2017. február 25., XXVI/08.

SZ ARVAS

A Szarvas Coop Zrt. kiadó

üzlethelyiségei:
- Szarvas, Szabadság u. 25-27.
sz. alatti pavilon (volt pékáru
bolt), 2017. március 1-tõl
- Szarvas, Szabadság u. 6-10.
alatti, volt cukrászda
- Szarvas, Kossuth u. 64. alatti
udvari üzlethelyiség
(volt Kutyakozmetika)
További információ: Lestyan György

06/30/9634-140,
66/312-524.

LEÁRAZÁS!

Szarvas, Árpád Szálló
2017. március 3.
péntek, 9-14 óráig!
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INGATLAN

Békés megyei Bánkúton 3 szobás,
komfortos ház kerttel, családi ok miatt
sürgõsen eladó. 06/30/470-2105, 06/
30/746-5408
Szarvason, Alkotmány utcában 3 szobás
lakóház - új zsindelytetõvel - eladó.
Irányár: 6.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06/70/
259-7460
Szarvas, Béke u. 3. szám alatt, 57 m2-es,
negyedik emeleti, 1.5 szobás lakás eladó.
Érdeklõdni: 06/30/991-7529
Szarvason, városközponthoz közeli,
csendes helyen, 1164 m2 építési telek
eladó. Ár megegyezés szerint. 06/20/
3841-792
Fürdõszobás tanya eladó kövesút mellett,
reális áron, fúrt kúttal, melléképülettel.
Telefon: 06/20/332-9378
Gyomaendrõdön, Selyem út 23. alatt,
központi fûtéses (vegyestüzeléssel) ház
eladó. Irányár: 3.000.000 Ft. 06/30/3211736
Békésszentandráson kertes családi ház
eladó. Érdeklõdni: 06/30/725-4017
Békésszentandráson összkomfortos,
kertes ház, lakható melléképülettel eladó.
Érdeklõdni: 06/20/480-7131
Szarvason, Érparti-szõlõkben tanya 1
hektár földdel eladó. Érdeklõdni: 06/20/
480-7131
Szarvason, Dobó utcában nagy telekkel,
bontásra szoruló ház eladó. Irányár:
1.900.000 Ft. Érdeklõdni: 06/20/2397670
Eladó Orosházán, az Iglói utcában 531
m2 építési telek, melyen 2008-ban épült
80 m 2, dupla Lindab garázzsal. Az
ingatlan vállalkozásnak, telephelynek is
alkalmas. A garázs kialakítható raktárnak,
de elfér benne több gépjármû is (akár
lakóautó vagy kisteherautó is). A telek
bekerített, saját fúrt kúttal,
szennyvízbekötéssel,
szociális
helységgel, termõ gyümölcsfákkal
rendelkezik. Irányár: 8.500.000 Ft.
Érdeklõdni: 06/30/9454-782
Szarvason, Malom u. 89. szám alatt
családi ház eladó. Telefon: 06/20/4242612
Bogárzó-zugban, tulajdonostól eladó
beépíthetõ telkek 791 m2 és 839 m2.
Telefon: 06/30/395-0696

SZOLGÁLTATÁS
Redõny
Redõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. 66/214-269, 06/30/
262-8528

Mottó: „Elsõ az egészség! És az egészségügy?”
A Szarvasi Szakorvosi Kft.
a várólisták minimalizálása
érdekében tett erõfeszítése keretében új, délutáni
fül-orr-gégészeti rendelést indít 2017. március 1-tõl.
Rendelnek:
Dr. Szilágyi Imre, a szentesi kórház fül-orr-gégészeti osztályának
osztályvezetõ fõorvosa,
fül-orr-gégész-, audiológus-, gyermekgyógyász szakorvos
Rendelési idõ: szerda 15-18 óra között
Dr. Kliment Magdolna, a Békés megyei Központi Kórház fõorvosa
fül-orr-gégész-, audiológus-, foniáter szakorvos
Rendelési idõ: hétfõ 12-15 óra között
Dr. Agoston Hecla fül-orr-gégész szakorvos
Rendelési idõ: csütörtök 9-15 óra között
Idõpontot kérni a megszokott módon:
·
telefonon az 514-300-as telefonszámon, vagy
·
személyesen a betegirányításon lehet.
Sürgõsségi ellátásra a rendeléseken történõ jelentkezéssel van mód, de ilyen
esetekben a beküldõ orvos írásbeli vagy telefonos jelzése szükséges a sürgõs ellátás
kezdeményezésére. Minden más esetben a fül-orr-gégészeti ellátás beutaló nélkül
vehetõ igénybe.

Egyúttal tájékoztatjuk a lakosságot, hogy audiológiai szakrendelés
(hallásvizsgálati lehetõség) a fülészeti szakrendelésekkel megegyezõ
idõben áll a páciensek rendelkezésére a Szakorvosi Kft-ben.
Továbbá lehetõség van a jól felszerelt rendelõnkben allergia, alkaros
bõrteszt elvégzésére. Ez a fajta tesztelés van a legközelebb az allergia
megbetegedéshez, a tünetek kialakulásának rendszeréhez (Prick teszt).
Tisztelettel: Dr. Kozma Lewellyn Marius György ügyvezetõ
Az ügyvezetõ elérhetõségei: 66/311-690, e-mail: nogyogyaszat@szakorvosi.hu

Költöztetés garanciával, vidékre is.
Érdeklõdni: 06/30/4088-125
Duguláselhárítás azonnali kiszállással.
Hétvégén is, kamerás rendszerrel.
Helymeghatározás. Érdeklõdni: 06/70/
504-7932
Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap fúrás,
betontörés kiskotróval. Érdeklõdni: 06/
20/9288-098
Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy, bükk
kugli 28 Ft/kg-tól, konyhakész 29 Ft/kgtól, rönk 25.5 Ft/kg-tól. Gyors kiszállítás,
Kedvezményeinkért hívjon! 06/30/4729714
Kútfúrás! Lakossági és öntözõ kutak
fúrása kis- és nagy átmérõben!
Gyebrovszki Károly - 06/30/416-5909
Gipszkartono
zástól a szobafestésig!
Gipszkartonozástól
Minõségi munka kedvezõ áron, akár
azonnali kezdéssel -20% kedvezménnyel
(febr.25-tõl visszavonásig). Kisebb
munkát is elvállalunk. 06/70/677-0490,
06/20/540-2003

Lomé
Lomérr t lomtalanítok! Hagyatékot
vásárolok! Tereprendezést vállalok
megegyezés szerint! Érdeklõdni: 06/70/
326-3013
Bútorkárpit és szõnyegtisztítás! 06/20/
490-0497
Tetõjavítás, bitumenes szigetelés.
Csatornák, szegélyek, kémények építése,
kúpcserép kenés. Érdeklõdni: 06/30/
9356-229
Veszélyes fák lebontását, faápolást
vállalok alpin technikával. 06/70/25153-83
Bádogos, tetõfedõ, ács, hõszigetelõ
munkát vállalunk. Horganyzott csatorna
1490 Ft/m anyaggal, munkadíjjal.
Cserepes lemez, tetõfedések kivitelezése,
palatetõk felújítása bontás nélkül színes,
mintás zsindellyel. Hõszigetelés
terjedelmes színválasztéka 5.500 Ft/m2.
Érdeklõdni: Varga Róbert, 06/30/3181618
Elektromos kerékpárok teljes körû
szervizelése, javítása akár helyszíni
szereléssel, rövid határidõvel. 70/6361472

ÁLLAT
Mangalica hízók eladók, akár hasítva is.
Telefon: 06/30/281-9616
Tojótyúk 599 Ft/db. Nagyon szép barna
tollas, kiválóan tojó. Ingyen házhoz
szállítva. Érdeklõdi lehet: 06/70/2401331
Texán tenyész galambok eladók.
Szarvas, Csokonai u. 7. Telefon: 06/30/
439-1330
Sárga tojótyúk 590 Ft/db. Ingyenes
házhoz szállítással márciusra
megrendelhetõ. Érdeklõdni: 06/30/8602627
Õshonos magyar hidegvérû ménnel
fedeztetést vállalok. Érdeklõdni: 06/30/
313-1829
Õshonos hidegvérû deres csikó eladó.
06/20/380-6326
Tehenek eladók. Érdeklõdni: 06/20/
380-6326

MÛANY
AG NYÍLÁSZÁRÓK
MÛANYAG
45.

gyártása, beépítése

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
6 LÉGKAMRÁS GEALAN NYÍLÁSZÁRÓK
A február 28-ig megrendelt
nyílászárókhoz EXTRA ÜVEGEZÉST,
+10% HÕSZIGETELÉST ADUNK
AJÁNDÉKBA!

-50%

BBB Glas Kft.
Szarvas, Vasút u. 69.
Mezôtúr, Szolnoki u. 3.
e-mail: uveg@bbbglas.hu

1-tõl
17. február
Az akció 20 ár 28-ig tart!
2017. febru

Kérje INGYENES ajánlatunkat!

N y i s s o n!
velünk

Autót veszek! Állapot és kortól
függetlenül, azonnali készpénz
fizetéssel. Érdeklõdni lehet telefonon: 06/
70/6255-878
Gépjármûvek forgalomból való végleges
kivonása az orosházi autóbontónál.
Érdeklõdni: 06/70/585-7041, 06/68/
631-325
Készpénzért bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. Érdeklõdni lehet az alábbi
telefonszámokon: 06/30/421-85-75,
06/70/424-78-20
Utánfutók, lakókocsik 60.000 Ft-tól.
Érdeklõdni: 06/70/424-78-20, 06/30/
387-20-66
Renault Clio 1.2-es megkímélten
265.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni: 06/30/
227-3193

Telefon:
Fax:

06/20/9313-480
06/20/2277-821
06/20/975-0102
06/56/352-026

I p aari
ri ezüstöt vásárolok minden
formájában. érintkezõpogácsa, nitrát,
amalgám,
paszta,
huzal,
platinahõelemszál, palládium és
ötvözeteit, használt kemény vídia
lapkákat. Érdeklõdni lehet: 06/30/2250188
Szója házhoz szállítással. Érdeklõdni
lehet az alábbi telefonszámon: 06/30/
228-0881
Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitûnõ
minõségben bontásból, szállítással
Németországból. Érdeklõdni: 06/30/
282-9225

VEGYES
A Gold Seed Szarvas Kft. szerzõdést
köt: madáreleség napraforgó,
madáreleség kukorica, étkezési kukorica
termelésre. Érdeklõdni: 06/30/4150265
Vadászházamba afrikai trófeákat, hullott
szarvasagancsot, vadászhagyatékokat,
gyûjteményeket vásárolok. Érdeklõdni
lehet az alábbi telefonszámon: 06/30/
849-4786

Tisztított lucernamag eladó. Érdeklõdni
lehet az alábbi telefonszámon: 06/20/
380-6326

VÁLLALKOZÁS
Szarvashoz közeli ipari célú telephelyet
bérelnék, vásárolnék. Jó állagú épület és
betonozott udvar szükséges. Érdeklõdni:
hétköznap munkaidõben 06/20/9722573
Békés megyében mûködõ pékség eladó.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/2069691

ALBÉRLETET KERES

JÁRMÛ
Gépjármûvek forgalomból végleges
kivonása az orosházi Autóbontónál.
Bontott alkatrész árusítás. Telefon: 06/
20/384-1155, 68/631-325
1999-es évjáratú 1000-es Suzuki Swift
eladó. Érdeklõdni lehet: 06/30/3611704
Vásárolok: 1985 elõtti jármûveket, fõként
Barkas platós és busz, 2 ütemû Trabant,
Wartburg, Lada. Telefon: 06/70/5857041
Eladó 1400 cm 3 -es Opel Astra
személygépjármû, 13 hónap mûszakival,
jó állapotban. Ugyanitt 1 db hûtõszekrény
és 1 db fagyasztószekrény is eladó.
Telefon: 06/20/451-4341

KEDVEZMÉNY!

Pucolt kis- és nagyméretû tégla, bontott
anyagok, stb. eladók; akár kiszállítással is.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/70/3263013
Benzin és PB-palack (3.490 Ft)
vásárlási akció február 8-tól visszavonásig
a szarvasi EDO Töltõállomáson! 15-60
liter közötti benzin és PB-töltet egyidejû
vásárlása esetén -5 Ft/liter engedményt
biztosítunk az üzemanyag árából!
Tûzifa, vastag tölgy széldeszka, csak
kamionos tételben (kb. 230 mázsa) eladó,
leszállítva. 25 Ft/kg (2.500 Ft/mázsa).
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/6371132

Cég keres hosszú távra, 3 szobás
albérletet Szarvason vagy környékén.
Nyaralók kizárva. Telefon: 06/30/3499285
Albérletet keresek Szarvason. Telefon:
06/20/293-8173
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A Szarvasi
Kábeltelevízió hírei:
A szarvasnet.hu honlapunkon a ’Szolgáltatások’ menüpont alatt a hangolási segédletre
kattintva videó felvételeken mutatjuk be a leggyakoribb TV típusokhoz a kézi hangolás
lépéseit. /A hangolás metódusa típusonként is eltérõ lehet, elsõdlegesen a készülékhez kapott
kezelési útmutatót használja!/
Kérjük Elõfizetõinket, hogy akiknek az utcai telefonoszlopról a házukra átfeszített koaxiális
légkábelünk és a ház villamos hálózatra csatlakozó vezetéke egymáshoz ér, azt
feltétlenül jelentsék az ügyfélszolgálatunkon (400-000 telefonszámon) vagy a 215-425-ös
hibabejelentõ telefonszámunkon (üzenetrögzítõ). Köszönjük.
Az AMC mûsorszolgáltatóval kötött szerzõdés értelmében 2017. február 20-tól az Alap
Programcsomagban (A2) a Film Cafe csatorna helyére a Film Mánia kerül. A Film Cafe csatorna
a továbbiakban a Bõvített Alap Programcsomagban (D1) lesz elérhetõ.
Felhívjuk Elõfizetõink figyelmét, hogy 2017. január 1-tõl a TV készülékek behangolásának díja
960 Ft/TV -kiszállási díj: 3.670 Ft.

Szarvasi Általános Informatikai Kft.

SZUPERGYORS INTERNET AKCIÓ
FÉL ÉVIG FÉLÁRON!
Akciós feltételek:
- csak egyéni elõfizetõknek akik a Szarvasi Kábeltelevízió és a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
kiépített kábeltelevízió hálózatától 40 m távolságban laknak, Szarvason, Békésszentandráson,
Csabacsûdön és a közigazgatási területeiken.
- 2016. november 30. óta nincs internet elõfizetésük Szarvasi Általános Informatikai Kft-nél;
- nincs tartozásuk a Szarvasi Általános Informatikai Kft. felé;
- az akció a NET2; NET2 FTTx*; NET3; NET3 FTTx*; NET4; NET4 FTTx*; NET5; NET5 FTTx*; NET7; NET7 FTTx*; NET8;
NET8 FTTx* internet csomagokra szól és 2017. január 1-tõl március 31-ig tart;
A Szarvasi Általános Informatikai Kft. internet szolgáltatásának elõnyei:
- a bekötés ingyenes;
- nincs hûségnyilatkozat;
- nincs kötelezõ csatolt szolgáltatás (kábeltelefon; kábeltelevízió) – az elõfizetési díj ezektõl független;
- a kábelmodem használat ingyenes;
- a kábelmodem számítógéphez csatlakoztatása, a rendszer beüzemelése, tesztelése és a hálózathoz csatlakoztatáskor a kiszállás ingyenes;
- az elõfizetõknek wifi-s, router-es kábelmodemet biztosítunk;
- minden elõfizetõnek 1 db publikus fix IP címet biztosítunk;
- nincs különbség az egyéni és az üzleti elõfizetés díja között;
- a Digitális Jólét Programban elõírt 2018. helyett már 2016-tól minden elõfizetõi helyen biztosítani tudjuk a 40Mbit/sec sebességet;
- 2017. elejétõl a teljes hálózatunkon minden elõfizetõnk számára elõfizethetõ a NET8 (90/30) Mbps letöltési sebességû csomagunk;
- * Szarvason az alábbi társasházakban: Árpád 5.; Árpád 7.; Árpád 9.; Jókai 36.; Jókai 38.; Jókai 40; Bethlen 8.; Bethlen 6.; Bethlen 4.;
Bethlen 2.; Fõ tér 2., Wesselényi 6., 9-11., Bolza s. 3., Kis u. 2-6; Lehel 3-5; Petõfi 4-6; Szabadság 5-7., 6-10, 12, 13-15-17-19.; Béke ltp.
1-2-3. Bolza s. 1. Jókai u. 82-84-86. Kossuth tér 1-2. (60 lakás), Petõfi 10., Szabadság u. 65-79.; Szabadság u. 50-52; Szabadság 54-56;
Vajda P. u. 3-Kossuth u. 2. szimmetrikusan tudjuk a le és feltöltési sávszélességeket biztosítani kiépített optikai hálózatunkon;
- az elõfizetõknek max. 100 MB e-mail postafiókot biztosítunk;
- az elõfizetéshez járó …@szarvasnet.hu e-mail címre érkezõ leveleket ingyenesen vírusirtó programmal ellenõrizzük;
- az elõfizethetõ internet sebessége nem függ az elõfizetõ lakhelyének a fejállomástól való távolságától
(a NET2-NET8 csomagokra bárhol elõ lehet fizetni);
- 20 éve szolgáltatunk internetet
- a hét minden munkanapján ügyfélszolgálati irodát mûködtetünk
- A bejelentett meghibásodásokat a hét minden napján - hétvégén és ünnepnapokon is - 10-19 óra között kijavítjuk.

MUNKA
Nyug
díjas házaspár bármilyen bedolgozói
Nyugdíjas
munkát vállal. Telefon: 06/70/550-4319
Megváltozott
munkaképességû
munkavállalókat keresünk Szarvasra,
könnyû fizikai munkára. Munka napi 4-8 óra.
Reggel 6-10, 10-14 óráig. Bér: br. 733 Ft/óra.
Munkába járás biztosított. 06/30/507-1781
Dániába keresünk tapasztalattal rendelkezõ
mg-i munkásokat, traktorosokat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi
tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás feltétel.
06/70/607-0067, anett.sulyi@andreasagro.com
www.andreasagro.com
Szarvason
keresünk sürgõsen
hírlapkézbesítõt. Érdeklõdni: 06/20/779-2423
Szakács és felszolgáló munkatársat
keresünk a Dolce Vita Pizzériába. Jelentkezni
személyesen, fényképes önéletrajzzal a
Pizzériában. Szarvas, Szabadság u. 54-56.
Lakatosokat keresünk hódmezõvásárhelyi
munkahelyre. 06/20/320-5229
Önállóan dolgozni tudó ortopéd cipészt
keresünk. Érdeklõdni: 06/30/9377-335

Újonn
an nyíló szarvasi étterembe keresünk
Újonnan
szakácsot, pultost, felszolgálót - kiemelt
kereseti lehetõséggel. Érd.: 06/20/934-1124
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás,
elõleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk több mûszakos munkarendbe. 06/20/224-0242, 06/30/791-0950
Dolgozni akaró férfi segédmunkásokat
hosszú távra felveszünk! +36/20/972-2573
Hegesztõket és robotkezelõket keresünk
hódmezõvásárhelyi munkahelyre. 06/20/
320-5229
Mezõgazdaságba, - minimum 5 éves szakmai
tapasztalattal rendelkezõ - szerelésben,
öntözésben jártas traktorost keresünk
Köröstarcsára. Érdeklõdni: 06/70/600-4232
Toborzó munkatársat keresünk romániai
magyar ajkú és magyarországi munkavállalók toborzására Nyugat-dunántúli
gyárakba, ingyenes szállással, magas
fizetéssel! Érdeklõdni: +36/20/393-3446.
Engedélyszám: 49765-1/2008-5100595
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres
csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel.
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06/30/313-3516

Bõvebb információ és szerzõdéskötés:
Szarvasi Általános Informatikai Kft.
Szarvas, Szabadság u. 21. Tel.: 66/313-781.
e-mail: informatika@szarvasnet.hu
Nyitva tartás: hétfõ 10-12, 13-16.30;
kedd 7-12; szerda 9-12, 13-16.30,
csütörtök 10-12, 13-16.30; péntek 7-12 óráig.
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KFT
KFT..

MINDENT
A HÁZ KÖRÜL....
- nyílászárók beépítése,
- párkányok, könyöklôk,
- redônyök, reluxák,
- szúnyoghálók,
- kômûvesmunkák,
- gipszkartonozás, burkolás,
- festés, mázolás,
- homlokzatszigetelés,
- elôtetôk, kerítések
készítése,
- esôcsatorna cseréje,
tisztítása,
- fûtelepítés,- nyírás,
- gallyalás, bozótirtás,
- sövénynyírás,
- favágás, hasogatás.

ZSIGMOND-SOL
VER Kft.
ZSIGMOND-SOLVER
www.zsigmond-solver.hu
info@zsigmond-solver.hu

06/30/318-0654

AS
S Z A RV

TACHOGRAF illesztés és
hitelesítés. Tel.: 06/30/698-9475.

AKCIÓ
2017. február 1-tõl a készlet erejéig!

PVC

700 Ft-tól
továbbá

Szarvasi Szuperinfó

PADLÓSZÔNYEG

Kiadó: Szarvasi Általános Informatikai Kft.
5540 Szarvas, Szabadság út 21.
Tel/fax.: 66/313-781, 66/400-000
INTERNET: www.szarvasnet.hu
e-mail: informatika@szarvasnet.hu
Felelõs kiadó: Sinkovics Mihály
Szerkesztõ: Dezsõ Gabriella
Nyomtatás: Délkelet Press Kft.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Engedély szám: B/SZI/946/Bé/91

AKCIÓS ÁRON!
Békésszentandráson,
a SZÔNYEGSZÖVÔ
telephelyén!

Tel.: 66/218-922.

HALLÁSGONDOZÓ
Szarvas, Bocskai u. 5.
autóbusz -állomásnál (a Béke ltp. 3. és a Jókai utca közötti üzletsoron)

Dr. Bender Edit fõorvos, audiológus szakorvos és
Kisné Petrov Magdolna hallásakusztikus szakasszisztens

Bejelentkezés: 06/30/432-0289.
Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig.
Új hallókészülékekhez ajándék
elemeket adunk!*
- Ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás, utógondozás
- Hallókészülékek TB-támogatással
- Digitális hallókészülékek illesztése, szervizelése
- Fülilleszték, zajvédõk, uszodai füldugók készítése
- Energiaforrás (elemek)
- 3 év garancia
* Részletes információ az üzletben
A tájékoztatás nem teljes körû!

BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES!

Megjelenik: minden szombaton
garantált 15.000 példányban Szarvas,
Csabacsûd, Kondoros, Békésszentandrás,
Gyomaendrõd, Kardos, településeken.
Terjesztõ: Lapcenter Kft. 06/70/778-5343
Lapzárta: Szarvas területén szerda 12 óra,
a vidéki hirdetésfelvevõ helyeken kedd 16 óra!
Az újságban megjelent hirdetések tartalmát
a szerkesztõség nem vizsgálja, értük
felelõsséget nem vállal.
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján
átadott hirdetések tartalmáért, azok
valódiságáért, harmadik személyeknek
okozott jogsérelemért felelõsséget nem
vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy
körülményeket keresni, melyek jogellenes
tevékenység folytatására utalnak, az ezzel
kapcsolatos jogvitákból keletkezõ
következményeket és hátrányokat a
Megrendelõre hárítja.

A kiadó elõzetes írásbeli engedélye
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket
felhasználni tilos!
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a
megjelenést követõ 8 napon belül fogadunk el.

