
V E S Z P R É M  É S  K Ö R Z E T E  2018. február 9., XXV/6

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Veszprém, Kossuth u. 3. Tel.: (06 88) 462 120

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

KÖLTÖZTETÉS
20/953-14-62,
30/236-72-55

www.olcsofuvarok.hu
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Jelentkezés:

E-mail:  veszprem@knallas.hu

  06-80-888-555Ingyenesen hívható telefonszám:

Jelige: Veszprém
Tudj meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

CSATLAKOZZ
VESZPRÉMI CSAPATUNKHOZ!

RAKTÁROS
TARGONCAVEZETŐ 

Amit ajánlunk:

Alapbér + bónusz + cafeteria + műszakpótlék

Munkába járás támogatása

Biztos, hosszú távú munkalehetőség

Barátságos munkahelyi légkör

Érdekes, sokszínű feladatok egy dinamikus és movált csapatban

Elvárásaink:

Minimum befejeze általános iskolai végzeség

Targoncavezetői engedély + OKJ targoncavezetői bizonyítvány

3 műszakos vagy folyamatos munkarend vállalása
(2 nappalos műszak, 2 pihenőnap, 2 éjszakás műszak, 2 pihenőnap)

Pontos és precíz munkavégzés

Operátor
Munkavégzés helye:
• 8200 Veszprém, Alsóerdő sor 1.

Elvárások:
•  Minimum 8 általános iskolai végzett ség
• Egészségügyi alkalmasság
• Sikeres felvételi teszt
• 3 műszak vállalása (hétf őtől-péntekig)

Amit kínálunk:
•  Besorolási bér 155.000 Ft
•  Éves caferéria 180.000 Ft
•  Jó munkahelyi légkör
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Ingyenes munkábajárás
•  Munkatárs ajánló program
•  Kedvező jutt atási csomag (cafetéria+bónusz program)

Jelentkezés:
VIDEOTON Ipari Park Veszprém, Alsóerdő sor 1.

88/576-252

VT Plasti c Gyártó Kft .
VESZPRÉMI telephelyére,

fröccsöntött  termék gyártásában való részvételhez 
felvételt hirdet saját állományába, határozatlan időre 

az alábbi munkakörbe
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MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

Az automatizálásban csúcspozíciót elfoglaló veszprémi székhe-
lyű Balluff- Elektronika Kft. további növekedéséhez munkatársat 
keres hosszútávra, saját állományba az alábbi pozícióba:

MŰSZERÉSZ
(Elektronikai műszerész)

 Feladatkör:
 • Napi rendszeres ellenőrző méréseket végez 
  a gyártott termékeken (sorozatgyártás)
 • Részt vesz elő- és nullszéria gyártásban
 • Megjavítja a termelésben előforduló meghibásodott 
  elektronikákat, termékeket
 • Elvégzi a felügyelete alá tartozó gépek, berendezések 
  tervszerűen előírt és rendkívüli karbantartását
 • Vezeti a számára rendszeresített nyomtatványokat, 
  nyilvántartásokat
 Szükséges képzettség:
 • Elektronikai vagy elektrotechnikai műszerész végzettség
 A jelölttel szembeni elvárások:
 • Önálló munkavégzés
 • Kétműszakos (esetenként három műszakos) munkarend vállalása
 • Igényesség, kreativitás
 Előnyt jelent:
 • Német, vagy angol nyelvismeret
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • Ipari buszrendszerek ismerete
 • Mechanikai, pneumatikai ismeretek
 • PLC programozási ismeretek
 • SAP ismeretek
 Amit kínálunk:
 • Versenyképes fizetés és béren kívüli juttatások
 • Kiváló munkakörnyezet

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
A jelentkezéseket a pozíció megjelölésével

az alábbi címre várjuk: oneletrajz@balluff.hu

A Veszprémi Petőfi Színház 
díszletező munkakörbe

(színpadi munkás) 
felvételt hirdet.

A pályázatok 
benyújtásának módja:

Jelentkezni 
a titkarsag@petofiszinhaz.hu 

e-mail címen, vagy postai úton 
a Veszprémi Petőfi Színház, 

8200 Veszprém, 
Óvári Ferenc u. 2. címen lehet.

Jelentkezési határidő: 
2018. február 20.

GÉPKEZELŐ
(VERSENYKÉPES ÓRABÉR)

Jelentkezés a jooneam@inotal.hu elektronikus, vagy
az INOTAL Zrt. (8100 Várpalota, Fehérvári út 26.) 
címeken, illetve a +36 88 544 100 telefonszámon.

A magyar tulajdonú INOTAL Zrt. keres 
várpalotai üzemébe

munkatársakat 
határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Az alapbéren és a barátságos
munkahelyi légkörön túli juttatások:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - teljesítmény prémium 8%
 - folyamatos munkarendben
  40% műszakpótlék
 - munkába járás útiköltségtérítés
 - rugalmas munkavégzés
 - hosszú távú 
  munkalehetőség

veszprémi élelmiszeripari
partnercégünkhöz keresünk

3 műszakba
csomagolókat,

azonnali kezdéssel
Veszprémből, illetve

Várpalota, Pétfürdő és 
Balatonalmádi, Balatonfűzfő, 

Balatonkenese, Berhida irányából.
Kereseti lehetőség:  kb. 165.300 Ft 

alap  + műszakpótlék (15-50%)
hétvégi pótlék, br. 25.900 Ft 
cafeteria második hónaptól.  

Egyéb juttatás:
Ingyenes buszjárat, munkaruha

Jelentkezés (8-16 óráig):
+36-30/204-6998,

vagy 
balatonfoi@gmail.com

(nyilvántartási szám: 1539-5/2002.)

Álláslehetőség!

Ital- és darabáru-automatákat
üzemeltető cég keres Veszprémbe

sok szabadidővel rendelkező műszaki 
és kereskedelmi érdeklődésű

technikust kiegészítő munkára.
Műszaki végzettség nem feltétel.

Kérjük, csak veszprémi lakosok jelentkezzenek.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Rövid szakmai önéletrajzot a
ferenc.moricz@szamila.hu e-mail címre kérünk.
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Csatárhegyen a Szarkaláb utcá-
ban eladó egy zártkerti ingat-
lan, melyen egy teljesen felszerelt 
lakókocsi található, előtetővel és 
térköves kilépővel. A kert szépen 
gondozott és a területén szerszá-
mos tároló, valamint WC is kiépí-
tésre került. Irányár 1.950.000 Ft. 
Érdeklődni: +36-30/408-0247

ALBÉRLET
Balatonfüred centrumában csa-
ládi ház tetőterében 55 m2 lak-
rész hosszú távra kiadó. +36-
70/566-1351

RÉGISÉG
Magas áron vásárolok kész-
pénzfizetéssel mindennemű 
régiséget, bútorokat (koloni-
ált is), dísztárgyakat, festmé-
nyeket, hanglemezeket, alpak-
kákat, ezüstneműket, bizsukat, 
csipkéket, órákat, érméket, 
kitüntetéseket, stb. Gyűjtemé-
nyeket! Hagyatékokat! Díjtalan 
kiszállás, értékbecslés! Szeg-
vári Mónika +36-20/365-1042, 
antikceg@gmail.com.

VÁLLALKOZÁS
Balatonakarattyán meleg-
konyhás strandbüfé berende-
zéssel eladó. Ár: 8,5 millió Ft.  
+36-30/394-7655; +36-30/374-
8396

ÁLLAT
Vörös TOJÓTYÚK házhoz 
szállítva 650 Ft/db. Tel.: +36-
20/204-2382
24 hetes, szabadtartású tojó-
tyúkok eladók. Ingyenes kiszál-
lítás. Tel.: +36-20/502-2565; 
+36-70/269-5905  

Tojótyúk előjegyezhető a www.
facebook.com/baromfifutar olda-
lunkon. Most 50Ft/db kedvez-
ményt adunk! Kupon: baromfi50

ÁLLÁS
Magányos? Nincs hozzátarto-
zója? Akkor én vagyok a meg-
oldás! Megbízható gondozónő 
vagyok, hívjon bizalommal: +36-
70/202-2309  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. +36-
70/637-4750; www.minervakft.
hu (E-000909/2014/A001-A011)
Online nyelvoktatás, fordítás! 
www.nemetszakforditas.hu

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestést, gipszkartono-
zást, külső homlokzat szigete-
lést vállalok gyorsan, szaksze-
rűen. Érd.: +36-70/608-9519
Cégünk vállal vízvezeték-sze-
relést, kerítés építést, egyéb 

febr. 12. Lídia, Lívia, febr. 13. Ella, Linda, febr. 14. Bálint, Valentin, febr. 15. Kolos, Georgina, Gina

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

KIEMELT PÓTLÉKRENDSZER, ÉTKEZÉSI UTALVÁNY,
CAFETERIA, PRÉMIUM, 13. HAVI JUTTATÁS,

GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA

1, 2, 3, vagy folyamatos műszakrendbe
Betanított munkásokat

kézi összeszerelőket, gépkezelőket, operátorokat, 
kézi anyagmozgatókat, áru-összekészítőket
(SMT gépkezelőket 12 órás műszakrendbe)
Raktárosokat, Targoncavezetőket
keresünk AZONNALI kezdéssel!

Betanított munkák akár
egyszerűsített foglalkoztatás keretében is!
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

M-K. R. Sz.: 3440/2001 A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

Jelentkezz még ma!
Időpont egyeztetésre hívj minket, vagy 

küldj egy SMS-t és visszahívunk:
88/400-453; 20/929-2430

vagy küldd el önéletrajzodat e-mailben:
manatwork@manatwork.hu

vagy keress fel minket személyesen:
Veszprém, Ady E. u. 3. – a belvárosi körforgalomnál.

NYUGDÍJASOK
FIGYELEM!

Válasszon akár heti
2-3 napban is végezhető

munkáink közül! 
 • Betanított munka
 • Takarító
 • Eladó
 • Pénztáros
 • Árufeltöltő
 • Pék
 • Asztalos

Bővebb információ: 
Pannon-Work Silver

Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

Hétfő-Péntek 10.00-16.00
Veszprém, Kereszt u. 9.

88/560-363
veszprem@pannonwork.hu

nemesvámosi
partnercégünkhöz keresünk

1, 2, 3 műszakba
az alábbi munkakörökbe:

- összeszerelés
- festés

- gépkiszolgálás
- anyagmozgatás
azonnali kezdéssel

Veszprémből és környékéről
Ingyenes buszjárat 

Balatonfőkajár, Várpalota és 
Tapolca irányából.

(A céges buszjáratokkal nem fedett
területekről bejárók 100% bérlet, vagy 

gépkocsi térítés.)
Kereseti lehetőség: 

156.600 Ft alap (900 Ft/ó)
egyes területeken 

191.400 Ft alap (1.100 Ft/ó)
+ műszakpótlék 18:00 óra után 40%,
hétvégi munkavégzés 100% túlóra 
kifizetéssel,  teljesítmény bónusz, 

minőségi bónusz, cafeteria. 
Jelentkezés (8-16 óráig):
+36-30/204-6998, vagy 
balatonfoi@gmail.com

(nyilvántartási szám: 1539-5/2002.)

Álláslehetőség!

Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat 
veszprémi telephelyére két műszakos munkarendbe:

VILLANYSZERELŐ
ELEKTRIKUS

ELVÁRÁSOK: 
Szakirányú végzett ség • Megbízhatóság • Precizitás

ELŐNY: 2-3 év szakmai tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszú távú munkalehetőség 

• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kedvező jutt atási csomag 

• Jó munkahelyi légkör

Önéletrajzokat a
Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

vagy a vti pv@ipv.videoton.hu címre várjuk.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

Magyarország legnagyobb 
műszaki kerámiagyártó 

üzemébe keresünk 
munkatársakat!

Magyar magántulajdonban lévő, önálló társaságként működő, több mint 35 éves és 
200 főt foglalkoztató cégcsoportunk a világ 20 országába, köztük az USA-ba szállít 
magas minőségű kerámia alkatrészeket. Dinamikusan növekvő vállalatunkhoz,  
csapatunk erősítéséhez az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

Feladat:	 gyártógépek	beállítása,	üzemeltetése
Elvárás:	 fémipari	szakmunkás	végzettség

Feladat:  TMK	tevékenység
Elvárás: villanyszerelői,	vagy	lakatos	végzettség

Feladat:		 gépi	megmunkálási	feladat
Elvárás:		 szakmai	gyakorlat

Feladat:		 CNC	köszörűgépek	beállítása,	
	 kerámia	finommegmunkálás
Elvárás:		 szakmunkás	végzettség	és	
	 CNC	gépbeállítói	gyakorlat

Feladat:		 kamrás	kemence	rakományépítése,
	 kemence	üzemeltetése
Előny:		 kisteljesítményű	kazánfűtői	vizsga
	 targoncavezetői	jogosítvány

Feladat:		 termékek	elszedése	gépekről,	
	 egyedi	megmunkálás
Elvárás:		 8	általános	végzettség,	
	 üzemi	tapasztalat

Feladat:		 termelő	üzemben	dolgozó	kollegák	
	 munkájának	koordinálása,	felügyelete
Elvárás:		 középfokú	szakképesítés,	pontos,	precíz	
	 munkavégzés,	határozott	fellépés

Feladat:		 alapanyag	gyártása
Elvárás:		 vegyipari	szakmunkás	végzettség,	
	 szakközépiskola,	vagy	érettségi

Feladat:		 alapanyag	gyártásközi	ellenőrzése
	 és	minősítése
Elvárás:		 vegyipari	szakmunkás	végzettség,
	 szakközépiskola	vagy	érettségi

Feladat:		 Készletek	kezelése,	könyvelése
Elvárás:		 szakmai	gyakorlat
	 targoncavezetői	jogosítvány

Gépbeállító lakatos:

Gép karbantartó:

Forgácsoló és Esztergályos

CNC köszörűs:

Kemencekezelő:

Betanított munkás 
              – operátor:

Művezető:

Alapanyag-gyártó:

Alapanyag ellenőr:

Raktáros:

A pályázatokat az alábbi címre várjuk:
8202 Veszprém, Pf. 2078, vagy palyazat@bakonycer.hu

Érdeklődni (7-14h): 70/400-6526
Induló alapbérek munkakörtől függően (2 műszakban): bruttó 153 000 Ft-tól - 230.000 Ft-ig

Amit kínálunk:	 hosszú	 távú	 biztos	 munkalehetőség,	 határozatlan	 idejű	 munkaszerző-
dés,	 versenyképes	 jövedelem,	mozgóbér,	 cafeteria	 belépéstől	min.	 bruttó	20	ezer	 Ft/hó,		
100%	utazási	térítés	vidékről	bejáró	dolgozóknak	és	egyéb	béren	kívüli	juttatások,	jó	kollek-
tíva,	nyugodt	munkakörnyezet,	önálló	munkahelyek.
Munkarend:	több	műszakos	(terület	és	munkakör	függő)
Munkavégzés helye: Veszprém
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lakatos és kőműves munkák 
elvégzését. Érd.: +36-70/416-
2409
Redőnyös munkák, javítás is! 
Tel.: +36-20/938-5698, +36-
30/431-5063
Szőnyeg- és kárpittisztítás 
lakásonként 1.500 Ft-tól. Bőr 
garnitúrák tisztítása. Telefon: 
06-20/976-3161, 88/460-354 
Veszélyes fák kivágását válla-
lom! +36-20/320-9019
Egyéni vállalkozó kőműves 
munkát vállal, építés, bontás, 
térkövezés, nyílászárók beépí-
tése. Tel.: 06-70/603-1306

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-7777xxxxxxxxx

Forgalomból kivonandó gép-
járműveket átveszünk ár meg-
egyezés szerint. Hivatalos bon-
tási papírt adunk. Teljes körű 
ügyintézés. Tel.: +36-70/593-
2299
Használt, idős, roncs autó, vagy 
lakókocsi felvásárlás. Hivatalo-
san! +36-30/733-7753

EGYÉB
Dunnákat, párnákat 22.500 Ft/
kg-ig, hagyatékot, örökséget 
vásárolok. +36-30/272-4436
Lomtalanítás, teljes lakáskiürí-
tés, padlástól pincéig, lomel-
szállítás, épületbontás, udvar-
takarítás. +36-30/581-9798
Saját részre vásárolok festményt, 
porcelánt, mindennemű régi-
séget, teljes hagyatékot. +36-
30/458-7765 

Készpénzért veszek bakelit leme-
zeket, diafilmeket, diavetítőt, régi 
pénzeket, kitüntetéseket. +36-
30/194-9356

TÁRSKERESŐ
Társközvetítő (HARMÓNIA) 
szeretettel vár minden Ügyfe-
let a Zöldház földszintjén. +36-
30/281-0881

febr. 16. Julianna, Lilla, febr. 17. Donát, Lukács, febr. 18. Bernadett, Konrád, Leó

*Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, 
  maximum 2018. március 9-ig, a hirdetés felmutatásával.
  A hallókészülékkel kapcsolatos részletekről érdeklődjön a fenti 
  elérhetőségeken.

Vegyen részt ingyenes
  hallásvizsgálaton 2018. 
    március 9-ig és vegye át
       GARANTÁLT AJÁNDÉKÁT*!

             Válasszon MAGYAR
      szakértelemmel gyártott,
okos hallókészüléket!

A kockázatokról olvassa el a használati
       útmutatót, vagy kérdezze meg
           kezelőorvosát.

w
w

w
.victofon.hu

Bejelentkezés:
06-30/557-1731

8100 Várpalota, 
Honvéd u. 3.

VESZPRÉM ÉS KÖRZETE
Megjelenik:  Minden héten pénteken Balatonalmádi, 
Balatonfüred, Balatonfűzfő, Felsőörs, Herend, Inota, 

Márkó, Nemesvámos, Szentkirályszabadja, Várpalota, 
Veszprém, Veszprém-Gyulafirátót, Veszprém-Kádárta

településeken 46.000 példányban.
Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadja: Bakony Média Kft.

Felelős kiadók: Kertész Zsolt, Molnár Károly
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Veszprém, Kossuth u. 10., fszt. 9.

Telefon: 88/569-060
E-mail: veszprem@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
Nyomda: HSO Trade Kft.
Terjeszti:  Westpost Kft.  

A Szuperinfó �zetett hirdetéseket tartalmaz,  
melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja,

tartalmáért felelősséget nem vállal. 
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent 
hirdetéseket részben, vagy egészben felhasználni tilos!

I M P R E S S Z U M

Vegyes ömlesztett tűzifa
konyhakész 16.000 Ft/mxmxm-től,

sorba rakott kalodás tűzifa
32.000 Ft/erdei m3-től (mxmx1,7)

ingyenes kiszállítással.
Toldi: 06-20/989-16-98

EU
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Csak egy 
tánc volt

...avagy volt egyszer egy táncdalfesztivál

AzAzA est sztárvrvr endégei
KKoKoKoKoKoKoKoKoKKoKoKoóóss JJáánnooss és DDéékkákákákákákákákákákákákánnyy SSaarrororororororrororollttaaataaa

Közremûködik:

Kedves Urak!
Lepjék meg nõnapra 
a hölgyeket egy felejt-
hetetlen élménnyel!
A virágról mi gon-

doskodunk.

Ü V E G E Z É S
HŐSZIGETELT ÜVEG rövid határidővel

paraméterek: K 0,7; K 1.1; K 1.4
SÍKÜVEG, DRÓTÜVEG, 

KATEDRÁLÜVEGEK
TÜKÖR kis- és nagy tételben.

Méretre szabás azonnal is.
Veszprém-Kádárta, Győri u. 8.

Tel.: 88/583-490, 30/632-5545, Fax: 88/458-457

Bakony Glas Kft.

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Veszprém, Szeglethy u. 1. II. em./206 
+36-70/423-1127
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

          • Prága városnézés 2018. márc. 15-18. (4 nap/3 éj, hotel 4*, reggeli) 49.500 Ft/fő
• Krakkó-Auschwitz-Wieliczka-Zakopane 2018. márc. 16-18. (3 nap/2 éj, hotel 3*) 37.600 Ft/fő

• Kittsee csokigyár- Pozsony 2018. márc. 24. 5500 Ft/fő
• Vásárlás a szabadkai piacon 2018. márc. 17. 7500 Ft/fő

• Szlovéniai ízelítő 2018. márc. 24-25. (2 nap/1 éj, hotel 4*, reggeli) 29.900 Ft/fő   
• Tavaszi szünet Görögországban 2018. ápr. 26-máj. 2. (7 nap/6 éj, apartman, reggeli) 58.900 Ft/fő
• Csíksomlyói búcsú - Pünkösd Erdélyben 2018. máj. 17-21. (5 nap/4 éj, hotel, FP) 64.900 Ft/fő

• Schönbrunn-Bécs 2018. május 19. 6.500 Ft/fő
• Kirándulás a Plitvicei tavakhoz 2018. május 19. 9.900 Ft/fő

Adminisztrációs díj: 500 Ft/fő


