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ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ PRO MĚSTA A VESNICE SVITAVSKÉHO REGIONU, MĚSTA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKOU TŘEBOVOU, LANŠKROUN A VELKÉ OPATOVICE
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Servispol s.r.o. Svitavy
hledá

ZAMĚSTNANCE
+ BRIGÁDNÍKY

celoročně

Pracoviště:
v Litomyšli

Zaměstnání nebo brigáda
je vhodná pro studenty
starší 18 let (chlapce)

Platové ohodnocení:
22 - 26 tis. Kč

(měsíčně dle odpracovaných 
směn)

Dále přijmeme 
řidiče na Avii

Plat 28 tis. Kč

Kontakt:
Jarmila Ducháčková

tel.: 733 539 813
e-mail: 

duchackova.servis@seznam.cz

polínka různé délky
jehličnaté od 1.150 Kč/sypaný m3
listnaté od 1.400 Kč/sypaný m3

AKCE NA ZBYTKY Z VÝROBY: 
při odběru min. 3 palet 

cena 1100,- Kč za bednu
akce platí do vyprodání zásob

PALIVOVÉ PALIVOVÉ DŘEVODŘEVO

pila VENDOLÍ
www.exwood.cz 
dopravu zajistíme
603 425 677





 

RK Mouřenín, spol. s r.o. 
se sídlem nám. Míru 133/70, Svitavy
IČ:25999885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové v oddíle C, vložka 19245

tel.+fax: 461 531 905
tel.: 461 540 095, 734 745 855

Prodej komerčního domu v centru Svitav 
na ul. T. G. Masaryka  č.p. 6. Jedná se 
o historický dům. V přízemí se nachází 
jedna velká místnost s šatnou a sociálním 
zázemím. V prvním patře se nachází byt 
o velikosti 4+1. Dům má dále půdní 
prostory. Zast. pl. 139 m2. Dům je 
v současné době neobsazený. Dům je 
možné využít na obchod, kanceláře, 
sklady, salony, studia, bydlení a jiné. 
Nemovitost je vhodná i jako investiční 
příležitost (výborné umístění, tržní 
nájemné, apod.). S fi nancováním rádi 
poradíme, vyřídíme případný úvěr.

 Cena: 5,000.000,- Kč

Pronájem nebytového prostoru 
v přízemí cihlového domu umístěného 
v blízkosti centra města ve Svitavách 
na ul. Bratří Čapků o celkové výměře 
cca 90 m2 s příslušenstvím. Nebytové 
prostory se sestávají z 2 místností, 
která jsou vhodná např. na obchod, 
kancelář nebo pro služby (kosmetika, 
kadeřnictví, poradenství apod.), rychlé 
občerstvení, potraviny.  Měsíční 
náklady: nájemné ve výši 10.000,- 
Kč + zálohy na služby (topení, voda 
a elektřina) ve výši cca 2.000,- Kč 
(dle činnosti nájemce). Zveme Vás na 
prohlídku. 

NOVINKA: Pronájem nebytového prostoru  
v  přízemí cihlového domu umístěného na 
náměstí ve Svitavách v k.ú. Svitavy-město 
o celkové výměře cca 130 m2 se sociál-
ním zázemím. Do nebytového prostoru se 
vstupuje přímo z náměstí. Doposud pros-
tory sloužily jako bar. V letních měsících 
lze využít předzahrádku. Prostory mohou 
být vhodné i na prodejnu, kancelář nebo 
služby.  Měsíční náklady ! SLEVA ! 
nájemné ve výši 19.000,- Kč + zálohy na 
služby (topení, vodu a elektřinu) ve výši 
cca 3.000,- Kč. Prohlídku doporučujeme, 
volné ihned

naše nabídka také na 
www.mourenin.cz
e-mail: makler@mourenin.cz

Ing. Mgr. ZUZANA BURDOVÁ sídlo Hybešova 961/2, Svitavy

PORADNA PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM
TEL: +420 606 619 736, e-mail: burdova@zburdova.cz

CELOU NABÍDKU NALEZNETE NA: www.realityburdova.cz

1. Prodej bytu 2+1 (70,8 m2) ve zděném 
domě do OV v Poličce – ul. 1. máje.  CENA: 
1.550.000,- Kč včetně provize RK,  PENB – G

2. Prodej domu se dvěma obchody a bytem 
(121 m2) v blízkosti centra města Svitavy. 

 CENA: 3.950.000,- Kč vč. prov. RK. PENB –G
3. Nájem nebytových prostor – kanceláře (12,96 m2) 
v blízkosti centra města Svitavy.  CENA: 1.404,- Kč 
+ DPH /měsíc + služby + jistota + provize RK
4. Podnájem bytu 4+1 (103 m2) ve Svitavách 
– ul. Na Vějíři. Volné od 1.10.2019.  CENA: 
12.000,- Kč/měsíc + zálohy na služby + jistota 
+ provize RK

5. Prodej venkovského domu se zahradou 
(1410 m2) v obci Javorník u Svitav.  CENA: 
1.750.000,- Kč včetně provize RK. PENB –G

6. Prodej řadového domu (PRALINKA) po cel-
kové rekonstrukci u náměstí v Poličce.

 CENA: 5.690.000,- Kč vč. prov. RK, PENB – G.

7. Prodej rodinného domu 2x 2+1 na ulici                   
U Stadionu ve Svitavách.  CENA: 3.550.000,- Kč 
včetně provize RK. PENB –G

8. Prodej pozemku pro výstavbu RD 2.160 m2 
v lokalitě Gorkého Svitavy, elektrika, voda na po-
zemku.  CENA: 1.400,- Kč/m2 + provize RK
9. Prodej pozemku pro výstavbu RD (1.300 
– 2.000 m2)  ve Starém Městě u Moravské Tře-
bové – sítě na pozemku.  CENA: 300,- Kč/m2 
+ prov. RK 
10. Nájem bytu 1+1 (32 m2)v rodinném domě 
ve Svitavách - ul. Šalounova.  CENA: 9.500,- Kč/ 
měsíc včetně služeb + jistota + provize RK

11. Nájem provozovny (prodejny) na ul. ČSA 
v Moravské Třebové  v těsné blízkosti centra.

 CENA: 15.000,- Kč + zálohy na služby + prov. RK

12. Nájem nebytových prostor (4 x 100 m2) v blíz-
kosti centra města Svitavy.  CENA: 4.500 Kč + 
DPH za 100 m2/měs. + služby + jistota + prov. RK 

Pneuservis
Autobaterie
Zahradní technika
pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,
zemědělské a stavební stroje, zahradní 
sekačky, křovinořezy, pily, spojovací 
a svařovací materiál, ložiska, gufera, 
traktorové vleky, pluhy, hadice, klínové 
řemeny, oleje, maziva, 
autokosmetika, 
sedačky

Sídlo firmy
Nekvinda – Zemědělská technika, a. s.
Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy
tel.: 461 534 404, 461 530 888
461 533 255
fax: 461 530 335, 461 534 442
e-mail: nekvinda@nekvinda.cz
www.nekvinda.cz

autorizovaný 
prodejce a servis

ní stroje, zahradní 
pily, spojovací 
ložiska, gufera, 
y, hadice, klínové 
, 

chnika, a.s. Pneuservis
Prodej osobních, zemědělských
a stavebních pneumatik
Průmyslová 2157/4, Svitavy 568 02
tel.: 461 530 135, fax: 461 531 241
mobil: 777 730 423
e-mail: pneu@nekvinda.cz

baterie AKUMA 
u nás v prodeji

Kancelář: 

náměstí Míru 137/78, Svitavy

Mobil: +420 603 247 527

e-mail:

jaroslava.simkova@fi ncentrumreality.com

www.fi ncentrumreality.com

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Řádkovou inzerci lze objednat na www.novinyeso.cz

Různé 
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-

TEK do 60tých let, dobře zaplatím i ná-
bytek chromovaný a plastový, také hodiny, 
betlémy, hračky,kočárky, hudební nástroje, 
vojenské věci, motocykly, čísla z lokomotív 
a vše starožitného i technického charakte-
ru. Solidní jednání a dobrá platba ihned. 
Přijedeme a vyklidíme. Petr Menčík Staro-
žitnosti Litomyšl, tel. 604 243 579, email 
p.mencik@centrum.cz

 Renovace koupelnových  van akry-
látovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.

Zaměstnání
 Hledám zdravotní sestru na poloviční 

úvazek do zdravotního střediska v Opato-
vě. Tel. 737 924 080

Byty, nemovitosti, 

pronájem 
 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách a blíz-

kém okolí. Financování zajištěno. Prosím 
nabídněte. Tel.: 603 247 527

 Sháníme ke koupi rodinný dům, klid-
ně i v původním stavu v Litomyšli a okol-
ních vsích do 10 km. Stačí menší dispo-
zice. Zahrada do 1 000 m2. 739 361 009

 Pro manžele s fi nančním zajištěním 
do 4 mil. Kč hledám  RD se zahrádkou 
ve Svitavách. Nabídněte prosím. Tel.: 603 
247 527

 Pro mladou rodinu hledám byt nebo 
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém okolí. 
Volejte 603 247 527

RENOVACE
PODLAH

- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah
Kontakt: Sedláček Martin

tel.: 776 643 718

Obstarám pro vás 

pravidelné 
nákupy

Průběžné sledování slevových akcí.
Vhodné pro důchodce, osoby 

s příspěvkem na péči nebo osoby 
s nedostatkem času.

Pouze Svitavy

Tel.: 608 863 439 nebo 734 522 521

Prodej RD 3+1 v Hradci nad Svitavou, pod-
sklepený, možnost vybudování půdní vestavby. 
Na to navazuje technická část s dřevníkem. 
Na zahrádku lze vjet také z druhé strany, k před-
nímu i zadnímu vchodu vede asfaltová obecní 
cesta.  Cena 1.350.000 Kč včetně provize

Prodej RD či chalupy 5+1 s garáží, na spod-
ním konci Hradce n. S, k domu náleží ovocná 
i okrasná zahrada. O ceně je možné jednat 

– 2.200.000 Kč včetně provize.

Koupě investičního bytu 
se stále vyplácí: 

výnos může přesáhnout 5%...
Celý článek a další odborné články 

najdete na www.consultvk.cz

 Litomyšl – prodej řadového RD se 2 byty, 
garáží a zahradou s bazénem. V přízemí i v patře 
byt 3+kk, ve II.NP se dvěma balkony a samostatným 
vstupem na zahradu. V suterénu garáž, dílna, prádelna 
a sklad. ÚT plyn, okna plastová. Pozemky celkem 355 m2. 
Klidná lokalita v blízkosti centra (Zahájí). ENB G
č. 1476 Cena: 4,5 mil. Kč

 Litomyšl – prodej RD 3+1 na ul. Mařákova se 
zahradou. Domek za cenu bytu vhodný jako startovací 
bydlení s možností okamžitého nastěhování. Napojení 
na sítě, nové sociální zařízení, ÚT plyn i tuhá paliva. 
Pozemky celkem 618 m2. ENB G
č. 1461 Cena k jednání 2 300 000 Kč 

 Lanškroun – prodej užívacích práv k družst. 
bytu 3+1 (113 m2) ve III.NP se 2 balkóny a garáží, 
byt. domu z r. 2003. Krásné a příjemné bydlení. Výhodná 
poloha v blízkosti centra, obč. vybavenosti a přírody. 
ENB C/86
č. 1471     Info o ceně v kanceláři RK

 Svitavy – prodej užívacích práv k družst. bytu 
3+1 ve IV.NP v klidné lokalitě v blízkosti centra a obč. 
vybavenosti. Možný převod do vlastnictví. ENB G
č. 1481      Nabídková cena: 2 050 000 Kč

 Litomyšl – pronájem nadstandardního me-
zonet. bytu 5+kk (cca 150 m2) ve II. a III. NP v centru 
města a se samostat. apartmánem. ÚT plyn, lokální kr-
bová kamna v obýv. pokoji. Prostorná terasa, chráněné 
garáž. stání pro 2 osobní automobily. ENB G 
č. 1443    Cena:  20 000,- Kč/měs. + energie

 Litomyšl – pronájem historicky známého 
hostince U Černého orla, který obsahuje 2 lokály 
s cca 50 místy, divadelní sál s jevištěm a šatnou o kapacitě 
cca 120 osob, výčep, přípravnu, sklady, sociální zázemí, 
posezení na dvorku. Zastavěná plocha 369 m2. ENB G  
č. 1463  Cena k jednání: 17 000,- Kč/měs. + E

 Litomyšl – pronájem kanceláře 18 m2 v ko-
merční budově u supermarketu Albert. Zátěžový koberec, 
plast. okna, žaluzie, internet, klimatizace. Úklid zajištěn, 
v ceně parkovací místo. Volné od 1.10.2019. ENB G  
č. 1479  Cena: 5 000,- Kč/měs. vč. služeb

 Čistá u Litomyšle – prodej pozemku cca 2x 
1000 m2 pro bydlení s podílem na přístupové cestě. 
Výborná poloha v obci s kvalitní obč. vyb. a pohodlný 
dojezd do Lit. a SY.
č. 1440            Cena: 1 000 000,- Kč

Prodávejte bezpečně
a bez starostí s kolektivem 

RK CONSULT VK Litomyšl s.r.o.
Jsme tu pro Vás od roku 1992, 

přijďte k nám, znáte nás.
Naše zkušenosti = Vaše jistota

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY:

CONSULT VK 
Litomyšl s.r.o.

Znalecká a realitní kancelář, člen Asociace RK, 
sítě realitních kanceláří RVČ

Smetanovo nám. 120, Litomyšl 
tel. 461 612 670-1, 728 080 947

e-mail: reality@consultvk.cz



DOPLŇUJEME POZICE VE VÝROBĚ
v závodě Jevíčko

Chcete se také stát součástí REHAU?
Kontaktujte naši kolegyni Mgr. Lindu Krausovou, linda.krausova@rehau.com, 465 357 325
REHAU Automotive, s. r. o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko

Co čeká na každého?

 7,5 hodinová pracovní doba
 13. mzda ve výši 100% měsíční mzdy
 pravidelné navyšování mezd
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
 příspěvek na stravování a fi remní kantýna
 bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč
 příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok
 příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc
 příspěvek ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc
 podpora volnočasových aktivit
 příspěvek k životním a pracovním jubileím
 fi remní akce

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupe-
ní ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.

Zažijte s námi fascinující svět automotive!



P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
www.pd-refractories.cz 
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zejména TY, kteří ve všech úkolech obstojí a fyzické práce se nebojí
- pracoviště SVITAVY a VELKÉ OPATOVICE

OBRABĚČE KOVŮ
-BRUSIČE (TVAROVÉ BROUŠENÍ) 
který je vyučen v oboru nebo má praxi 
a dovednosti v tomto oboru
- pracoviště SVITAVY
Nabízíme:  zajímavé náborové příspěvky až 25 tisíc Kč
                   výhodné platové podmínky, po zapracování: 
                     výroba 150 Kč až 200 Kč/h. (vč. příplatků)
                     obráběč kovů 200 Kč až 300 Kč/h. (vč. příplatků)
                   práci ve stabilní nadnárodní společnosti
Benefi ty:    základní pracovní doba je 37,5 hodin týdně
                   26 dnů dovolené
                   příspěvek na penzijní a životní pojištění
                   příspěvky na stravování
                   rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační pobyt, 
                      na kulturní akce, vitamínové doplňky atd. a jiné

Je možnost i brigády, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti

Všichni kreativní, cílevědomí 
a zruční zájemci, hlaste se: 

PRO SVITAVY 
u paní Miloslavy Stráníkové, 
tel.: 461 579 140, 602 485 836, 
Miloslava.Stranikova@pd-group.com

PRO VELKÉ OPATOVICE 
u paní Dany Krejčířové, 
tel.: 516 493 306, 725 777 909,
Dana.Krejcirova@pd-group.com
Nástup dle dohody. Jste vítáni!

Mezinárodní společnost, zabývající se výrobou plastových výlisků do interiéru automobilů, 

vypisuje výběrové řízení na pozice:
Operátor ve výrobě
Operátor ve výrobě – lakýrník
Směnový kvalitář
Skladník
Co Vám nabízíme?

 Individuální přístup k zaměstnancům 
 Prémie závislé na docházce
 Prémie závislé na výsledcích společnosti 
 Jazykové kurzy pro určité pozie
 Dotované stravování formou stravenek 
 Flexi passy pro určité pozice
 Příplatky za přesčasy 25% - 100%, odpolední směna – 10,- Kč/hod.,  

     noční směna – 20% z prům. hod. výdělku 
 Firemní vzdělávání 
 Dovolená 25 dní 
 Zvýhodněné telefonní tarify pro všechny zaměstnance a jejich rodinu
 Program: „Doporuč nového kolegu“ odměna 3000,-, 5000,-, 

     až 10 000,-  dle obsazené pozice 
 Příspěvek na dojíždění! Od 20 km

Pokud máte zájem přijít pracovat k nám, zašlete nám svůj životopis 
na e-mailovou adresu: personal.treboplast@tajo.coop 
nebo přes naše webové stránky a nebo nám zavolejte 
na tel. číslo: 778 110 888

Těšíme se na Vás.

Treboplast, s.r.o., 
Svitavská 1600/68
571 01 Moravská Třebová
www.treboplast.com

Kamenná prodejna 
ve Svitavách, Hlavní 33/13
Po - Čt: 8:00 - 15:30, 
Pá: 8:00 - 15:00

tel: 461 540 054

Tisíce hraček 
za nízké ceny!Spustili jsme nový eshop:

www.hracky-verca.cz

Výrobní areál Janov u Litomyšle 
(vedle autobazaru)

Tel.: 775 138 777, www.kamenictvi-litomysl.cz

- Urnové pomníky (žula) - Lucerny, Vázy  
- Jednohroby (žula) - Broušení terasových dílů

- Dvojhroby (žula) - Nápisy (zlato, stříbro) 
- Panel. hrobky + výkop - Schránky na urny

- Žulové desky na grilování na míru
- Desky do kuchyní a koupelen 

- Dovoz žuly ze zahraničí 
- Formátování deskovin mostovou pilou

Široký výběr materiálů a řešení dle katalogů nebo vlastních nákresů! 

KAMENICTVÍ KNAP 
Litomyšl

ČR – ÚZSVM, OOP Svitavy vyhlašuje na 

10.9.2019 v 11:00 hod. 
v budově UZSVM 
na ul. Milady Horákové 6 
ve Svitavách. 

veřejnou dražbu, 
jejímž předmětem je pozemek st. p. č. 

381/11 o výměře 659 m2 včetně stav-

by Předměstí, č.p. 463 v obci Svitavy 

a k.ú. Svitavy-předměstí. 
Nachází se v blízkosti centra města Svitavy. Jedná se o částečně podsklepenou budovu se dvěma 
nadzemními podlažími a sedlovou střechou. Příslušenství domu tvoří dvě vedlejší stavby – bývalá 
prádelna a kolna. Objekt je napojen na elektrickou energii, veřejný vodovod a odpadní vody jsou 
svedeny do žumpy na pozemku za domem. Plynová přípojka je v objektu. Fyzická prohlídka majetku 
je možná po domluvě na tel. č. 461 352 532. Další informace jsou k dispozici také na www.uzsvm.cz.

Nejnižší podání činí 2 050 000 Kč.
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VINYLOVÉ 
PODLAHY

 Vinyl bez ftalátů
 Lepený i zámkový

 Snadná výměna dílců
 Vysoká zátěž

 Ekonomická dostupnost

KAMÍNKOVÉ 
KOBERCE

 Chodníky  Schody
 Nájezdy ke garážím 

 Pergoly  Terasy  Balkóny
 Chodníky u bazénů

Neodmrzá! Příjemná chůze.

Podlaháři z Lanškrouna

775 361 715
775 600 977

 

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení 
ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu. 

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

INŽENÝR KVALITY
závod Jevíčko

TEAMLEADER KONFEKCE (odborný/á mistr/-ová)
závod Jevíčko

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ / VŠ vzdělání technického směru
 aktivní znalost AJ a nebo NJ podmínkou
 praxe v oboru řízení jakosti v automotive výhodou
 znalost metod statistického vyhodnocování 

    procesů výhodou
 samostatné analytické myšlení při řešení 

    technických úkolů/reklamací
 schopnost rychlého rozhodování, 

    odolnost vůči stresovým situacím
 ŘP sk. B, aktivní řidič

VAŠE KVALIFIKACE:
 SŠ vzdělání nejlépe technického směru
 zkušenosti z výrobního závodu podmínkou
 aktivní znalost NJ, popř. AJ výhodou
 zkušenosti s vedením personálu výhodou
 znalost běžných programů (MS Offi ce) na uživatelské úrovni
 odolnost vůči stresu, schopnost prosadit se
 velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
 zodpovědnost a analytické myšlení
 ŘP sk. B

NÁPLŇ PRÁCE: 
 spolupráce na náběhu nových projektů z hlediska kvality
 řízení standardů kvality u přidělených projektů
 statistické vyhodnocování procesů
 dohled nad zajištěním zákaznických požadavků včetně reklamací 

    v předsérii a v sérii
 zpracování zákaznických reklamací
 spolupráce s mezinárodním projektovým týmem

NÁPLŇ PRÁCE: 
 vedete směnu o velikosti do 30 zaměstnanců
 zajišťujete školení a zodpovídáte za personální vedení směny
 organizujete a zajišťujete výrobu dle plánu
 spolupracujete s ostatními odděleními
 reportujete výsledky oddělení managementu
 zajišťujete vedení lidí dle REHAU standardů
 spolupracujete na zlepšování výrobních procesů
 spolupracujete na provádění zkoušek nových výrob

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:
REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com, tel.: 465 357 324,  725 817 177

NAŠE NABÍDKA:
 motivující fi nanční ohodnocení  13. mzda ve výši 100% měsíční mzdy  pravidelné navyšování mezd  5 týdnů dovolené + možnost čerpání 

4 dodatečných dnů volna  pružná pracovní doba  jazykové kurzy  fi remní kantýna a příspěvek na stravování  příspěvek na dopravu dle 
vzdálenosti až 18 900 Kč/rok  příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok  bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 100 000 Kč 

 příspěvek ke svatbě 3 000 – 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspěvek k narození dítěte 1 500 – 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspě-
vek k životním a pracovním jubileím  podpora volnočasových aktivit  fi remní akce

NAŠE NABÍDKA:
 7,5 hodinová pracovní doba  13. mzda ve výši 100% měsíční mzdy  pravidelné navyšování mezd  5 týdnů dovolené  příspěvek 

na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok  příspěvek na stravování a fi remní kantýna  bezúročná fi remní zápůjčka na bytové účely až 
100 000 Kč  příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok  příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč + 1 den dovolené navíc  příspěvek 
ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč + 1 den dovolené navíc  fi remní akce  podpora volnočasových aktivit  příspěvek k životním a pracovním jubileím

Uvedené ceny jsou včetně DPH

PRODEJ 
náhradních dílů 

na všechny typy vozů 
za výhodné ceny
a prodej oblečení

a doplňků značky KTM

SERVIS A PNEUSERVIS
TEL.: 461 531 740, 603 449 209

Náměstí Míru 89
568 02 Svitavy
tel.: 461 532 256
mobil: 603 449 553
e-mail: amd@svi.cz
www.amd-svitavy.cz

!POZOR!!POZOR!
V NAŠÍ PRODEJNĚ MOŽNOST

ZAPŮJČENÍ
Střešních boxů a nosičů kol

až 4 kola (3+1 redukce)

Více info Vám rádi poskytneme přímo v naší prodejně.

YUKI 125iYUKI 125i
MatrixMatrix

36.990 Kč36.990 Kč

125 RC125 RC

      AKCE!AKCE!  124.990 Kč124.990 Kč

90.000 Kč90.000 Kč

AKČNÍ CENY AKČNÍ CENY 
MOTOCYKLŮ MOTOCYKLŮ 

NOVÉ MODELY NOVÉ MODELY 
MOTOCYKLŮ MOTOCYKLŮ 

A SKÚTRŮA SKÚTRŮ


