Türgi seriaali „Osake minust“ ajal
ma külalisi vastu ei võta.
Ilse Ratt, lk 5
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Millal kerkib kodanikuühiskond
ROPKA TÖÖSTUSRAJOONIS?
Ajal, mil 29% Tartu
asumitest on read
ametlikult koondanud
ja võitleb tööstuse
vastu, pole teisal ühtsustundest haisugi.

Ilmselt suudavad vaid
paadunud haldusentusiastid paugupealt ära nimetada kõik 17 Taaralinna
asumit – just nii oleks neid
geograafilisi moodustisi
üdini korrektne kutsuda,
sest administratiivvõimu
neile eraldi ametnike näol
erinevalt pealinnast ja
Kohtla-Järvest seni õnneks
antud pole. Siin tõttabki
appi Tartu Ekspressi sõltumatu meediauuring, mis
aasta jooksul aset leidnud
kajastused ritta seadis.

Konnatiiki hoieldes
Ei tule ilmselt metsiku
üllatusena, et „esirea“ on
hõivanud kesklinn ja Raadi-Kruusamäe. Naudib ju
esimene oma loomulikult
positsioonilt kõikvõimalike
kultuuri- ja spordiürituste ning turistidehordidega
kaasnevat tähelepanu, teine
aga ERM-i mõjusfääri kuulumisest tulenevaid galopeerivaid kinnisvarahindu.
Huvitavamat momenti võib aga täheldada kahe
esimese järel, kus domineerivad just nimelt need
linnaosad, mis on söandanud enda õiguste kaitseks
ka juriidiliselt seljad kokku
lüüa. Esikaheksasse mahuvad nii Tähtvere, Annelinn,
Karlova, Supilinn kui Ihaste, mis on ühiselt üleriigilist
tuntust korjanud eeskätt
Est-Fori puidurafineerimistehase vastaseid rahvaalgatusi organiseerides.
Supilinna seltsi juhatuse
liikme Tiia Kõnnussaare
väitel ongi asumiühingu
ülesandeks looduse ja inimeste kodude eest seismine. „Seltsi inimesed hoidsid ühisel jõul ära Tuglase
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Ropka tööstusrajoon

silla ehitamise, mis oleks
kahjustanud Emajõe ranna
piirkonda, siinset rahulikku
keskkonda ja konnatiiki, ja
osalesid ka tselluloositehase võimalike mõjude selgitamisel avalikkusele,“ kiitis
ta. „Vägagi nähtaval on olnud näiteks Asko Tamme ja
Virve Sõber.“

Monument Müllerile
Seltsi juht Kristiina
Praakli aga võttis omakorda
kummardada Kõnnussaare ees, kes on esisupilinlase sõnul ära teinud kõige
suurema töö selle nimel, et
Tuglase silda blokeeriva petitsioonini üldse jõuti. „Sa-

Meediakajastuste arv
viimase aasta jooksul

Supilinna päevad tõstsid linnaosa tabeli tippu. 

SUPILINNA SELTS
muti on Tiia, Asko ja Virve
ära teinud tohutu töö avalikkuse teavitamisel tselluloositehase küsimustes:
postitused sotsiaalmeedias,
arvamusartiklid päeva- ja
nädalalehtedes,“ selgitas ta.

Lisaks nimetas Kõnnussaar edu valemi koostisosadena kevadisi Supilinna
päevi ja aktiivset suhtlust
linnaga. „Kuna tegemist on
kiiresti areneva piirkonnaga, siis on oluline jälgida,

et uuselamute ehitamisel ja
vanade renoveerimisel hoitaks kinni muinsuskaitse ja
miljööväärtuslikkuse kriteeriumidest,“ rõhutas ta.
Tõeliseks kultuurikandjaks, mis kohaliku rahva
ühtse missiooni nimel kokku toob, pidas Kõnnussaar
kord aastas välja antavat linnaosalehte. „Seekord oli lehe
üks peakangelane Mülleri
Sass, kellele soovitakse rajada ka mälestusmärki,“ vihjas
ta tulevikuplaanidelegi.

Tintla ignoreerib
Karlova seltsi eestvedaja
Arne Hall rõhutas samuti
linnaosapäevade keskset
rolli avaliku tähelepanu
kogumisel. „Selts on ajakirjanikega kontakti otsinud
või ise kirjutanud kõige rohkem Karlova päevade eel ja
nende ajal; muul ajal pigem
seoses planeeringutega,“
tõdes ta. „Eks me pöörame
sügisel, kui praegune puhkuste periood lõpeb, ka sellele kajastamise momendile
tähelepanu.“
Ihaste seltsi esimees Kalle Pilt aga märkis, et mittetulundusühing polegi
suunatud välja-, vaid pigem
sissepoole, tegeledes lihtsalt
elanikele oluliste teemadega. „Meediakajastused sõltuvad rohkem meedia esindajatest - kuidas nad huvi
tunnevad piirkonna vastu,“
kurtis Pilt, et näiteks Ihaste
päevade suhtes kipub seda
tõmmet kirjatsuradel napiks jääma.
12 veel ühe lipu alla kogunemata linnaosal tasuks
see samm astuda juhul, kui
on olemas ühised huvid ja
eesmärgid. „Kui on huviline
ja panustamisvalmis seltskond, kes liiga kiiresti ei väsi
ja tahab linnaosa arengule
kaasa aidata, siis on seltsi
loomine kindlasti linnaosa
huvides,“ rääkis Kõnnussaar.
STEN SANG
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LUGEJA KIRI

LAUSEGA

Suuremate sonkimistega saavad töömehed Võru
tänaval ühele poole septembriks.  RASMUS REKAND

Ridaelamud
Ihastesse

Piinapingist ja
Jussi palgast
Võru tänava bussipeatus
on nüüdseks juba üle kuu
olnud Filosoofi tänava nur
gal, tõstmata on aga unus
tatud bussipeatuse pink.
Kõnnin igal hommikul
sealt mööda ja mul on sii
ralt kahju bussi ootavatest
vanainimestest ja väikeste
lastega emadest, kes pea
vad lõõskava päikese ja
kuuma käes seal seisma.
Kes toetub vastu maja
seina, kes proovib elektri
postist tuge leida, kes istub
tänavakivil.
Suheldes linnavalitsuse
selle ala spetsialisti Kaimar
Jussiga sain jaole erakord
selt arrogantse ametniku
suhtumisele. Ametnik, kes
peaks hea seisma oma lin
na kodanike heaolu eest,
ülbitses, et tema palk tule
vat mitte maksumaksjate
taskust, vaid ta teenivat sel
le välja teesulgemismaksu
dega. Siinkohal oleks lausa
lõbus tutvuda linna raama
tupidamisega. Kuna lahen
dus on ajutine ja varsti liiklus
Võru tänaval avatakse, po
levat ka pingi teisaldami
seks mingit vajadust.
Võibolla ei peaks linna
valitsuses töötama amet
nikud, kelle eesmärgiks on
vaid maksude kogumine
endale palga saamise ees
märgil?

Kaimar Juss
ajutise liikluskorralduse
peaspetsialist
Ajutisse peatusesse ei ole
kohustuslik pinki panna,
aga vajadusel saab seda ka
teha. Kõnes sai ka maini
tud, et selle küsimuse saab
liikluskorralduse ettevõt
tega läbi rääkida.
Mis puudutab sissetule
kute mainimist, siis pida
sin silmas, et palka saan
linna eelarvest, aga oma
tegevusega teenin sulge
mismaksude näol ka linna
eelarvesse raha.
Kõik need tööd ja üm
berkorraldused käivad lin
na elamisväärse keskkon
na nimel.
Allikas: Tartu LV

Linn algatas Ihaste tee 12a ja
16b kruntide detailplanee
ringu, et kaaluda võimalusi
ehitusõiguse määramiseks
kahekorruseliste ridaelamu
te rajamiseks.

2600

filmisõpra kogunes vaatama
seekordse Tartuffi populaar
seimat filmi „Astrid Lindgreni
rääkimata lugu“.

Võru tänav kooli
alguseks ei valmi
Läbi suve kestnud Võru
tänava remondi valmimistähtaeg on alles oktoobris. Liiklus lubatakse
peale aga juba septembri
algusest.
„Töömaht on suur ning projekteerimise käigus sai selgeks,
et augustikuuga me valmis ei
jõua,“ põhjendas abilinnapea
Raimond Tamm, miks linna
üks suurema liikluskoormusega tänavaid kooli alates jätkuvalt remondis on. „Freesimised
saame siiski peatselt ära teha
ning autod-bussid saavad piki
Võru tänavat mõlemas suunas
liigelda hiljemalt 3. septembrist. Kuna asfaldi laotamiseni
jõutakse alles septembri keskpaigas, tuleb juhtidel arvestada
Võru tänava läbimisel piiratud
kiirusega.“

Ohutumalt üle
Jättes siledama teekatte kõrvale, siis autojuhtidele uuenevas Võru tänavas tulevik erilisi
muutusi kaasa ei too. Küll paranevad tuntavalt liiklemisvõimalused jalakäijatel ning
jalgratturitel. Linnast väljuva
suuna bussipeatus nihkub
teisele poole Sõbra tänava ristmikku, Sõbra keskuse esisele
alale.

Ehitustööde graafik Tehase
tänaval jookseb üpris sünkroonis tegevustega Võru tänaval
ehk joon peaks alla saama oktoobris. Seni on põhirõhk olnud trasside rajamisel, peatselt
on kord teetööde käes.

Ihastes endise hooga

Ohutussaare ning ülekäiguraja saab Side tänava ots ning
sealsest ristmikust pisut linna
poole luuakse ka Võru tänava
ületamise võimalus. Vastne
kergliiklustee, mis ühendab
Tehase tänavalt tuleva kiire
Kastanisse suubuvaga, kulgeb
samuti Sõbra keskuse poolsesse teeserva.
Põhjalikud ehitustööd seisavad ees ka Tehase tänavas.
Kesk ja Tähe vahelises lõigus
rajatakse mõlemale poole tänavat seal varem puudu olnud
kõnniteed. Forseliuse kooli
kõrvale parkimiskohad ning
künnisega ülekäigurada. Nii
Kesk kui Forseliuse tänava ristumiskohad tulevad tõstetud
tasapinnaga.

IGAL NELJAPÄEVAL
LOOSIME
ÜHELE OSTJALE
RAHA TAGASI!

Zeppelini Keskuses Turu 14
www.popsport.ee
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Linna teine tuiksoon, Narva maantee, kus samuti terve
suve on ehitus käinud, saab
Tamme kinnitusel koolikellade kõlistamise ajaks kindlasti
korda. „Puiestee ristmikust
alates on juba praegu uus asfalt
olemas. Lõigul Fortuuna tänavast kuni Delta hooneni on
planeeritud asfalteerimistööd
järgmisse nädalasse.“
Ihastes jätkub Kasesalu ja
Pallase puiestee ehitus täies
mahus nii tänavu kui ka uuel
aastal. Talvise töödepausi
ajaks taastatakse Tamme sõnul seal liiklus nii hästi kui
olud võimaldavad.
Värske töölõiguna alustatakse tänavu ehitusega Tamme puiesteel, kus uue vormi ja
sisu saab Raja ja Pirni vaheline osa. Tähtaegadest seal veel
rääkida ei saagi – alles lõppes
riigihange, mille võitis OÜ
Asfaldigrupp 429 600-eurose
pakkumisega.
RASMUS REKAND

Sulesepa võit
Avalike abieluettepanekute
kategoorias võitis 44% Tartu
Ekspressi lugejate südame
selleks tarbeks romaani kir
jutanud Johannes Kivipõld,
kes edestas „Ajujahi“ ot
se-eetris säranud Mihkel
Joalat ja ajakirjandust vä
gipruukinud Uuno Pungarit.

Kastanis läheb
lammutamiseks
Kastani tn 48e ja 48f krun
tidele soovitakse ehitada
majutus- ja ärihoone. Ole
masolevad tootmis- ja lao
hooned ning angaarid lä
hevad omavalitsuse otsusel
lammutamisele.

Eksmehele kolakat
19. augustil kella 19 ajal äigas
55-aastane naine Nõo ale
vikus Tartu tänava kaupluse
ees oma endisele elukaasla
sele, 61-aastasele mehele.

Auras põles
17. augusti hommikul puhkes
Aura veekeskuse saunaruumis
tulekahju. Kindlaks tegemata

SÄHVATUS

eseme saunakerisele sattumi
se tõttu süttis keris, mille asu
tuse töötajad kohe kustutasid.

Pedagoogide
üledoos
Üle 500 pedagoogi koguneb
täna Vanemuise kontserdi
majja traditsioonilisele Tartu
õpetajate sügisfoorumile,
mis seekord kannab pealkir
ja „Eesti lipu kandjad maa
ilmas“. Esineb terve plejaad
kuulsusi eesotsas ekspeami
nister Andrus Ansipi ja nais
tearst Andrei Sõritsaga.

Tunnustati
metsaomamist
Erametsaliidu korraldatud
üle-eestilisel metsapäeval
pärjati tubli hobimetsaoma
niku tiitliga Märt ja Oliver
Koitmaa Tartumaalt.

Tropp Kalda teel
Täna kella 19-ni on Kalda
tee 15 juures pool sõiduteed
kinni. Paraku rakendatakse
ka kiiruspiiranguid.

ERM laiendas haaret
Eesti Rahva Muuseumi eesti
püsinäitusega „Kohtumised“
on nüüd võimalik tutvuda
inglise, vene, läti ja soo
me keele kõrval ka saksa ja
prantsuse keeles. Samuti tõl
giti soome ja prantsuse keel
de asutuse koduleht.

Hüvasti, Teppan
Praeguse linnavalitsuse
staažikaim liige, 2011. aastast
saadik katkematult postil pü
sinud Tiia Teppan lahkub 30.
augustist ametist ja aktiivsest
poliitikast, soovides pühen
duda perekonnale.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

RAUA PÖÖRDEL: said aru, matsirahvast teksa
kandja? 
AUGUST LUMM
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Palametsa
pajatused
478.

Muuseum kombib
REAALSUSE PIIRE
Tartu Kunstimuuseum
avab sügishooaja kolme
tuttuue näitusega, mis
seavad küsimärgi alla nii
füüsilised kui kujuteldavad piirid.
Täna kell 18 tutvustab
„Külm pilk“ eesti kunstis esile
kerkinud hüperrealismi silmapaistvaid teoseid viimase poole
sajandi jooksul. Peamiselt Eesti Kunstimuuseumi kogudel
põhineval näitusel on eksponeeritud 44 teost 25 autorilt,
kelle seas on esindatud nii Jaan
Elken, Ando Keskküla, Tõnis
Saadoja kui Ludmilla Siim.

Heitti Polli „Mõttevahetus“ (1980) sünnitab mõttevahetust ka tuhmimate näitusekülastajate vahel.

Tüng nõukakorrale

Töötada tuli halvasti
ventileeritud ruumides ja lähikonna
elanikud kurtsid vabrikust aeg-ajalt leviva
halva haisu üle.

KINNISVARA OST
Soovin osta mõõduka hinnaga
renoveerimist vajava
2-3 toalise
KIIRE
TEHING! korteri Tartus.

Tel 5343 3553 või 5346 0029.

Mõiste „hüperrealism“ tähistab teadupärast nii kunstivoolu kui ka -tehnikat. „Hüperrealistliku kunstivoolu
huvikeskmes oli kaasaegne
elukeskkond, selle visuaalsed
dominandid ja nende kujundatud maailmataju,“ püüdis
näituse tartlastele kohandanud Merli-Triin Eiskop selgitada. „Hüperrealism kui tehnika
lähtub fotokujutisest ja imiteerib ning intensiivistab seda,
saavutades nii-öelda reaalsest
reaalsema efekti.“
1970. aastatel leidis hüperrealism elavat vastukaja sotsialistliku Ida-Euroopa, sealhulgas Nõukogude Liidu kunstis.
Keskkonnas, kus kunst pidi
ametlike nõudmiste kohaselt
olema realistlik, põhjustas
uus kunstisuund omamoodi
kontseptuaalse lühiühenduse.
„Pärast aastatepikkust võitlust
maailma tõepärasest kujutamisest kõrvalehoidvate, seega läänelike kunstinähtustega, seisis
nõukogude kunstimaailm silmitsi maalidega, mis olid realistlikumad kui kunagi varem,“
rääkis Eiskop. „Ehkki niisuguse
üle piiri läinud tegelikkuseiha
ideoloogiline suunitlus polnud
üheselt määratletav, kohanes
hüperrealism sotsialismimaades kiiresti ning kandis kõige
erinevamaid vilju.“

2. detsembrini linnarahvast
rõõmustava näituse eesmärk
ongi tuua esile 1970.–1980. aastate eesti kunstis sündinud hüperrealismi hübriidsus ja mitmekesisus. Fotolik kujutusviis
oli ühest küljest stiilivõte, mis
võimaldas üle mängida kunstile esitatud realisminõude,
teisalt kujunes fotost dialoogipartner ja kaasaegse maailmataju vahendaja, mis põimus
tollase kunsti kõige erinevamate – kontseptuaalsete, metafüüsiliste, kriitiliste, sümbolistlike, postmodernistlike
– suundadega.
Samaaegselt „Külma pilguga“ kuulutab kunstimuuseum
avatuks rahvusvahelist videokunsti tutvustava näitusesarja
„Lingid maailma“ neljanda väljapaneku. Sari paigutab tunnustatud väliskunstnike teosed
dialoogi kohalike autorite loominguga. Sel korral eksponeeritakse 20. septembrini USA videokunstniku John Baldessari
teost „I Am Making Art“.

Vaim pani vastu
Vaid pisut enam, 8. septembrini, tuleb kannatust varuda,
et viimaks ometi näha ülevaatenäitust Lola Liivati kunstnikuteest. „Liivati lugu ühena varastest abstraktsionistidest, ja
seda Nõukogude Liidu oludes,

on oma pika loominguteega
intrigeeriv ja pakub rohkelt teemasid, mida tema teoste kaudu
avada ja esile tuua,“ kinnitas
kuraator Hanna-Liis Kont.
Ülevaatenäitus „Vaimu vastupanu“ kuulub elavate legendide sarja, kus on eelnevalt
esinenud Malle Leis, Mare Mikoff ja Peeter Allik. Lola Liivat
on eesti abstraktse maalikunsti väga oluline edendaja, olles
tegelenud aktiivse loominguga
juba üle 60 aasta. Samuti võib
teda Eesti kontekstis ristida algupäraseks abstraktseks ekspressionistiks, kuna Liivat on
selle kunstivoolu üks esimesi
maaletoojaid ning seni ka kõige järjepidevam esindaja.
Läbi muuseumi esimese ja
teise korruse kulgev näitus annab ülevaate Liivati kunstnikuteest alates õpingute käigus
loodud teostest 1950. aastatel
kuni tema viimaste aastate
maalideni, seades kesksele
kohale just abstraktse loomingu. Lisaks pakub väljapanek
täiendavat vaadet ka väiksele
valikule noorema põlvkonna
kohalikele kunstnikele, kes
oma loomingus praegusel ajal
abstraktse maaliga tegelevad,
keskendudes valikus ennekõike maalilise abstraktsionismi
eripalgelistele esindajatele.
STEN SANG

PERSOON
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Hooldaja argipäev: vett ja
vilet rõõmuhetkedest enam
17 aastat jalgrattaga
mööda vanainimeste kodusid sõitnud hooldaja
Ilse Ratt on muu hulgas
saanud korralduse „seda
päris putru keeta“ ning
kord on samariitlanna
seljal tantsinud koguni
hoolealuse kepp.
69-aastane Ratt alustas Tartus karjääri hoopis mängu
klotside koloreerijana. „Olin
siis 18-aastane - õde pressis
kuubikuid välja ning mina värvisin,“ räägib praegu juba pensionipõlve pidav vanaproua.
Jänese tänaval ta muudkui
maalis mängukanne, ööseks
aga läks puhkama Veerikule.
Ühel hetkel tuli meeldiv
härra kosja ning sündisid kaks
tütart ja kolm poega. Aktiivne
tegevus on tipnenud sellega, et
tema lapselastevägi koosneb
seitsmest tüdrukust ja seitsmest poisist, lisa on tulnud ka
kahe lapselapselapse näol.

Tuline vanahärra
Alles 45-aastaselt alustas
Ratt talle enim kuulsust toonud koduhooldaja postil ning
pelgas alguses, kuidas suht-

Ilse Ratt on avitanud lugematul arvul kodukoha eakaid.
Kes aga abistaks eluõhtul teda ennast? Sten Sang
lemisega toime tuleb. Päevas tuli algselt üle vaadata 14
vanainimest, kellest paljud
voodist püsti ei saanudki. Ühe
lamajaga meenubki proual
kibeda maitsega lugu. „Läksin kodukülastusele ja vanapapil oli tuba topsikaaslasi
täis. Need lubasid ise papi eest
hoolt kanda ja puud tuppa

tuua,“ räägib Ratt.
Tegelikult oli kamraadidel
plaan pikemaks napsuvõtmiseks ja see paistis raskelt haigele majaperemehele rohkem
mokkamööda olevat. Pidu seganud hooldajale udjas voodist
istukile tõusnud härra kepiga
mööda külge nii, et tuline jutt
taga. Hiljem viidi vehkleja

hooldekodusse, kuna selliseid
kombeid ei saa hoolealune endale lubada.
Ratt meenutab, kuidas on
17 töötatud aasta jooksul kõik
kodulinna tänavad risti-rästi
rattaga läbi triibutanud. „Oli
talvine aeg ja perve ääres hakkas ratas kalduma. Ja siis ma
olingi ühes rattaga külili seal,“
heietab ta. Tööandja oli küll
toonitanud, et olge ettevaatlikud, kuid libedus tegi oma
töö.
Mingi aja pärast anti hooldajale moodne käikudega ratas,
kuid ka sellega oleks äärepealt
suur õnnetus juhtunud. Proua
vuras mäest alla ja ühel hetkel
keeras noormees musta masinaga teele ette. Jalgpiduriga
harjunud rattur vajutas muudkui jalaga pedaali tahapoole,
aga tolku polnud sellest midagi. Tookordne juhtum lõppes
suurema kahjuta, kuid liiga
eesrindlik ratas anti ülemusele
tagasi ja vana hea võeti uuesti
kasutusse.

Uudised pudruhaldjalt
Vanainimeste puhul toob
Ratt välja suure soovi tema
päeva kohta uurida. Paljud

Raeoptika

tanud korteriühistu juures.
Mõned aastad tagasi sai kaheksa korteriga maja kanalisatsiooni. Enne rõõmustas
elanikke kuivkäimla ning veepangedega manööverdamine.
Koduümbruse korrastamisest
peab vanaproua väga lugu,
kuid igatseb naabrite kaasalöömist. „Tegin eelmisel aastal
kena peenra ja jäin vaatama,
kas sel aastal keegi omakorda
seda sättima hakkab.“ Kurvastuseks seisab aga peenar samamoodi, nagu ta perenaisest jäi.
Oma päevadesse toob Ratt
särtsu Türgi
Läksin kodukülastusele ja vana- seriaaliga „Osake minust“, kus
papil oli tuba topsikaaslasi täis.
hea ja kurja
Rati rattakarjääri tahtis võitlus aina meeletumaid tuumurdepunkti tuua elektriauto. re võtab. Sel ajal daam külalisi
Kaks korda ta selle rooli istus ja ei võõrusta, sest elab tulihinsama kiirelt sealt pages. „Olen geliselt kaasa televusseriekraavarem sõitnud Žiguli ja Merce- nil toimuvale. Vahel tulevad
desega. Kaks korda proovisin külla lapselapsed ja siis saab
elektriautoga ja siis keeldusin,“ taas tunda rahulolu viljakast
selgitab rattasõber. Möödunud eluteest. On terve armee vahaastal loobus ta üldse autoju- vaid järeltulijaid ja suur hulk
hilubade pikendamisest ja nae- tänulikke vanainimesi, kelle
rab ise, et üks hull on sõidutee päevi koduhooldaja erksamaks
maalis. Justkui neid Jänese täpeal vähem.
Viimased viis aastat on Ratt nava mänguklotse.
palgatööst puhanud ja toimeSTEN SANG
hoolealused on kaotanud terava silmanägemise ja ei huvitu
seetõttu telerist ega ajalehtedest. Nii nad uurivadki koristama ja abistama tulnud naiselt, mida tema telerist vaatas
ja lehest luges.
Mõnd isiklikult lähedasemaks saanud vanaprouat käis
Ilse ka nädalavahetusel vaatamas. Nii mõnigi kord palusid
ise väetiks jäänud hoolealused
siis: tee mulle seda päris putru. Ratt tegigi ja ise kinnitas,
et mis see siis ära ei ole: piim
soojaks ja helbed sisse.

22 aastat kvaliteeti

RAEOPTIKAS NÜÜD PALJUD PRILLIKLAASID

2=1

TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, L 10-115
tel 744 1279.

TALLINNAS:
Estonia pst.1/3, E-R 10-18, L 11-16
tel.631 3773.
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EHITUS

ANEKDOODID
Puusepp kiitleb sõprade ees:
„Kas teate, et mul on 100 aasta
vanune kirves!“
„Uskumatu!“ imestavad sõbrad. „Kas tõesti täpselt selline
nagu sajand tagasi?“
„Jah, olen vahetanud vaid pisiasju: viiel korral tera ja kaheksal
korral vart.“
***
Tööline: „Ma teen üksinda ära
töö, mida seni tegid mitu meest!“
Brigadir: „See on üpris loomulik, ka nemad ei teinud midagi.“
***
Jack kavatseb magamistuba
remontida ja küsib ehitusmeestelt, kui palju see maksab.
„Kümme tuhat krooni,“ vastab
brigadir, tõttab akna juurde ja
hõikab kellelegi:
„Roheline pool ülespoole!“
„Hästi,“ ütleb Jack, „aga kui
palju te vannitoa remondi eest
võtate?“
„Viis tuhat,“ vastab brigadir ja
karjub taas kellelegi:
„Roheline ülespoole!“
„Sobib. Aga mida te kogu aeg
aknast hõikate?“
„Meie firma teeb kõiki töid.
Praegu paneme naabermaja ees
muru maha.“
***

Kaks elevanti istuvad puu otsas ja heegeldavad. Järsku lendab nendest mööda hobune.
„Näe, hobune lendab mööda,“ ütleb üks elevant teisele.
Elevandid heegeldavad edasi.
Mõne aja pärast lendab neist jälle mööda üks hobune.
„Näe, jälle lendab hobune,“
ütleb esimene elevant.
„Jäta mind rahule!“ käratab teine. „Ju neil on siin kuskil pesa.“
***
Elevant astub hiirele jala peale
ja palub vabandust:
„Vabandage väga, et teile jala
peale astusin.“
„Oh, pole midagi!“ vastab hiir.
„Aga samahästi oleks võinud ju
ka vastupidi juhtuda!“
***
„Ta on väga keskpärane arst,
aga inimesena harukordselt
sümpaatne. Kunagi ei sekku ta
jutu vahele. Oskab haiget kuulata, ei kiirusta. Aga millised rohud
on mulle vajalikud, tean ma ise.
Ta on alati minu valikuga rahul ja
ei püüagi mind ümber veenda.
Ta on nüüd meie uus perearst!“
***
Kehakultuurikateedris on sisseastumiseksamid.
Professor küsib:

„Mida peab oskama spordikohtunik?“
„Vilistada!“ vastab noormees.
„Õige. Aga milline spordiala
on kabe, kas talvine või suvine?“
„Kui majas köetakse, siis suvine, kui ei köeta, siis talvine.“
***
Üks prantsuse ajakiri kuulutas
välja konkursi.
„Kujutage ette, et tutvusite
ilusa noore daamiga ja istute temaga restoranis. Kuidas te käitute, kui peate viivitamatult tormama WC-sse?“
Konkursi võitis noormees, kes
sellest pikantsest olukorrast leidis järgmise väljapääsu:
„Andestage, preili, ma pean
viieks minutiks eemalduma selleks, et olla koos oma sõbraga,
kellega pean teid tutvustama
poole tunni pärast!“
***
Politsei peatab auto ja näeb, et
autojuht on purjus.
„Kuidas te võisite istuda rooli
taha purjuspäi?“
„Ma jõin autokabiinis.“
***
Kremlis heliseb telefon. Brežnev võtab toru ja vastab:
„Halloo! Kallis Leonid Iljitš
kuuleb!“

30.08 kell 20 Tuulevaiksel ööl.
Liisi Koikson ja sõbrad

30.08 kell 19 Orelisuvi 2018:
oreligala

TRESKI KÜÜN

EESTI RAHVA MUUSEUM

TARTU KESKLINN

30.08 kell 19 suvelavastus
Vanahunt

29.08 kell 19 Marie Vaigla ja
Raul Vaigla

1.09 kell 19 Põhja-Tallinn, Up
The Sky

31.08 kell 19 suvelavastus
Vanahunt

HANSA HOOV

TARTU LAULULAVA

TEATER

23.08 kell 20 Smilers: Anna
mulle tuld

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

24.08 kell 20 Terminaator

8.09 kell 20 Beatrice

JAANI KIRIK

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

24.08 kell 19 Suvelõpupidu:
Shanon, Patune Pool, Hellad
Velled, 5Miinust
TRESKI KÜÜN
25.08 kell 19 Justament ja
MandoTrio

1.09 kell 19 Mees, kes teadis
ussisõnu
9.09 kell 19 Rännakud. Maarjamaa laulud

KOMÖÖDIA
ATHENA KESKUS
5.09 kell 20 Comedy Estonia:
Jamali Maddix - Vape Lord
RUUTU10 KOMÖÖDIAKLUBI
5.09 kell 20 Improkomöödia

KONTSERT

VABANK
25.08 kell 23 Caater
28.08 kell 20 Tõnis Mägi: Vaikus valguses
3.09 kell 19 Berliini toomkiriku koor

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

5.09 kell 19 Musica Sacra

24.08 kell 19 Vana Tallinn Gala

MAGASINI TÄNAVA SUVILA
25.08 kell 20 Alise Khramina
PAULUSE KIRIK
23.08 kell 19 Orelisuvi 2018:
Irina Lampen (Soome)

ANTONIUSE ÕU
23.08 kell 22 Tanel Padar
Blues Band

1.09 kell 23 Paffendorf (Sak
samaa)

29.08 kell 19 Põhjamaade
sümfooniaorkester. Galakontsert 20 aastat hiljem

NÄITUSED
LINNARAAMATUKOGU
kuni 18.09 Tartu lastekunstikooli lõputööde näitus
kuni 11.09 Eesti nahakunstnike liidu valiknäitus Eesti
kirjandus eesti köites
kuni 11.09 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2017
kuni 25.08 raamatunäitus Aino
Kallas – 140. Kirjandus kui
hingeliste elamuste peegeldaja: keelatud armastus,
vabaduseiha ja surm
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

kuni 6.09 Tartu puuetega inimeste koja käsitööringi näitus
Taaskohtumine

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Avatud E-R 8-17. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee

4-toal korter Võnnus (vajab sani
taarremonti, keskküte, 2 rõdu,
22 490 €). Tel 504 9905.

Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. Tel 5757 0202,
erlend@eestiseptik.ee
Aiaeri, rajatis-ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.

Vundamentide soojustamine,
kaevetööd, haljastustööd. Raud
käpp OÜ Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com

Ehitus- ja remonditööd. Kipsi,
parketi jm paigaldus, plaatimine.
Elektri ja santehnilised tööd.
Fassaadide soojustamine ja viimistlemine. Katusetööd.
Tel 5596 9697.

Eramu Maarjatähe 6, Räni küla (129
m² elamispinda, krunt 1503 m², 3
magamistuba, suur avatud köögiga
elutuba, saun, 2 wc-d, panipaik,
autovarjualune). Eramu täielikult
valmis, olemas kasutusluba.
Tel 5343 2444, Naelraul@gmail.com

Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt,
terviklahendused, garantii.
Tel 504 0334.
Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad). Hea hinna ja kvaliteedi
suhe! Pikaajaline kogemus. Garan
tii! Tel 510 0645.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõu
na-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, puitfassaadid, terrassid,
katusetööd, plaatimine, maalritööd, siseviimistlus.
Tel 5332 3648.
Ehitus, remont, siseviimistlus. Pi
kaajaline kogemus. Tel 5622 9840.
Kaevetööd; 1,7 t miniekskavaatori rent koos juhiga. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

Hoonestatud kinnistu Mehikoor
mas (25 000 €, elamu, ait, saun,
õunaaed). Tel 5841 7373.

Väljalõigatud aialipid - piirdeliistud (900 x 90 x 18 mm). Tel 505
8654, schefferwood@gmail.com
Üldehitustööd, vannitubade
ehitus ja renoveerimine. RK
Ehitusgrupp OÜ, tel 5646 5323,
rkehitusgrupp@gmail.com

KINNISVARA MÜÜK
1-toal ja 4-toal korter Mehikoor
mas (vajavad remonti, a 4000 €).
Tel 5841 7373.

Maja Õie tn Veerikul (198,6 m²,
heas seisukorras, 195 000 €).
Tel 5331 0878, janakiva@hot.ee

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

KINNISVARA OST

Korstnaehitus litsentseeritud
pottsepalt. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com
Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega.
Tel 5618 9517, 5624 0880,
joosep.sepp@mail.ee,
marko.kukk.004@mail.ee
Maalritööd pahtli ja värvipritsiga
sees ja väljas. Ka eramajad.
Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com

Maja 22 km Tartust, Tartu vallas
Nigula külas. Maja 110 m², kinnistu
4400 m². Rohkem infot
www.kv.ee/3031781 Tel 5368 0800.

1-2-toal korter. Tasumine kohe
pangalaenu võtmata.
Tel 5615 3551.
2-toal ahik korter Rõngu vald,
Kõduküla, Tamme kvt 2, (üp 44 m²,
2/2, kivimaja, uus elektrijuhtmestik,
vajab remonti, 5700 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel 506 2212,
786 8080, www.aadlivillakv.ee
2-toal ahik remonti vajav korter
Kalevi tn omanikult. Tel 5560 6996.

1-toal korter. Raha kohe olemas.
Tel 5612 6628.
2-3-toal remonti vajav korter
Tartus. Tel 516 6389.
2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.
3-toal korter Tartus. Tel 558 1346.

REKLAAM
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Garaaž Tartus isiklikuks kasutami
seks otse omanikult. Tel 5363 4295.
Garaaž Tartus. Raha olemas.
Tel 5811 3422.

Aknaid ja uksi tootev OÜ Finak
võtab tööle viimistleja ja toodete
komplekteerija. Tel 730 3465,
ira@finak.ee

TEENUSED

TERVIS
Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Tartu.
Ly Chini OÜ, tel 505 8381,
lychini@mail.ru

Garaaž Tartus. Tel 524 2693.
Printerite ja kontoritehnika
remont. Tahmakassettide täitmine. Pakume suures valikus uusi
toonereid, tinte ja tahmakassette. Tehase 17A, Tartu, tel 730 3399,
www.bellust.ee

Krunt Tartus või linna lähedal.
Tel 5382 4774.
Noor pere soovib osta Tartus garaaži, soovitatavalt otse omanikult.
Tel 5823 2707.
Ostame metsakinnistuid, raieõigust ning põllumaad üle Eesti
(ka saared), vanu talukohti koos
maaga. Pakume ülihead hinda.
Tel 528 8784, info@metsavara.ee,
www.metsavara.ee
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Talu või maamaja. Võib pakkuda
nii korralikku kui ka renoveerimist
vajavat. Tel 522 5495.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

KOOLITUS

Hauakivide ja plaatide valmistamaine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Astri Köök OÜ võtab tööle tootmiskoka ja köögitöölise. Väljaõpe
kohapeal. Tel 5301 7017,
terje@astri.ee
Hansa-Meistrimehed OÜ pakub
tööd Soomes üldehitajatele,
plekitajatele, plaatijatele.
Tel 5744 4286,
hansameistrimehed@gmail.com
Otsime kogemustega koduabilisi ja hooldajaid. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee
P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
puhastusteenindajale päevasel ja
õhtusel ajal Tartu Tamme gümnaa
siumis, Forseliuse koolis ja Veeriku
koolis. Tel 5302 3452,
tartu@dussmann.ee

RIIDED
ABC ameti-, ADR-, järel- ja lõppastmekoolitused aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

KÜTE

Butiik Moodne Puudel Narva mnt
90 augusti lõpuni kasutatud kaup
-50%. Parkimine Staadioni tn. Tel
5665 7659.
Lasteriided, kleidid, teksad,
joped, tõukekad ja mänguasjad
Sõbrakeskuse II korrusel.
Tel 521 5056.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Kopplaadur. Tel 5602 7200.

Kasutatud raamatud (ka nõukogude perioodist). Tel 734 1901.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 5840 0240.

Toruabi Tartus. Vastavate seadmete paigaldus. Veeavariide
likvideerimine. Tel 553 7638.

Elektritööd ja dokumendid.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee
Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.

Korstnapühkija - küttekollete
remont (kogemusi 10 aastat). Tel
5805 0201, korstnapuhkimne.ee

Nahkköites raamatud, kunst,
vanavara – pakkuda võib kõiki
esivanematest jäänud asju!
Tel 5649 5292.

Korstnapühkija Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee
Korstnate ehitus, pottsepatööd.
Tel 5858 1159,
Korstnaehitus@mail.ee
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Kaevetööd miniekskavaatoriga.
Planeerimine, koorimine jne.
Soodne hind. Tel 5621 7955.
Katuse- ja plekksepatööd. Valtsplekk-katused. Plekkdetailide
valmistamine. Tel 5590 9273,
www.armecon.ee

Muru niitmine, trimmerdamine
ja võsalõikus. Tel 513 8113, info@
tammeco.ee, www.tammeco.ee
Niitmine, trimmerdamine.
Tel 5376 2014.
Ohtlike puude asjatundlik langetus, puuhooldustööd, kändude
freesimine jne. Tel 5818 5222.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Paadirent Peipsi ääres Varnja külas
Tartumaal. Erinevad mootorpaadid.
Tel 518 1125, mesitare.ee

käe-, jala- ja rinnaproteesid

Kuivad halupuud 50 cm (lepp/
haab, kask). Vedu tasuta.
Tel 5301 1161.

individuaalsed, kohaldatavad, sporditallatoed

Kuivad segapuud võrgus (2 €
võrk). Vedu Tartus ja lähiümbruses
tasuta. Tel 504 5307.

Lõhutud küttepuud. Tel 526 6673.

OST

Septikud reoveemahutid (tootjalt) müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

Kuiv kask ja lepp võrgus 2,50 €
võrk, vedu tasuta Tartus ja lähi
ümbruses. Tel 504 5307.

Lepa küttepuud (kuivad, 50 cm).
Koorem 5 rm, hind 250 €. Transport
tasuta. Tel 5341 2221.

Eesti-aegne tisleri puidutööpink,
akordion Weltmeister (90 bassi).
Tel 5331 4201.

Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

Autoremont, sillastend, autokliima täitmine Tartus. Tel 5853 3080.

Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.

MÜÜK

Koristus- ja puhastusteenused
Tartus. FIE. Tel 5673 0355,
koristusfie.143@gmail.com

Ahjude, pliitide ja kaminate
remont. Tel 5594 6425.

Kuiv kaseklopp (28-29 cm) 40 l,
60 l. Tel 5591 5281.

Kuiv kütteklots 2 €, puitbrikett
10 kg 2.20 €, lepp 2.70 €, kask 3 €,
kuiv lepp 50 cm 48 €.
Tel 5623 1555.

Raamatupidamisteenus Jõgevaja Tartumaal.
estefexou@gmail.com

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Auto ja veoki keretööd ja taastamine. Uued ja kasutatud keredetailid. Kõik sõidukid! Tel 504 0334.

Toyota sõiduautode hooldus ja
remont. 20 a kogemust.
Tel 5604 4241.

Konditsioneeride täitmine alates
42 € ja autode elektritööd.
Tel 506 9367, info www.jaad.ee

Puujuuksur hooldab teie ohtlikud puud, hekid ja viljapuud. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SÕIDUKID

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee

Kolatakso, jäätmete utiliseerimine, kõik jäätmed. Laadimisabi.
Tel 553 7638.

Puhastame Teie aia vanarauast.
Seniks päikest! Tel 5376 2014.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiatera
peut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

Odavad rõivad, Kastani 121. Kogu
kaup -50%. Esmaspäeval uus
kaup. E-R 10-18, L 10-15.

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
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käele, jalale, seljale valmistamine ja individuaalne kohandamine

Poolkuiv lepp 35 €/rm, kuiv kask
50 €/rm pikkusega 50 cm.
Tel 5330 8671.

PAKUN TÖÖD
laias valikus ortopeedilisi ja anatoomilisi jalatseid, ka lastele

INDIVIDUAALNE KONSULTATSIOON
Info ja registreerimine tel 740 2316
Ootame Teid E - R 9 - 16, Turu 21b, Tartu
(asume Turu 21 sisehoovis)

Plekksepatööd: E-R kl 8.00-17.00
Ringtee 1, Tartu. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee
Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaber, elektroonika, akud. Tel 5825 9300.
Veo- ja kolimisteenus, laadijad,
väike ja suur auto. Parim hind.
Tel 553 7638, www.kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veod kaubikuga 24/7 (kuni 1.4
tonni, pikk ja kõrge L3H2).
Tel 501 7221.
Villand vanast hoonest või tarvis
uue remondiks kõik puhtaks lüüa
ja endal pole aega? Siis aitavad
teid Lammutusmehed! Töö kiire ja
korralik! Tel 5665 6669.
Õunamahla pressimine, pastöriseerimine ja pakendamine
Tartumaal tellija toorainest, kaasa
arvatud valge klaar. Tel 512 9592,
koduleht www.marjapuu.ee,
marjapuu.mahlakoda@gmail.com

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.
Vanad Eesti mündid 3, 5, 10 marka (1926), Eesti ja Vene paberraha
(kuni 1947. a). Tel 5607 6632.
Vanad märgid, koolimärgid,
spordimärgid, medalid, ordenid
jm! Parim hind, raha kohe!
Tel 5649 5292.
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.
Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost turu parima hinnaga!
Raha kohe kätte! J. Kuperjanovi 62,
Tartu. Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee

REKLAAM

Neljapäev, 23. august 2018

SINU DIGIPOOD

Galaxy J3

iPhone SE

(2017) DUAL-SIM

16
GB

5.0

13MP

129.
4.

HONOR 7S
13 MP

3020

-50€

-250€

109.

99

-130€

V110-15
15.6
4 GB
128 GB
SSD

5:00

8:00

256 GB
SSD

1.44 kg

399.
13.08€/k

128 GB
+1TB

1.69 kg
949.99

• silmasõbralik
FullHD IPS ekraan
• garantii 3 aastat

MacBook Air 13

-250€

699.

99

22.52€/k

13.3

i5

8GB 128 GB 1.35 kg
LPDDR3 SSD

-229€

869.

99

27.86€/k

8
GB

10.1

16
GB

WiFi

20:00

WiFi

16:00

99.99

69.

HP 15

-40€

159.99

119.99
4.27€/k

Pavilion 15

-200€

15.6

AMD
A9

15.6

AMD
Ryzen 5

8 GB
DDR4

8:00

8 GB
DDR4

10:45

128 GB
+1TB

2.04 kg

128 GB
+1TB

1.9 kg

• 2GB AMD Radeon 530
graafika

499.

99

16.23€/k

FITBIT Versa

1099.-

12:00

7

699.99

99

9.94€/k

Tab 10
X103F Wifi

99

499.99

299.
10:00

-30€

-100€

TASUTA kaasa

99

8 GB
DDR4

849.99

Intel
Pentium

429.99

Intel
Core i5

mAh

1 TB

1.9 kg

14

3000

12 MP

IdeaPad 120S-14IAP
4 GB

Pavilion 14

64
GB

Lenovo 7"
Tab 4 Wifi

19.37€/k

14

Intel
Celeron

279.
9.31€/k

599.99

159.99

mAh

99

€/k

5.8

mAh

1642

12 MP

399.99

-120€

Galaxy S9

DUAL-SIM

16
GB

mAh

99

59

32
GB

4.0

199.99

-70€

5.45

2400

• aku kestvus kuni 4 päeva
• vee- ja tolmukindel
• pulsimõõtja, sammulugeja

-200€

849.99

649.99

• silmasõbralik FullHD IPS ekraan
• sobib mängimiseks
• taustavalgustusega klaviatuur
• garantii 3 aastat

20.94€/k

WATCH SERIES 3

199.

99

6.79€/k

38 mm

419.99

42 mm

449.99

Tähelepanu! Krediidi kulukuse määr on 26,5% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba hind kohe tasudes 500 €; lepingutasu 15,90 €; tarbijakrediidilepingu kestus 48 kuud; fikseeritud intress arvutatuna igakuiselt laenu jäägilt 21,9.
Tarbija poolt makstav tagasimaksete summa on 779,04 €, mis sisaldab: kauba makseid 500 €; intressikulu 263.14 € ja lepingutasu 15,90 €. Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Finantseerimisteenuse pakkujaks on Telia Eesti AS (tegevusloa
number 4.1-1/17, aadress Mustamäe tee 3, 15033, Tallinn). Enne tehingu sõlmimist tutvu täpsemate järelmaksu tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga.
TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Tallinna lennujaam (58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163),
Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124);
PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152); RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177); RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

Kampaania kestab kuni 31.08.2018. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 48 kuud.
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