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Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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SBS

LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov  v obchodných 
prevádzkach

v Novom Meste

nad Váhom

900 € brutto/ mesiac
POS nutný! Nástup ihneď !

0914 333 342
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párny týždeň: Banka, Beckov, 
Brezová pod Bradlom, Bzince pod 
Javorinou, Čachtice, Horná Streda, 
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad 
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podo-
lie, Považany, Sokolovce, Vrbové.    
nepárny týždeň: Banka, Borovce, 
Bzince pod Javorinou, Čachtice, 
Chtelnica, Dolný Lopašov, Dra-
hovce, Dubovany, Horná Streda, 
Krakovany Lubina, Moravany 
nad Váhom, Nižná, Nové Mesto 
nad Váhom, Ostrov, Malé Orviš-
te, Pečeňady, Piešťany, Pobedím, 
Podolie, Považany, Rakovice, 
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice, 
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké 
Orvište, Vrbové.  

piestansko@regionpress.sk
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PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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REGIONPRESS, s.r.o.
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V  auguste 1968 nás prepadli Rusi. Tí, 
ktorí už vyše 100 rokov klamú celý svet 
aj svojich vlastných občanov. Škoda, že 
obyčajní Rusi musia tak dlho trpieť pod 
vládou rôznych diktátorov, hrdlorezov 
a klamárov. Lenže trpia pod nimi aj iné 
národy. Najviac tie, ktoré by od Rusov 
očakávali „slovanské bratstvo.“ Žiadne 
priateľstvo a bratstvo sa však väčšinou 
nekonalo – iba lúpeže, vraždy, klam-
stvá, gulagy, záškodnícke a teroristické 
útoky. Je im jedno, či zostrelia lietadlo 
alebo otrávia človeka a potom budú 
klamať a osočovať druhých. Ríša klam-
stva a zla s najväčšou rozlohou na svete.

Majú svojich špiónov, agentov a spo-
lupracovníkov v  každej krajine. Niektorí 
uveria ich bludom, iní si nechajú za svo-
je služby zaplatiť. Našiel som si v Rusku 
priateľov aj moju manželku. Mám Rusov 
rád a obdivujem ich vedcov, umelcov aj 
športovcov. Nepáčia sa mi ich vodcovia. 
Šíria klamstvá, nenávisť, rozvracajú kra-
jinu, skupujú naše pozemky a firmy za 
nečisté peniaze.

Nám, ktorí sme sa narodili v  Česko-
slovensku, narobili Rusi veľa zla. Stačí 
spomenúť roky 1948 a  1968. Spočítať by 
sa dali obrovské materiálne škody aj zni-
čené ľudské životy. Rusko a  ZSSR (Zväz 

sovietskych socialistických republík) 
majú veľmi podobnú politiku – klamať, 
klamať a  klamať. A  medzitým prepadá-
vať a okrádať slabších od seba. Chceli by 
byť veľmocou, len sa im to už celé storo-
čie nedarí. A tak robia všetko možné, aby 
pred svetom ukázali svoju silu – rinčia 
zbraňami, dopujú športovcov, vydierajú 
a  šíria nepravdy. Slovensko je plné rus-
kých agentov aj dnes. Financujú podivné 
skupinky, podporujú proruské médiá a 
organizujú nepokoje.

Pravidelne sa Rusmi nechajú okla-
mať aj naši politici. Vraj im stačí stisk ruky 
a pohľad do očí. Nuž, čo, jeden silný ruský 
stisk sme tu mali vyše 40 rokov. Generáciu 
našich rodičov zatvorili za ostnatý drôt, 
okradli o slobodu a možnosť normálneho 
života. A vykrádali našu krajinu. Kedysi 
sme museli vykrikovať, že nezabudneme 
na to, čo pre nás Sovieti 
urobili. Nezabudneme. 
Ruskí politici sú dnes 
stále drzejší a agre-
sívnejší. Bráňme sa, 
lebo naši potomkovia 
môžu znova skončiť 
v ich železnom 
objatí.

Rusi útočia

» Ján Košturiak
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

5
2
-0
0
1
8

Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne diely 
(kolesá, svetlá, kostry atd). 
Tel.: 0907 687 634 
»Kúpim starý Pionier Jawa 
05, Jawa 20, Jawa 21, 
Mustang, Moped  Stadion, 
Jawa 90 Simson Enduro 
Electronic aj pokazené. Pla-
tím ihneď -  ponúknite. Tel.: 
0915 215 406 

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
»Dám do prenájmu jedno-
izbový slnečný, zariadený 
byt v NMnV. Tel.: 0915 849 
318 

stavba 8
»Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0908 532 682 

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10
»Predám čiste  hovädzie 
mäso z mladého býčka. 
Cena od 6 € za 1kg. Tel.: 
0944 544 577 

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13
»Predám mlynec lis na 
hrozno a fľaše 50l. Tel.: 033 
778 3234 

rôzne/iné 14

zoznamka 16
»63 r. hľadá  kamoša. Tel.: 
0907 451 914 
»Sympatická 55 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0944 724 181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera PN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

Príklad: RP PN 12 Predám 
kočík, 0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

INZERC
IA

0905 746 988

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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0902 666 655
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Do prepravnej spoločnosti s výborným kolektívom

Tel.: 0918 506 478, 0907 209 577

Prepravy: SK – SK
                         /SK/ Malacky – /DE/ Zwickau
                         /SK/ Trnava – /DE/ Chemnitz
Jazdí sa: po – pia, víkendy ste doma s rodinou
Mzda: 762 € + diéty + odmeny, po odpracovaní
                skúšobnej doby BONUS
Nástup: ihneď

HĽADÁME VODIČA MKD
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1600–2500 €.
0948 534 542 / sídlo Malacky
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Viac ako 250 pracovných miest ob-
sadí v Trnave nový zamestnávateľ, 
spoločnosť C&A. Módna značka s 
celosvetovým pôsobením vybu-
dovala v CTParku pri obci Zavar 
distribučné centrum. Z neho bude 
poskytovať servis predajniam v 
Srbsku, Slovinsku, Chorvátsku, 
Rumunsku a Rakúsku.

Distribučné centrum leží na ploche 
30-tisíc m2 a má byť vlajkovou loďou 
nadnárodnej spoločnosti. Do Trnavy 
preberá činnosť dosluhujúceho dis-
tribučného centra z rakúskeho mesta 
Enns. Využívať bude moderné techno-
lógie a ako prvé v rámci spoločnosti 
spustí inovatívny distribučný systém. 
„Ako zamestnávateľ so 180-ročnou tra-
díciou chceme do Trnavy priniesť istotu, 
a skúsenosti. Naši zamestnanci určite 

uvítajú aj atraktívne mzdové podmien-
ky a zaujímavé benefity,“ povedala Iva-
na Hanzlíková, koordinátorka ľudských 
zdrojov spoločnosti RLS Retail Logistics 
Service Trnava, ktorá je súčasťou sku-
piny C&A. Spoločnosť už prijala tridsať 
zamestnancov na manažérske a rôzne 
administratívne pozície. Ďalšie, admi-
nistratívne a skladnícke miesta, začne 
spoločnosť obsadzovať v najbližšom 
období. „Momentálne sa nachádzame v 
projektovej fáze, našu činnosť spustíme 
na jar 2022,“ ozrejmila Hanzlíková. 

Spoločnosť C&A začala svoje pôsobe-

nie na Slovensku v roku 2007, otvore-
ním prvej predajne s oblečením. O rok 
na to uviedli v Novom Meste nad Váhom 
do činnosti distribučné centrum so 150 
zamestnancami, ktoré poskytuje servis 

predajniam s oblečením na Slovensku, 
v Českej Republike, Poľsku a v Maďar-
sku. C&A na Slovensku momentálne 
zamestnáva celkovo 350 zamestnancov. 

reklamný článok

Nadnárodná spoločnosť C&A príjme 
v Trnave 250 ľudí

foto archív spoločnosti C&A

Máme pre vás prácu
Staňte sa súčasťou úspešného príbehu značky C&A. Spoločnosť so 180-roč-
nou históriou si váži svojich zamestnancov, ponúka im slušnú mzdu a mnohé 
benefity. Chceš byť našou skladníčkou, chceš byť našim skladníkom? Pošli 
nám svoj životopis mailom na sk-kariera@canda.com alebo zavolaj na číslo 
033/3228502. Spokojnosť našich zamestnancov je našou najlepšou vizitkou.

INZERCIA
0905 746 988
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Pre milovníkov klasického získava-
nia informácií je to knižka Slovensko 
v čase. Významné historické míľniky 
Slovenska predstavuje čitateľom for-
mou živého príbehu. 

„Kniha je didaktickou pomôckou 
pre školy, aj ako reprezentačný dar pre 
zahraničnú návštevu,“  informovala An-
drea Farkašová z banskobystrického vy-
davateľstva CBS.

Publikácia predstavuje príbeh Slo-
venska ako malej krajiny s veľkou minu-
losťou populárno-dynamickou formou. 
Autorom knihy je Stanislav Šipkovský, 
ktorý je aktívny učiteľ dejepisu na súk-
romnej základnej škole v Banskej Bystrici 
a redaktorsky dohliadal na celý obsah. 
„Keď som dostal ponuku autorsky sa po-
dieľať na knihe, ktorá sa má zaoberať ilu-
strovanými historickými udalosťami slo-
venských dejín a previesť nimi čitateľa za 
60 minút, nevedel som presne, čo si mám 
pod tým predstaviť. Vtedy som si však 
spomenul na knižku od svetoznámeho 
francúzskeho medievalistu Jacquesa Le 

Goffa, ktorú nám v piatej triede doniesol 
na hodinu náš učiteľ dejepisu,“ priznáva 
Šipkovský inšpiráciu knihou s kresbami 
udalostí z európskych dejín. „Je smut-
ným faktom, že svetové dejiny sú pre žia-
kov, ako i širšiu verejnosť vždy atraktív-
nejšie ako tie naše, slovenské. Nie preto, 
že by sa v našej histórii nič zaujímavého 
nedialo, ale skôr preto, že historické uda-
losti svetových dejín sú lepšie spopula-
rizované a prezentované zaujímavejšou 
formou,“ tvrdí Stanislav Šipkovský.

Jednotlivé míľniky našej histórie 
sú v knihe stvárnené maľbou. Každá 
maľba zachytávajúca nejaký dej či kon-
krétnu udalosť tvorí príbeh, ktorý nie je 
len statický, ale živý. Tak si významné 
historické udalosti rýchlejšie zapamätá 
aj žiak základnej školy. „Ide o ručné maľ-
by, ktoré sa avšak nevytvárajú štetcom na 
plátno, ale pomocou grafického tabletu a 
dotykového pera. Ilustrátorkou a spolu-
autorkou knihy je len 18-ročná talentova-
ná maliarka, Bianka Horáčeková,“ pribli-
žuje vydavateľstvo.

Slovenské dejiny za 60 minút?

» red
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
AKCIA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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O predpísaní digitálneho opakova-
ného e-receptu rozhoduje vždy vše-
obecný lekár alebo špecialista.

Predpisovanie opakovaného e-
-receptu môžu lekári využiť najmä v 
prípade chronických pacientov. Pa-
cienti si tak nemusia recept osobne vy-
zdvihovať v ambulancii. Pripomína to 
hovorkyňa Národného centra zdravot-
níckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá 
s tým, že ide o službu NCZI, ktorá šetrí 
čas lekárovi aj pacientovi.

Lekár tiež určí periódu výberu a 
maximálny počet výberov lieku. „Plat-
nosť e-receptu je maximálne jeden rok 
a maximálna dávka je najviac na tri 
mesiace. Opakovaný e-recept môže 
lekár predpísať na lieky, dietetické po-
traviny alebo zdravotnícke pomôcky,“ 
vysvetľuje Alžbeta Sivá.

Prvý výber lieku alebo dietetic-
kej potraviny musí pacient urobiť do 
siedmich dní od vystavenia predpisu 
a prvý výber zdravotníckej pomôcky 
musí vykonať do 30 dní od predpisu. 
„Na opakovaný výber e-receptu sa pa-
cient dostaví do lekárne po uplynutí 
lekárom určenej doby a tento postup sa 
môže vždy opakovať, a to až do chvíle, 
kým nie sú vyčerpané všetky povolené 
výdaje,“ priblížila Sivá.

Upozornila, že lieky, dietetické po-
traviny či zdravotnícke pomôcky nie je 

možné vybrať z lekárne pred stanove-
nou lehotou naraz na celé obdobie. Je 
však možné si ich vybrať napríklad aj 
po uplynutí stanovenej lehoty. „Opako-
vaný e-recept môže lekár kedykoľvek 
zneplatniť a na opakovaný e-recept je 
možné predpísať akýkoľvek liek. Vý-
nimkou sú len antibiotiká a omamné 
látky,“ dodáva hovorkyňa NCZI Alžbe-
ta Sivá.

Ak pacient zabudol, kedy si má 
lieky na opakovaný e-recept vybrať, 
môže si v lekárni overiť či sú už preňho 
k dispozícii nevydané lieky na platné 
predpisy. V bežnom živote pacient zis-
tí, že mu lieky došli a ak má opakova-
ný e-recept, stačí, že navštívi lekáreň a 
lieky si vyberie. Ušetrí tak čas potrebný 
na nový predpis. Ak by sa pacientovi 
zmenil zdravotný stav, riadne navštívi 
svojho lekára a ten rozhodne o ďalšom 
postupe presne tak isto, ako doteraz.

Nechajte si predpísať 
opakovaný e-recept
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988
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E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

MÁME PRE TEBA  SKVELÚ PONUKU
PRÁCE V TRNAVE NA ŽIVNOSŤ,  KDE SI
VIEŠ ZAROBIŤ  9 EUR - 11 EUR / HOD.

WWW.PROJOB.SK
nabor@projob.sk

Bezplatné linky:
0800 500 808 - 0800 500 909
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

29. januára 1886    
Karl Benz získal patent na prvý benzínom 
poháňaný automobil

Výročia a udalosti

31. januára 1971  
katolícky kňaz, neskorší banskobystrický biskup Rudolf Baláž, mal 
odňatý štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania.

Výročia a udalosti

1. februára 2006    
začalo vysielať najstaršie slovenské čisto 
internetové Radio A1

Výročia a udalosti

2. februára 1943  
Druhá svetová vojna:o 8:40 sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa 
vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode

Výročia a udalosti

3. februáara 1940    
narodil sa Milan Lasica, slovenský herec, 
zabávač a podnikateľ († 2021)

Výročia a udalosti

VIZITKY
0905 746 988
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

52
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

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

�  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

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


