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2014. november 7. ix. évfolyam 19. szám idÕszaki információs kiadvány

”Ha valaki  

nem eszik libát  

Márton napon,  

egész évben  

koplalni fog”
Ne koplaljon foglaljon...,  

helyet a Corner étteremben!

Márton napi  
libalakoma és  

újbor kóstoló  
november 6-16-ig

10 napon át  
a Corner exclusive-ban!

corner
gastro

T h e  r e s T a u r a N T

Kaposvár, Bajcsy-Zs. u 2.  
Tel.: 82/526-326  
info@corneretterem.hu 
www.corneretterem.hu

(zöld épületben az Agip benzinkút előtt) 
Nyitva tartás: H-P-ig: 7-17-ig, Szo: 8-12-ig  

Tel.: 82/526-260 • 06-20/984-1038 
e-mail: postmaster@fatelep.t-online.hu  

Az akció 2014. 11.07-től a készlet erejéig.

ErdőmEstEr FacEntrum

akció!  

1750 Ft/m2

1220 x 2210 mm (2.70m2 / tábla) 5 kg/m2  
RAL 3009 színben

Pala  
helyett 

cserePeslemez!

NYITVA TARTÁS

TEL.: 82/526-260

100x60cm

• szarufák • gerendák  
• deszkák • tetőlécek

Egyedi, extra méretű gerendák gyártása, 
vágása, gyalulás, műszárítás illetve  

impregnálás rövid határidővel!

ÉPítő minősÉgű fenyő fűrÉszáru!
KÉszletről azonnal! 

MaxaTrade Kft.
Hegesztőgép és  
szerszáMszaKüzleT

elköltöztünk!
a Guba sándor uTcában 

új, naGyobb helyen 
várjuk kedves régi és  

új vásárlóinkat!

Kaposvár, Guba sándor u. 27. 
(a lakics Kft-vel szemben)
nyitva: Hétfő–péntek 8–12; 13–17  
tel/Fax:  +36-82/312-956 

+36-20/444-4345
email: maxatrade@gmail.com

Favorit pont KFt.
kaposvár, Petőfi u. 11.  

Tel.: 82/512-200, fax: 82/427-974
Nyitva: H–cs: 8–16-ig, Péntek: 8–15-ig  

www.tonerszalon.hu • kaposvar@tonerszalon.hu

tintasugaras, lézernyomtatók és 
kellékanyagaik

irodaszerek és írószerek
irodai papírok, fotópapírok, naptárak

Számítástechnikai és irodai 
kiegészítôk, adathordozók

CégellátáS díjmenteS  
házhoz SzállítáSSal!

Építtesse ki most napelem rendszerÉt,  
és elfelejtheti a fűtésszámlát!

Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák!  

Az ajánlat 2014.11.07-11.30-ig tart.

Csomagok tartalma: SolarWorld polikristályos 
napelem, aluminium tartószerkezet, inverter,  
szerelési segédanyagok, alap munkadíj

Áraink tartalmazzák: Engedélyek díja és ügyintézés 
Ingyenes felmérés VÁRJUK KÖZÜLETEK,  
MAGÁNSZEMÉLYEK JELENTKEZÉSÉT.  
VISZONTELADÓKAT IS KISZOLGÁLUNK.

lakossági állami  támogatás,várhatóan:  akár 60%  vissza nem térítendő formában!részletek az elérhetőségeken!

3 kW (3.800 kW/év) 1.558.290.- ft 
4 kW (5.100 kW/év) 2.051.050.- ft
5 kW (6.300 kW/év) 2.451.100.- ft 
6 kW (7.500 kW/év)  2.999.740.- ft 

NÉMET CSúCSMINÔSÉGÛ SOLARWORLD NAPELEMEK  
25 ÉV GARANCIÁVAL, KULCSRAKÉSZEN most BeVezetÔ ároN!

HORIZONT BÚTOR
Kaposvár, Rákóczi tér 9–11. Tel.: 82/414-476
Nyitva: H–P: 9–17.30, SZO: 8–12, V: Zárva
Dombóvár, Kórház u. 7. Tel.: 74/460-023 
Nyitva: H–P: 9–17.30  SZO: 8–12.  V: Zárva

Áraink 2014. XI. 3–30-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek. A képek illusztráció jellegûek. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!
CETELEM hitelkár-
tyát elfogadunk!A garantált minõség!

Igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Futamidő: 6, 8, 10, 12, 
18, 24, 30, 36 hónap. Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Havi kezelési költség: 1,5%, mely a 
törlesztési időszak kezdetekor fennálló tartozás alapján kerül meghatározásra és a havi 
törlesztőrészlet tartalmazza. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 200 000 Ft-ig 
önrész nélkül, 200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft-tól min. 
a vételár 20%-a. A Horizont Bútor a Magyar Cetelem Bank Zrt. hitelközvetítője, a Bank a 
hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint a hitelbírálatnak a 
jogát fenntartja. A Bank a pénzügyi szervezetek Magatartási Kódexének alávetette magát. 
Referencia THM: 35,27% (500 000 Ft, ill. 2 000 000 Ft; 36 hó). Reprezentatív példa 
a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából: vételár: 625 000 Ft, önrész: 125 
000 Ft, hitelösszeg: 500 000 Ft, éves ügyleti kamat (fix): 0%, havi kezelési költség, 
melyet a törlesztőrészlet tartalmaz: 7 500 Ft, referencia THM: 35,27 %, havi törlesz-
tőrészlet: 21 388 Ft, futamidő: 36 hónap, törlesztőrészletek összege: 769 968 Ft, 
fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 769 968 Ft. 
A referencia THM a megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került megha-
tározásra, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 
83/2010. (III. 25.) Korm. rend. 9. §-a alapján.

www.horizontbutor.com

Vigyázz, kész, rajt!    AKCIÓ INDUL!   

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

Törlesztőrészlet: Futamidő:
5661 Ft/hó 24 hónap

THM: 36,42%

Törlesztőrészlet: Futamidő:
6873 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

119 900 Ft

79 900 Ft

99 900 Ft

69 900 Ft

TO-390 
szekrénysor 
LED világí-
tással

6 elemes 
MDF fron-
tos konyha 
munka-
lappal, 
mosoga-
tóval

Törlesztőrészlet: 7361 Ft/hó
Futamidő: 24 hónap

THM: 36,42%

129 900 Ft

Carla II extra rugós franciaágy

HKL-160 gardrób

Törlesztőrészlet: Futamidő:
5860 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

Törlesztőrészlet: Futamidő:
7364 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

79 900 Ft

59 600 Ft

74 900 Ft

Csak:

Kaposvár, Berzsenyi u. 2/c
Tel/Fax: 82/412-790  

www.fazonmunkaruha.hu 
Nyitva: H-P-ig: 800-1700-ig, Szo: 830-1200-ig

Munkaruhán kívül még:
Férfi - Női cipők, Szandálok,  

Papucsok, Mellények,  
Pólók, Zoknik, Farmerok, 

Rövidnadrágok, Paplanok,  
Párnák Ágynemű Garnitúrák 

szakácskabátok  
és nadrágok

és annyi minden más...
(az akciós termékekre nem vonatkozik!  

Érvényes: 2014. 11.07-től 11.30-ig)

Bomber dzseki    
Bomba áron 

5.990,-Ft

acélbetétes  
bakancs akció! 

5.550,-

Valódi bőr
gyógypapucsok 

4.890,-

Téli bundás  
bakancs 

5.990,-

Ft Ft

Ft

FolyaMaToSaN MeGújuló 

ÁRukÉSZleT, külöNFÉle akciók! 

Részletek az Áruházban!

kaposvár, kanizsai út 56.  
Tel.: 82/511-516. Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 9-12 óráig. 

Az ajánlat 2014. november 7-től visszavonásig tart.

MoST!  

34x34 cm (I.o.) beltéri járólapok

már 1.490 Ft/m2-től

márkakereskedő

Én Ablakom Raktáráruház 
kaposvár, Raktár utca 23. • www.enablakom.hu 

Tel.: 70/626-9350 • 70/630-6829  
info@enablakom.hu 

az akció 2014. november 10-től november 30-ig, ill. a készlet erejéig tart.

akció!  
légbeeresztő készülék  
bruttó 4100 Ft, hozzá 

esővédő rács bruttó 400 Ft

a rendeleti előírásoknak megfelel!

Raktárról szabvány méretű nyílászárók,  
purhab, szegőléc, párkány, beépítő csavar...

Minden 1 helyen !

Kaposvár, Kanizsai u. 43.  
Tel/fax: 82/412-630 

Á
r

u
h

iT
el

!

Több, minT  60 mÁrKa, Több, minT 400 TerméK raKTÁron,  Több, minT 10.000  árucikk rendelhető!

i n G Y e n  V a n !
- A szAkértelem - A tAnácsAdás - A minőség - A mosoly

a TöbbiérT sajnos fizeTni Kell...  

CsaK KeVesebbeT!

Beépíthető és szabadonálló háztartási gépek, mosógatók, csaptelepek egyre nagyobb választéka.
nyitva: h-P: 9-17:30 szo: 9-12 • www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

Új csomagolássérült készülékek, hazai szállítóktól, gyári garanciával!



VIII.  
SzennaI  

Hurkafesztivál

Szenna,  
2014. november 29.  

Szennai Sportcsarnok parkolója
A nAp progrAmjA:

7.30  nevezés, regisztrálás
10.30	 	Köszöntők	
11.00	 	Hurkatöltő	gyorsasági	verseny	kezdete 

Zselic	Művészeti	Iskola	bemutatkozója 
Székely	Hagyományőrző	Együttes	(Erdély)	bemutatkozója

12.00	 	Két	Csillag	Együttes	előadása,	Zsűrizés	ízre	és	küllemre
12.30	 ÜT-M	együttes	műsora

13.30 Kaposvári Fúvósok
14.30	 Eredményhirdetés	

15.00  MárIó	a	 
HarMónIKáS	műsora

16.00	 Forever	Duó	zenés	produkciója
18.00	 Színpadzárás

Nevezés és információ: 30/828-32-90  30/828-45-06 www.szenna.hu

Szövetek - bőrök - irhák - gyapjúk  
- függönyök-Szőnyegek tiSztítáSa

kabátok, öltönyök tiSztítáSa
méretre igazítások • zippzár csere • rövidáru értékesítés
7400 KAPOSVÁR, VÁROSHÁZ UTCA 1/5. TEL: 30/985-93-93
nyitva tartás: h-P 9-18 óráig, minden páratlan szombaton: 9-13 óráig  Várjuk kedves régi és új megrendelőinket!

patyolat bőrkabátja, szövet-, vagy tollkabátja 
még a szekrény mélyén lapul?

kedvenc ruhadarabja igazításra,  
vagy átalakításra szorul?

TojóTyúk 
vörös, 1 éves,  
házhoz  
szállíTva  
650 Ft/db. 
Szállítás havonta.  
Rendelés: 0620/204-2382.
ÖsszeíRókaT keResünk 

juTalék ellenében!

KAPOSVÁRI METEOR TTE
7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 118.

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 16. II. emelet
postmaster@meteor1.t-online.hu • www.meteor-kaposvar.hu

CSiPKEbOgyó – SZEdő TúRA
Időpont: 2014. november 15. szombat

Találkozás: 7:40 –kor távolsági autóbusz pályaudvar • Indulás: 7:50 –kor Antalszállásra
Útvonal: Antalszállás – Téglaházi tádéfa – Vuncs tető – Erdészeti kövesút –  

Szenttamás puszta – Bőszénfa Kerékkötő csárda
Étkezés: hátizsákból • Túratáv: 11 km• Hazautazás: 12:57 –kor Bőszénfáról
Érkezés: 13:25 –kor Kaposvárra • Utazási költség: 835 Ft teljesárú buszjegy

Túravezető: Sármezei Ferenc 70-230-5752

AdVENT POZSONybAN 
Időpont:  2014. december 14. vasárnap

Indulás:  december 14-én  04:45 órakor a vasútállomásról • 05:00 órakor a Köjáltól
Érkezés: Hazaindulás 20:00 órakor, érkezés Kaposvárra kb. 01:00 órakor

Útvonal: Kaposvár - Keszthely - Pozsony - Keszthely - Kaposvár
 Program: - Keszthely-Tesco - pihenő,

- 11:00 Pozsonyi vár megtekintése magyar idegenvezetővel,
- 13:00-17:00 Pozsonyi városnézés magyar idegenvezetővel:

- 17:00-19:00 szabadprogram,  - 19:00-20:00 a pozsonyi UFO meglátogatása 
- 20:00 órakor hazaindulás.

Jelentkezés:  2014. december 10-ig az egyesületi irodában szerdai napokon,  
a buszköltség 5.000 Ft, illetve 6.000 Ft befizetésével  

vagy a 70/203-5752-es telefonon Sármezei Ferencnél.

Reklám,  
    pont neked!
www.kaposvarireklam.hu

IdőszakI InformácIós kIadvány 
alapító kiadó: nyíri imre e.v.  kaposvár, töröcskei u. 15/a,  

asz: 64629588-2-34, nytsz: 10911113 
szerkesztő: nyíriné Molnár Beáta 

Megjelenik: Kaposvár, Kaposfüred, Toponár, Töröcske, sántos, 
szentbalázs, taszár, Baté, nagyberki, kaposújlak, kaposmérő, 

Bárdudvarnok, kiskorpád, kaposfő, somogysárd, Hetes,  
juta, Kaposszerdahely, Várda, Mernye, zimány, Magyaratád, 

ráksi, igal területén 30.000 példányban.
szerkesztőség: kaposvár, petőfi tér 4. 1. em. 

Hirdetésfelvétel: 30/908-19-20 
e-mail: nyiri.bea@t-online.hu 

nyilvántartási szám: 2.9./935-1/2006. 
az újságban megjelent hirdetések tartalmának valódiságát a kiadó nem 

vizsgálja, ezekért sem anyagilag, sem tartalmilag felelősséget nem vállal.

k a p o s v á r i

42,4 Ft/db-tól

pl: 1,5 m magas 25 fm/tek 
horganyzott 

500 Ft/fm (csak tekercsben)

kerítésFonat 
többféle méretben 

Ursa  
DF 39

kaposvár, Jutai u. 28. • tel: 82/320-949  cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
az ajánlat 2014.11.07-től a készlet erejéig érvényes, az ár az ÁFÁ-t tartalmazza. a nyomdai hibákért  felelősséget nem vállalunk.  a képek illusztrációk.

építŐanyag 
kereskeDés

térkövek 
többféle színben, formában

1650 Ft/db

526 Ft/m2

kerítésoszlop

gipszkarton 
1250 x 2500 x 12,5 mm tbl

Fabrikett  
10 kg/csom

620 Ft/csomag

Villa-Curpad Lakodalmasház Kiskorpád 
Már MegKezdtüK a 2015-ös LaKodaLMi 

idôpontoK értéKesítését.
2015-ben, megédesítjük lakodalmát:  

ingyenes csokiszökôkút!
ingyenes menyasszonyi kocsi 

ingyenes appartman az ijfú párnak
- ingyenes helyszíni esketés - ingyenes terembérlet  

- ingyenes csárdajárat - ingyenes székszoknya  
- ingyenes alapdekoráció 

sátras LaKodaLMaK, 400 Fôig, aKár KiteLepüLésseL is! 
exkluzív rendezvénysátor bérbeadása

Az idôpontokról érdeklôdjön telefonon.

Kiskorpád, szabadság tér 2. • www.villacurpad.hu 
tel.: +36-70/323-6900 • info@villacurpad.hu

részletek  nemsokára a www.villacurpad.hu-ntel.: 06-70/323-6900

3 fogásos disznótoros lakoma, korlátlan  csapolt sör  fogyasztással, élô  zenével, buli hajnalig!tel.: 06-70/323-6900

december 31.
sziLVeszteri 
Mega party!

december 6-án
MiKuLás-disznótoros 
party a ViLLa Curpad  

Csárdában

TOTYA  
kAzánOk 
98.000  
Ft-tól!

3 év gyári  
garanciával!

LAprAdiáTOrOk

Akár 50%  
kedvezménnYeL!

komplett  
fűtésrendszerek  

nyomott árakon akár 
kamatmentes hItelre,  
kedvező szállítással

www.kazandepo.hu
Tel.: 74/570-064 
0620/947-5970 

Akció: 11.01-11.30-ig

info@intimtornakaposvar.hu

+36-20/4304201
www.intimtornakaposvar.hu

nŐi  
tanFolyam  
kaposváron: 

2014.  
november  
22. és 29.

nŐi egészségvéDelem
Tanfolyam Kaposváron 2014. november 15-én 2-6-ig

www.avivamodszer.hu • Info: 06 20 430 4201

Utólagos  
falszigetelés

EgyszErű némEt  
falfűrészElésEs tEchnológiával
vizes, dohos, salétromos családi házak,  

középületek utólagos vízszigetelése
Rafaisz Kft.

+36-30/476-7283, +36-75/333-744
Pusztahencse, Pozsonyi u. 88.

Somogyi Esküvô VI.  
Somogy esküvô kiállítása a  

megszokott helyen és idôpontban

2015. január 17-18,  
Kaposvár, Hotel Dorottya

Várjuk régi és új kiállítóink jelentkezését, a standok már foglalhatók.

További információk: kristalyeskuvo@gmail.com • 06-30/ 908-1920 

BÁDOGOS SZAKÜZLET
Az Ön Csatornázási 

 gondjainak megoldója

Újdonság! Lemezfedés, gépi lemez profilozás!
Ereszcsatorna rendszerek horganyzott acéllemez,  
horgany, lindab, színes alu - (széles színválaszték) 

Hófogók, Tetôkiegészítôk, Tetôcsúcsdíszek,  
Segédanyagok, Szerszámok, Tábla-és tekercslemezek

Bádogos kivitelezési munkák, Kaposváron és  
környékén: Péter András 0620/423-0194

 Kaposvár Pécsi u 9. (delta udvar)

Tel./fax: 82/321-565;  
Mobil: 20/416-0843

Nyitva tartás: H-P: 7-16; Szo: 7-12

a Kiss ViLLa-Curpad éttereM
Kaposvár, rákóczi tér. 3. (A Borostyán Hotel alatt a színházzal szemben) 

www.villacurpad.hu •információ: +36-70/323-6900
péntekenként élôzenével, megújult étlappal, várjuk kedves Vendégeinket!

aKCió! Minden FôéteL MeLLé egy Korsó 
ViLágos CsapoLt sörre a VendégünK!

szeretettel várjuk éttermünkben!

az akció 2014. november 7-tôl december 31-ig tart.

Minden péntek-szombat-

vasárnap friss halászlé!
Újdonság: Hétköznapokon 

délben 2 féle napi menü- 

ajánlattal várjuk önt!
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AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:
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M
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Ü
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Az akció időtartama: 2014. november 1-től 2015 január 31-ig érvényes. Az ajánlat nem tartal-
mazza az esetlegesen szükséges szemvizsgálat és szemüvegkészítés díját. További részletek 
az üzletben!
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www.opticnet.hu

FAMÍLIA OPTIKA (Somogy üzletsor)
Kaposvár, Rippl-Rónai J. tér 2. • Telefon.: 06-82-423-088
Vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján. rendel:  Dr. leposa márta • Dr. magyar mária • Dr. rehák ágnes
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Legyen bármilyen ünnep vagy alkalom, az Origo Férfidivat segít Önnek! 

szövet és vászon zakók  
érkeztek széles választékban!
öltönyök minden alkalomra,  
ingek és kiegészítők!
télikabátok érkeztek!
Kaposvár, Irányi D. u. 12. • Tel.: 06-70/311-9286  

DiGi mini csomag 
20 program  

1.400 Ft
Digi csomag 
65 program  

2.700Ft
Digi+ 70 program 3.000 Ft

A z  A j á N l A T  v I S S z A v o N á S I g  é r v é N y e S !

ViDeo MolNÁR 
SZeRVíZ ÉS keReSkeDÉS
7400 Kaposvár, Irányi D. u. 2.

(Somogy Áruház alatt.)
Tel.: 82/421-193; 30/937-4606

videom@vivamail.hu

alacsony szerelési költséggel,
leHeTőSÉG külöN DíjSZaBÁSSal, 

akÁR 3 TV kÉSZülÉkRe iS.

elÉRHeTő HD MiNőSÉGBeN iS!
Szórakoztató elektronikai termékek 
forgalmazása garanciális és fizetős 

javítása. Panasonic, iTT márkaszervíz.
kaPoSVÁR ÉS ViDÉke HiVaTaloS 
FoRGalMaZója ÉS SZeRelője.

MinDig TV! forgalmazása,  
szerelése.

könyvelés, tanácsadás. 
egyéni vállakozó, őstermelő, 

gazdasági táRsaság,  
civil szeRvezetek RészéRe.  

tel.: 20/250-7545 • 20/351-9207 németh géza ev.

pizzéria

Giulio Pizzéria a Turul Étterem és Panzió mellett
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 9. Tel.: 82/ 417-014 • 82/ 510-747
Email: info@turuletterem.hu • Web: www.turuletterem.hu

November 11-16-ig 

MÁRTON NAPI 

LIBASÁGOK  
A TURULBAN! 

Többféle 

ínycsiklandó liba 

ételkülönlegesség 

közül választhatnak 

kedves Vendégeink, 

melyhez hozzá illő 

borokat kínálunk!

November 1- december 31-ig PIZZA AKCIÓ!750 Ft  MINdeN 
PIZZÁNK!  /kivéve a Giulio, a Kívánság és a Tenger gyümölcsei pizza/

Ingyenes Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtunk Megváltozott Munkaképességű Ügyfelek Részére
Szakképzett munkatárSaink Segítenek Önnek a munkáltatóval való  

találkozáSban, teSztíráSban, valamint a munkára való felkéSzüléSben.
Irodáink:  7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. I/7. • Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 8.00-12.00  

8700 Marcali, Rákóczi u. 7. • Ügyfélfogadás: hétfő, kedd 8.30-13.00 
7500 Nagyatád, Hunyadi u. 8/a. (lila 10 emeletes társasház) • Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 9.00-14.00 
8719 Böhönye, Fő u. 47. (művelődési ház) minden hónap első szerdája • Ügyfélfogadás: szerda 9.00-13.00

Programunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közreműködésével valósítjuk meg.

Szövetség a Polgárokért Alapítvány • 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.
Tel., fax.: 82/511-703, 82/424-955 • E-mail: soma@t-online.hu • honlap: www.szovetsegapolgarokert.hu

Kapos Üveg 2010 Kft. Üvegező Műhely,  Kaposvár, Damjanich u. 1. Tel.: 82/413-379, 30/351-5454,  
NYITVATARTÁS: H-P: 8-12; 13-17  Szombaton is nyitva tartunk 9-12-ig

INgYeNeS  
ÜVegezéS 
biztosítással 
rendelkező 

ügyfeleink részére

Képkeretezést vállalunk!

SzuPeR AjÁNDéK A gobelIN      ÜVegező MűHelY
Puppets hímzőfonalak 80 Ft/db áron.

Válassza ki, hímezze ki és hozza vissza! 
A nálunk vásárolt gobelinképeket  
20% kedvezménnyel keretezzük!

Üzletünkben több mint 500-féle  
képkeret közül választhat.

Újdonság! Reprodukciók és lenyomatok kaphatók

Kaposvár, Raktár u. 25. (Füredi út körforgalomnál) • Telefon: 82/416-119 • www.kaposepker.hu 
bANKKÁRTyÁS FiZETéSi LEHETőSég!  Áraink forintban értendőek és az Áfa-t tartalmazzák! Az esetleges nyomdahibákért és szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A feltüntetett képek illusztrációk. Az árak a házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk. További részelek az üzletben.

KapoS-épKer
építôanyag KereSKedéS-FuvarozáS

hungaroCell hôSzigetelô  
éS Creaton tetôCSerép egéSz évben FolyamatoS aKCióban, raKtárKéSzletrôl!

akácfa, ill. vegyesfa 
(tavalyi, száraz)  

(tölgy, bükk, gyertyán)  
aprítva, kályhakészen! 

még tavalyi árakon! vegye meg már most!

kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is! 
kaposváron belül, 6m3 esetén ingyenes 

 tel.: 30/735-7695

tûzifa

olcsó
Darabolt nyár szélDeszka  

kályhakészen kapható!

akció!

az akció 2014. 11.07-tôl visszavonásig tart.

 újPiac TÉR 4. 
(a távolsági buszpálya- 

udvarnál, volt CBA helyén)
Nyitvatartás: 

Hétfő-Péntek 830-1730 
Szombat 830-1300

 Üzlet telefonszáma:  
06-20/244-7337

Használt  
bútorok, 

ágyak,  
székek nagy  
választékban 

kaphatók!
Az ajánlat 2014. november 7-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

kaPoSVÁR 
München étkező  

6+1 részes
Attila sarok étkező 

158x118 cm

éjjeli 
szekrény 
39,5x35x 

33 cm
Bogi 3 előszoba  

110 cm

33.900 Ft6.900 Ft

139.900 Ft 41.900 Ft

104.900 Ftviktória szekrénysor 320 cm

Disco kanapé szivacsos 
fekvő felület:  
140x190 cm

49.900 Ft

rónai attila ötvösüzlet
Kaposvár, Honvéd u 21. • tel: 82/526-022  

web: ronaiekszer.e-aruhaz.com  •  ronaiotvosuzlet21@gmail.com
Az akció ideje alatt szombaton is nyitva tartunk! 2014. november 10-22-ig

karácsonyi  
ElőzEtEs!
minden arany, ezüst  
és swarovski ékszer  

20% 
kedvezménnyel  

Vásárlásnál ajándék  

tisztítási és  
jaVítási bón!

kapható!



Hobbikertészek boltja
kaposvár, Árpád u. 21. • Nyitva: H-P.: 8-17 • szo.: 8-12

legyeN okos,  
takarékoskodjoN!

Megújult üzletünk az ÁrpÁd utca (4 sÁvos, 61-es út) és a virÁg utca keresztezôdésénél talÁlható!
vÁrjuk szeretettel! infovonal: 06/20/954-2739

ÔszVégi 
akCiÓk!

Megduplázott  

eladótér, 

kibôvített 

választékkal!

Ôszi-téli mûtrágya (NPKO:10:25) 50 kg ....7990 Ft  (1kg /1598 Ft) aMíg a készlet tart!
szarvasmarhatrágya 10 l ...........................400 Ft  (1 l /40 Ft)

Pe-Po alágyújtós 300 g ...............................  330 Ft  (1 g /1,1 Ft)  boMba Ár!
Fabrikett (bükk-tölgy) 15 kg ............................950 Ft  (1 kg / 63,3 Ft)  akCiÓs Ár!
Pálinkás üveg 0,5 l ........................................125 Ft  szuPer Ár!
biotoll pép (rágcsálóirtó) 0,5 kg .....................950 Ft  (1 g / 1,9 Ft)

Üvegballon 5 l.............................................. 1590 Ft  (54 l / 8990 Ft) aMíg a készlet tart!
gyepmûtrágya (téli) ...............................már 990 Ft-tól

lombseprûk, seprûk, hólapátok  ....már 700 Ft-tól

sportfûmag 25 kg .....................................19.900 Ft (1 kg/ 800 Ft) aMíg a készlet tart!
Holland virághagymák .......................már 220 Ft-tól

Új!
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bAKoNY bÚToR KAPoSVÁR, Roboz I. u. 27. 
www.bAKoNYbuToR.Hu

Tel.: 82/312-356 
Nyitva: H–P: 9–17.30, Szo: 9–12-ig
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FolYAMAToSAN FRISS AKcIóS TeRMéKeKKel VÁRjuK KeDVeS  
VÁSÁRlóINKAT! ceTeleM bANK HITelKÁRTYÁT elFogADuNK!

SzuPeR ÁRAK, FANTASzTIKuS őSzI KíNÁlAT!

Mistrál kanapé + 2 db gréta fotel 
179.850 Ft helyett -10%  161.865 Ft   (12 hó x 16.186 Ft)

Pizza kanapé, epedás 
88.200 Ft helyett -10%   

79.380 Ft   (12 hó x 7938 Ft)egyedi bútorok-felmérése, gyártása,  
tervezése, szerelése 2 hetes határidővel 

Fanni franciaágy , 180-as, epedás  
107.900 Ft  helyett:  93.400 Ft   (12 hó x 9340 Ft)

Hercegnős fotelágy  
33.900 Ft helyett: -10%  

30.510 Ft   
(12 hó x 3051 Ft)

KUTYAPANZIÓ - KÉPZÉS - SPORT - FELSZERELÉSEK

Schwendtnerné Pál 
Krisztina 

Tel.: +36-30/754-5884
Skrek Roland 

képzés:  
Tel.: +36-70/934-3230

7400 Kaposvár,  
Füredi úti körforgalom,  

4.sz. kijárat
tacdog33@gmail.com

KUTYAPANZIÓ
- Kis és nagytestű kutyák részére
- bekerített kutyafuttató, agility pálya

Csak nálunk: Elhelyezés komfortos  
lakóhelyiségekben, ill. beltéri kennelekben

KÉPZÉS
- Egyéni és kiscsoportos oktatás
-  Szocializáció, félős ill. agresszív kutyák  
viselkedésproblémáinak megoldása

- Felkészítés munkavizsgára
- Bentlakásos képzés

Csak nálunk: Szolgálati jellegű  
nyomkövető kutya képzés

SPORT
- Akadálypálya
- Canicross

Csak nálunk: Műfüves, részben  
fedett tréningpálya

FELSZERELÉSEK
- Pórázok, nyakörvek,hámok, szájkosarak
- Játékok, motiváló eszközök
- kiképző felszerelések
- professzionális sport-és kutyás ruházat

Csak nálunk: Minden felszerelés  
általunk tesztelt és kipróbált
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SZUPER MINÔSÉGÛ  
VALÓDI BÔR GYERMEkCIPÔk  

kEDVEZÔ ÁRON!
Folyamatos akciós kínálat!

telefon: 06-30/568-8576
nyitva: h-P: 9:00-17:00-ig, szo: 9:00-12:00-ig

2014.11.07-től 
visszavonásig.

Lányka cipô 

6320 Ft 

5990 Ft!

Fiú bakancs 

6990 Ft 

4990 Ft!

Gyermek-

papucsok, 

tornacipôk, 

edzôcipôk

kiváló  

minôségû  

használt  

gyermekruhák, 

télikabátok 

ÉLEZÉS 
szakszerû 
és gyors!

Kaposvár, Honvéd u. 12
Tel.: 82/494-124, 06-30/853-6920
Nyitva: H-P: 8:00-12:00 és 13:00-17:00, 

Szombat: zárva

HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK:
kések, ollók, húsdaráló kések

kerti szerszámok
fûnyíró kések
körfûrészek

láncfûrészek...

SPECIÁLIS ESZKÖZÖK:
vadászkések, -tõrök

henteskések
fafaragó eszközök

asztalos szerszámok
fodrász ollók, stb...

Dubr harDware kft. Nyitva h-p: 8-16-ig
tel.: 06-70/626-8488 • www.dubrhardware.com

Megnyílt!
asztalosok és bútorkészítôk boltja 

Kaposváron a Dombovári út 3.  
alatt várjuk kedves vásárlóinkat!

kivetôpáNtok, siNek, görgôk,  
leD világítás, koNyha és garDrób rácsok, 
tolóajtók, alukeret. széles választékbaN!

MoDerN és gyerMekbútor fogaNtyúk  
széles választékával várjuk!

folyaMatosaN  

bővülő 

árukészlet!

Németh Eleonóra
kozmetikus mester sminkes

06-30/2264-005 
Kaposvár, Fô u 8. (bejárat a múzeum u. felôl) 

nemeteleonora@freemail.hu

Fájdalommentes  
arckezelések és  

szőrtelenítések a  
fény (IPL) jegyében! 
Foglaljon időpontot minél 
előbb november 30-ra!
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kaposvár, Vásártéri u. 2. (vásár területén)
Tel: 82/412-890 e-mail: tar.zoltan@vasartericsavar.hu

Nyitva: H-P: 7.30-17.00 • MÁR SZoMBaToN iS 9:00-12:00-ig NyiTVa!

Polikarbonát  
lemezek és kiegészítőik  
lapszabászgépes méretrevágással - raktárról azonnal

a Vásártéri csaVarboltban!

cSAvAr
SzerSzám
cSAPágy
SzAKüzleT

br. 2.990 Ft/m2-tól
Az ajánlat 2014. november 7-től visszavonásig.

Várjuk kedves régi és leendő ügyfeleinket!  
kaposvár, ady Endre u. 12-14. a Vicolo étteremmel szemben  

E-mail: info@premium-ablak.hu   
az akció 2014. november 7-től november 30-ig, ill az akciós készlet erejéig. 

kaposvár: 20/495-6426, 20/450-4595
Marcali: 30/956-8766

akÁR BRuTTó 520 000 FT  
ÁllaMi TÁMoGaTÁSSal!

a részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!
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(listaárból).

EuróPa PiacVEzEtő ProFilja: 

rEHau “a” katEgóriás  
némEt nyílászárók  
7 éV garanciáVal,  

ingyEn bEéPítéssEl,

50% keDVeZMÉNNyel!

Hörmann garázskapuk és 
kapunyitó automatikák  
folyamatos  
akciós kínálata

lakatosmunkák, és kovácsoltvas  
termékek széles választékban,  
egyedi igények alapján!

kapos-kapu kft.
kaposvár, guba s. u. 12.
www.kaposkapu.hu  
tel.: 82/512-070

sík PalatetÔk boNtÁs  
NélkÜli FelújítÁsa
lapostetôk csapadékvíz elleni 
szigetelése, ereszcsatornák  
komplett kivitelezése
12 év vízzárósági garancia  
ingyenes felmérés  
és árajánlat készítés

bodÓ gÁbor  
www.palatetok.hu
+36 30 22 77 082

www.facebook.com/
palatetok

Kaposvár, Teleki u. 20. • Tel.: 06-70/601-1522 • Nyitva: h-p: 9-17-ig, Szo: 9-12-ig

ÖLTÖNyÖK, ZAKóK,  
NAdRÁgOK, KiEgéSZíTőK

FérFi gyapjú  
télikabátok  

kaphatók!
Merci-Igen-Köszönjük, hogy minket választ!


