
ŘÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI

OSTATNÍ
* Nabízíme různé PŮJČKY. Tel: 775 127 361                                            04/17
* Firma.ALFY@seznam.cz vykoupí starožitnosti - nábytek, obrazy, sklo, porce-

lán i celé   pozůstalosti až do r.1960, PLATBA HOTOVĚ, tel.: 775 444 040  05/17
* Koupím les platba v hotovosti až 500.000Kč / ha. tel.: 775 640 775               06/17
* Ubytovna Čestice, volné kapacity, tel.: 608 391 913                          07/17
* Nabídka služeb: Úklid kanceláří a společných prostor bytových domů. 

Tel.: 608 391 913 www.udrzbaarealu.cz                                                     08/17
* Vaše obrazy a starožitnosti prodáte nejlépe: Antik Starožitnosti Doudleby 

n. Orl. mail: info@antikpj.cz, Tel. 603 487 085                                         09/17
* Orlické dřevo – palivové a krbové dřevo, tvrdé rovnané od 990 Kč/m3, měkké 

rovnané od 750 Kč/m3. Doprava zajištěna. Tel.: 775 640 775                   10/17
* RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, PÉČE O STROMY, ÚDRŽBA ZELENĚ, 

WWW.TREECARE.CZ, TEL.: 605 819 046                                                 11/17

* Prodám družstevní byt 5+1 v Týništi Na Bělidle, tel.: 777 300 650 01/17
* Prodám chatku se zahrádkou ve Vamberku v kolonii na Bačince. Cena doho-

dou.   Tel.: 737 977 907, 731 781 332                                                                                                  02/17
* Nabízím nebytové prostory pro prodejnu a služby  u kina v centru Týniště n. 

Orl.   tel.   603 842 462         03/17

www.pinkreality.cz

Společnost PINK REALITY, s.r.o. vyhlašuje

Pokud máte nějaké dotazy,
volejte naši bezplatnou linku

výběrové řízení na pozice:

800 400 900

Nástup od listopadu 2015

Náplň práce:
✔ obsluha bezplatné linky

✔ aktivní telemarketing

✔ práce s počítačem 

Nabízíme:
✔ práce na hlavní pracovní poměr 

✔ motivační odměny

✔ zázemí silné a úspěšné fi rmy 

Požadujeme:
✔ výborné komunikační dovednosti

✔ pokročilá znalost práce s počítačem

Asistentka call centra
pobočka Rychnov n. Kn.

Nabízíme:

✔ praxe výhodou

✔ pracovní doba od 8.00 do 20.00

 - krátký a dlouhý týden

Stavební dělník

Zájemci napište, prosím, proč byste 

byli přínosem pro naši fi rmu, přiložte 

životopis a fotografi i, vše zašlete na 
info@pinkreality.cz a to nejdéle 

do 15.10.2015.

Hledáme stavebního dělníka, 
který má praxi buď jako zedník, 
vodoinstalatér, topenář nebo 
elektrikář.

✔  práce na hlavní pracovní poměr

✔  bydliště max. do 10 km 
od Kostelce nad Orlicí

Inzerce ORIN naber lidi 9-2015.indd   1 24.9.2015   14:09:39

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 31. 10. 2014. Odpov ědnost 
za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, 
a proto si vyhrazuje právo změnit design, speci kace a vybavení bez předchozího 
upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

Spolehliví pomocníci pro váš skv ělý výkon

HUSQVARNA 135
Lehká pila vhodná pro práce kolem domu. Lehce ovladatelná, se snadným 
startováním. Motor X-Torq snižuje spotřebu paliva a emise.
Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,4 kg.

HUSQVARNA 560 XP®

Moderní profesionální pila se systémem RevBoost™ pro rychlou akcele-
raci a vyšší výkon. Vybavena systémem AutoTune™ a motorem X-Torq 
s nízkými emisemi a s nižší spotřebou paliva.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,7 kg.

HUSQVARNA 535RX
Farmářský křovinořez pro náročné používání. Jedinečná ergonomie 
a vysoká odolnost. Dodáván s ergonomickými nosnými popruhy, struno-
vou hlavou a travním nožem.
Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnost bez příslušenství 6,1 kg.

HUSQVARNA ST 121
Jednostupňová sněhová fréza 
pro majitele domů, kteří potřebují 
kompaktní, lehce ovladatelnou 
a efektivní frézu pro uklízení nového sněhu 
z příjezdových cest. S elektrickým startérem.
Motor LCT, objem válce 208 cm³, ší řka záběru 53 cm.

HUSQVARNA 436Li
Lehká, snadno ovladatelná a tichá akumulátorová pila se startuje stisknu-
tím tlačítka. V ceně je zahrnuta nabíječka a akumulátor.
Napětí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 4,2 Ah, hmotnost bez řezné 
části a akumulátoru 2,5 kg , rychlost řetězu max. 15 m/s.

HUSQVARNA 450 e-series
Univerzální farmářská řetězová pila. 
S moderními technologiemi a prvky pro snadné ovládání.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.

Akční cena:

5.690 Kč
Běžná cena: 6.190 Kč

Akční cena:

14.990 Kč
Běžná cena: 15.990 Kč

Akční cena:

13.990 Kč
Běžná cena: 14.990 Kč

Akční cena:

18.190 Kč
Běžná cena: 19.990 Kč

Cena:

15.790 Kč

Akční cena:

11.490 Kč
Běžná cena: 12.490 Kč

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 12. 11. 2015. Odpovědnost 
za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, 
a proto si vyhrazuje právo změnit design, speci kace a vybavení bez předchozího 
upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

SPOLEHLIVÍ POMOCNÍCI 
PRO VÁŠ SKVĚLÝ VÝKON AKCE

HUSQVARNA 135

HUSQVARNA 560 XP® HUSQVARNA 536Li XP®

HUSQVARNA 535RX HUSQVARNA TC 338

HUSQVARNA 450 e-series

Akční cena:

18 890 Kč
Běžná cena: 20 290 Kč

Akční cena:

21 690 Kč
Běžná cena: 23 290 Kč

Akční cena:

103 490 Kč
Běžná cena: 111 290 Kč

Akční cena:

13 990 Kč
Běžná cena: 15 190 Kč

Akční cena:

6 290 Kč
Běžná cena: 6 750 Kč

Akční cena:

11 890 Kč
Běžná cena: 12 790 Kč

Roman Býček,
Havlenova 10, Žamberk,

tel.: 465 612 770

Lehká pila vhodná pro práce
kolem domu

Univerzální farmářská řetězová pila 
pro různé práce

Moderní profesionální pila 
s výkoným motorem X-Torg.

Lehká akumulátorová pila s vysokým 
výkonem.

Univerzální křovinořez pro 
náročné používání.

Výkonný zahradní traktor pro 
celoroční práci.

doprava 
a montáž 
po celé ČR 
zdarma

Vegas
záruka
3 roky
a montáž
zdarma

matrace z paměťové pěny

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Rico II

Daně - Audit, a.s.

 Diskrétní nabídku s kalkulací ceny zašleme obratem!
Najdete nás 2x v ČR na adresách:

Dobrovského 1121, 563 01 Lanškroun, Trojanova 12, 120 00 Praha 2
Kontakt: tel.: 602 112 777, e-mail: info@dane-audit.cz, www.dane-audit.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ON-LINE

Veškeré služby včetně jednání s Finančními úřady jsou smluvně garantovány

Za výhodných podmínek, smluvně se zárukou, 25 let zkušeností!
� Vedení účetnictví nebo daňové evidence, DPH a mezd 
� Daňové poradenství a všechna přiznání v ceně včetně xml dat pro FÚ 

a OSSZ
� On-line přístup do účetního systému i do zpracování účetních dat
� Daňové a účetní poradenství pravidelně přímo v sídle Vaší fi rmy
� Zastupování na FÚ, řešení daňových sporů a příprava na 

kontrolu s e-auditem
� Zajištění auditorského ověření účetní závěrky i dalších 

auditorských zakázek
� Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti

a hodnota celé společnosti
� Přeměny a vklady do společností (odštěpení, sloučení, rozdělení,
    převody jmění...)
� Převody činnosti a majetku z OSVČ na společnost, omezení rizik podnikání

DAŇOVÉ   PORADENSTVÍ


