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INZERCE

Nove otevrené solárium
ve Velkých Opatovicích
Vertikální Turbo solárium Ultrasun Power Station i8
Tato novinka mezi turbo solárii patøí k absolutní špièce ve
své kategorii profesionálních solárií. Díky svému velkolepému designu umožòuje zákazníkùm více volnosti. Ètyøicet
osm 200W trubic zajišuje požadované opálení v kratším
èase.
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Zajišujeme veškeré pohøební a høbitovní služby. V pøípadì úmrtí Vašeho blízkého poskytujeme tyto služby:
odvoz zesnulých, smuteèní obøady v obøadních síních a kostelích, výkopy hrobù,
smuteèní kvìtinovou vazbu, tisk
smuteèního oznámení, hudbu pøi
obøadech, autobusy pro smuteèní
hosty, zhotovení pomníkù a uren
Námi poskytované služby dohodneme na telefonické
požádání i mimo pracovní dobu. Dále nabízíme prodej
høbitovních doplòkù: lucerny nerezové, svíèky, vázy plast,
vázy nerez, urny, høbitovní dr
JEVÍÈKO, Okružní II. 264, tel.: 461 542 435, 724 238 311
Otevøeno: pondìlí až pátek 7.30-16.00 hod.

Zajímavý pøivýdìlek u zavedené èeské firmy v oblasti
investièních a finanèních služeb.
Zázemí kanceláøe v regionu, rekvalifikace do pozice
regionálního manažera. Garantovaný pøíjem s možností
dalšího profesního rùstu. Nutný osobní pohovor.
Telefon: 775 252 977

Ceník
Nad 100 minut … 10 Kè/ min.
55-99 minut… 11 Kè/ min.
0-54 minut… 12 Kè/ min.

Varianty permenantek
200 / 300 / 400 / 550 / 1000,- Kè

Kontakt
Miroslava Strnadová
Nádražní 695, Velké Opatovice
mobil : 608 263 942

NEJLEVNÌJŠÍ PÙJÈKY
tel.: 606 23 75 78

Prodám velmi pìkný RD 3+1 v obci Vítìjeves
2
(14 km od Letovic, 49 km od Brna). CP−753m ,
ZP−265m2, samostatnì stojící, èást. podsklepený,
gará, terasa, el. 230/380 V, vytápìní − ÚT plynové,
orientace JZ, v cenì zahrnuto vybavení kuchynì.
Udrovaný, k trvalému bydlení i k rekreaci, klidné
místo.
Kontakt na tel. è.: 775 667 214
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