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MÛanyag nyílászárók áruháza 
Kaposvár, Raktár utca 23. Tel.: 06-70/626-9351  

www.enablakom.hu • info@enablakom.hu 

A legnAgyobb rAktárkészlet  
A legnAgyobb profilválAszték  

• folyAmAtos Akciók 
 • online webshop

www.ablak-ajto-redony.hu

minden Ami A beépítéshez 
kell, egy helyen!

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!

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 2017. II. 1–III. 31-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!

www.horizontbutor.com

MOST VÁSÁROLJON HITELRE KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL!

VIVA extra rugós 
franciaágy

E-200 6 elemes MDF frontos konyha 
munkalappal, mosogatóval

LAURA 120 gardróbCO-270 szekrénysor LED világítással

LINDA rugós 
kanapé

FLO rugós sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

ISTRIA sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

111 200 Ft 42 000 Ft

144 900 Ft

79 900 Ft

102 900 Ft

64 000 Ft 76 500 Ft 67 300 Ft

184 700 Ft

89 900 Ft

119 900 Ft

70 600 Ft

TRÓJA rugós franciaágy

Csak:

00
Csak:

00
Csak:

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

*A nálunk vásárolt gépek esetében, gépektől függő mértékben. Részletek az üzletben.  
Megbeszélés előzetes egyeztetés szerinti időpontban. www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

IDŐBEN SZÓLUNK, hogy  
tavaSZra mEgLEgyEN!

KoNyhaBútor  ELŐrENDELéSI aKcIÓ!- Ingyenes tervezéssel- Látványterv készítéssel- háztartási gép beépítési kedvezménnyel!*

MaxaTrade Kft.
Hegesztőgép  
és szerszáM
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

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

Gyümölcsfák 1500 Ft/db  
áron kaphatók!

/növények érkezéséről  
érdeklődjön kertészetünkben 

az ajánlat 2017. 03.03-tól visszavonásig tart./

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

MegújulT  
beMuTaTóTerMüNKbeN  
várjuk kedves vásárlóinkat!

FolyaMaTosaN Megújuló 

áruKészleT, KülöNFéle aKCióK! 

részletek az áruházban!

Azt fütyüli a rigó,  
 várja Önt az Origo!

Tavaszi áreső!
ÖltÖnyÖk 10-20-30%

zakók 10 %  
kedvezménnyel kaphatók

március 6-18-ig, ill az akciós készlet erejéig.

Kaposvár, Irányi D. u. 12. Tel.: 06-70/311-9286  

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      az akció 2017. március 1-31-ig tart. 

e-mail: postmaster@fatelep.t-online.hu • info@erdomesterkft.hu

tetőfelújításhoz minden egy helyen?
WWW.ErdOmEstErKFt.Hu

Akció!
a március hónapban vásárolt 

éPülEtFa-tEtőanyag 
Faanyag védElméből  

50%  
kedvezményt adunk!

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...
érvényes: 2017. 03.01-től 03.31-ig

Munkavédelmi  
bakancs- cipő aKCió 

5.990,-

Hátizsákok esőruhák  
valódi bőr övek, stb. 

Katonai, horgász, 
vadász, rendvédelmi 

ruházat és lábbelik 
széles választékban!

Kabát

4.600,-
derekas nadrág

4.600,-
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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

„GyaloGolj az eGészséGedért a Meteorral”3. túra
 Időpont: 2017. március 11. • Találkozás: Távolsági autóbusz pályaudvar 6:30 -kor  

Indulás:  6:50 -kor Mesztegnyőre
Túraútvonal: Mesztegnyő - Illancsmajor - Gadány - Marcali • Túratáv:  16 km

Étkezés:  hátizsákból • Költség:  2.050,- Ft
Érkezés Kaposvárra: 16:15 -kor vagy 16:47 -kor

Túravezető: Borsos András • 82 - 434-570 vagy 20 - 511-1286

MedvehaGyMa szedő túra
Időpont: 2017. március 18.

Találkozás: helyi autóbusz állomás 7-es busz indulás helyén 9:15 -kor
Indulás: 9:30 -kor Kaposszentjakab fordulóig

Túraútvonal: Kaposszenjakab forduló - apátsági romok  
- Herceg forrás - erdészeti út - Sántos

Túratáv: 10 km Étkezés: hátizsákból • Túrköltség: 250,- Ft és 1 db helyi buszjegy
Túravezető: Borsos András • 82 - 434-570 vagy 20 - 511-1286

apacska neve több szempontból is találó. 
Egyrészt, Ő egy kék, 
amerikai staffordshire 
terrier. „

Származási” helyére utal az 
apacs jelentése, hiszen az ame-
rikai indiánok egy csoportját 
hívták így. (A staffordshire ter-
rier azonban Angliából szárma-
zik, a XX. század elején viszont 
Amerikában pörgették csúcsra a 
fajtát, innen ered a mai elnevezé-
se.) Másrészt, az apacs indiánok 
erőteljes népcsoport volt, és a 
név viselője is robusztus, izmos 
kutyus. A vadságuk azonban hi-
ányzik belőle, Apacska egy tüne-
ményes, két lábon járó nyalóka, 
egyszerűen imádnivaló. Sztoikus 
természetű, kevés dologgal lehet 
kihozni a sodrából - noha vannak 
vonások, amik szomorú életkez-
désére utalnak, és emlékeztetik 
őt.Apacs több, mint tíz éve la-
kója a Philip menhelynek. Hi-
hetetlen szám, igaz? Ez idő alatt 
annyi minden történt vele, hogy 
felsorolni is sok volna.Egy idős 
házaspár kertjében bukkant fel, 
vastag bikalánc lógott a nyaká-
ban, vonszolta maga után. Ked-
vesek voltak vele, megetették, 
óvták, amíg érte nem mentünk. 
Rossz állapotban volt, főleg lel-
kileg. Füleit pengével csonkolták, 
ez azonnal szembetűnt. A lánc, 
és a viselkedése alapján annyit 
tudtunk a múltjáról rekonstru-
álni, hogy bizonyosan kikötözték 
(emiatt volt a rövid, erős lánc), és 
feltehetőleg hergelték, hogy harci 
kutyává edzzék. Sosem fogjuk 
megtudni pontosan, mi történt, 
de a kis-és közepes testű fajtársa-
it nem szívleli. Velünk, kétlábú-
akkal tündéri.A menhelyre beke-
rülve féreghajtáson, oltáson esett 
át. Voltak alik hátsó számdéktól 
vezérelve rendkívüli érdeklődést 

mutattak felé, természetesen 
nem adtuk oda senkinek! Már 
az állatotthonunk biztonságát 
élvezte.Nagyjából öt évvel ezelőtt 
egy napon felfigyeltünk arra, 
hogy nehezen kel fel. Az orvosi 
vizsgálat kimutatta, hogy azon-
nal műteni kell a gerince hátsó 
csigolyáit, emiatt MRI vizsgála-
ton is átesett, majd Mohácson 
sikeres műtétet hajtottak végre 
rajta.Nincs egészen fél éve, hogy 
gyomorcsavart kapott, és csak a 
hihetetlen gyors beavatkozás-
nak köszönhető, hogy életben 
maradt. Azóta tökéletesen fel-
épült ebből is.Apacska moz-
gása meglehetősen nehézkes, 
könyökdiszpláziája van. Ez azt 
jelenti, hogy a karcsontjai nem 
megfelelően (túl feszesen, vagy 
túl lazán) illeszkednek egymás-
hoz, és ez a könyökben lévő 
porcokat is roncsolja. Derűs ter-
mészetű kutyusunkat azonban 
ez nem tartja vissza attól, hogy 

napozzon, amikor csak teheti.
Apacsunknak többször is volt 
hosszabb „kimenője” a menhely-
ről. Egy alkalommal otthonunk-
ba költöztettük, sajnos azonban 
az egyik saját kutyusunkkal nem 
jöttek ki. Testvérünknél is lakott 
körülbelül fél évig, isteni jó sora 
volt, igazi kanapékutyussá vált.
Majdnem gazdisodott is Auszt-
riába, de az utolsó pillanatban 
visszamondták az örökbefoga-
dását, ennek okára a mai napig 
nem derült fény.Apacska immá-
ron az állatotthonunk örökös 
lakója, ezért neki mindig jut egy 
kis ’extra’. Igyekszünk különleges 
alkalmakkor is, vagy ’csak úgy’, 
kedveskedni neki finomságokkal, 
jutalomfalatokkal, simogatással, 
hiszen ő itt van itthon, és szeret-
nénk számára a lehető legjobbá, 
legboldogabbá tenni a remélhe-
tőleg még jó hosszú, velünk, köz-
tünk töltött életét.

Tel.: 70/318-5111 • segíTségeT kérünk! nagy szükség lenne a köveTkezôkre: 
- szalma, vagy arra alkalmas más anyag, amivel az állatok fekhelyét be lehet almolni;- malacoknak 

száraz pékáru, olyan zöldség-gyümöcs, ami emberi fogyasztásra már alkalmatlan, fonnyadt, de nem 
rohadt, vagy penészes (alma, krumpli, répa, káposzta, stb.), tojás;

- anyagi hozzájárulás az állatorvosi költségekhez (akár egy kávé árával is, sok kicsi sokra megy!). 
köszönet a menhely lakói nevében!

adószám: 18772638-1-14 • számlaszám: OTP Bank 11743002-29907322-00000000

Esküvői 
meghívók,  

egyedi elképzelés 
alapján!

0630/908-1920
Támpont reklámiroda  
Kaposvár, Petőfi tér 4. 1. em.

Időpont egyeztetéssel!

francia  
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Turul ÉTTerem És Panzió
Kaposvár, Kisfaludy u. 9. • Tel.: 82/ 417-014 • 82/ 510-747

info@turuletterem.hu • www.turuletterem.hu

2017. március 2-5-ig  retro napok  a Turul ÉtterembenHagyományos ételek,  családias hangulat, otthoni ízek2017. március 8-12-ig 

nőnapi  

különleges  
ajánlat

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, 
szenna, sántos, szentbalázs, taszár, Baté, Nagyberki, 

Kaposújlak, Kaposmérő, Bárdudvarnok, Kiskorpád, 
Kaposfő, Hetes, Juta, Kaposszerdahely, Várda, Mernye, 
zimány, Magyaratád, 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

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

Villa-Curpad  
lakodalmasház Kiskorpád

KiSS -Villa Curpad ÉTTerem, 
BarBeque ÉS KÉzmûVeS  

HamBurger mûHely
- -

Kaposvár, rákóczi tér. 3. (A színházzal szemben)  
Tel.: +36-70/323-6900

laKodalmi idôponToK  
mÉg KorláTozoTT  

SzámBan foglalHaTóK!

fantasztikus, megújult,  
ínycsiklandó  

HamBurger  
választékkal várjuk Önt!

Ha még nem  
kóstolta, itt az ideje!

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.

totya kazánok 98.000 ft-tól!
3 év gyári garanciával!

lapradiátorok akár  
50% kEdvEzménnyEl!

komplett fűtésrendszerek nyomott árakon 
akár kamatmentes hItelre, kedvező szállítással

Tel.: 74/570-064 • 0620/947-5970  
www.kazandepo.hu Akció: 2017. 03.01-03.31-ig

Kaposvár, Rippl-Rónai J. tér 2.  
Tel.: 06-82-423-088
Vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján. 
Rendel:  • Dr. Leposa Márta  

• Dr. Magyar Mária • Dr. Rehák Ágnes

FAMÍLIA  
OPTIKA  
(Somogy üzletsor)

kaposvár, raktár u. 2. • tel.: (82) 436 022 • nyitva: h-p: 8-17, szo: 8-12

MÁRCIUS 8-ÁN VIRÁGGAL  
VÁRJUK A HÖLGYEKET!

Jöjjön el hozzánk  
március 8-án,  
vásároljon  
kedve szerint
és a pénztárnál  
megaJándékozzuk  
egy cserepes virággal.



akácfa, ill. vegyesfa  
(tölgy, bükk, gyertyán), valamint 

széldeszka 
aprítva, kályhakészen! 

vegye meg már most!
keményfa  

fûrészpor kapható!
kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is! 

 tel.: 30/735-7695

tûzifa

az akció 2017. 03.03-tól visszavonásig tart. a kép csak illusztráció

bádogos szaKüzleT
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

ÚJDONSÁGOK!
üzletüNKbeN Kibővült  
ÁruKéSzlettel vÁrJuK!

- színes alumínium csatornák széles választékban,
- horganyzott csatornák többféle méretben.

bádogos kivitelezési munkák, Kaposváron és  
környékén: Péter andrás 0620/423-0194

márkaképviselet

KUTYAKOZMETIKA

Vincze Tímea • Nyitva: kedd-szerda-csütörtök
Bejelentkezés alapján: 0630/777-5810

MEgNYITOTTUNK!
KApOsVárON A FürEdI úTI pAVIlONsOrON  

A lEáNYOTThON MEllETT!

IgéNYEs KörNYEZET  
       kedvező árak,  10% kedvezmény március 31-ig!

OlcSó!!!  
De téNyleG.

tel.: 82/412-630

Hűtő, mOSóGép,  
mOSOGatóGép,  

tűzHely...

ÚJ FIAT TIPO. NEM KELL SOK,  
HOGY SOKAT KAPJON.
Az akció 2017. január 1-tôl a készlet erejéig érvényes az akcióban részt vevô márkakereskedésekben. A képen látható autó illusztráció. Fiat Tipo vegyes 
átlagfogyasztás: 4,1 – 6,3 l/100 km; CO² -kibocsátás: 108 - 146 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100 000 km futásig kiterjesztett garancia, a mindenkori 
ÁSZF feltételei alapján. Részletek a www.fiat.hu weboldalon.

www.fiat.hu 

Jogosítvány gyorsan, 
kEdvEző áron,  
ErEdményEsEn!

Újdonság: Elméleti  
E-learning képzéssel!

www.citromsuli.hu

Kaposvár, Petőfi tér 4.  
a buszpályaudvarnál.  

(okév 03-0033-04)  Tel: 82/511-000

tanfolyam:
március 10-én  

hétvégi,
március 27-én  

Esti tanfolyam  
indul.

E-lEarning bármikor!

építÕanyag Centrum
nálunK mindent megKaphat az építKezéShez.

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

KapoS-épKer
K a p o S v á r

1995

20 év

Az akció 2017. március 3-tól  
visszavonásig érvényes. betonGerendák

kerámia áthidalók

több méretben, azonnal 
raktárkészletről!

akciós áron!
elemmaGas áthidalók

leiertherm válaszfaltégla 10/50 n+F
leiertherm falazótégla 25 n+F
leiertherm falazótégla 30 n+F
leiertherm falazótégla 38 n+F

hőszigetelő-rendszer akció!
nemes vakolattal

- 5 cm-es rendszer 1599 ft/m2-től
- 7 cm-es rendszer 1699 ft/m2-től
- 10 cm-es rendszer 2099 ft/m2-től

ingyenes kiszállítás és állványzat biztosítása!
Tel.: 74/675-530  Akció: 2017.03.01-03.31-ig

Itt a tavasz,  
most cserélje ablakaIt!

Új nyílászárók tavalyI árakon  
a készlet erejéig még előjegyezhetők!

A részletekről érdeklődjön telefonon!
Ingyenes helyszínI felmérés somogy megye egész területén!
tel: 06-20/542-1856 • Korcsmár István • korcsmar.istvan78@gmail.com  Az
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KaPosvár 

 újPiaC Tér 4. 
(a távolsági  

buszpályaudvarnál,  
volt CBA helyén)

Nyitvatartás: 
Hétfő-Péntek 830-1730 

Szombat 830-1230

 Üzlet  
telefonszáma:  

06-20/244-7337
Az ajánlat 2017.  

március 3-tól  
a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget  
nem vállalunk.

Next Week 310 cm 
szekrénysor 115.900 Ft

Sofi rugós sarokülő rugós 235x155 cm 
fekvőfelület:140x200 cm

Jobbos-balos kivitelben  
nagy szövetválasztékban 

 rendelhető!
88.900 Ft

Attila konyhai 
sarokétkező 44.900 Ft

27.900 Ft

Fanny 
dohányzó

Kombinált 
komód

Sámli

32.900 Ft

49.000 Ft

39.000 Ft

25.000 Ft

49.000 Ft

Fa íróasztal 
(kiegészítők nélkül)

Fa komód

India fa szék

Indiai fa 
szekrény

használt bútorok nagy választékban!

2.690 Ft



életminőség javító 
és kézműves műhely 

Családállítás,  
életgyógyászat, 

sprituális  
választerápia
Családállítás  
márCius 11-én

Egyéni tanácsadás kedd, 
csütörtök délután

Az akarj lenni, aki vagy!  
- önismereti kurzus szerda este

További információk: 
20/450-1344, a facebookon 
és a merczandi@gmail.com 

címen

Az igazi rezsi- csökkentés!
Fa és műanyag nyílászárók,  
garázskapuk, redőnyök diszKOnt ÁrOn!
műanyag PrOFilOK szélEs  
vÁlasztéKban az Ön igényEi szErint!
ingyenes helyszíni felmérés és ajánlatkészítés!
tel.: +36 70 601 7858 • kaposablak@kaposablak.hu • www.kaposablak.hu

BúToRÁRUHÁZ  www.salvobutor.hu
Kaposvár, Jutai u. 2. (Nyu ga ti te me tő mel lett!) Nyitva: H-P: 9-17; Sz: 9-12-ig  

e-mail: kaposvar@salvo.hu   Tel.: 82/526-289; 30/378-5236   1000 m2-en!

ÁGybetétek  
akciós Árakon  

többféle Méretben! 
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Akció időtartama 2017. 03.03-tól a készlet erejéig, illetve 2017.03.31-ig érvényes

MinőséGi MaGyar fenyőbútorok 5 év garanciával

20% kedvezménnyel! 
akció:

42.500 Ft

Leo 3 lépésben hosszabítható  
gyerekágy szivaccsal 
ágyneműtartóval 51.700 Ft

2 m-es konyhabútor  
munkalappal, mosogatótálcával  

salvo ár:
71.900 Ft-tól

AKCIÓS KonyhAbútoroK  
rAKtárrÓl AzonnAl! 

többféle  
Színben!

AKár  
egyedI  

méretben 
 IS!

Ülôgarnitúrák már 119.990 ft-tól

90X200 cm 
 ágybetétek 
23.900 

Ft-tól
gArdrÓbSzeKrényeK modern  

vAgy KlASSzIKuS változAtbAn  
nAgy válASztéKbAn

hálÓSzobA  
gArnItúrA AKCIÓ 
ágykeret+2 db éjjeli 

szekrény+ 
gardróbszekrény

salvo ár:
109.900 Ft

modern SzeKrénySoroK  
nAgy válASztéKbAn

emelőkosaras 
autó 

bérelhető!
19 m emelő-

magassággal  
rendelkezik

érdeklődni: bádogos szaküzlet
Kaposvár Pécsi u 9. (delta udvar)

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

segítség a bajban... 
Törzsök Lajos ügyvezetőtől 
kérdezzük, hogy milyen 
változások történtek 2017 
januártól a temetkezési 
szolgáltatóknál.

• T.L. - Januártól kötelezően jár 
a gépi számla, mely minden te-
metkezési vállalkozásnál kötelező.

• R. - Mit kellett volna még vál-
toztatni a törvényen és mire kel-
lene figyelni a hozzátartozóknak?

• T.L. - Egyrészt, egyes vállalko-
zásoknál, maga a temetés megren-
delés is, olyan körülmények között 
folyik, ahol még egy mosdót sem 
tud használni a hozzátartozó és 
az egész helységben is 3 széket le-
het csak elhelyezni. Véleményem 
szerint ezt nem szabadna meg-
engedni. Ezek a vállalkozások, 
valószínűleg ugyanezen a színvo-
nalon is szolgáltatnak.  Van, ahol 
az elhunytak kiszállítása, az ásó, 

a csákány és minden földmunka-
géppel közösen, egy gépkocsiban 
történik. Ezzel ellentétben a mi 
vállalkozásunknál külön, csak 
erre rendszeresített díszautóval 
történik az elhunyt kiszállítása 
a temetés helyszínére. Nálunk a 
szolgáltatás színvonalát nem be-
folyásolja a temetési költség, hisz 
cégünknél kizárólag I. osztályú 
temetés létezik Legolcsóbb közte-
metésnél is ugyanúgy megadjuk a 
végtisztességet.

A temetkezési áraink, vidéken, 
120.000 Ft bruttó összegnél kez-
dődnek, ÁFA-s számlával. 

Kaposváron az Önkormányzat 
által meghatározott díjtételeket 
mindenkinek kötelessége meg-
fizetni, kivétel vállalkozásunk, 
ahol a majd 5.000 Ft / nap hűtési 
díjat nem vagyunk kötelesek fel-
számolni. Kaposváron, kórházon 
kívűl csak a temetőben és vállal-

kozásunknál lehetséges elhunytat 
tárolni.

• R. - Miben látja a 25 év mun-
kájának értelmét?

• T.L. - Bejött üzletünkbe két 
hölgy akik az édesanyjukat vesz-
tették el és azt mondták, édes-
anyánkat nagyon szeretjük és 
megérdemli, hogy Önök adják 
meg neki a végtisztességet, kerül 
amibe kerül. A számla kiállítását 
követően azt mondták, hogy ta-
valy temettettek másik vállalkozó-
val, de ott 56.000 Ft-tal volt több 
a temetés, ugyanezen kellékekkel. 
A temetést követően felhívtak 
és megköszönték munkánkat. 
Hasonló esetek gyakran előfor-
dulnak. Úgy gondolom, hogy az 
elmúlt 25 év temetkezési szolgál-
tatóként elvégzett munkáját, az 
ilyen gyakori pozitív visszajelzések 
teszik teljessé.

Kaposvár, Dombóvári út 1.  
Tel.: 06/82 410-500 

Ügyeleti halottszállítás
 (0-24h): 06 30/256-54-44

cSavaR
SzeRSzám
cSaPágy
SzaKüzleT

Polikarbonát  
lemezek és kiegészítőik

légkamrás, polikarbonát lemez,  
különböző vastagságban:  

már 2990 Ft/m2-től kapható!

3 részes aluMíNiuM 
léTráK 22.000 Ft-tól, 

Fa léTráK  
10.500 Ft-tól kaphatók.

Polcrendszerek, sínek, polctartók, polctartó konzolok, garázskampók, 
polclapok és egyszerűen szerelhető modern lebegő polcok!

Óriás i  k ínálat !
lebegő polcok már 2350 Ft-tól • Polctartó konzolok már 100 Ft-tól

goliaT sysTeM garázsKaMPóK

újdonság! lakberendezési kellékek széles választéka!

akció: 2017. március 3-tól március 31-ig érvényes. az árak bruttó árak.

Még tavalyi  

árakon!

Kerti szerszámok 

bővülő készlettel, 

Kisgépek óriási választékban! 

jó MiNőségű 

CiroKsePrűK, 

loMbsePrűK KaPHaTóK.

vásárTéri Csavar-szerszáM-CsaPágy szaKüzleT
Kaposvár, vásártéri u. 2. • Tel: 06-70/433-7214  • vasartericsavar.hu • tar.zoltan@vasartericsavar.hu  

Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00 sz: 9.00-12.00
- KöTőeleM - rögzíTésTeCHNiKa - barKáCs - iPari szerszáM - KisgéP - zár - vasalaT - CsaPágy - éKszíj - KereKeK - görgőK  

- Fúrás - ForgáCsolásTeCHNiKa - HegeszTésTeCHNiKa - MuNKavédeleM  - KerTészeTi eszKözöK - léTráK - PoliKarboNáT

a HéT 
ajáNlaTa: 

PilaNa 
róKaFarKú 

Fűrész 

1990 
Ft-tól

ágvágó 
ollóK

4500 
Ft-tól

• Talicskák  11.500 Ft-tól
• Nyelezett lapátok: 1.690 Ft-tól
• Nyelezett kovácsolt ásók: 3.390 Ft-tól
• ásólapát:  2.990 Ft-tól
• Nyelezett kovácsolt kapák 2.590 Ft-tól

kiemelt partner


