
514 041 959

www.odpady-skip.pl

WYWÓZ GRUZU I ŚMIECI
Kontenery: 1,7m³ do 14m³

TOALETY PRZENOŚNE
WYNAJEM I SERWIS

www.toalety-przenosne-poznan.pl
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608 778 112
10% zniżki dla seniorów

konkurencyjne niskie ceny
MALOWANIE 

szybko i solidnie

511 284 420511 284 420
OGRODY

używamy technik alpinistycznych lub podnośnika;

Wycinanie i pielęgnacja drzew;

skracanie formowanie drzew;

usuwamy korzenie;

wykonujemy usługi ogrodnicze;

usługi rębakiem do 10 cm średnicy gałęzi;

tel : 503 012 186tel : 503 012 186
odpady@eco-cars.pl

ODBIÓRODBIÓR

PRZEMYSŁOWYCHPRZEMYSŁOWYCH
ODPADÓWODPADÓW

605 217 212
simon130@wp.pl

SYSTEMY 
NAWADNIANIA
SYSTEMY 

NAWADNIANIA
DRENAŻEDRENAŻE

MONTAŻ
NAPRAWY

PRZEBUDOWY
KONSERWACJA

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU
DO PRACY

MASZ PROBLEM Z WODĄ?
ZADZWOŃ
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www.fb.com/fachowcywmiescie/

Ławica  Ogrody  Wola  Krzyżowniki-Smochowice  Kiekrz  Strzeszyn  Podolany  Suchy Las

www.mojaStomatologia.pl/poznan
Poznań, ul. Obornicka 229, lok. 204 (GALERIA ARKADA, II ptr - nieopodal RONDA OBORNICKIEGO, naprzeciwko marketu ALDI)

tel. +48 571 345 - 323  

WAKACJE – co jeśli się nie udały?  str.   4
Co słychać na Osiedlu Podolany?  str.   6

Jak napisać ogłoszenie, które sprzeda nieruchomość  str. 10
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KALORYFERY GRZEJNIKI
MARKOWE NOWE I UŻYWANE

zasobniki/bojlery
piece
wymienniki
bufory
palniki
pompy

500 200 478
61 8 193 076

godz. otwarcia: pn-pt 8:30-17:00, soboty 7:30-12:00
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TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

tel. 609 470 998

Przeźmierowo ul. Ogrodowa 86      
AUTA KOZŁOWSKI

Auto zastepcze na czas naprawy,

Diagnostyka komputerowa
Ozonowanie

Klimatyzacja - pełen serwis

Mechanika samochodowa - pełen zakres usług

tel. 608 443 604
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEWA

KOSZOWY 
tel. 608 443 604

PODNOŚNIK

WYGODNIE

SAT ONLINE
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OFERTA SPECJALNA

Tylko w salonach

i odbierz prezent

Galeria Posnania 

Galeria Pestka

ETC Swarzędz

533-606-360

61-82-18-555
61-81-82-002

PAKIETY Z CANAL+ JUŻ OD 50ZŁ

ZADZWOŃ I ZAMÓW POD SAME DRZWI

.

automatyka do bram
bramy garazowe

systemy alarmowe
domofony

klimatyzacja
automatyka do bram

bramy garazowe
systemy alarmowe

domofony

klimatyzacja

.

KLIMATYZACJA
MONTAŻ
SERWIS

NAPRAWA

e-mail: biuro@instalklimapoznan.pl
www.instalklimapoznan.pl tel. 785 915 492

P o r a d y   p r a w n e
W lipcu omówiliśmy temat sytuacji, gdy przed wyjaz-

dem na wakacje musieliśmy je odwołać lub organi-

zator to zrobił.  W tym artykule streszczę prawa po-

dróżnego w sytuacji, gdy wakacje się nam nie udały z 

przyczyn zależnych od organizatora, przewoźnika lub 

hotelu, albo gdy oferta znacząco odbiegała od realiów. 

Gdy wakacje są w kraju zazwyczaj umiemy sobie poradzić z 

problemami sami i na miejscu, ale gdy problemy dotyczą wy-

cieczki zagranicznej, należy pamiętać by o nieprawidłowo-

ściach w ofercie lub świadczonych usługach turystycznych 

zawiadomić organizatora imprezy turystycznej (zazwyczaj 

biuro turystyczne) niezwłocznie, najlepiej od razu w czasie 

trwania urlopu, np. wobec tzw. „pilota/opiekuna” turystów, 

należy to jednak zrobić na piśmie, choćby odręcznie i otrzy-

mać od przedstawiciela organizatora imprezy turystycznej 

potwierdzenie otrzymania reklamacji/skargi, czyli musimy 

mieć 2 egzemplarze – jeden dla tegoż „pilota/opiekuna”, a 

drugi dla siebie w celach dowodowych.  W obecnych cza-

sach smartphonów, gdy mamy skrzynki mailowe w telefonie, 

sytuacja wysłania reklamacji/skargi jest znacznie ułatwiona.   

W reklamacji należy opisać zdarzenie, braki w ofercie, stan 

np. pokoju jeśli jest odmienny od rezerwowanego, datę 

stwierdzenia nieprawidłowości, czas trwania nieprawidłowo-

ści oraz żądanie ich natychmiastowego naprawienia (jeśli to 

ma jeszcze sens), zamiany pokoju, lub żądanie odszkodo-

wania,także za utracony czas urlopu i wartości wypoczynku. 

Organizator imprezy turystycznej może usunąć niezgodno-

ści umowne np. co do standardu pokoju, lub może wykonać 

czynności zastępcze jak np. zapewnienie wycieczki nie-

zwłocznie, ale później siłami innych służb lub w inne miejsce 

za zgodą  podróżnego, albo np. zmienić hotel na zgodny z 

tzw. „ilością gwiazdek” i oferowanym standardem, wszystko 

na własny koszt.Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest 

niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy 

turystycznej, organizator turystyki przyznaje podróżnemu 

odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej.Podróżny 

jednak może odrzucić zaproponowane świadczenia zastęp-

cze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co 

zostało uzgodnione w umowie. Jeśli jest porównywalne, ale 

gorsze, wchodzi w grę obniżenie ceny. W ostateczności, gdy 

działania organizatora nadal odbiegają od umowy, podróżny 

może odstąpić od umowy, bywa to jednak skomplikowane 

w sytuacji organizacji powrotu do kraju, stąd praktycznie 

stosuje się prawo do odszkodowania i/lub obniżenia ceny, 

co zazwyczaj zaspakaja się obniżką ceny – voucherem na 

kolejną imprezę turystyczną u tego samego organizatora. 

Innym zagadnieniem jest jeżeli organizator turystyki nie 

usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym 

przez podróżnego, to podróżny może dokonać tego sam i 

wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Po-

dróżny jednak nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu 

usunięcia niezgodności lub czynności zastępczych - jeżeli 

organizator odmówi usunięcia niezgodności. Oczywiście 

należy posiadać dokumentację np. zdjęciową, foniczną 

niewykonanej usługi oraz zachować wszelkie paragony.

Osobiście byłam kiedyś w Turcji przed sezonem, i gdy ja 

leżałam na leżaku, budowlańcy kruszyli piaskowiec  i oklejali 

nim mur oporowy, używając do tego wszystkiego elektrycz-

nych narzędzi – wrażenia były „super przyjemne”. Czyli w 

takiej sytuacji podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub 

zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, któ-

rych doznał w wyniku niezgodności. Organizator turystyki 

niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynie-

nie, lub daje voucher na kolejną wycieczkę lub obniżkę 

ceny dla niej na co oczywiście podróżny musi się zgodzić.

Podróżnemu jednak nie przysługuje odszkodowanie lub 

zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy or-

ganizator turystyki udowodni, że: 1) winę za niezgodność 

ponosi podróżny; 2) winę za niezgodność ponosi osoba 

trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycz-

nych objętych umową, a niezgodności nie dało się prze-

widzieć lub uniknąć; 3) niezgodność została spowodo-

wana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Roszczenia, o których mowa  w niniejszym artykule przedaw-

niają się z upływem 3 lat, z upływem czasu jednak trudniej 

jest je udowodnić i uzyskać.  Zazwyczaj reklamację zgłasza 

się w trakcie podróży, a o swoje prawa walczy się po po-

wrocie z urlopu, w czym zawodowi prawnicy mogą pomóc. 

                    radca prawny Magdalena Pauszek

Kontakt: tel. 604 08 22 23
kancelaria@pauszek.eu

ul. Łanowa 12, 60-185 Skórzewo
spadki     rozwody     podziały majątku      unieważnianie kredytów frankowych    sprawy o zapłatę     prawo gospodarcze                 .                          .                                             .                                                                                    .                                              . 

WAKACJE – co jeśli się nie udały? 

INSTALACJE 
FOTOWOLTAICZNE

Z GRUPY CYFROWY POLSAT
PARTNER

Dzisiaj masz wybór 80% czy 100% ? 

Jako jedyni na rynku oddajemy 100% energii, 

wyprodukowanej przez Twoją instalację.

Zapewniamy kompleksową obsługę
w zakresie uruchomienia 

Państwa własnej instalacji fotowoltaicznej! 

W ofercie:
  Trzy porównawcze projekty

instalacji fotowoltaicznej do wyboru

 Szybki i profesjonalny montaż

Bezpieczeństwo, staranność oraz pełna opieka 
serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna 

 Pomoc w zakresie fi nansowania 
(kredyt, leasing, dopłata)

W imieniu klienta załatwiamy 
zgłoszenie wymiany licznika do Operatora 

oraz wniosek do programu „Mój prąd”

Bardzo konkurencyjne ceny !

TEL. 691 050 450

KLIMATYZACJA

tel. 602-814-317
Kiekrz, ul. Kierska 63

domy
mieszkania
firmy

montaż   serwis   naprawa. .

Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl
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rolety materiałowe
rolety dzień i noc
rolety na okna dachowe
rolety rzymskie
plisy
panele przesuwne (panel track)
żaluzje drewniane
żaluzje aluminiowe
verticale
refleksole

OSŁONY WEWNĘTRZNE

www.moniverti.pl

ŻALUZJE    ROLETY    VERTICALE. .

  POMIA

R

GRATIS

        D
O

JA
ZD

   WYCENA

.

.
.

tel. 696 013 579

696 013 579
www.moniverti.pl

Pergola Premium Pergola Form Pergola Lamelowa

Pergola Soft PrzeszkleniaMarkizy Tarasowe

biuro@moniverti.pl

biuro@moniverti.pl

OKAZJA!
WYJĄTKOWA OFERTA!

SPRZEDAM
Dom wolnostojący w  Chludowie 

 

Po kapitalnym remoncie, o powierzchni całkowitej 330 m².

 

Pełne uzbrojenie. Położony na działce o powierzchni 1500 m².

tel. 883 338 770

CENA DO NEGOCJACJI

tel: 517-664-416

os. Lotnictwa Polskiego 109

wt.-sob.  6-19.00,  niedziela otwarte

(budynek Bystry)

BELGIJSKIE

BISTRO

OD PIĄTKU 6 SIERPNIA 2021r.

FRYTKI !

FRYTKI !

FRYTKI !

NA MIEJSCU LUB NA WYNOS !

     HAMBURGERY

        DANIA 
                             OBIADOWE

       SNAKI
                            BELGIJSKIE

BELGIJSKIE

601 70 20 90ZAJĘCIA W DOMU UCZNIA WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

angielski i niemiecki.
konwersacje z cudzoziemcem.

terapia dysleksji.
pomoc w nauce.

Sprechen Sie 
   Deutch?

Do you 
speak 
English?

KOREPETYCJE JĘZYKOWE I TERAPIA PEDAGOGICZNA
online

Pracujemy

Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl
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78 40 50 400

podłogi
układanie
cyklinowanie

schody

meble
ZABUDOWY

KUCHNIE

TARASY

usługi
stolarskie

ZNUDZIŁA CI SIĘ TWOJA
KUCHNIA, STARE MEBLE,

DRZWI? DAJ DRUGIE ŻYCIE
MEBLOM, KTÓRYCH JUŻ

NIE LUBISZ!

MALOWANIE
MEBLI

ODNOWIĘ, POMALUJĘ -
STWORZYMY NOWE WNĘTRZE.

ZNOWU BĘDZIE PIĘKNIE.
NIE BĘDZIE TO DUŻY KOSZT.

EWA TEL. 501 35 38 45

O D  R A D Y   O S I E D L A   P O D O L A N Y

Połowa wakacji za nami, a przed nami dłu-
go wyczekiwany KONCERT z okazji 100-lecia 
powołania Podolan - dzięki gościnności fir-
my SPAR na dużej scenie przy ul. Druskienic-
kiej zagrają dla nas MEZO, ENEJ oraz SARSA. 
Startujemy o godz. 16. Oj, będzie się działo! 
A ponieważ nadal obowiązują nas przepisy an-
ty-covid, dlatego prosimy osoby zaszczepione 
o zabranie ze sobą wydruku potwierdzającego 
szczepienie, a pozostałych prosimy o cierpli-
wość podczas wpuszczania przez ochronę na 
teren koncertu. 
Korzystając z gościnności powstającej na Strze-
szynku bazy harcerskiej Scout Camp, w dniu 
29 czerwca odbyła się sesja budżetowa Rady 
Osiedla Podolany. W przyszłorocznym budże-
cie zaplanowaliśmy  m.in. środki na Centrum 
Inicjatyw Lokalnych Podolany, na dodatkowe 
wyposażenie pomieszczeń w SP 62, tradycyjny 
festyn osiedlowy, doświetlenie ulic, zieleń na 
ulicach. Chcemy w roku 2022 kompleksowo za-
jąć się ul. Szarych Szeregów - wykonać budowę 
brakujących chodników i miejsc parkingowych, 
a także remont tych istniejących, aby nadać 
jednej z głównych ulic osiedla funkcjonalny i 
estetyczny wygląd. 
ZDM przeprowadził w lipcu remont fragmen-
tu chodnika przy ul. Iwonickiej oraz fragmentu 
ulicy Marii Wicherkiewicz, a także rozpoczął 
budowę ul. Kaczmarka etap II, dobiegają koń-

ca prace na ul. Zakopiańskiej. Przygotowywany 
przez dewelopera projekt ronda na skrzyżowa-
niu ulic Druskienicka / Jasielska / Zakopiańska 
wszedł w fazę opiniowania. 
Rozstrzygnięty został przetarg na moderniza-
cję boisk na terenie SP 62. Środki na ten cel 
wygraliśmy z grantu dla najlepszych inwestycji 
osiedlowych. Prace potrwają do końca sierp-
nia i odejmą m.in. wymianę nawierzchni ma-
łego boiska, remont ogrodzenia i oświetlenia 
wszystkich boisk. 

Informujemy, że można złożyć wniosek o bez-
płatne usunięcie przez Miasto wyrobów za-
wierających azbest z posesji (www.poznan.

pl/azbest). Zakład Lasów Poznańskich prosi 
mieszkańców o pomoc w badaniu migracji dzi-
ków w mieście - wystarczy wejść na https://
www.facebook.com/LasyMiejskiePoznan/ za-
kładka: grupy, następnie:  dołączyć do grupy 
Zgłoś dzika w Poznaniu, zrobić zdjęcie dzików 
i dodać dokładne dane lokalizacji zrobionego 
zdjęcia lub wysłać wiadomość na adres: zglos.
dzika@zlp-poznan.pl dodając zdjęcie dzików 
oraz dokładne dane lokalizacji zrobionego 
zdjęcia.

„Życzę fantastycznego Koncertu 
z okazji 100-lecia Podolan.”

Elżbieta Sobkowiak, Przew. Zarządu Osiedla Podolany.

fotowoltaika

pompy ciepła

magazyny energii

Bilansowanie 1:1tel. 607 081 625 www.columbusenergy.pl

Autoryzowany
Partner Columbus

Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

PLANUJESZ ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?
PRZECHODZISZ NA WSPÓŁPRACĘ B2B?
CHCESZ ZMIENIĆ DOTYCHCZASOWĄ KSIĘGOWĄ?
MASZ JAKIEŚ ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWE?
SAM PROWADZISZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY,
ALE CIĄGŁA ZMIANA PRZEPISÓW CIĘ PRZERASTA?

SPRAWDŹ JAK PRACUJEMY!UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!
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Kiekrz, ul. Kierska 63
www.anteny-poznan.pl

NAPRAWA SPRZETU RTV

602-814-317

ANTENY

NAPRAWA INSTALACJI ANTENOWYCH
MONTAŻ KAMER I SIECI MONITORINGU

ANTENY
DEKODERY

PRACA
TONS RECOMMANDÉS (3)

Mag 100 %
Jaune 100%

Noir 100 % Mag 5 %
Jaune 100 %

ÉCHELLE  1/1  - FORMAT D’IMPRESSION  100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

TRACÉS TECHNIQUES

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

MOUSQUETAIRE S
GDM_08_1797 _BricoMarche_logoQua d
R1 - date : 06/01/2009

A NOUS RETOURNER SIGNÉE  AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

JFB

CRÉATIO N

PRODUCTION

CONSULTANT

CLIENT + QUALITÉ*

ACCORD DATE

*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

znajdź nas na Pracuj.pl/Grupa Muszkieterów/Magazynier

PRACOWNIK 
MAGAZYNOWY

  Umowa o pracę

  Pakiet socjalny

  Stabliność zatrudnienia

  Premie

798 912 912ZADZWOŃ

SWADZIM

...................................................

FOTOWOLTAIKA

723 992 074
..

www.solar-volt.pl

wycena     projekt     doradztwo

maciej@solar-volt.pl

ZATRUDNI:

PRACA W SYSTEMIE
4 - BRYGADOWYM

- PORTIERA

- PANIĄ DO BIURA
DO OBSŁUGI SYSTEMU

Z GRUPĄ INWALIDZKĄ

LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWEGO

PSYCHIATRY

DERMATOLOGA

REUMATOLOGA
ENDOKRYNOLOGA Z USG

NEUROLOGA

ul. Nowina 12A, 60-589 Poznań

www.gabinety-novina.pl
info@gabinety-novina.pl

tel. 61 84 11 100,  665 505 606

ORTOPEDY Z BADANIEM USG

OD LAT ŚWIADCZYMY DLA PAŃSTWA
USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

A TERAZ ZAPRASZAMY TAKŻE NA WIZYTY DO:

           pełen zakres usług 

Godziny otwarcia
Pn-Pt - 10:00-19:00  

www.stomatologiabakowscy.pl

REJESTRACJA TEL. 61 822 12 87 

ORTODONCJA

ul. Zakopiańska 91 

Poznań - Podolany

B Ą K O W S C Y

cyfrowy rtg

Stomatologia 
Ortodoncja    Protetyka  

Chirurgia stomatologiczna  
Leczenie pod mikroskopem 

.

www.mojaStomatologia.pl/poznan

tel. +48 571- 345 - 323

Poznań, ul. Obornicka 229, lok. 204

nieopodal RONDA OBORNICKIEGO
(GALERIA ARKADA, 2 piętro 

naprzeciwko marketu ALDI)

Wpadnij do nas  
To miejsce powstało z miłości i marzeń

www.piselkowespa.pl

/piselkowespa.pl

kąpiele
strzyżenie

oraz pełen service dla Psa 

Płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbek słuchowych, 
podcięcie wędzidełka języka, plastyka podniebienia,

ablacja błony śluzowej nosa (w krwawieniach z nosa), 
plastyka małżowin nosowych, endoskopia krtani,
operacje migdałków, nosa i zatok przynosowych,

wyłuszczanie kaszaka i włókniaka. 

LARYNGOLOG
Dr n. med. 
Dorota Miętkiewska - Leszniewska

 Konsultacje laryngologiczne przez cały tydzień

tel. 606 336 975

Gabinet laryngologiczny:

(wjazd od ul. Mieszka I, za blokiem nr 13)
os. Przyjazni 142, pawilon 142

Gabinet Stomatologiczny
lek.stom. - D. Barczyńska

Szeroki zakres usług:
- laser biostymulacyjny
- wybielanie zębów
- krótkie terminy protezowania
- mała chirurgia
- stomatologia zachowawcza
- umowa z 

tel. 601 886 019
ul. Grunwaldzka 50

Szczepienia pro�laktyczne

Diagnostyka laboratoryjna

Zabiegi chirurgiczne
zwierząt małych i egzotycznych

GABINET  WETERYNARYJNY

ul. Szarych Szeregów 12/13669-264-112 723-264-112

tel. 798 673 567,  61 89 43 158

DOPIEWIEC

szkółka roślin ozdobnych
usługi ogrodnicze:
-systemy nawadniające
-drenaże

kora sosnowa 60l - 8,00zł

P R O T E Z Y    Z Ę B O W E
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie),
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste 
(przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe),
Szkieletowe: podniebienie sztuczne
zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywo,

Poznań-Smochowice, ul. Sianowska 77    wt. i czw. 16:00-20:00     tel. 518 268 039  po 14:00

Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła 
wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie,
Mikroprotezy (do 2 zębów),
Naprawy protez
ZĘBY: WYSOKA ESTETYKA, TWARDOŚĆ

Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

Trumny - Urny - Wieńce - Wiązanki

Usługi pogrzebowe Przewozy Kremacja Wypłata ZUS

www.nagrobkipoznan.pl

-Tanie nagrobki granitowe już od 1600zł-Tanie nagrobki granitowe już od 1600zł
Do 3 lat gwarancji!Do 3 lat gwarancji!

-Parapety, schody, blaty kuchenne-Parapety, schody, blaty kuchenne
w cenie już od 350zł/m2w cenie już od 350zł/m2

UPUST 10 %

Dla emerytów i rencistów

za nagrobki powyżej

kwoty 2500zł

Możliwość zakupu na

RATY
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tel. 515 550 833 - SPEC

malowanie
szpachlowanie
układanie płytek

panele
płyta GK
tapetowanie*

*
**

*
*

USŁUGI REMONTOWE

KARCHER. .

ABDE
ARTBART DEVELOPMENT

STUDNIE GŁĘBINOWE

www.abde.pl tel. 880-417-233

ODWIERTY POD POMPY CIEPŁA

transmisje
sportowe

imprezy
okolicznoŚciowe

*

*

dowÓz
do klienta

americanrestaurant

Kompleksowe osuszanie budynków

• izolacje przeciwwilgociowe
• izolacje przeciwwodne
• naprawa powłok izolacyjnych
• doradztwo techniczne
• iniekcja
• systemy wentylacji
• odgrzybianie ścian
• drenaże

tel. 609 270 132
michal-hydro-fob@wp.pl

Z d j ę c i a   n i e r u c h o m o ś c i ,   k t ó r e   p r z e s z ł y   m e t a m o r f o z ę   z   E w ą  M a n t h e y

Ponad 90 % kupujących dom, mieszkanie, działkę 
czy lokal, swoje poszukiwania zaczyna od przegląda-
nia internetowych portali  ogłoszeniowych. Dlatego 
oferując na sprzedaż nieruchomość, Twoja oferta po 
prostu musi się tam znaleźć.
Zanim zabierzesz się za tworzenie opisu, zastanów 
do kogo jest adresowane Twoje ogłoszenie. Dlacze-
go? Ponieważ dopasowując je do grupy zaintereso-
wanych, masz większą szansę na znalezienie faktycz-
nego kupca, a nie tylko „oglądacza”. 
Publikacja to etap końcowy. Pamiętaj, że na zain-
teresowanie swoim ogłoszeniem masz dosłownie 
parę sekund, dlatego warto się przyłożyć żeby jak 
najwięcej osób zechciało zadzwonić i umówić się na 
prezentację.

Kluczowe informacje

W pierwszej kolejności zbierz wszystkie niezbędne 
informacje na temat domu, mieszkania, działki czy 
lokalu dot. parametrów technicznych,sąsiedztwa, 
infrastruktury itp. Wypełnij jak najwięcej rubryk na 
portalu ogłoszeniowym, koniecznie umieść infor-
macje o: lokalizacji,cenie, metrażu, stanie budynku, 
liczbie pomieszczeń, technice wykonania, mediach, 
dostępności, wyposażeniu. Im więcej informacji, 
tym lepiej dla oferty. Skorzystaj z możliwości portalu 
i uzupełnij skrupulatnie dostępne pola.

Zwięźle  i  na temat

Nie pisz wypracowania. Unikaj zbitego tekstu. Stosuj 
akapity , pogrubienia i zmianę czcionki.  Jeśli chcesz 
zaprezentować kilka danych, użyj wyliczeń, punkto-
rów- są bardziej przejrzyste i systematyzują tekst. 
Nowe wątki zaczynaj od akapitów, które nie zawiera-
ją więcej niż 6 linijek. Użytkownicy portali zapoznają 
się z tekstem wybiórczo, oznacza to, że przyswoją  
ok. 20% treści.  Jeśli tekst będzie”nieprzyjazny dla 
oka”, mało kto dotrwa do końca. Stosuj zasadę od 
ogółu do szczegółu. Trzymaj się faktów i pisz praw-
dę, ona i tak wyjdzie na jaw. Jeżeli mieszkanie jest 
do remontu, napisz o tym.  Wspomnij o atutach: 
balkonie, piwnicy, parku w pobliżu… Spróbuj się wy-
różnić, ale zawsze w zgodzie ze stanem  faktycznym, 
nie koloryzuj. Daruj sobie zdrobnienia i infantylny 
styl np.: mieszkanko, przytulne pokoiki, śniadanka 
na balkonie, stryszek. Pisz konkretnie, od siebie, 
unikaj marketingowego slangu. Używaj prostego 
języka, nie każdy musi wiedzieć czym jest np.” bal-
kon francuski”.  Zdania buduj tak, by unikać strony 
biernej, wtedy czytają się szybciej i łatwiej, np. „50 
m od przystanku- wszędzie blisko”, zamiast „Bliskość 
przystanków tramwajowych gwarantuje sprawne 
połączenie z centrum miasta”.

Zdjęcia

Nawet najlepsza oferta zostanie niezauważona jeśli 
nie zawiera zdjęć. Postaw na profesjonalizm. Jeśli 
nie wiesz, jak się do tego zabrać, nie eksperymentuj. 
Amatorskie zdjęcia, często nieprzygotowanych po-
mieszczeń i otoczenia, mogą skutecznie odstraszyć. 
Nie da się ukryć, że na portalach ogłoszeniowych 
sporo ofert to zdjęcia robione na szybko i bez prze-
myślenia. W pierwszej kolejności rzucają się w oczy 

zdjęcie tytułowe i to ono decyduje czy ktoś wejdzie 
w szczegóły ogłoszenia czy nie. Zanim zabierzesz się 
za robienie zdjęć przygotuj pomieszczenia. Usuń fo-
tografie ze ścian, rodzinne pamiątki , bibeloty. Po 
prostu zrób przestrzeń. 

Wskaż główny atut

„Dom na Podolanach” , „dom na Smochowicach”ta-
kich ogłoszeń jest wiele, prawda? Dlatego żeby się 
wyróżnić, pomyśl, jaka jest kluczowa zaleta Twojej 
nieruchomości i umieść ją w opisie. Oprócz wska-
zania samego atutu, pokaż korzyć jaką niesie. Np. 
„dom blisko jeziora” to synonim spokoju, wytchnie-
nia i relaksu. „Mieszkanie w centrum”to bliskość 
uczelni i infrastruktura itp.

Wyróżni j  s ię  na t le  konkurencj i

Wiele ofert jest do siebie podobnych i ginie w 
gąszczu ogłoszeń. Możesz dołączyć prezentację na 

YouTube, spacer wirtualny, zdjęcia 3D, film z drona. 
W ofertach lokali usługowych istotne mogą okazać 
się rzuty i przekroje. Prezentując działkę, wspomnij 
o jej przeznaczeniu, jeśli jest objęta miejscowym 
planem, wskaż wytyczne planu, dostępność me-
diów. Zdjęcia albo filmik z drona też się świetnie 
sprawdzi przy prezentowaniu działek.
Chcesz szerszych i bardziej spersonalizowanych 
wskazówek? Zadzwoń i umów się na spotkanie

Jak napisać ogłoszenie, które sprzeda nieruchomość

Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

USŁUGI 
REMONTOWO-BUDOWLANE

tel. 602-370-190

Malowanie, tapetowanie

Instalacje WOD-KAN, CO i GAZ

Montaż drzwi i okien

Układanie płytek
Montaż paneli

Instalacje elektryczne

Płyty GK, Su�ty podwieszane
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(wymiana wszelkich instalacji, układanie glazury, 
                biały montaż, inne roboty wykończeniowe)

REMONTY

USŁUGI MALARSKIE

GIPSOWANIE

tel. 601-770-642Poznań - Ławica
email: andrzej.szalamacha@gmail.com

SUCHE TYNKI

KOMPLEKSOWE REMONTY
ŁAZIENEK, KUCHNI I INNYCH POMIESZCZEŃ

ŚCIANKI DZIAŁOWE, SUFITY PODWIESZANE

Fachowo i sumienne!

mail: biuro@superclima.pl
tel: 692-492-268

ul. Sprzeczna 1, Suchy Las

608 014 136

www.robpol.net e-mail:biuro@robpol.net

OFERUJEMY:
DRZWI WEWNETRZNE
DRZWI ZEWNETRZNE
PANELE 
POMIAR I MONTAZ

.

`

`

tel. 664 135 832

Usługi Kominiarskie

ROCZNE PRZEGLĄDY
DO UBEZPIECZENIA
BUDYNKÓW

czyszczenie przewodów kominowych

odbiory

opinie do gazowni

montaż wkładów kominkowych
i nasad wiatrochronnych

ustalanie przyczyn złego działania

.

.

.

.

.

Zakres usług:

Michał Bartoszkiewicz Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych (sklepowych, gastronomicznych)
696 017 449

LODÓWKI
pralek i zmywarek w domu klienta.

PRALNIA

EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE ODZIEŻY

Poznań, ul. Polna 40
tel. 604 460 820
ab@asap.com.pl

czyszczenie chemiczne i wodne odzieży
pranie/czyszczenie: kołder wełnianych,
grubych narzut, kocy, zasłon
pranie, krochmalenie, maglowanie
pranie dywanów, usuwanie alergenów
obsługa firm, hoteli i restauracji
wynajem, szycie i serwis odzieży roboczej
wynajem i sprzedaż szafek BHP

.

..

.

.

.

.

Pn - Pt 7   - 1900           00

Soboty 00           008   - 14
..

Dla Klientów z tą reklamą 10% rabatu na czyszczenie i pranie odzieży

Pranie na telefon - 61 662 8 662

PŁYTKARZ
remonty mieszkań

515 550 833

pon-pt: 12.00-19.00
sob: 11.00-15.00

obiady także dla firm

WYMIANA

poniedziałek-piątek 9:00-17:00
soboty 9:00-13:00

Poznań-Smochowice  ul. Polanowska 163

www.auto-guma.poznan.pl

WYWAŻANIE KÓŁ Z TESTEM DROGOWYM
KOMPLEKSOWA

REGENERACJA FELG

SAMOCHODOWYCH  I  MOTOCYKLOWYCH OPON
tel. 607 122 521ZAAWANSOWANA ANALIZA GEOMETRYCZNA KOŁA    OPTYMALIZACJA ODCHYLEŃ OD WAGI.

SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

AUTO GUMA

 www
      tel. +48 601 917 516 

.stolarstwoszudera.pl

  KONSTRUKCJE DREWNIANE
DRZWI  KUCHNIE  DOMKI.   .     

  SCHODY  SZAFY WNĘKOWE.   
STOLARSTWO

S T O L AR S T W
O

S Z U D E R A

Poznań - Naramowice,
ul. Andaluzyjska 17

kom. 602 - 180 - 551
tel. 61 821 - 96 - 45

ZAKŁAD TAPICERSKI
MEBLE TAPICEROWANE

NOWE I NAPRAWA

Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

2020
LAT LAT

Udzielamy gwarancji!

WYKONYWANE USŁUGI DEKARSKIE-BLACHARSKIE:

www.dachyhajto.pl

tel. 601 265 141
Maciej Hajto

dachyhajto@wp.pl

-KRYCIE DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ
-KRYCIE DACHÓW FOLIĄ PCV LUB 
 MEMBRANĄ DACHOWĄ
-DOCIEPLENIA DACHÓW PŁASKICH
 STYROPAPĄ, WEŁNĄ MINERALNĄ
-IZOLACJE TARASÓW I FUNDAMENTÓW
-WYRÓB I MONTAŻ OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
-MONTAŻ ORYNNOWANIA
-KONSERWACJE I SERWIS DACHÓW

Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i 
        karczowanie ogrodów
ransport do 1,5 tony

Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki
Odśnieżanie

Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i 
        karczowanie ogrodów
ransport do 1,5 tony

Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki
Odśnieżanie

USŁUGI ELEKTRYCZNE

montaż nowej instalacji oraz remonty

usuwanie awarii 24h
pomiary elektryczne
montaż lamp oraz gniazd
podłączenie płyt indukcyjnych - kuchenek

WOJCIECH BUTOWSKI

tel. 693-162-698

.

..

..
usługi drobne oraz kompleksowe.

506 122 506
www.brudna-robota.pl

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

TERENY ZIELONE

( np. drewutnie, podbitka dachowa, meble ogrodowe)

DACH I ELEWACJA - mycie, konserwacja, malowanie

trawniki, drzewostany - nasadzenia, pielęgnacja

nawadnianie, drenaże, wertykulacja, przycinanie, wywóz

STOLARKA OGRODOWA - nowe konstrukcje, renowacje

BRUDNA ROBOTA - sprzątanie i rozbiórki

- nowe powierzchnie, mycie kostkiOGRODZENIA

- systemowe, drewniane, panelowe, siatkiBRUKARSTWO
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BAHMUS ogrodzenia

Narożnik SAN DIEGO

MEBLEBAHMUS
Zestaw wypoczynkowy LENIUCH

SUCHY LAS UL. OBORNICKA 71

Narożnik prawo lub lewostronny.  Funkcja spania, 
pojemnik na pościel, regulowane zagłówki 
oraz ruchome oparcia w części narożnej.
Siedziska na podwójnej sprężynie falistej i bonelowej , 
bardzo wygodny do siedzenia.
Wym. 220 x 270, Spanie 205 x 120

BAHMUS SUCHY LAS UL. OBORNICKA 71.   czynne od pon- pt od 9 - 18,  sob 9 - 14
email: bahmus@wp.pl,   tel.61 8 116 694,  kom. 503 511 484       Zapraszamy 

KOMPOSTOWNIKI      WARZYWNIKI

25 lat na rynku

GWARANCJA 3 LATA

Narożnik KOMO

SKLEP MEBLOWY   SUCHY LAS,  UL. OBORNICKA 71    TEL. 61 8 116 694,  503 511 484, e-mail: bahmus@wp.pl

Kanapa BETA na podwójnych sprężynach.

Kanapa BETA 

Kanapa FALA 

Ogrodzenia frontowe wykonujemy kompleksowo- z montażem!
Bramy, furtki, przęsła, automatyka - z montażem!

Ogrodzenia betonowe i panelowe - z montażem!

Oszczędzaj już dzisiaj!

Zestaw Bora Pikowany:
Kanapa posiada funkcję spania  oraz pojemnik na poście.
wymiary; Kanapa dł. 220 cm. gł. 95 cm. wys. 90 cm. 
spanie 187/120 cm. fotel dł. 87 cm. gł. 82 cm. wys. 90 cm.

Zestaw BORA

Zestaw TOGO

Zestaw TOGO; 
Kanapa z funkcją spania, pojemnik na pościel + 2 Fotele.
wymiary kanapy; dł. 206 cm. wys. 92 cm. gł. 93 cm. 
fotel; dł. 66 cm. wys. 101 cm. gł.82 cm.

Kanapa SINDI

Kanapa Sindi; posiada funkcję spania 
oraz pojemnik na pościel, wykonana na sprężynie. 
wymiar; dł. 200 cm. wys. 95 cm. gł. 85 cm. 
Spanie  200 / 130 cm.

Tapczanik jednoosobowy z regulowanym zagłówkiem 
oraz pojemnikiem na pościel.  wymiary ; dł. 200 cm.  szer. 85 cm. 
Tapczanik jednoosobowy z regulowanym zagłówkiem 
oraz pojemnikiem na pościel.  wymiary ; dł. 200 cm.  szer. 85 cm. 
Tapczanik jednoosobowy z regulowanym zagłówkiem 
oraz pojemnikiem na pościel.  wymiary ; dł. 200 cm.  szer. 85 cm. 

ul. Sułowska 24,  Poznań - Smochowice

tel: 517 176 070

.pl

AKUMULATORY   PŁYNY   OLEJE   FILTRY   CHEMIA   KOSMETYKI

SAMOCHODÓW  OSOBOWYCH  I  DOSTAWCZYCH
CZĘŚCI  I  AKCESORIA   DO   WSZYSTKICH

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA,  DOWÓZ DO KLIENTA

HAMULCOWE
WYDECHOWE

OŚWIETLENIE
ELEKTRYKA

UKŁADY: ZAWIESZENIA
SPRZĘGŁA

kontakt@bu
d-car.pl

Zapraszamy
pon - pt   08 - 17, sob  10 - 13

61 281 75 56

. . . . .

.

.
.
.

.

.

         517 183 204

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE WYKŁADZIN I DYWANÓW NA SUCHO

TWOJE ŻYCZENIE JEST DLA MNIE ROZKAZEM

CZYSZCZENIE TAPICERKI MEBLOWEJ I SAMOCHODOWEJ
WRAZ Z PODSUFITKĄ - KRÓTKI CZAS SCHNIĘCIA

CZYSZCZENIE I IMPREGNACJA TAPICEREK SKÓRZANYCH

OZONOWANIE POMIESZCZEŃ I SAMOCHODÓW

CZYSZCZENIE PODŁÓG TWARDYCH/MIĘKKICH
PŁYTKI, PCV, KOSTKA BRUKOWA, GRESS

CZYSZCZENIE KLIMATYZACJI, WENTYLACJI W DOMU I BIURZE

www.alladyn-czyszczenie.pl

tel: 663 443 420
email: b.szymanski@alladyn-czyszczenie.pl

..

..

..

MYCIE OKIEN.

KARCHER
PRANIE ORAZ CZYSZCZENIE

TAPICEREK MEBLI I AUT
609 036 745

SPRZEDAŻ:
drewna kominkowego i opałowego

PRODUKCJA:
faszyna, stęple budowlane oraz więźba dachowa

DODATKOWO WYKONUJEMY:
wycinkę drzew, wykaszanie traw, 
pielęgnacja parków i ogrodów,
odśnieżanie dachów

TRANSPORT
z dowozem 
na miejsce

Dąb, buk, jesion, grab, olcha, brzoza, osika, sosna, świerk oraz gałęziówka liściasta iiglasta.
Drewno w postaci wałków 120cm, klocków lub rąbane.

TANI OPAŁ

667 176 595
690 645 191
665 347 281

oraz stawianie ogrodzeń
z siatki i z płyt betonowych

DREWNO 
SEZONOWANE

Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl
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USŁUGI KRAWIECKIE

Zadzwoń by poznać ofertę! 730 268 533
lub napisz: sobkowiak.ubezpieczenia@gmail.com

ul. Lubiatowska 1, 60- 439 Poznań  (Obok Chaty Polskiej)

Zniżki w OC i AC do 70%

Znieczulenie podtlenkiem azotu i the wand

Tomograf 3D

Skaner 3D

70 LAT TRADYCJI CENTRUM STOMATOLOGII NA SMOCHOWICACH

maternadental.pl
727 430 480

Koscierzynska 30` `

SKUP ZŁOMU

www.serwiszłomu.pl

podstawiamy
kontenery

pomagamy 
przy BDO

obsługujemy
�rmy

506 041 667

WYNAJEM - WYPOZYCZALNIA
.

bez blokadykart kredytowych

dodge challenger 788 008 006

OKAZJA

Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl


