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Ingyenes autóklíma
átvizsgálás!
Telefon:

06/23-450-530
6/29/2011 8:22:50 PM

Túl a rácson

   

mae horae

Budakeszi állványba borult az idei nyáron.
S hogy mi van a rácsokon túl?
Őszre meglátjuk
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A hónap
ajánlata:

Ádám, olyan
meztelennek érzem
magam!

Mindjárt hozom a
napszemüveged! Tudod,
az ősi mondás szerint –
a napszemüveg öltöztet!

Személyre szabott 1 fókuszú
HOYA szemüveglencsék

20% kedvezménnyel
Komplett szemüvegek
magyar lencsével, retró
„SZTK”-kerettel

8000 Ft-tól

Tengerrel és pálmafával
egyelőre nem szolgálhatunk, de ﬁnom nyári
koktélokkal, fagyikelyhekkel, könnyű nyár esti
vacsorákkal – igen. És jó
társasággal.
Nyaraljon nálunk!

Fényre sötétedő
minőségi szemüveglencsék

8000 Ft-tól

A HerrLiszt bemutatja

Töltsd újra, Sam!

Számítógépes nyomtatókba való utángyártott és új

Tintapatronok, tonerek széles választéka,
valamint tintapatronok és tonerek újratöltése

A legjobb áron 20 km-es körzeten belül!
Garanciával!
Herr Liszt papír-írószerbolt
© ZinGarelli Marketing
2092 Budakeszi, Fő u. 76. T.: 06 23 450 637
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lakást szeretnél?
meglepetések
nélkül?

most díjelengedési akcióval!
THM: 9,9-13,4% kedvező törlesztőrészlettel! a kedvezmények a 2011.
március 4. és július 31. között befogadott hiteligénylésekre érvényesek
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K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355
www.kh.hu

bank@kh.hu

Budakeszi, Fő út 128

telefon: (06 23) 458 080

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A Bank fenntartja az akció meghosszabbításának és a kondíciók módosításának jogát.
Az akció pontos feltételeiről és részleteiről érdeklődjön a bankfiókjainkban vagy a www.kh.hu internetes oldalon. A termékek részletes leírását és feltételeit a vonatkozó szerződés, Általános szerződési feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata, valamint – az előzetes
hitelbírálat részleteit is – az aktuális hirdetmény tartalmazza, melyek megtekinthetők a bankfiókokban és a www.kh.hu internetes
oldalon. Lakáshitel esetén a fedezetül bevont ingatlanra vagyonbiztosítással kell rendelkezni. A THM értékek a 2011. május 27-én
érvényes Hirdetmény alapján kerültek meghatározásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok
alapján történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
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