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Szabó Tamás
A S Z TA L O S M E S T E R
A PERBÁLABLAK TULAJDONOSA

Engedje meg, hogy bemutassam cégemet és az ott készített termékeimet.
A műhely szigorú gyártási szabályoknak
megfelelően felszerelt üzem, mely lehetővé teszi olyan hőszigetelt nyílászárók
gyártását, amelyek IV68, illetve IV78 mm
rétegragasztott, két- vagy háromrétegű
üvegszerkezettel készülhetnek. Természetesen rendelkeznek EMI minősítéssel,
valamint TVB bizonyítvánnyal, ezért az
itt készült ablakok és ajtók CE-jellel
kerülnek forgalomba.
A mai szigorú hőszigetelési kritériumoknak megfelelő új ház építéséhez, illetve
műemlék jellegű épületek felújításához
ajánlom az általam készített két- és
háromrétegű üvegezésű termékeimet.
Amennyiben többet szeretne tudni a
termékeimről, kérem, keressen meg
elérhetőségeimen!
mobil: 06 20 385-3187
műhelytelefon: 06 26 370-280
e-mail: perbalablak@t-online.hu
műhelycím: 2074 PERBÁL, FŐ ÚT 70.
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GYORS ÉS KÉNYELMES JEGY- ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁS
BKK-AUTOMATÁKBÓL ÉS A BKK ÜGYFÉLKÖZPONTBAN!
A mindennapi ingázás vonattal az otthon és a munkahely között értékes
idő lehet, ha olvasással, beszélgetéssel, munkával töltjük. A vonatról leszállva azonban szeretnénk gyorsan
célba érni, és a lehető legrövidebb idő
alatt elintézni a hivatalos dolgainkat.

A havi Budapest-bérlet vagy a napijegy
megváltása kényelmes és gyors is lehet.
Zsámbékról a Kelenföldi, illetve a Déli
pályaudvarig utazó ügyfelek időt
spórolnak, ha az új, éjjel-nappal
működő BKK-automatákból váltják
meg ezeket, mert így elkerülhető
a sorbaállás. A készülékekből a BKK
legtöbb jegy- és bérlettípusa megvásárolható.
A készülékek érmét és bankjegyet is
elfogadnak és visszaadnak, de bankkártyával is ﬁzethetünk, akár érintés nélkül.
Amennyiben számlát szeretnénk a jegyés bérletvásárlásról, a BKK-automata
kiállítja. Ehhez azonban előzetesen
a bkk.hu/automata oldalon szükséges
regisztrálni, ezután e-mailben egy kinyomtatható azonosító kártyát kapunk,
melynek segítségével gyorsan és gördülékenyen megkaphatjuk számlánkat.
Az új BKK-automatából nyomtatott
bérletekhez szükséges megadni egy
arcképes igazolvány számát. Hogy
a bérletnyomtatás folyamatát felgyorsítsuk, a használni kívánt igazolvány
számát BKK ügyfélkártyán is feltüntet-
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hetjük. A BKK ügyfélkártyával ráadásul
nemcsak a saját, hanem akár az egész
család bérletét is megvásárolhatjuk,
ugyanis akár négy igazolványszámot
is feltüntethetünk. BKK ügyfélkártyát
a BKK Ügyfélközpontokban, illetve
jegypénztárakban kaphatunk, vagy
letölthetjük a bkk.hu/automata honlapról. Ugyanitt tájékozódhatunk
a BKK-automaták elhelyezkedéséről
és működéséről is.
Az automatákon kívül a jegyek és bérletek megvásárolhatók az idén megnyílt
új, modern BKK Ügyfélközpontban is,
ahol a vásárláson túl a közlekedéssel
kapcsolatos minden ügy is elintézhető:
parkolási vagy teherforgalmi behajtási
információkat adnak, kezelik a taxikkal
kapcsolatos panaszokat, általános
utastájékoztatást is kaphatunk, illetve
lehetőség van MOL Bubi bérletvásárlásra és ügyintézésre is. A kelenföldi
aluljáró őrmezői oldalán található
ügyfélközpontban több pult található,
ezért egyszerre 3-4 munkatárs is segíti
a BKK ügyfeleit a hosszú nyitvatartási
időben, mindennap 5:30 és 22:00 óra
között.
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