12 Publicitate
În atenţia cititorilor
din Salonta!
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 AP. 1 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, cu loc de parcare privat,
52.500 euro. 0752/19-35-82.
(tv.)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE

Vineri, 9 septembrie 2016

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 Vând teren în Tăşad Bihor,
la 20 km de Oradea, intravilan,
cu fundaţie casă şi utilităţi, suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)
l Vând 3.325 mp teren intravilan, loc. Bucium, nr. 31, com.
Ceica, preţ 43.000 lei. Tel.
0746/50-33-90. (T.301)
l Vând 1.000 mp teren intravilan str. Colinelor. Tel. 0770/1050-79, 0770/10-50-78. (T.840)
l Vând teren intravilan 5800
mp, cu utilităţi. Tel. 0722/5507-62. (tv.)
l Vând teren 1700 mp, Borşului, zona fostele sere. 0754/6582-18. (tv.)

ÎNCHIRIERI

l Vând apartament cu 4 came-

l Dau în chirie pe perioadă

re, cu îmbunătățiri sau schimb,
în Rogerius. Telefon 0752/8970-48.

lungă garsonieră tip D. Confort

VÂNZĂRI CASE ORADEA
l Casă 4+2 camere, central, locuit, birouri, cabinete, 210/475
mp, 0788/07-02-53. (tv.)
l Vând casă cu etaj, Ioşia, teren 511 mp, 0774/56-68-55,
0770/49-82-35. (T.898)

I, semimobilată, etaj III. Informaţii la telefon 0744 23 88 90.
l Primesc studentă în chirie,
lângă Facultatea de Drept. Tel.
0733/14-25-92. (tv.)
l Închiriez garsonieră, central,
parter, mobilată, utilată, încălzire centrală de la oraş, Prefer
o studentă. Tel. 0740/91-51-60.
(922)

ÎNCHIRIERI SPAŢII

l Vând urgent gospodărie
5.755 mp, 34 ml front stradal,
cu toate utilităţile, str. Sofiei.
Tel. 0722/25-29-06. (tv)

l Dau în chirie spaţiu comercial într-un vad foarte bun. Tel.
0744/31-12-64. (T.678)

VÂNZARE CASE ÎN JUDEŢ

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând casă cu grădină în

l Vând purcei, porci graşi şi berbecuţi. Telefon: 0747/345.538.

Cheşa, suprafaţă totală 1700
mp. Preţ 12.000 eu negociabil.
Tel. 0722/12-73-23, 0742/7909-41.
l Vând casă 15 ari grădină,

l Vând miori (berbeci) rasa
Ţurcană, buni de prăsilă, Băli
şi Oachiş. Tel. 0742/19-09-18,
0754/70-40-51. (748)

sau numai grădină 13 ari, Chişirid,

asfalt,

VÂNZĂRI UTILAJE
l Vând tractor U650, remorcă basculabil auto şi R2,
motor U650, cauciuc spate
13,6/38/1400; 38/750/20, cabină U650. Tel. 0758/77-33-43.
(T. 947)

Anunţuri
rapide prin
SMS!
Sms 1361 = 3 apariţii în CRIŞANA şi postare gratis pe www.smsmagazin.

CUMPĂR AUTO

ro şi www.m.smsmagazin.ro .

l P.f. cumpăr autoturisme,
tractoare, remorci, apartamente, 0745/42-10-45. (T.718)

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

Sms 7474 = 5 apariţii consecutive în CRIŞANA şi postare gratis pe
www.smsmagazin.ro şi www.m.smsmagazin.ro.

PIERDERI
l Pierdut certificat de căsătorie, pe numele Bara Mircea şi
Bara Saveta. Îl declarăm nul.
(918)
l Pierdut certificat de naştere
pe numele Bara Nicolae Sergiu. Îl declar nul. (919)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând biciclete femei, 150 lei,
10 găini, 250 lei. Tel. 0746/7172-50. (T.811)
l Vând butoaie din lemn pentru vin, cauciucuri semiuzate
1000/20, chesoane (plăci) din
beton 4 m x 0,60 cm. 0259/4170-10. (814)
l Vând sistem de gătit, import,
masă curbată 10-12 persoane,
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (T.804)
l Vând must pentru vin. Tel.
0752/37-65-74. (T.896)
l Vând căruţă cu roţi de cauciuc. Se poate folosi după cai
sau după tractor, este în bună
stare de funcţionare, preţ 650
lei. Informaţii la tel. 0259/2278-98, 0771/53-83-17. (863)
l Vând struguri Muscat Otonel
(Diosig). Tel. 0771/44-58-24,
0751/05-55-18. (722)
l Vând maşini de spălat automate, din Germania, garanţie.
0770/69-79-35. (T.5902)
l Vând struguri altoi pentru
vin din viile din Biharia. Tel.
0727/13-80-80. (927)
l De vânzare 2 geamuri cu roletă, 1 geam fără roletă, 2 uşi.
Tel. 0259/43-22-40. (941)

Preţ/sms = 5,10 euro + TVA (Orange, Vodafone, Cosmote).
Text sms: BHCR # urmat de 10 cuvinte text anunţ fără diacritice.

CUMPĂR
l Cumpăr prune pentru ţuică.
Tel. 0745/20-31-47. (T. 839)
l Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.7627)

VÂNZĂRI MOBILĂ
l Vând birou, în stare foarte
bună. Informaţii, tel. 0259/4778-04. (915)
l Vând mobilă de sufragerie,
650 lei. Tel. 0735/01-98-88.
(929)

PRESTĂRI SERVICII
l Rezolv probleme de calculatoare, tablete şi reţea (WIFI).
Tel.: 0744/ 61-71-03.
l Asistentă medicală, pensionară, fac injecţii la domiciliul
bolnavului. Tel. 0770/51-47-74.
(tv.)
l Repar rolete, execut plase de
ţânţari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T. 821)
l Autorizat, instalaţii sanitare-încălzire, montat cazane,
boilere, hidrofor, 0770/10-2160, 0359/43-72-84, 0770/1021-60. (T.802)

l Îngrijesc permanent femei
în vârstă, deplasabile numai
în Oradea. 0745/19-84-44.
(T.877)
l Execut zugrăveli, gletuiri,
vopsit, faianţări, laminate, parchetare, raşchetare, lăcuire,
0742/38-99-48. (T.384)

ANGAJĂRI
l Caut menajeră în zona Sînmartin. Tel. 0723/81-67-34.
(409)
l Angajăm spălători auto. Tel.
0740/13-62-57, 0746/03-16-95.
(818)
l Angajez urgent cameristă
în Sînmartin. Relaţii la telefon
0742/39-81-26. (865)
l Caut persoană pentru supravegherea unui pensionar la
ţară. 0742/69-84-63. (T.895)
l Caut persoană serioasă
pentru îngrijirea unei persoane
vârstnice, zilnic 6 ore/zi, duminica 2 ore. Tel. 0723/70-86-59,
după ora 18.00. (920)
l Tipografie angajează personal producţie şi birou comercial, office@eltronis.com, tel.
0359/19-98-33.
l Angajăm tâmplar şi ajutor
tâmplar. Informaţii tel. 0729/1072-78.

l Meseriaş execut lucrări de

DIVERSE

sudură, închis balcoane, porţi,

l Căutăm femeie pentru îngrijire bătrână, la domiciliu. Tel.
0742/31-08-05. (803)

balustrade,

0770/10-21-60,

0359/43-72-84. (T.803)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

0359/42-04-39.

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

(T.658)

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând 576 mp loc casă, Sântandrei, curent, drum pietruit,

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
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l pe care tu le alegi.
publici în luna septembrie în cotidianul „Crişana”. 

TALON ANUNŢ

8.600 euro, 0741/34-05-87. (tv)
l Vând loc casă Podgoria,

Numele şi prenumele____________________________________________Telefon__________________________________

nr. 242 E, 2.200 mp, utilităţi,

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte)_____________________________________________________________________________

0744/47-20-65. (T.736)
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.)

____________________________________________________________
_______________________________________________________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.

