach verejného a
rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by mali byť aj na verejných podujatiach.
Nápoje v jednorazových obaloch by
nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov
na nápoje, ktoré poslanci Národnej rady
SR posunuli do druhého čítania. Novela
zákona o odpadoch preberá vo viacerých bodoch smernicu Európskej únie
o znižovaní vplyvu určitých plastových
výrobkov na životné prostredie. Zavádza zároveň prehľadnejšie označovanie
výrobkov a informovanie spotrebiteľa o
najvhodnejších spôsoboch nakladania s
výrobkom, keď sa stane odpadom. Na výrobkoch pribudnú informácie o prítomnosti plastov a ich negatívnych vplyvoch
na životné prostredie. Výrobca má povinnosť informovať konečného spotrebiteľa
o opätovne použiteľnej dostupnej alternatíve výrobku. Zodpovednosť výrobcov
sa rozšíri aj na tabakové výrobky, ich výrobcovia sa budú podieľať na nákladoch,
spojených s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z tabakových výrobkov (tabakových filtrov), ktoré neskončili
v smetnej nádobe.
V návrhu zákona je súhrn opatrení,
ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby

určitých jednorazových plastových výrobkov. Jednorazové plastové výrobky
budú zakázané v prevádzkach verejného a rýchleho stravovania, na verejných
podujatiach a nemali by ich používať
ani orgány štátnej správy. Organizátori
verejných podujatí budú musieť poskytovať vhodné alternatívy. Podľa ministra
životného prostredia Jána Budaja opatrenia majú motivovať spotrebiteľov k využívaniu výrobkov, ktoré sú opakovane
použiteľné. „Najlepší odpad je ten, ktorý
vôbec nevznikne. Dvojnásobne to platí
pri plastoch, ktoré sú obrovskou záťažou
pre prírodu. Ak sme už takýto odpad vytvorili, dôležité je pripomínať si skutočnú
hodnotu odpadov a ich opakovanú využiteľnosť,“ zdôraznil minister Budaj.
Predpokladá sa, že po prijatí vstúpi
zákon do platnosti v polovici novembra.

Výročia a udalosti

9. októbra 1874

založenie Svetovej poštovej únie

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

» red

34-166

0800 500 091

85_0655

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

-

PRACUJ U NÁS S ÚSMEVOM
BALENIE VESELÝCH PRODUKTOV
JEDNODUCHÁ PRÁCA PRE KAŽDÉHO

www.pracahned.eu
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0917 465 632 y 0908 961 969
0917 839 697 y 0948 002 048
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POLITICKÁ INZERCIA
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

65-012

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0065



HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
85 0672

85_0793

0800 500 091
+420 702 193 121
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