Publicitate 11

Marţi, 20 septembrie 2016

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.

URĂRI
 Sănătate, fericire şi veselie

 Vând casă cu grădină în  Pierdut registru special şi
Cheşa, suprafaţă totală 1700
mp. Preţ 12.000 eu negociabil.
Tel. 0722/12-73-23, 0742/7909-41.

cartea de intervenţie pentru
casa de marcat Datecs MP 55
seria 12115027. Le declar nule.
(1197)

VÂNZĂRI CASE ALTE JUDEȚE

VÂNZĂRI DIVERSE

 Vând în Negreni, jud. Cluj
(Ciucea) casă locuibilă 2 camere, bucătărie, baie, demisol
piatră, teren împrejmuit cu izvor, 18 ari la 3 minute distanță
de șoseaua E 60, preț 14.500
euro. Tel. 0748/65-25-12.

VÂNZĂRI TERENURI

în ﬁecare zi, noroc în tot ce îţi
doreşti, acum când în buchetul
vieţii tale se mai adaugă o ﬂoare, dragul nostru NELU OŞVAT.
„La mulţi şi fericiţi ani!” Soţia
Maria, ﬁicele Simona şi Mădălina, ginerele Călin, nepoţii Bogdan, Răzvan, Bianca şi Ştefan.
(1196)

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

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
 Vând apartament 2 camere,
Rezidenţial Prima Nufărul, bloc
nou, s.u. 61 mp, mobilat com-

 Vând 576 mp loc casă, Sântandrei, curent, drum pietruit,
8.600 euro, 0741/34-05-87. (tv)
 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.)
 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.)
 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.)

plet, 51.000 euro. 0752/19-3582. (tv.)
 Vând apartament 2 camere, tip T, et. IV, în zona Velenţa, complet renovat, mobilat

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

PIERDERI

şi modiﬁcat, 28.500 euro. Tel.
0771/29-56-27. (5914)

VÂNZĂRI AP. 3 CAMERE
 Vând apartament 3 camere,
et. 4/4, zona Nufărul, exclus a.i.
Tel. 0770/28-88-88. (T. 96)

VÂNZĂRI AP. 4 CAMERE

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

VÂNZĂRI CASE ORADEA

 Pierdut certiﬁcat constatator pentru Demian S. Radu
Mihai P.F.A., având CUI
23398526, F05/252/2008, eliberat de O.N.R.C. Bihor, sub
nr. 14203/01.03.2010. Îl declar
nul. (1181)
 Pierdut acte pentru SC Vevene Trans SRL Beiuş, RO
27334932,
J05/1097/2010,
CUI, statut, toate actele de înﬁinţare a societăţii. Le declarăm
nule. (1184)

 Casă 4+2 camere, central, lo-

diri,

mansardă

neterminată,

curte mare, garaj, pivniţă, încălzire centrală, bună şi pentru
activităţi private. Tel. 0721/1178-55. (697)

VÂNZARE CASE ÎN JUDEŢ
 Vând casă 15 ari, grădină, sau numai grădina 13 ari,
Chişirid, asfalt. 0359/42-04-39.
(T.1109)

 Vând sistem de gătit, import,
masă curbată 10-12 persoane,
0359/43-72-84,
0770/10-2160. (T.804)

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

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.

 Achiziţionez tablouri, realiza-

 Vând convenabil aparat de
umplut cârnaţi şi porţionat mici,
cu toate ustensilele, maşină de
tocat electrică, chiuvetă mare,
inox, 0359/41-15-89. (T.5931)

te de pictori români şi maghiari.

 Vând ţuică de prune. Tel.
0752/26-11-00. (tv)

lare, sticle sifon. 0744/12-83-

 Vând pat copil, stare bună,
80 lei. Tel. 0771/64-70-71.
(1088)

Tel. 0743/75-81-64. (T. 1028)
 Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte popu06. (T.820)

PRESTĂRI SERVICII
 Autorizat, instalaţii sanitare-

 Vând butoaie din lemn pentru
vin de 200 şi 50 litri, cauciucuri
1000/20, chesoane (plăci) din
beton 4 m x 0,60 lăţime. Tel.
0259/41-70-10. (1172)

încălzire, montat cazane, boi-

 Vând căruţă după cai sau
tractor. Tel. 0259/22-78-98,
0771/53-83-17. (tv)

 Meseriaş execut lucrări de

 Vând DVD, cărţi toate domeniile, bibliotecă întreaga.
0259/34-24-99,
0359/17-0159. (tv)

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

 Vând presă struguri. Tel.
0771/70-46-32. (T.1186)

domiciliu. Tel. 0359/40-56-89,

 Vând dulap Bonantza, boiler
50 litri, 2 canapele noi, Beiuş.
0745/78-47-55. (T.1194)

 Zugrăvesc, 170 lei/cameră.

 Vând covor 0,90x1,40 m,
stare bună, fond vernil, 50 lei,
0743/99-71-00. (tv)

VÂNZĂRI MOTOCICLETE

lere, hidrofor, 0770/10-21-60,
0359/43-72-84,

0770/10-21-

60. (T.802)
sudură, închis balcoane, porţi,
balustrade,

0770/10-21-60,

 Servicii curăţenie. Spălăm
mochete, covoare, tapiţerii, la
0747/28-07-78. (T.5581)

S.C. Transilvania General Import Export S.R.L.
vinde imobil în municipiul
Oradea, str. Independenţei,
nr. 5, având suprafaţa desfăşurată de 7.153 mp, cu teren 2.475
mp (fosta Fabrică Crişu Favorit).
Imobilul este amplasat în zona
turistică din Centrul istoric
Oradea, ultracentral, lângă Piaţa
Unirii, situat la 15 metri de o
Parcare subterană cu 455 de
locuri (în lucru), cu intrare din
strada Independenţei şi acces
la pietonal, în strada Vasile
Alecsandri. Este ideal pentru
amenajarea unui Complex
multifuncţional de magazine şi
servicii tip MALL, club şi clădire de birouri.
Informaţii la tel. 0722/55-0603, 0724/23-14-43 şi 0259/40-7278.
(791)

Tel. 0751/97-53-31. (T. 1064)

 Rezolv probleme de calculatoare, tablete şi reţea (WIFI).
Tel.: 0744/ 61-71-03

 Predau engleză avantajos,

 Electrice, sanitare, încălzire,

orice nivel, (admitere, examene, emigrare). Tel. 0740/14-0090. (1039)

noi şi reparaţii, lucrări diverse.
Tel. 0741/00-26-63. (T.1073)
 Repar rolete, execut jaluzele,

 Vând/schimb motocicletă
Suzuki GSx600F înmatriculată,
an 2000. Tel. 0770/69-79-35.
(T.5946)

 Consultanţă pentru afaceri,

tabile, proceduri de control

 Asistentă medicală pensi-

CUMPĂRĂRI

bugetar, organizare eﬁcientă,

onară fac injecţii la domiciliul

 Cumpăr nisip ﬁn de râu. Tel.
0259/43-54-43. (tv)

control, conform codului CAEN

bolnavului. Tel. 0770/51-47-74.

7022. Tel. 0723/81-67-34. (408)

(tv.)

management, proiectarea metodelor sau procedurilor con-

plase de ţânţari. 0745/57-7390. (T.1160)

Cu 10 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

mp, 0788/07-02-53. (tv.)
zona Horea, 2 corpuri de clă-

 Vând struguri, 2,50 lei/kg,
negociabil. Tel. 0259/43-0940. (tv)

SMS!

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

cuit, birouri, cabinete, 210/475
 Vând casă mare Oradea,

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

Anunţuri
rapide prin

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 septembrie 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.

