12 Publicitate

Vineri, 7 octombrie 2016

În atenţia cititorilor
din Salonta!

l Dau în chirie garsonieră lux,
complet utilată și mobilată. Tel.
0770-10.92.74.

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 Intreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor aparea în
ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI TERENURI

VÂNZĂRI AP. O CAMERĂ
l Vând apartament o cameră, parter, 36 mp, mobilat,
modificat, geamuri termopan,
Sînmartin. Informaţii, telefon
0746/62-88-29. (tv)

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
Rezidenţial Prima Nufărul, bloc
nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, 51.000 euro. 0752/19-3582. (tv.)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE

l Vând apartament cu 4 camere, cu îmbunătățiri sau schimb,
în Rogerius. Telefon 0752/8970-48.

persan 1,5/2,3 m. Tel. 0770/12-

l Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea,
cu fundaţie casă şi utilităţi, suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)
l Vând urgent teren, Episcopia, Oradea. 0771/71-19-90.
(1518)
l Vând 2.000 mp teren la Coada Lacului, Bihor. Tel. 0744/6294-58, 0744/76-97-32. (T.1350)

ANIMALE

PIERDERI

pentru locuit, birouri, cabinete,

l Pierdut carnet de student pe
numele Birău Maria Claudia,
Facultatea de Ştiinţe Economice Oradea. Îl declar nul. (1622)

l Vând/schimb casă 5 camere,
baie, bucătărie, la cheie, Budureasa. 0741/21-47-34. (tv)

l Vând sistem de gătit, import

l Vând teren Paleu, 1.547 mp
total (3 parcele una lângă alta),
extravilan, cu utilităţi în zonă,
posibilitatea de trecere în intravilan, zonă construcţii noi.
0720/19-35-82. (tv.)

l Casă 4+2 camere, central,

VÂNZARE CASE ÎN JUDEŢ

0735/01-98-88. (T.1511)
Elveţia, masă curbată, 10 per-

VÂNZARE CASE ORADEA

(tv)

ochiuri, stare perfectă, 250 lei.

l Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)

l Ofer gratuit o căţeluşă foarte simpatică iubitorilor de animale. Tel. 0740/17-83-26. (T.
1557)

210/475 mp. 0788/07-02-53.

l Vând aragaz Zanussi, 4

l Vând casă în Beiuş, 3 camere, bucătărie, 2 cămări, baie,
grădină, vie, fântână cu hidrofor, magazie de lemne, anexe,
570 mp. Telefon: 0749/459.867.
l Vând casă în Tinca, lângă
Criş sau schimb cu apartament

0359/43-72-84. (T. 1583)
l Vând set pat pluşat, covor
32-63. (T. 1619)

rid, asfalt. Tel. 0359/42-04-39.
(1499)

CHIRII
l Dau în chirie apartament 3
camere, zona Dragoş Vodă.
Tel. 0745/31-24-91. (6002)
l Închiriez apartament 2 camere, parțial mobilat, zona gării, negociabil. 0722/30-63-63.
(sms)

ro şi www.m.smsmagazin.ro .
Preţ/sms = 3 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

VÂNZARE AFACERE

Sms 7474 = 5 apariţii consecutive în CRIŞANA şi postare gratis pe
www.smsmagazin.ro şi www.m.smsmagazin.ro.
Preţ/sms = 5,10 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

l Vând tot: maşină+bulină
taxi+firma, din Oradea. Tel.
0740/17-71-54. (T. 1625)

CUMPĂRĂRI
l Achiziţionez tablouri, realizate de pictori români şi maghiari.
Tel. 0743/75-81-64. (T.1028)

l Căutăm ajutor bucătărie
şi ospătari, băieţi până în 30
de ani, pentru sală de nunţi
în Băile Felix. Informaţii la tel.
0744/160.945.

PRESTĂRI SERVICII

l Curăţenie subsol-boxe bloc.

l Execut zugrăvit, tencuit şi

Asigurăm transportul deşeu-

podele

rilor. Tel. 0769/90-39-99. (T.

laminate.

Seriozitate

maximă. Tel. 0754/36-35-25.
(tv)
l Execut zugrăvit, vopsit, gletuit, reparaţii, modificări, fainţă, gresie, parchet laminat,
raşchetare.

0740/48-73-77,

0742/38-99-48. (T.1566)
l Acum hornar, curăţ coşuri,

1590)
l Tuns gard viu, cosit iarbă
cu utilaje. Emitem factură. Tel.
0769/90-39-99. (T.1589)

l Angajez faianțor și muncitori calificați și necalificați. Tel.
0745/311-931.
l Angajăm muncitor/e necalificaţi în secţie de panificaţie. Tel.
0740/15-35-65. (1396)
l Angajăm urgent brutar cu
experienţă. Oferim salarizare bună. Tel. 0740/15-35-65.
(1397)
l Angajăm magazioneră producţie şi gestionară. Salarizare bună. Tel. 0741/20-30-47,

l Reparaţii frigidere, congela-

0740/15-35-65. (1398)

toare, la domiciliu, cu garanţie.

l Angajăm patiseră cu ex-

Tel. 0359/44-42-00, 0746/54-

perienţă. Tel. 0740/15-35-65.
(1399)

şuri. Repar acoperişuri vechi.

l Profesori din America şi Ro-

l Familie serioasă angajăm

0744/11-71-11. (1324)

mânia medităm engleză şi ro-

menajeră în Londra. Oferim:

l Reparaţii rolete toate tipurile,

mână. Tel. 0773/88-06-84. (T.

cazare, masă, bilet de avion.

execut jaluzele antiinsecte. Tel.

1600)

Tel. 0749/08-48-37. (1528)

0745/57-73-90. (T.1542)

l Angajăm operatori/opera-

VÂNZĂRI DIVERSE

l Îngrijesc permanet persoane

l Construim sobe de teracotă,

în vârstă, deplasabile, numai în

l Vând struguri pentru vin. Tel.
0771/51-85-17. (T.1281)

curăţăm sobe şi hornuri. Tel.

Oradea. 0745/19-84-44. (tv.)

0758/34-25-93,

l Doamnă serioasă, 54 ani,

şapte rânduri, toate accesoriile
(850 lei) şi boiler electric 100 litri în stare foarte bună. Telefon
0724.207.424.

l Vând pălincă de prune, 25
lei/litru. Tel. 0747/11-91-24.
(T.1546)
l Magazin agricol, vinde seminţe necesare campaniei de
toamnă, îngrăşăminte pesticide. Tel. 0722/68-57-39. (1340)

teracote, centrale, zidiri co-

0748/49-18-

l Zugrăvesc 180 lei/cameră.
Tel. 0751/97-53-31. (T. 1555)

balustrade. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T. 1584)
l Autorizat instalaţii sanitareîncălzire, montat cazane, boile-

spălători. Detalii la tel. 0749/0813-85. (1572)

îngrijesc persoane bolnave la

MATRIMONIALE

domiciliul lor. 0748/35-47-95.

l Divorţat, 46, fără obligaţii,

(T. 1621)

l Meseriaş execut lucrări sudură, închis balcoane, porţi,

toare producţie şi spălătorese/

ANGAJĂRI
l Angajăm călcător/easă pentru spălătorie, curăţătorie, în
Oradea. Tel. 0746/37-05-66.
(T.5952)

vicii, caut tânără pentru prietenie, căsătorie. 0740/48-73-77.
(T.1567)
l Tânără, discretă ofer companie la domn peste 50 ani.
0753/56-60-84. (T.1223)
l Pensionar singur, caut doam-

re, hidrofoare. Tel. 0770/10-21-

l Angajez vulcanizator auto.

nă 60-65 ani pentru prietenie.

60, 0359/43-72-84. (T. 1585)

Tel. 0756/35-94-59. (1527)

Tel. 0746/82-11-04 (T.1378)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

(tv)
sau numai grădina 13 ari, Chişi-

Sms 1361 = 3 apariţii în CRIŞANA şi postare gratis pe www.smsmagazin.

96-96. (T.1304)

în Oradea. Tel. 0748/61-07-37.
l Vând casă 15 ari grădină,

SMS!

soane. Tel. 0770/10- 21-60,

l Vând casă cu grădină în l Vând 2 sobe de teracotă, 96. (1548)
Cheşa, suprafaţă totală 1700
mp. Preţ 12.000 eu negociabil.
Tel. 0722/12-73-23, 0742/7909-41.

Anunţuri
rapide prin

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 10 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna octombrie în cotidianul „Crişana”. 

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.

