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Antik - kortárs - régiség

www.mutargy.com

felhasználóbarát oldal • magas szakmai színvonal • egyedülálló kortárs tartalom

Mit nYÚJt A 
MŰTÁRGY.COM?  

A MŰTÁRGY.COM-OT 
válAsztották:

16 különböző kategóriában, szakmai szem-
pontok alapján (technika, stílus, kor stb.) 
kereshet műtárgyakat

Részletes keresés:

emailben kaphat értesítést, ha a mentett 
keresési szempontoknak megfelelő új mű-
tárgy került fel az oldalra

Műtárgy figyelés: 

műtárgyakkal kapcsolatos szolgáltatások kö-
zött böngészhet (restaurátor, kárpitos, stb.) 

Szolgáltatásajánló:

egy helyen értesülhet a művészeti élet és 
műkereskedelem legfontosabb eseményeiről 
(legfrissebb kiállítások, aukciók, vásárok)

Esemény naptár:

Tel. : +36/30 511 7539
 +36/30 511 7549
Fax : +36 1 700 4560
e-mail : info@mutargy.com
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www.mutargy.com
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KAPCSOLAT:
Tel.: +36 1 329 3529 +36 70 244 9440
Email cím: info@balocco.hu,
Cím: 1135 Budapest, Jász u. 71.

felejthetetlen

karácsonyi

meglepetések

KEDVES ANYUKÁK,
APUKÁK ÉS GYEREKEK!

FANTASZTIKUS JÁTÉKÚJDONSÁGOK ÉRKEZTEK MAGYARORSZÁGRA!

A Balocco Játékok számos nemzetközi díjat nyert, prémium 
minőségű, egyedi tervezésű (amerikai, angol, svájci) bébi és gyermek 
játékújdonságok, melyek garantáltan a kicsik és nagyobbak elsőszámú 
kedvencévé válnak hosszú időre, ráadásul most még kedvezőbb áron kaphatóak!

Webáruházunk megnyitásának alkalmából szeretnénk 
egy 15%-os játék vásárlási kedvezményt biztosító 
kódot felajánlani, mely 2010. december 31-ig 
bármikor, korlátlan alkalommal felhasználható.

15%
K E D

V E Z M
É N

Y !

A promóciós kód: Webáruházunk címe:

www.baloccojatek.hu
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Építőipari és
Kereskedelmi Kft.

NIN

Tisztelt Cégvezető!

Kérem, engedje meg, hogy egy rövid bemutatkozást 
adjak cégünkről, a NIN Építőipari és Kereskedelmi 
Kft-ről.

A cég a hazai ingatlanpiacon és építőiparban 
10 éves tapasztalattal rendelkező szakemberek 
részvételével jött létre.

Célunk az építőipari szakágba tartozó tevékenységek 
magas szintű elvégzése megrendelőink részére, 
melybe beletartozik: 

• Lakó- és nem lakó épület, többlakásos épület 
és ipari épület valamint irodaépület felújítása, 
építése, bontása

• Építési terület előkészítése
• Kertépítés, parkgondozás
• Építményüzemeltetés, karbantartás
• Takarítás

Egyéb, nem építőipari jellegű tevékenységeink: 
• Munkaerőkölcsönzés
• Kereskedelem

Tisztelettel várjuk megrendelését, illetve együtt-
működő szándékú érdeklődését.

Árajánlat készítését rövid határidővel vállaljuk.

Üdvözlettel,

Nozrdoviczky Sándor

Cég Adatlap

Cégnév:  
Nin Kft.

Székhely:  
1071 Bp. Dembinszky u. 20.

Adószám:  
23309025-2-42

Cégjegyzékszáma:  
01-09-959434

Statisztikai számjele:  
23309025-4211-113-01

Bankszámlaszám:  
10700567-66451242-51100005

Kapcsolat:

Ügyvezető:  
Nozdroviczky Sándor

+3630/9519856, +3670/4139623 
00/36/1633-3310 fax

info@ninkft.hu

Internet:  
www.ninkft.hu

“Névjegykártya”

NIN

Nozdroviczky Sándor
ügyvezető

info@ninkft.hu
t: +36 30 951 9856
fax: +36 1 633 3310

1071 Budapest Dembinszky u. 20.

www.ninkft.hu
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