Tetőfelújítás
cserepeslemezzel!

1995

Kapos-épker

Kapos-Épk
kapo

svár

er

20 év

tetőcserép
és Hungarocell
egész évben
folyamatos
akcióban
raktárkészletről!

Táblaméret:
2500 mm x
1250 mm
OSB 6 mm
OSB 8 mm
OSB 10 mm
OSB 12 mm
OSB 15 mm
OSB 18 mm
OSB 22 mm

2.850 Ft/tábla
3.050 Ft/tábla
3.550 Ft/tábla
4.150 Ft/tábla
5.250 Ft/tábla
6.350 Ft/tábla
7.440 Ft/tábla

ÚJDONSÁG!
VEGA CSEREPESLEMEZ
0,45-0,5-ös lemezvastagság
barna és pirosas barna színben

1.850 Ft/m

2

4,5 kg/nm
2015.03.20-tól visszavonásig, az ár bruttó ár.

100x60cm

NYITVA TARTÁS

Kaposvár, Raktár u. 25. (Füredi út körforgalomnál) • Telefon: 82/416-119
www.kaposepker.hu • Bankkártyás fizetési lehetőség!

TEL.: 82/526-260

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. Akció időtartama 2015 március 20. - 2015 április 10-ig.

Erdőmester Facentrum

(zöld épületben az Agip benzinkút előtt)
Nyitva: 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

k a p o s v á r i
bevezető áron

15%

2015. március 20.

kedvezmény
az eramosa
és a caravaggio
termékcsaládokra!

x. évfolyam 5. szám IdÕszaki Információs kiadvány
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Kaposvár, Kanizsai út 56.
Tel.: 82/511-516. Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 9-12 óráig.
Az akció 2015. március 20-28-ig

Szenzációs

Akció! Júlia Divat
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MÉNYES
KEDVEZ
ÜZET
KUPONF

: 6.350 Ft

üzet ára

A kuponf
Sorszám:

A J Á N L A T A

Minden kuponfüzetet
vásárolt
kedves vásárlónk

50% 50%
részt vesz egy
50% 50% nyereményjátékban,
melynek fődíja egy
50% 50%
álomhétvége
50% 50%
50% 50% Horvátországban!
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Információ
és kuponfüzet
igénylés:

corner
gastro

r e s T
a u r a
n T

Megújult tavaszi árukészlettel
fiatalos, udvarias kiszolgálással várjuk kedves Vásárlóinkat!
Örömanyáknak és vendégeknek alkalmi és
koktélruhák, elegáns felsők, szoknyák, nadrágok
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Elegáns DÁVID
öltönyök

Ne hagyja ki ezt az ajánlatot és
igényelje meg a 10 db
50%-os kupont tartalmazó
füzetet csak 6350 Ft-ért.

corner

info@corneretterem.hu
vagy a 82/526-326-os
telefonszámon.

gastro

T h e

r e s t a u r a n t

Az akció 2015.03.16-09.30-ig tart.

Matucza Gránit
kripták, urnasírok

Síremlékek,


Termékeinket minőségi
alapanyagokból készítjük
megrendelőink részére.

 Gránit, márvány,
mészkő és
 fényezett műkő Legjobb minőséget,
legjobb áron!
termékek

Kaposvár, Teleki u. 11. Nyitva: H-P: 9-17.30-ig, Szo: 9-12.30-ig
Tel.: 06/30/209-5120

Farm SHOP Állateledel bolt

Tavaszindító akció
a Kapos-Kapunál!
Szekcionált és billenő garázskapuk
különböző méretekben és színekben,
valamint kapunyitó automatikák

kedvezményes
ÁRAKON KAPHATÓK!

Jöjjön be hozzánk, érdemes!

Takarmányok széles választékban
a csirke indítótól a befejezőig!
Kutya-macska száraz és konzerv
eledelek, kedvező árak!

Kaposvár, Dombóvári út 3., Tel: 06-20/241-8528 allateledelkaposvar@gmail.com
Nyitva: H-P-ig: 8:30-17:30, Szo: 8:00-12:00-ig

Nálunk akciós árak
nélkül is rendkívül
kedvező áron
választhat

Akció: 2015 március 6 -tól a készlet erejéig.

r
corganstero

Kapos-kapu Kft.

Kaposvár, Guba S. u. 12.
Nyitva: h
 -CS-ig: 8:00-16:30
P: 8:00-16:00-ig
www.kaposkapu.hu

Tel.: 82/512-070

HATALMAS LEÁRAZÁSOK, SZUPER AKCIÓK!
TO-390 szekrénysor LED világítással

FRI-120 gardrób

MDF frontos elemes konyha
vastag munkalappal, mosogatóval, lábon álló

E-200 konyha munkalappal, mosogatóval, lábon
álló

aranyékszert!
Törtarany beszámítás
emelt áron!

123 800 Ft

Ft
79 900

74 900 Ft

Csak:
Ft
139 900
134 900 Ft

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

w w w. m a t u c z a g r a n i t . h u
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 219., Mobil: 30/901-4372, 30/678-5252, 82/713-585

Belvárosi
Ékszerüzlet

Kaposvár, Fõ u. 7. (Európa park)
Tel.: 82/320-573
Akció ideje: 2015. március 20- április 4 -ig,

Ft
119 900
99 900 Ft

45 800 Ft

VIVA extra rugós
franciaágy

Ft
79 900

72 900 Ft

HORIZONT BÚTOR

Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

LAGUNA „U” sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

168 000 Ft

SOFT extra rugós sarok
• nyitható • ágyneműtartós

Ft
159 900
139 900 Ft

Kaposvár, Rákóczi tér 9–11. Tel.: 82/414-476 Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!
Nyitva: H–P: 9–17.30, SZO: 8–12, V: Zárva
CETELEM hitelkárDombóvár, Kórház u. 7. Tel.: 74/460-023 A garantált minõség! tyát elfogadunk!
Nyitva: H–P: 9–17.30 SZO: 8–12. V: Zárva
Áraink 2015. III. 1–31-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek. A képek illusztráció jellegûek. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

www.horizontbutor.com

P a l a tet ő k
BODÓ GÁBOR
Bontás nélküli felújítása színes, mintás,
bitumenes lemezzel, 12 év garancia.
Lapostető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

tûzifa

www.facebook.com/palatetok

06-30/2277-082

Törzsök Temetkezés

Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatások teljeskörű ügyintézéssel!

• Hamvasztás: 85.000 Ft • Koporsós temetés: 145.000 Ft
• Hamvasztásos temetés: 135.000 Ft
Elérhetőség: • Kaposvár, Dombóvári u. 1. • Nagybajom, Fő u. 85.
• Böhönye, Fő u. 12. • Kéthely, Arany J. u. 2.

Ügyelet: éjjel-nappal. Tel: 06/82/410-500
• 06/30/636-7003 • 06/30/256-5444

OVIVÁRÓ TAVASZI JÁTSZÓHÁZ
LEENDŐ ÓVODÁSOKNAK,
a szent margit katolikus óvodában
Ideje: 2015. március 27. péntek, 16.00 – 18.00 óráig

akácfa, ill. vegyesfa

„Várjuk együtt a tavaszt” egy vidám, közösen, játékkal eltöltött
délutánon, melyre szeretettel meghívjuk a leendőóvodásokat és
szüleiket, ahol megismerkedhetnek óvodánkkal, az óvó nénikkel!

(tölgy, bükk, gyertyán)
aprítva, kályhakészen!
még tavalyi árakon! Vegye meg már most!
Keményfa
fûrészpor
kapható!

www.palatetok.hu

MEGHÍVÓ

Olcsó

Darabolt n
yár szélde
szka
kályhakész
en kapható
!
Az akció 2015. 03.20-tól visszavonásig tart.
Kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is!

Helye: Szent Margit Katolikus Óvoda
Kaposvár, Búzavirág u. 10. +36-30-474-30-85
www.szentmargit-ovoda.hu

Könyvelés, tanácsadás.
egyéni vállakozó, őstermelő,
gazdasági társaság,
civil szervezetek részére.

Tel.: 30/735-7695

Tel.: 20/250-7545 • 20/351-9207 Németh Géza ev.

Hőszigetelő-rendszer akció!
Még tavalyi árakon!
nemes vakolattal

PIZZA
AKCIÓ!

- 5 cm-es rendszer
- 7 cm-es rendszer
- 10 cm-es rendszer

1499 Ft/m2-től
1599 Ft/m2-től
1999 Ft/m2-től

ingyenes kiszállítás és állványzat biztosítása!

Tel.: 74/675-530

Akció: 2015.03.20-04.10-ig

780 Ft/db-tól!
2015. január 23-március 31-ig!

Rendelésfelvétel:
82/417-014 • 82/510-747
A kiszállítás Kaposváron
belül ingyenes!

Akcióink megtalálhatóak:
Turul Étterem és Panzió

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

Szigetvári Takarék: fejlesztések, fióknyitás
Százmilliárdos garanciarendszer áll a takarék mögött
Dr. Kiss Endre, a Szigetvári
Takarék Igazgatóságának
elnökét kérdeztük a jelenlegi pénzpiaci helyzetről,
mint több évtizedes szakmai múlttal rendelkező
pénzügyi szakembert.

Az utóbbi hetekben több pénzpiaci szereplő – bank és brókercég – került nehéz helyzetbe.
Mit gondol erről a kialakult
pénzpiaci szituációról?
Az elmúlt hetekben egy brókercég és a hozzájuk kapcsolódó
bankcsoport működési engedélyét
vonta vissza a Magyar Nemzeti
Bank, illetve a legutóbbi hírek szerint egy további kisebb brókercég
problémája került felszínre, továbbá egy kötvénykibocsátó intézet
kezdeményezett csőd eljárást maga
ellen.
Ezek a hírek valóban alkalmasak
arra, hogy az ügyfelek bizalmát a
teljes pénzügyi szektorral szemben
megingassák. Fontosnak tartom ki-

emelni, hogy bár az ügyfelek nagy
számát érinti, mégis csupán néhány pénzpiaci szereplővel történő, egyedi eseményről van szó.
Lehetnek-e bármilyen hatással az eddigi események a kisebb
pénzintézetekre?
Fontos figyelembe venni, hogy
az egyes pénzpiaci szereplők milyen csoport, közösség tagjai,
ahogy egy kereskedelmi bank az
anyabankjától bármikor forráshoz
juthat, úgy már a Takarékszövetkezetek sem egyedülálló intézményként, hanem egy kereskedelmi bankhoz mérhető csoport
tagjaként vannak jelen a piacon.
Az Integrációs Törvény által
megszabott keretek között, a takarékok egymás kötelezettségeiért
kölcsönösen felelősséget vállalva
garanciaközösségbe tömörültek
annak érdekében, hogy a korábbinál lényegesen nagyobb biztonságot tudjanak nyújtani ügyfeleiknek. Ez az új rendszer 2014.
december 10-én épült ki végső
formájában, a közösségben ös�szesen több mint száz – alapos
átvilágításon átesett - szövetkezeti
hitelintézet, a Takarékbank Zrt. és
a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete vállalt garanciát (felelősséget) egymásért. Az
Integrációs szervezet ebben a közösségben a Magyar Államot képviseli, amely 150 milliárd forintnyi
tőkével is erősítette az integrációt.
A Szigetvári Takarékszövetkezet
elsők között felvett tagja ennek az
integrációnak, amely nem csupán
a betétek biztonságát, de a szükség
esetén a likviditás folyamatosságát
is biztosítja minden tagintézmény
számára.

Ennek köszönhető tehát, hogy új
munkaerőt keresnek?
A hazai bankszektorban jelenleg
kivonulásokról, fiókbezárásokról
értesülünk. A Szigetvári Takarék
ebben a piaci lehetőséget látja, és
ezt kihasználva folyamatosan új
munkaerőt keres. Jelenleg is 8 pozícióra zajlik a munkatársak kiválasztása nálunk.
Alapvető célunk a bővülés, valamint az ügyfélkörünk magas színvonalú kiszolgálása, amelynek elengedhetetlen feltétele többek között
a képzett munkaerő, és létszámunk
bővülési elképzeléseinkhez igazított
növelése.
Beszéltünk a DRB csoport ügyfeleinek kártalanításáról, arról
tudna pár szót mondani, hogy hogyan fog megvalósulni az ügyfelek
kifizetése?
A takarékszövetkezetektől és
más pénzintézetektől függetlenül a
kártalanítást az Országos Betétbiztosítási Alap irányítja és biztosítja

az ehhez szükséges összegeket. A
kártalanítás – összeghatártól függően - a Magyar Postán, OBA kártyán valamint a takarékszövetkezeti
hálózaton keresztül történik. Minden érintett ügyfél levelet kapott
az OBA-tól, amelyből részletesen
tájékozódhatott arról, hogy pontosan melyik nap és milyen módon,
illetve helyszínen tud hozzájutni
pénzéhez.
Végezetül engedjen meg még egy
kérdést: Mit gondol az új integráción belül a Szigetvári Takarék
jövőjéről?
A Szigetvári Takarék meghatározó
tagja az új, több mint 100 szövetkezetet tömörítő Garanciaközösségnek,
az ország legnagyobb Takarékaként a
legmagasabb színvonalon is kívánjuk
ügyfeleinket kiszolgálni. Három megyében található 28 fiókunkkal méltó
versenytársa vagyunk a térségben a
kereskedelmi bankoknak a lakosság,
a vállalkozások és az önkormányzatok körében is.

A jelenlegi pénzpiaci helyzet Takarék fiókot tervez nyitni. Hol
milyen hatással van a Szigetvári és miért kerül sor a fióknyitásra?
Megbízást kaptunk az Országos
Takarékra, mit érzékel ebből az
Betétbiztosítási Alaptól, hogy a
Önök pénzintézete?
Azt tapasztaljuk, hogy ügyfeleink DRB csoport ügyfeleinek kártalabizalma nem csökkent a jelenlegi nítási folyamatában kifizető helyek
hírek hatására, sőt az elmúlt két hét- legyünk Baranya és Somogy megyében ezres nagyságrendű új ügyfél ben egyaránt. Ez a helyzet magával
bízta pénzügyeit a Szigetvári Taka- hozza, hogy miután Barcson nincs
rékra. A megnövekedett számla- takarékszövetkezeti kifizető hely,
nyitási igényekre meghosszabbított ezért a magasabb színvonalú kiszolnyitva tartással reagálunk, így nyújt- gálás érdekében, Barcson március
va gyors segítséget mind a lakossági közepétől értékesítési pontot nyimind a vállalati ügyfelek számára. tunk, ahol állunk ügyfeleink rendelEbben az időszakban több önkor- kezésére.
Célunk, hogy az értékesítési ponmányzat is Takarékunkat választotta számlavezető bankjaként, ezen tot a lehető legrövidebb időn belül,
túl alapítványi és egyesületi ügyfél- a megfelelő engedélyek beszerzését
követően fiókká alakítsuk át Barkörünk is jelentősen gyarapodott.
A felfüggesztett – nem a takarék- cson.
szövetkezeti
közösségbe
tartozó - pénzintéze tek nél
kialakult helyzet miatt likviditási problémákkal küzdő
Új vállalkozói
Új lakossági
vállalatok száügyfeleink
ügyfeleinknek az első
mára is gyorsímunkanapon belül
számlavezetési díja év
tott hitelbírálaévben a bankártya díja:
Folyószámla hitelkeret***
végéig:
tot biztosítunk,
így nem csak
számlavezetés
terén, hanem a
*Új Ügyfélnek az számít, aki 2015. március 11. napjáig nem rendelkezett lakossági fizetési számlával/bankszámlával/bankszámlacsomaggal a Szigetvári Takaréknál.
hitelezési terüAz akcióban megfogalmazott 0 Ft-os első éves kártyadíj azon Ügyfelekre vonatkozik, akik az akció időtartama alatt megnyitott bankszámlához Maestro bankkártya vagy MasterCard®
leten is tovább
Unembossed PayPass TM bankkártyát igényelnek.
**Új Ügyfélnek az számít, aki 2015. március 11. napjáig nem rendelkezett vállalkozói pénzforgalmi számlával/számlacsomaggal/fizetési számlával a Szigetvári Takaréknál. Az akcióban
fogunk erősödmegfogalmazott 0 Ft-os számlavezetési díj 2015. december 31-ig érvényes, és azon Ügyfelekre vonatkozik, akik az akció időtartama alatt Üzleti Alapszámlát nyitnak.
***A hiánytalanul benyújtott hitelkérelemről a Szigetvári Takarék 2 munkanapon belül döntést hoz amennyiben az Ügyfél fizetési számlájára havonta rendszeres jóváírás érkezik (jellemzően
ni.
munkaviszonyból/életjáradékból/nyugdíjból származó jövedelem), vagy - aki a fizetési számla megnyitásával egyidejűleg igényli a bankszámla hitelt - a munkáltatója által kiállított igazolást
nyújt be arra vonatkozóan, hogy a számlanyitást követő hónaptól kezdve az Ügyfél számlájára rendszeres jövedelemjóváírás fog érkezni. A feltételek teljesülését a tárgyhóra vonatkoztatva
Manapság
az előző hó első napja és utolsó napja közötti időszakban vizsgálja automatikusan rendszerünk. Amennyiben hiánypótlásra van szükség, az utolsó benyújtott dokumentumtól számított 2
munkanapon belül tudunk döntést hozni.
a
fiókbezáAz akció 2015. március 11. napjától visszavonásig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, csak figyelemfelkeltésre szolgál. A kondíciókról, a
szerződéskötési feltételekről, a számlacsomagokhoz és bankkártyákhoz kapcsolódó díjtételekről, a kamatok mértékéről és további információról tájékozódjon bankfiókjainkban, a vonatkozó
rások
jelmindenkor hatályos Hirdetményeinkben, az Általános Szerződési Feltételeinkben és Üzletszabályzatunkban, vagy látogasson el a www.szigetvaritakarek.hu weboldalunkra.
lemzőek, így
meglepő, hogy
www.szigetvaritakarek.hu
a Szigetvári

AKCIÓK

A SZIGETVÁRI TAKARÉKNÁL!
2

0 Ft*

0 Ft**

Tetô Szakértô
kivitelezés-javítás

Ingyen

es:

- felmé
árajánla rés,
- 3D -s lá tkészítés
tvány
- anyagb terv CAD
esze
-és száll rzés
ítás
saját au
tónkkal

- Komplett tetô készítése
- Hôszigetelés
- Gipszkarton szerelés
- Mindennemû bádogosmunka
- Polikarbonát szerelés
- Elôtetôk, filagóriák készítése
- Tetôjavítások
- Palatetôk bontás nélküli
felújítása
- Veszélyes hulladék
elszállítása (pala)

Tel.: 06-30/8757-528

br.

2.990

Ft/m -től
2

Polikarbonát
lemezek és kiegészítőik
lapszabászgépes méretrevágással - raktárról azonnal
a Vásártéri Csavarboltban!
Kaposvár, Vásártéri u. 2. (vásár területén)
Tel: 82/412-890 e-mail: tar.zoltan@vasartericsavar.hu
Nyitva: H-P: 7.30-17.00 • Szombat: 9:00-12:00-ig
Az ajánlat 2015. március 20-től visszavonásig

...szerelvény, ami
a bútorhoz kell...

Vásároljon friss halat
a termelô boltjában!

Körbetámlás 29.900 Ft
gyerekheverő 65x155 cm

Kaposvár

Basel hullám rugós kiemelős
sarokgarnitúra 260x165 cm
fekvő felület: 200x135 cm

Újpiac tér 4.
(a távolsági buszpályaudvarnál, volt CBA helyén)
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek 830-1730
Szombat 830-1300
Üzlet telefonszáma:
06-20/244-7337

Csővázas étkező 6+1

35.900 Ft
Szék

Használt
bútorok,
ágyak,
székek nagy
választékban
kaphatók!

3.490 Ft

Kitty Tv
szekrény

15.900 Ft

„Nílus” elefántos, rugós
franciaágy 160x200 cm

69.900 Ft
Szivacsos heverő
akciós szövettel
90x190cm-es

Az ajánlat 2015. március 20-tól
a készlet erejéig tart.
A nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

TOTYA
kazánok
98.000 Ft-tól!

32.990 Ft

NR Kertészet
Dísznövény és Faiskola

3 év gyári garanciával!

Lapradiátorok akár

HÚSVÉTI HALVÁSÁR!
Busa
450 Ft/kg
Kárász
450 Ft/kg
Amur
750 Ft/kg
Ponty
950 Ft/kg
Harcsa 1600 Ft/kg

156.400 Ft

50 % kedvezménnyel!
Komplett fűtésrendszerek nyomott
árakon akár kamatmentes hitelre,
kedvező szállítással

Tel.: 74/570-064 • 0620/947-5970
www.kazandepo.hu • Akció: 2015.03.10-04.10-ig

Kaposfő, Kossuth út 3/A (A körforgalomtól 350 m-re)
Tel.: 06-30/628-4877 E-mail: info@nrkerteszet.hu
www.nrkerteszet.hu

Tavaszi készülődés!
Egynyári virágok áprilistól!

Szerezze be gyümölcsfáját nálunk!

Március közepétől nagy
választékban kaphatók!

/Növények érkezéséről érdeklődjön kertészetünkben/

Ízelítô halkülönlegességeinkbôl:

Szövetség a Polgárokért Alapítvány • 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.

Szent Péter halfilé

1990 Ft/kg

Tel., fax.: 82/511-703, 82/424-955 • E-mail: soma@t-online.hu honlap: www.szovetsegapolgarokert.hu

Fekete tôkehal filé
Fogas, süllô

2390 Ft/kg
2550 Ft/kg

A teljes áruválasztékunk megtalálható
a www.kodibt.hu honlapon.
NYITVA TARTÁS: Hétfô - péntek.
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30
Szombat: 8:00 - 12:00
Az ajánlat 2015. március 20-tól visszavonásig.

Kaposvár, Füredi u.37.
Tel.: 82/419-921; 30/217-9540

AMSZ-2014 „A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív
munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása” Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás program

• LED világítás, kivetőpántok, görgők
7400 Kaposvár,
• Konyhai- gardrób rácsok- kosarak
Dombóvári u. 3.
• Tolóajtó vasalatok, vízvetők
• Alukeretes ajtók méretre gyártása H-P-ig: 8:00-16:00-ig
Tel.: 06-70/626-8488
• MDF ajtófrontok

INGYENES MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁST NYÚJT MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Szakképzett munkatársaink segítenek Önnek a munkáltatóval való találkozásban, tesztírásban, valamint a munkára való felkészülésben, részvételben.

Irodáink: 7 400 Kaposvár, Petőfi tér 4. I/7. • Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 8.00-12.00
8700 Marcali, Rákóczi u. 2. • Telefonszám: 06/70-967-6969• Ügyfélfogadás: hétfő, kedd: 8.30-13.00
7500 Nagyatád, Hunyadi u. 8/a. • Telefonszám: 06/70-967-6953• Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-14.00
8719 Böhönye, Fő u. 47. • Telefonszám: 06/70-967-6969
Programunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ közreműködésével valósítjuk meg.

MÛanyag nyílászárók áruháza
Kaposvár, Raktár utca 23.
Tel.: 06-70/626-9350 • 06-70/630-6829
www.enablakom.hu • info@enablakom.hu

Csak nálunk!
Szabvány méretű műanyag nyílászárók.

Nagykereskedelmi áron,
magánszemélyeknek is!

Csak márciusban!

(Nem 5 ! Nem 6 légkamrás ! Nem újrahasznosított !)

7 légkamrás "A"kategóriás.
Kiváló építési termék díjas. Magyar termék!
Bukó-nyíló ablakok
42,5 x 58 cm  9.900 Ft
55 x 55 cm 
9.900 Ft
58 x 58 cm 
9.900 Ft
88 x 58 cm  16.900 Ft
88 x 88 cm  19.540 Ft
88 x 118 cm  23.100 Ft
98 x 98 cm  23.000 Ft
118 x 58 cm  20.200 Ft
118 x 118 cm  27.300 Ft
118 x 148 cm  29.900 Ft
bukó ablakok
88 x 58 cm  14.900 Ft
118 x 58 cm 17.900 Ft
És még sok méret!

Kétszárnyas ablakok
bukó-nyíló +
bukó-nyíló
118 x 148 cm  44.000 Ft
148 x 118 cm  42.700 Ft
148 x 148 cm  47.600 Ft
164 x 130 cm  46.800 Ft
188 x 140 cm  52.560 Ft
178 x 148 cm 52.630 Ft

bukó-nyíló erkélyajtók
88 x 208 cm  32.400 Ft
88 x 238 cm 35.450 Ft
kétszárnyas erkélyajtó
148 x 208 cm 60.300 Ft

Miért érné be kevesebbel
ha nem kerül többe?
Az egyedi méretre gyártott
7 légkamrás ablakok

30+10% extra kedvezménnyel
7 légkamrás bejárati ajtóinkat felár nélkül, ROTO gombafejes zárral és
pánikfunkciós zárbetéttel kínáljuk. A díszpanelek acélmerevítése

Cégünknél a felmérés és
az árajánlat készítés ingyenes.
Szabvány ablakokból 5-600 db van
raktáron. Ha valamelyik méret
ideiglenesen elfogyna, március
végéig a megadott árakon
megrendelheti, későbbi átvétellel is!
A házhozszállítást önköltségi áron végezzük.
Építtesse be ablakait velünk és
5 év garanciát adunk.
A beépítéshez professzionális
SOUDAL termékeket használunk.

SOUDAL professionális
kézi hab kupon!

1800 Ft

1490 Ft
vásárlónként 5 db!

Minden ami a beépítéshez kell

1 helyen,

beépítő csavarok,
szegőlécek speciális szilikonok,

Redőny, szúnyogháló
Árnyékolástechnika.

0 Ft

Műanyag párkány
kupon!

20%

kedvezmény!

uv stabil külső és belső párkány
(fehér színben)

Ablak kilincs kupon!
Résszellőztetős
ablakokhoz is

199 Ft
vásárlónként 10 db!

Az akciók 2015. 03.06-tól 04.18-ig kizárólag a következő megyékre érvényesek, Baranya, Somogy, Tolna, Veszprém, Pest. A kedvezmények minden viszonteladó partnerünknél elérhetőek a kivágott kuponokkal!
Impresszum: 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, Kaposújlak, Kaposmérő, Kutas, Böhönye, Kadarkút, Marcali (családi házak), Osztopán, Somogyjád, Somogyvámos, Somogyvárterületén 30.000 példányban. Szerkesztőség: Kaposvár, Petőfi tér 4. 1. em. Hirdetésfelvétel: 30/908-19-20 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.

Jogosítvány gyorsan,
kedvező áron,
eredményesen!

Április 10-én
hétvégi
Április 27-én
Esti
tanfolyam indul!
Újdonság: Elméleti
E-learning képzéssel!
www.citromsuli.hu
Kaposvár, Petőfi tér 4.

a buszpályaudvarnál.
Tel: 82/511-000

április 10-ig

Állatpatika
és Állateledel

Galambászati Szaküzlet

Közvetlenül, belga importból származó
termékek nagykereskedelmi áron kiMérve is!
OKÉ Duo
Lamb and rice 15 kg (bárány és rizs, JOVATI)
Crok 15 kg Van Tilburg (JOVATI)
Croc HE 15 kg Van Tilburg (JOVATI)
Kanarie Extra 25 kg (extra kanári magkev., JOVATI)
Exoten Extra 25 kg (extra exota magkev., JOVATI)
Parkiet Extra 25 kg (extra papagáj magkev., JOVATI)
Parakeet Extra 25 kg (nagy papagáj magkev., JOVATI)

250 Ft/kg
520 Ft/kg
445 Ft/kg
505 Ft/kg
600 Ft/kg
520 Ft/kg
500 Ft/kg
600 Ft/kg
Az ajánlat
2015.03.20-tól a
készlet erejéig.

Haszonállat gyógyszerek kedvező áron kaphatók!
Kaposvár, Nagyszeben u. 2. Tel: +36-30/328-3400
Nyitva: K-P 9-17, Szo 9-13. • www.notaris.hu
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Budapest bank

egyes matracok

Modern
szekrénysorok és
gardóbszekrények
nagy választékban
Raktárról azonnal!

2 m-es konyhabútor
munkalappal, mosogatótálcával

A tavaszi felújítás kellékei
nagy választékban!
Kertépítő és zúzott kövek
a kert szépítéséhez!

Literes
is
kiszerelésben

Műanyag
mez
hullámle
3 féle színben:
zöld, sárga,
átlátszó
(1,5 m; 1,75 m;
2 m-es
magasságban)
Igény szerint
méretre vágással!

• Fuvarozás 1-24 tonnáig • Daruzás
Kaposvár, Jutai u. 28. • Tel: 82/320-949
cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
Az ajánlat 2015.03.20-től a készlet erejéig érvényes.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A képek illusztrációk.

18.900 Ft-tól

b
a
n
k

Fenyőbútorok

69.900 Ft-tól

kedvezménnyel kaphatók március 29-ig.
160x200 Ágyneműtartós
gázteleszkópos ágy
109.900 Ft
A kci ó:
helyett
68.900 Ft
AKCIÓ

Modern
ágynemûtartós
ággyá alakítható
sarkok nagy választékban akciós árakon!
Akció időtartama 2015. 03.20-tól a készlet erejéig, illetve 2015.04.04-ig érvényes

Budapest bank

Bomba
A nálunk megrendelt bútor gyártása esetén. Részletek az üzletben.

Áruhitel!

Ár!

BÚTOR

Budapest bank

B
Ú
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BÚTOR

Anyukák, Kismamák Figyelem!
Pelen
Jó minőségű pelenka
Házhozs ka
zállítás
minden babának egyenesen
!
Kaposv
áron és
10km-es
a pelenka nagykertől.
körzet
ében
(Min.
80 db vásárlá

sa esetén) •

Gazdaságos
Nadrágpelenka
100 db-os

Mini /3-5 kg/........................3.950 Ft
Midi /4-10 kg/.....................3.950 Ft
Maxi /9-18 kg/....................4.180 Ft
Junior /15-25 kg/...............4.300 Ft
JuniorXL /30-kg ig/...........4.400 Ft
Áraink forintban értendőek,
és tartalmazzák az Áfát is!
2015.03.20-tól visszavonásig.

!

BERNI 50 db-os
Nadrágpelenka

Bugyi Pelenka 100 db-os
Maxi /9-15 kg/.......3.500 Ft • Junior /12-18 kg/.......3.500 Ft
Gazdaságos
Nadrágpelenka
28 db-os

Mini /3-5 kg/
Midi /4-10 kg/
Maxi /9-18 kg/
Junior /15-25 kg/ 40 db-os

2.360 Ft
2.820 Ft
2.820 Ft
2.360 Ft

Mini /3-5 kg/........................1.280 Ft
Midi /4-10 kg/.....................1.280 Ft
Maxi /9-18 kg/....................1.320 Ft
Junior /15-25 kg/...............1.360 Ft Koraszülött pelenka
0-2 kg 32 db-os ..................1.400 Ft
Újszülött pelenka

2-4 kg 32 db-os ..................1.200 Ft
Popsitörlő 72 db-os .260 Ft

FLEXICO Kft. • Kiss Emil, Kiss Bálint • Tel.: +36 30/285 66 64
https://www.facebook.com/pelenka.szallitas • e-mail: pelenka.kaposvar@gmail.com

Reál használtruha BÁDOGOS SZAKÜZLET

Friss tavaszi árukészlettel várjuk ÖnÖket!
Kedd:

Teljes árucsere extra
minôségû, felnôtt- gyerekruha
Fehérnemû, kiegészítôk
teljes árucsere

Csütörtök:

Lakástextil és felnôttgyerekruha teljes árucsere

ÚJDONSÁGOK!
Megújult üzletünkben kibővült
árukészlettel várjuk!

Péntek:

Cipôk nagy választékban
érkeznek

Szombaton és
Hétfôn akció

Ruhanemû, cipô és kiegészítôk
óriási választéka, szuper árak!

Az Ön Csatornázási
gondjainak megoldója

Kaposvár Pécsi u 9. (delta udvar)
Tel./fax: 82/321-565;
Mobil: 20/416-0843
Nyitva tartás: H-P: 7-16; Szo: 7-12

Szerda:
Sorszegély
50 cm

90X200 cm
matracok már

20% akcióban
egyes termékek 40%

Salvo ár:

BÚTOR

b
u
d
a
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Egyes matracok 5 vagy
10 év garanciával!

Akár
egyedi
méretben
is!

B
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20-25% kedvezménnyel!

Többféle
színben!

Nyitva: H-P: 9-17:30 Szo: 9-12 • www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu
Új csomagolássérült készülékek, hazai szállítóktól, gyári garanciával!

Rézsukő
több színben

BÚTOR

AKCIÓS konyhabútorok
Raktárról azonnal!

Beépíthető és szabadonálló háztartási gépek, mosógatók, csaptelepek egyre nagyobb választéka.

Járdaszegély
1 fm

Budapest bank

Kaposvár, Jutai u. 2. (Nyugati temető mellett!) Nyitva: H-P: 9-17; Sz: 9-12-ig
e-mail: kaposvar@salvo.hu Tel.: 82/526-289; 30/378-5236 1000 m2-en!

Lehetetlen? Bútorban? Új konyhájához,
új beépíth
háztartá ető
Nem ismerjük!
si gépe
ingyenes k,
szállítássa
l!

Dekornád
(több méretben)

BÚTOR

BúToRÁRUHÁZ www.salvobutor.hu

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

ÉpítŐanyag
Kereskedés

(okév 03-0033-04)

elfogadunk!

Ajánlatunkat megtekinthetik a
www.realhasznaltruha.hu internetes oldalunkon.

Kaposvár, Ady Endre u. 7.
Nyitva: H-P: 6.30-18.00-ig; Szo: 8.00-12.00-ig

Hamarosan:
- színes aluminium csatornák széles választékban,
- horganyzott csatornák többféle méretben.

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

