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VÂNZĂRI ANIMALE

 Vând sufragerie formată din 3

PRESTĂRI SERVICII

 Vând porc gras, 150-160 kg.
Tel. 0259/43-09-40. (tv)

corpuri, cu picioare, stare per-

Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate sau
mare publicitate în CRIŞANA o
pot face chiar în oraşul lor. Pentru
aceasta trebuie să se adreseze către
SZABO L. MARIA Întreprindere
Individuală, de pe strada Republicii nr. 27-29, lângă CEC Salonta.
Anunţurile vor apărea în ediţia de
a doua zi.

 Vând porc mare şi gras, cres-

1000x470 cu dulap suspendat,

cut bio. Tel. 0745 587 191

nouă, vană jacuzzi, puţin folosi-

 Rezolv orice problemă de
calculator, rețea (WIFI) și
cablarea acestora. Telefon
0744/61.71.03.

DIVERSE

stare impecabilă. Preţ: 250 lei.

În atenţia cititorilor
din Salonta!

 Nou! Seragem s-a mutat în
blocul Cicero, str. Cantemir nr.
6, lângă Piaţa Cetate. Vă aşteptăm cu noutăţi. (8575)

VÂNZĂRI CASE ORADEA
 Vând casă 3 camere şi dependinţe, cu încă 2 camere la
demisol, plus spaţiu comercial cu garsonieră la etaj, lângă
casă, teren 500 mp, zona Ccalea Aradului. Tel. 0726/39-9639. (8574)
 Vând apartament ultracentral
cu o cameră. Tel. 0722/810.719.

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă 5 camere, baie,
bucătărie, la cheie, Budureasa.
0741/21-47-34. (tv.)
 Vând casă în Tinca, lângă Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.951)
 Vând casă cu grădină, sat
Crestur 126, 1.700 mp, locuibilă, 0766/31-31-83. (tv)

VÂNZĂRI CASE ÎN UNGARIA
 Vând casă în Ungaria,
aproape de vama Borş. Tel.
0745/50-44-14,
0770/15-2580. (T. 8822)
 Vând/schimb casă, Hidişelu
de Jos cu apartament 3 camere, Oradea. Casa este compusă dintr-o baie, living, bucătărie
la parter, 3 dormitoare şi baie la
mansardă, 65.000 euro, nogociabil. Tel. 0743/39-71-35.

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. 0744/62-9458, 0744/76-97-32.(T.6696)
 Vând teren 3.520 mp, str. Fazanilor, bun pentru construcţii,
0359/19-55-27. (8719)

ÎNCHIRIERI
 Închiriez apartament Nufărul,
etaj I. Vând recameu extensibil
de 2 persoane. Tel. 0744/8720-99. (8573)

CHIRII SPAŢII
 Spaţiu de închiriat, 90 mp,
zona foarte bună. 0742/92-2569. (tv)

VÂNZĂRI AUTO
 Vând autoturisme Ford Ka,
Matiz, stare impecabilă. Tel.
0751/03-87-39. (8664)
 Vând 4 jante de Opel, dimensiune R14, cu 4 prezoane, în

fectă, 1.600 lei, chiuvetă baie

tă, 600 lei. Tel. 0748/13-80-40.

 Repar aragaze avantajos,

(8559)

la

 Vând pălincă de struguri,

0745/22-43-73, 0259/41-61-62.

curată, de calitate, 52 grade.

(8821)

0770/16-12-82. (tv)

 Servicii curăţenie totală pod,

 Achiziţionez tablouri, bibe-

 Vând Audi A4, 1,9 TDI, an

louri, aparate foto, ceramică

2001, stare bună. Pret 2000

ţărănească,

euro. Tel. 0744.797.874.

0743/75-81-64. (7330)

altele.

 Cumpăr pene. Tel. 0743/59-

 As. Rotaract Club Oradea
pierdut carte de intervenţii şi
registru special pentru casa de
marcat cu seria VF 700196. Le
declarăm nule. (8563)

35-03.

 Pierdut carnet student pe numele Părăuan Andrada Maria,
eliberat de F.M.F. Oradea. Îl declar nul. (8572)

VÂNZĂRI DIVERSE

ceasuri,

domiciliul

clientului.

Tel.

subsol bloc. Asigur transpor-

CUMPĂR DIVERSE

Telefon: 0755.370.614.

PIERDERI

Companie angajează

tul deşeurilor. 0769/90-39-99.
(8834)
 Autorizat, instalaţii sanitareîncălzire. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.8394)
 Tund şi stropesc pomi fructi-

bucătar șef și
bucătar cu caliﬁcare și
experiență,

salariu atractiv.
Informații la telefon:
0722/326.091.
ANGAJĂRI
 Angajez laborant pentru
staţie betoane Oradea. Tel.
0730/33-30-39. (8841)
 Restaurant în Oradea angajează bucătar. Tel.: 0769/048699.

feri. Tel. 0744/17-53-38. (8005)

MATRIMONIALE

 Cumpăr pene vechi şi noi,

 Transcrieri casete video,

avantajos. Tel. 0753/50-06-98.

 Simpatică, ofer companie

VHS, 8 mm, mini DV pe format

(8395)

DVD. 0751/89-99-78, 0359/19-

la domni peste 50 ani. Tel.

 Cumpărăm antichităţi, tablo-

66-66. (T.8570)

uri, cărţi, mobilă, obiecte popu-

 Îngrijesc femei în vârstă, de-

lare, sticle de sifon, 0744/12-

plasabile, permanent, în Ora-

ilor peste 50 ani. Tel. 0754/78-

83-06. (T.8697)

dea. Tel. 0745/19-84-44. (tv)

66-18. (T. 8805)

 Vând baloţi lucernă şi fân.
Săcădat, nr. 399, tel. 0756/5129-48. (T. 8478)

0753/56-60-84. (T.8810)
 Băiat ofer masaj erotic feme-

Vă aşteptăm şi în centru!

 Vând televizor color, ecran
mare, bun. Tel. 0770/10-32-53.
(tv)
 Vând două convectoare pe
gaz, stare bună de funcţionare,
0766/31-31-83. (tv)
 Vând prosoape şi cuverturi
ţărăneşti ţesute. Tel. 0359/4356-61. (tv)
 Vând cărucior copii, nou,
import, pliant, model deosebit,
160 lei, cărucior cadru metalic cu roţi turnate, 160 lei,
piese auto Citroen BX19. Tel.
0748/13-80-40. (8558)
 Vând ieftin mobilier divers.
Tel. 0770/16-10-06. (tv)
 Vând câini Ciobăneşti Carpatini, porci și vaci de reproducție.
Tel: 0747/345.538.

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi la
Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri, între
orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna decembrie în cotidianul „Crişana”.

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
15 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.



TALON ANUNŢ

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon______________________________
_______

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________Zile apariție___________________________


Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.



Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

