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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  
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SÁDROVÉ A JADROVÉ OMIETKY, 
OBKLADY A DLAŽBY 0951 519 558
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Otec António veští Otec António veští 
a pomáha v nešťastí, a pomáha v nešťastí, 
kontakt kontakt 0904 228 728.0904 228 728.
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0948 888 543

SŤAHOVANIE BYTOV 
Zľava pre dôchodcov a ZŤP
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0948 888 543

UMÝVANIE OKIEN 
Zľava pre dôchodcov a ZŤP
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Prijmeme pracovníkov SBS 
 v Bratislave - Podunajské Biskupice

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0948 116 981    corado@corado.sk

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

PRIDAJTE SA K NÁM 
A RÁTAJTE S NAŠIM FÉROVÝM 
PRÍSTUPOM.

PREDAVAČ/
POKLADNÍK (m/ž)  

Mzda od 925,- €
brutto/mesiac 

+ príplatky za soboty, nedele
   a iné benefity

PREDAVAČ
NA ODD. LAHÔDOK (m/ž)  

Mzda od 965,- €
brutto/mesiac 

+ príplatky za soboty, nedele
   a iné benefity

Pridajte sa k nám
do novootváranej
predajne v časti Kramáre.

Ozvite sa nám na praca@billa.sk,
alebo na tel. čísle: +421 904 741 460.
www.sikovni.sk
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STOP
PADANIU
VLASOV

Kompletná
vlasová kúra
SALON

TEXTURES

39,00

Učinný prípravok
proti vypadávaniu
vlasov a ako podpora
rastu vlasov

Kvatrofin, s.r.o., Lichardova 10, 909 01 Skalica ≈ tel. 034 66 474 35,
e-mail: samplekvatrofin@vlasovakura.sk ≈ www.vlasovakura.sk

MNOŽSTVO SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Z vašich ohlasov vyberáme:

„Môžem povedať len toľko, že som vyskúšala 

x prípravkov (či tabliet, vodičiek, šampónov) a vrazila 

kopec peňazí, no ani jeden z týchto prípravkov mi 

nepomohol tak, ako práve prípravok z rady Salon Textures. 

Už som neverila, že mi niečo pomôže. Určite ho budem používať

ďalej a doporučím aj známym!“ Andrea Z.
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Eva Horáková   0907 702 195
Paula Ďuranová   0905 799 782

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: Rača, Trnávka, Slov-
naft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské 
Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, 
Staré Mesto, Vajnory

BRATISLAVSKO
východ

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (97.240 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
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GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
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TT  49.930 Trnavsko
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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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
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REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY
» PÍLENIE STROMOV 0919 177 337

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE
» Elektrikári 0909 227 892

VODA - KÚRENIE – PLYN
» www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

MAĽBY - STIERKY – NÁTERY
» Maľovanie rýchlo a čisto 
0905 723 981
» Maľby, podlahy 0915 462 513

OPRAVA CHLADNIČIEK
» Matúš 0905 616 431

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA  PRAČIEK
» MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 
0903 971 472, 0918 741 618

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO
» TV Servis u Vás 62 41 08 
07, 0905 846 710

OPRAVA  PÍSACÍCH STROJOV

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA PC

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA PRAČIEK

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

MAĽBY - STIERKY - NÁTERY

ČALÚNENIE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

VZDELANIE / KURZY

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

KRTKOVANIE

PRE KRÁSU

AUTO MOTO

OPATROVANIE

PRE ZDRAVIE

AUTOSKLO

KLIMATIZÁCIE

OPRAVA PC

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA PÍSACÍCH STROJOV

AUTO-MOTO / predaj 1
» Predám Opel Signum 1.9 CD-
TI,110Kw ( 150PS ), rok vyroby 
2005. 6 stupňová prevodov-
ka, čierna metalíza, najazd. 
270 000 km, ABS, ESP, 4xEl. 
okná, tempomat, multifunkč-
ný volant, dažďový senzor, 
tónované sklá. Bez STK a EK. 
Cena 500 €, 0917 358 250

AUTO-MOTO / iné 2

BYTY / predaj 3 
» Predám 3 izbový byt na 
začiatku Petržalky, výhľad 
na hrad, električka, krás-
na rekonštrukcia 245.000 
0949 220 180

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7
» Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám jatočné ošípané 
a odstavčatá. Tel. 0905 835 
768 

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera BV medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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 operátorov O2 a 4ka.

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

5
2
-0
0
4
3

PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 

• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111    

e-mail:  kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 580 € - 740 €

Mzda: od 950 € - 1 400 €

Benefity: 13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny  
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

• ROBOTNÍKOV do expedície

• PREVÁDZKOVÉHO ELEKTRONIKA
• ELEKTRIKÁRA
• EXPEDIENTA

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

5. decembra 1933
v USA sa skončila prohibícia alkoholových nápojov, keď bol ratifiko-
vaný 21. dodatok k Ústave USA

Výročia a udalosti

Začalo sa adventné obdobie, ktoré je 
pre mnohých hádam najkrajším v roku 
a tešia sa naň už niekoľko týždňov do-
predu. Toto štvortýždňové obdobie v 
sebe ukrýva hlboké posolstvo a mnoho 
tradícií. Liatie olova na Ondreja, rezanie 
vetvičiek z čerešne na svätú Barboru či 
vymetanie domov na Luciu, to sú len 
niektoré z nich. 

V čase adventu dostávajú celkom iný 
šat aj naše mestá a dedinky. Ich ulice sa 
menia na rozprávkové krajinky plné roz-
žiarených vianočných stromčekov a dre-
vených stánkov ponúkajúcich výrobky 
remeselnej výroby, tradičné betlehemy 
a keramiku, ako aj množstvo lahodných 
nápojov a jedál. Zovšadiaľ znejú koledy 
i vianočné melódie a vôňa vianočného 
pečiva, pečených gaštanov, medoviny či 
punču láka domácich i návštevníkov na 
vianočné trhy.

Adventné obdobie je časom, kedy sa 
zvyčajne vyberieme s kolegami, priateľmi 
či rodinou do ulíc vychutnať si spoločne 

čaro adventu za zvukov vianočných ko-
lied a obľúbených dobrôt. Je to príležitosť 
na chvíľku sa zastaviť a užiť si neopakova-
teľnú atmosféru a príjemné chvíle s tými, 
v ktorých spoločnosti sa cítime dobre. 

Adventné obdobie je obdobím pokoja, 
rozjímania, ale i obdobím, kedy sa viac ako 
inokedy snažíme myslieť na iných. Otvorme 
aj tento rok naše srdcia a spomeňme si na 
tých, ktorým nebolo dopriate tak, ako nám. 
Obetujme kúsok zo svojho voľného času 
pre zmysluplnú vec. Nájdime si priestor 
na pozornosť, spolupatričnosť a pomoc. Je 
predsa veľa spôsobov, ako vieme tým, ktorí 
to potrebujú, spríjemniť tento 
sviatočný čas a nie vždy to 
musí byť len o peniazoch. 
Niekedy stačí vľúdne slovo, 
milý úsmev či vypočutie.

Prežime adventné 
obdobie bez stresu a 
zbytočného zhonu.

Adventné obdobie

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Bratislava
parkovisko Shopping Palace (hl. vchod), Ružinov 821

VÝDAJ KOLÁČOV

23. 12. 2022

OBJEDNAŤ SI MÔŽETE
cez e-shop
www.mnamka.sk

Vianočná výzdoba tortičiek variabilná
Povolená odchýlka balenia +/- 15g.
Rezy dodávame v rodinných baleniach – NENAREZANÉ

PRÍJEM

OBJEDNÁVOK LEN

DO 9. 12. 2022

1 torta

Vianoce 20Vianoce 2022Vianoce 2022

ŠPECIFIKÁCIU BALÍČKOV A OBJEDNANIE NÁJDETE NA E-SHOPE A WEBSTRÁNKE.

40 ks������������

�����������������������
spolu 25 kusov luxusných koláčikov

99 €

����������������������
spolu 11 kusov luxusných koláčikov

49 €

�������������������������

5 rodinných balení

����������������

spolu 90 ks koláčov + suché pečivo

89 €

����������������������
spolu 1 kg suchého pečiva

35 €

�������������������
spolu 13 ks bezlepkových koláčikov

30 €

4 typy koláčikov

14 €

����������������
9 ks špicov

26 €

��������������
2 typy tort

43 €

35 €

14.00 - 16.00 hod.
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Zariadenie pre seniorov v Šelpiciach prijíma nových klientov

 

 

 

www.pokora-no.sk • 0902 363 999 • dompreseniorov@gmail.com

Vytvorte svojim blízkym nový bezpečný 
domov so všetkými službami. 

Ponúkame kvalitné služby v oblasti 
opatrovania, zdravotníctva a aj sociálnych 
služieb v rámci vytvárania záujmovej 
činnosti seniorom, veľmi pekné prostredie, 
príjemný a kvalifikovaný personál,
rehabilitácie + lekár. Zariadenie
má  kapacitu 40 lôžok, je bezbariérové.

Bez poradovníka a čakania. Tešíme
sa na Vašu návštevu! Cenník nájdete na webe.

Cibuľa kuchynská (Allium cepa) sa 
pestuje na celom svete a je považo-
vaná za prírodné antibiotikum. V 
kuchyni sa bez nej nezaobídeme, 
pretože je súčasťou mnohých jedál.

Cibuľa má vysoký obsah vitamínu C, 
vitamínov B1, B2, provitamínu A, obsa-
huje aj zinok, draslík, železo, selén, fos-
for, vápnik, síru a kyselinu askorbovú. 
Cibuľa pomáha proti kašľu, chrípke i pre-
chladnutiu, dezinfikuje nos, ústa a hltan. 
Posilňuje tiež imunitný systém.

Cibuľa sa využíva 
aj v ľudovom liečiteľstve

Okrem širokého využitia pri príprave 
pokrmov je cibuľa pre množstvo zdra-
viu prospešných látok hojne využívaná 
aj v ľudovom liečiteľstve. Už naše staré 
mamy z nej varili čaj pri nachladnutí či 
chystali sirup proti kašľu. Rovnako vsá-
dzali na jej účinky aj pri uštipnutí hmy-
zom, kedy z nej pripravovali obklady.

Cibuľový sirup proti kašľu
Suroviny: 1 väčšiu cibuľu, cukor ale-

bo med
Postup: Cibuľu očistite, nakrájajte na 

približne 3mm hrubé kolieska a navrs-
tvite do skleného pohára tak, že na dno 

pohára vložte plátok cibule, zasypte ho ly-
žicou cukru, opäť preložte plátkom cibule 
a postup opakujte, kým cibuľu miniete. 
Vrchnú vrstvu tvorí cukor. Pohár odložte 
na tmavé chladné miesto a počkajte, kým 
cibuľa uvoľní šťavu, potrvá to niekoľko 
hodín a následne sceďte. Takto vzniknutý 
sirup sa odporúča užívať trikrát denne po 
jedle za kávovú lyžičku. Cibuľový sirup si 
treba pripravovať každý deň čerstvý.

Cibuľový čaj pri nachladnutí
Suroviny: 2 väčšie cibule, 500 ml 

vody, med a citrón na ochutenie
Postup: Cibuľu očistite, nakrájajte na 

hrubšie kolieska, vložte do hrnca s vo-
dou a varte 10 minút. Následne nechajte 
5 minút odstáť. Odvar sceďte a pred po-
dávaním dochuťte citrónovou šťavou a 
lyžičkou medu.

Cibuľa uľaví od kašľa

» ren
zdroj foto designfoto pixabay

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 
0907 702 195, 0905 799 782

 

BRATISLAVSKO
východ
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SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

BA Billa
Mzda: 4,20 € / h. netto
Nástup ihneď.

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 113 319 •  martin.kotlarik@guarding.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

BA Danubia (KFL)
Mzda: 4,50 € / h. netto
Nástup ihneď.

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 113 319 •  martin.kotlarik@guarding.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

BA Pekná cesta (LIDL)
Mzda: 4,20 € / h. netto
Nástup ihneď.

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 113 319 •  martin.kotlarik@guarding.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

Záhorská Bystrica (s ubytovaním)
Mzda: 4,00 € / h. netto. Nástup ihneď.
POS/osvedčenie o absolvovaní kurzu OS - NUTNÉ 

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 •  andrej.kacer@guarding.sk
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DOPRAVA ZADARMO

3 x 2 x 4 m

3 x 2 x 4 m

0911 765 912
mytech@mytech.sk | www.mytech.sk

Pripravte sa

na zimu!

Naša firma vám ponúka:

• revízie kotlov a plynovodov,

• servis kotlov,

• montáž nových kotlov,

• čistenie komínov,

• čistenie vykurovacích systémov.
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Sme lídrom na trhu

v montáži KOKPITOV

SAS Automotive s.r.o.
Opletalova 71, 841 07 Bratislava

Operátor výroby

Manipulačný
pracovník
v sklade

zmenové príplatky
a iné benefity

aktívne využívanie
VZV príplatok 50 €

adštandar ne odmeňovanán d
nadčasová práca

nástup
ihneď

variabilná zložka
50 – 130 € po zaškolení

zabezpečená doprava
a ubytovanie

Platí pre nástup v roku 2022 po

odpracovaných 15 dňoch

€
brutto1085

€
brutto1 161

Ďalšie benefity:

Nástupný plat €900
+ € variabilná zložka140
+ € zmenový príplatok45

Nástupný plat €930
+ € variabilná zložka140
+ € zmenový príplatok46

PONUKA PRÁCEPONUKA PRÁCE

Career.Bratislava@faurecia.com

+421 +421902 557 655 902 557 825|
150

€
Náborový
príspevok
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DK Zrkadlový háj

BRATISLAVA

15.12.2022
o 18.00 hod.

DK Kramáre

BRATISLAVA

21.12.2022
o 18.00 hod.

www.predpredaj.sk                        Zmena programu vyhradená!

KRST CD

kmotor Miroslav Dvorský

so sprievodom

Simple Lounge Quartet

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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Obdivujte ľadovú krásu 
na Hrebienku
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 Ako na vši?
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VÝROBA
A PREDAJ REZIVA
Hranol stav. 10x10x400 cm

Hranoly a fošne namorené
Dosky I., II. trieda
Laty 40x50 mm

PILIARSKA
DREVOVÝROBA
Lozorno 1060

MATEOWOOD s.r.o. - 0918 541 852

Ďalšie výrobky
podľa požiadaviek

odberateľa

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

ZIMNÉ ZĽAVY

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
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3. decembra 1973    
Program Pioneer: Pioneer 10 poslal prvé 
snímky Jupitera zblízka

Výročia a udalosti PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky 
   na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových 
   zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok 
   pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0907 702 195,  0905 799 782

 

BRATISLAVSKO
východ
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379 €

479 €

579 €

449 €

479 €

579 €

549 €

649 €

729 €

1599 €

5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 

2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 

6 x 4 x 10 m 

GNOM 

GRETA 

GLORIA 

GALA

GENIO

GARANT 

GAMMA 

GULLIVER 

GOLIÁŠ 

GOLEM 

GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD

379 €

AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 275 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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Aby bol každý deň ako na Vianoce

Stoličkový výťah predstavuje oveľa viac než ísť hore a dolu po schodoch. 

Vďaka nám sú schody opäť bezpečné, takže si môžete naďalej užívať 

domov, ktorý milujete, so svojou rodinou a priateľmi, pretože  najlepším 

darčekom, ktorý môžete na Vianoce darovať, ste vy. 

Táto ponuka je v hodnote 500 € vrátane DPH a 

je dostupná pri kúpe schodiskového výťahu. Je 

obmedzená na nákupy do 31.12.22 alebo do 

konca skladových zásob a nie je kumulovateľná 

s inými kampaňami alebo ponukami.

X
M

A
1

0800 162 162

Zavolajte zadarmo
Tieto Vianoce je 

obdarovaná celá rodina

Čisto 
ilustračné 
obrázky

Vianočná ponuka

Smart TV 60''

Tieto Via

obdarovaná 

Vianočná poVV anočná po

Smart TV 6art TV 6


