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MALACKO
Nuž, šéfredaktori spravidla patria
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to
naozaj skúsim inak.
Predposledný deň minulého roka
som bol v miestnych potravinách. Pozná
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry
na dlážku. Taký posledný nákup – sendvič, šunka, syr, šalát, zelenina na oblohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala
šunku, som na záver poprial zdravie v
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným
vďačnosti.
Pritom by sme mali byť vlastne my
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram.
Plným už dva roky strachu z toho, či to
neprinesú domov, blízkym.
Zabúdame na to, že stále je komu a za
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu.

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých
svet je svetom nadávok a morálnych
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu.
Navzájom, aj s podpásovkami.
My ešte stále máme dôvod žiť, teda,
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v
tme zla.
Netreba na to veľa, pohľad z utrápených očí do utrápených očí je zázrak,
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte!
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto
ako jarné slnko ráno.
Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo.
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na
prahu roka 2022 prosím, tak
prosím – usmievajte sa na
ľudí, ďakujte im, dodávajte
im energiu dobra!
A všetko dobré vám v
roku 2022 za všetkých
kolegov, za celé vydavateľstvo praje

UPCHATÝ
ODPAD?

Frézovanie

komínov

KANALIZÁCIA?

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

ZĽAVAEZ

ING. KUBAŠKA

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

10-0004

Novoročné príhovory majú jeden veľký nedostatok. Všetci vedia, že musia
byť, mnohé sú plné neúprimných, no
vzletných fráz a každý cíti potrebu
niečím takým sa prezentovať.

• UPRATOVANIE
• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

52-0005-1

Skúsim to inak

Týždenne do 27 450 domácností

10-0010
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INZERCIA

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0905 859 679

za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

63-14

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV
ROZVOZ ZDARMA!

PREDAJ KRMÍV, SENA,
SLAMY A VŠETKÝCH
DRUHOV OBILNÍN

0917 568 470

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00
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Koncom roku 2021 sa občianskemu
združeniu POHYBOVŇA podarilo nájsť
priestor, kde sa deti, mládež ale aj dospelí môžu tešiť na pohyb. Priestor v centre
Malaciek bude zameraný na rôzne športové disciplíny ako parkour, gymnastika
a iné doplňujúce aktivity ako úpoly, kondičný tréning alebo vzdušná akrobacia.
„Takmer štyri roky sme trénovali v školských telocvičniach, kde sme každý jeden
deň vynášali z náradovne množstvo materiálneho vybavenia pre tréning. Bolo to
dobré obdobie, ale je čas sa posunúť ďalej.
„ Hovorí autor projektu Stanislav Pálka.
Tréneri aj zakladateľ sú absolventami Fakulty Telesnej Výchovy a Športu a cítili
potrebu vytvoriť priestor podobajúci sa
zabudnutým „Sokolovniam“, kde je možné rozvíjať pohybové schopnosti všeobec-

More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal,
prázdno je tam,
kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba
zostáva v nás.

ne. V školských telocvičniach vo väčšine
miest podľa nich chýba vybavenie pre podobné aktivity.
Dostupnosť v centre mesta bola jednou
z hlavných priorít zakladateľov projektu.
„Chceli sme, aby sa ku nám dostala väčšina ľudí bez auta... Na bicykli, kolobežke, s kočíkom... Jednoducho a bezpečne.
Priestor dostal svoje charakteristické
meno „Cvičňa“, pretože na rozdiel od telo-cvične sem ľudia prídu cvičiť aj myseľ.
Financie na projekt sú vysoké a projekt by
nebolo možné zrealizovať bez podporovateľov a sponzorov. Najväčším podporovateľom projektov Pohybovne je Bratislavský samosprávny kraj, vďaka ktorému sa
podarilo zabezpečiť materiálne vybavenie
ako dopadové žinenky a hrazdové lešenie,
ktoré nájdu svoje využitie na letných táboroch, ale aj v novom priestore.
Predpokladaný
termín
otvorenie „Cvične“ pre verejnosť je začiatok februára
2022. POHYBOVŇU a priebeh
prerábky priestorov môžete
sledovať na sociálnych sieťach (fb: pohybovňa / ig: pohybovna / web: pohybovna.
sk )

Dňa 31. decembra 2021 uplynulo
3. smutné výročie úmrtia nášho milovaného

JOZEFA KUJANA
z Malých Levár.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna,
deti Jana, Petra a Pavol s rodinami, celá ostatná
rodina a priatelia.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

10-0013

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

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

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

94.750
100.200
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
45.115
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

3778 K technik informačných
a telekomunikačných technológií

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko-ekonomických
vzťahov

3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo a logistiku

2684 K bezpečnostné systémy v doprave a
novin ka
priemysle
údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných
systémov v doprave a automobilovom
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike

novin ka
IKT v doprave a automobilovom priemysle

3776 K 01 mechanik lietadiel - mechanika
02 mechanik lietadiel - avionika,
špeciﬁcké zameranie na opravy
a pilotáž, malých lietadiel a dronov

novin ka

4 - ročné štúdium ukončené maturitným vysvedčením

UČEBNÉ ODBORY „3+2“
3 - ročné štúdium ukončené výučným 2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
listom možnosťou pokračovať
02 elektrikár - opravy a diagnostika
v nadstavbovom štúdiu:
2466 H mechanik opravár 02 stroje a
zariadenia - zameraný na nadstavby a
špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové
vozidlá), opravárenskú techniku a špeciálne
vozidlá n o v i n k a
3766 H lodník - obsluha plavidiel
2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel n o v i n k a
3757 L dopravná prevádzka - 2-ročné
nadstavbové štúdium

web:
e - mail:
telefón:

www.sosdba.sk
sekretariat@sosdba.sk
+421 905 812 277
+421 907 671 991
+421 2 22 20 50 45

elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika karosérií
a rámov vozidiel
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

POMATURITNÉ ODBORY ISCED 5B
2381 Q 00 strojárstvo
3764 Q logistika a manažment v cestnej
preprave - získanie druhej maturity v SDV
- DUÁL 18+ absolventský diplom DiS
- diplomovaný špecialista
Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania
alebo na zmluvných pracoviskách a v autorizovaných
servisoch
Návštevu a obhliadku školy, bližšie informácie
o možnostiach štúdia je možné dohodnúť individuálne
na uvedených telefónnych číslach.
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32-0171

Západné Slovensko

ŠTUDIJNÉ ODBORY
2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické
a hybridné pohony, spôsobilosť
v elektrotechnike

2300

Stupava

10% ZĽAVA

499 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

Malacky

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

1500

1500

449 €

» Mgr. Stanislav Pálka

16-0002

Redakcia:

V Malackách vznikne
nový priestor pre pohyb

0903 342 475

699 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-06

MALACKO
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SLUŽBY
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10-0009

MALACKO

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
Ďakujeme za priazeň v minulom

PF

roku a želáme veľa zdravia, hojnosti,

2022

rodinnej pohody, šťastia a radosti
v každom jednom dni nového

16-0004

roku 2022.
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim fiat scudo,vw
transporter po stk.Tel.
0944634153
» CZ 175 JAWA 250 350 STARÝ PIONIER MUSTANG STADION JAWA 90 SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY PLATÍM
IHNEĎ.Tel. 0915215406
03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

03

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» V centre Ma dám do dlhodobého prenájmu 2-izb
zariad.byt v rod.dome, samost.vchod z ulice, dvor,
vhodný pre 1 - 2 zamestnané osoby.Tel. 0910190666
» Dám do prenájmu kompletne prerobený, moderný,
jednoizbový byt v centre
Malaciek na Veľkomoravskej ulici. Voľný. Cena 440
€/mesiac.Tel. 0903482310

Najčítanejšie regionálne noviny

Zvýšené dôchodky a znížené exekúcie
Sociálna poisťovňa začína v januáro- vanú osobu).
vých výplatných termínoch posielať
Ak ide o neprednostnú pohľadávku,
dôchodcom vyššie dôchodky a pí- základná suma sa od 1. januára 2022 zvysomné rozhodnutia o ich zvýšení.
šuje z doterajších 218,06 eur na 305,28
eur, čo je 140 percent životného minima.
Dôchodkové dávky budú vyššie o Na každú osobu, ktorej poberateľ dô1,3 percenta mesačnej sumy dôchodku, chodku poskytuje výživné, mu musí zočo predstavuje medziročný rast spot- stať ďalších 50 percent z tejto sumy, čiže
rebiteľských cien za domácnosti dô- 152,64 eura mesačne. K základnej sume
chodcov, ktorý je určený Štatistickým na povinného (dlžníka) sa pripočíta zvýúradom Slovenskej republiky za prvý šenie na vyživovanú osobu.
polrok kalendárneho roka 2021.
Zmena sa týka aj poberateľov dôDôchodca o zvýšenie dôchodku chodkov, ktorým sa vykonáva zrážka
nemusí žiadať, Sociálna poisťovňa ho na úhradu pohľadávky výživného na
valorizuje automaticky bez osobitnej maloleté dieťa. Základná suma na požiadosti. Poberateľom dôchodkov zašle vinného (dlžníka) ostáva nezmenená a
o jeho zvýšení aj písomné rozhodnutie. predstavuje 91,58 eura. Zvyšuje sa však
Zvýšené dôchodky Sociálna poisťovňa základná suma na vyživovanú osobu,
dôchodcom prvý raz vyplatí v ich vý- ktorá sa pripočítava k základnej sume
platnom termíne v januári 2022 spolu s na povinného, a to na 76,32 eura mesačdoplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 ne zo súčasných 38,15 eura mesačne.
V dôsledku zmeny základnej sumy,
do dňa predchádzajúceho výplatnému
termínu v januári 2022. Výplatné ter- ktorú nie je možné z dôchodku zraziť,
míny majú dôchodcovia určené v pár- dôchodcom, ktorým sa vykonáva zrážne dni od 2. do 24. dňa kalendárneho ka z dôchodku na neprednostnú pomesiaca. Ak bol pôvodný dôchodok aj hľadávku alebo na výživné na maloleté
po valorizácii nižší ako minimálny dô- dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na
chodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca vyživovanú osobu), sa po prepočte od 1.
minimálny dôchodok, keďže je pre neho januára 2022 suma zrážky zníži alebo sa
zrážky prestanú vykonávať.
výhodnejší.
Sociálna poisťovňa v januári 2022
Zníženie sumy exekučných zrážok
sa týka dôchodcov, ktorým sa z dô- zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa
chodku vykonávajú zrážky na úhradu to týka, písomnú informáciu o znížení
neprednostných pohľadávok alebo po- ich exekučnej zrážky alebo o ukončení
hľadávok výživného na maloleté dieťa exekučných zrážok.
» Zdroj: Sociálna poisťovňa
(ak sa základná suma zvyšuje na vyživo-

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ

08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

09

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

11

12 DEŤOM 12
DEŤOM
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

Chcete si
podať
inzerát?

INZERCIA
0908 979 469

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 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, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

16-0003

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Mladý pár hľadá na kúpu
garsónku, alebo jedno izbový byt v Malackách.Tel.
0904593434

MA22-01 strana -
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VYUŽITE NAŠU PONUKU

16-0006

63-06

41-16

od 102 €/t
od 260 €/t
od 195 €/t
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Ǫǻr®ŗÝħŷəˤˠˣərĻħvĵrəǊr

ħŷōƻĵrǻŗv
^ÝŷƻǻǊÝNħv
ŷħȕĵÝǊr
IBA

69

€

^ǊʳŷƻǻÝħ̬Ǣħ 0918 237 833 ɟɟɟʳ^ǊŷƻǻÝNʳǢħ

33-0003

ŷƻǻÝħ^ǊŷƻǻÝħ

75-06

ōrǊŗÝrʉǊħȕʉ^Ǌōŷ
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Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie.
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme.

120 %
Verejný dlh 10 najvä�ších
vyspelých krajín

31 %

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS

1960

1970

1980

1990

2000

korona kríza

�nan�ná kríza

(% HDP)

Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

2010

2020

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk

63-09

41-98

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

Medzinárodná spoločnosť otvorila
vo Veľkých Levároch krajčírsku dielňu

HĽADÁME
VODIČA






  

Hlavné úlohy a zodpovednosti tejto pozície:
- montáž a kompletizácia sedačiek podľa pracovných postupov
- kontrola hotovej práce - zodpovednosť za kvalitu
a správne prevedenie výrobku

na prácu SK, CZ, DE

10-0002



OPERÁTOR VÝROBY

vodičov MKD

   

  
 
  
     
 

0917 330 383
jume@jume.sk

Prijmeme





Pre náš závod v LOZORNE hľadáme kolegov

10-0001



dodávky v EÚ
Nástup ihneď
Mzda
1400 – 2000 €

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1500–2200 €.
0948 534 542 / sídlo Malacky

16-0001

Flexibilná pracovná doba a ďalšie pracovné
beneﬁty. Mzda 800 € brutto.
0917 181 614 • subcon.sewing@gmail.com

10-0011

Výhodné zamestnanie pre vyučené
aj nevyučené krajčírky (zaškolíme)

Pridajte sa k nám, budujte svoju kariéru a využite svoju energiu
správnym smerom.
Výsledkom Vašej práce budú pekné, pohodlné a funkčné
sedačky v známych značkách nášho zákazníka VW Bratislava.

Kontaktná osoba:

KURZ SBS

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku

CENA

v Stupave (s ubytovaním)

195 €

Mzda: 3,80€/h. netto
Nástup ihneď.

príjme strážnikov na prevádzky

V BRATISLAVE

v Malackách

kurz začína 17.01.2022

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Volajte: 0904 001 475
KURAM

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!
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36-0003

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

SBS GUARDING s. r. o.

7

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0003

SBS GUARDING s. r. o.

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mária Tománková, +421 918 949 416
maria.tomankova@faurecia.com

66-016

Radi Vás privítame v našom tíme, ktorého cieľom je inšpirovať
k bezpečnejšej, pohodlnejšej, prispôsobenejšej a udržateľnejšej
mobilite.

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

47-001

Facebook: aiwsk

32-0002

www.aiw.sk

0800 24 24 44

CELOSVETOVÝ
LÍDER

INŠTALÁCIA
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA
A SERVIS

%
10
ZĽAVA

%
10
ZĽAVA

*

ROVNÉ PRE INTERIÉR

%
10
ZĽAVA

*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

*

PRE EXTERIÉR

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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


0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.
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52-0002

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



