
Auktionsnummer: 1
Firma: PARTNER Advokater 

Hjemmeside: partneradvokater.dk

Vare: Champagnesmagning for 10 personer

Værdi: kr. 6.000,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

Eksklusiv champagnesmagning for 10 personer.
Nu har du en enestående chance for at smage dig  
igennem de forskellige typer af champagne i selskab  
med venner, kollegaer eller forretningsforbindelser.
Smagningen foregår hos Vinspecialisten i Køge centrum, 
så der er rig mulighed for at forsætte aftenen videre i Køge.  
Læs om Partner ADVOKATER på partneradvokater.dk 

Auktionsnummer: 3
Firma: Café Hammershus / Hammershus Bageri 
Hjemmeside: hammershusbageri.dk

Vare: Gavekort på kr. 5.000,-

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- til Café Hammershus i Køge 
eller Hammershus Bageri i Herfølge.
Café Hammershus kan servere en vidunderlig kop kaffe 
og et lækkert stykke konditorkage. Hammershus Bageri 
byder på friske sandwich, nybagte kager og brød.
Læs meget mere på hammershusbageri.dk

Nils Wium Tømrermester- og Entreprenørfirma. 
Sikker sans for kvalitet og en meget bred vifte af kunder, 
der kommer igen og igen. Nils Wium hjælper både private 
kunder og virksomheder med at få løst opgaverne.
Læs meget mere på Nils Wium på nils-wium.dk

Auktionsnummer: 2
Firma: Nils Wium
Hjemmeside: nils-wium.dk

Vare: Tømrer eller murersvend + lærling for en dag

Værdi: kr. 5.500,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

  En svend og en lærling for en dag

Auktionsnummer: 4
Firma: Skrift & Skilte
Hjemmeside: skriftskilte.dk

Vare: Autoreklame fra Skrift & Skilte

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Synlighed og autoreklame fra Skrift & Skilte.
Op til 3 farver, eller print, navn/logo på begge sider,  
navn/logo på front og bagklap og mobilnr./web på døre.
Du leverer logo, tekst og nyvasket bil, så monteres 
bilreklamen hos Skrift & Skilte i Karlslunde.
Skrift & Skilte prioriterer godt håndværk og kvalitet, 
og tilbyder en bred palette af løsninger inden for  
skiltning, reklame, bannerer og autoreklamer mm.  
Læs meget mere om Skrift & Skilte på skriftskilte.dk



Auktionsnummer: 6
Firma: Gunner Due Biler
Hjemmeside: gunnerdue.dk

Vare: 2 x total bilpleje udvendig og indvendig

Værdi: kr. 10.000,-
Minimumsbud: kr. 5.000,-

Bilpleje for 2 x biler hos Gunner Due Biler. 
Total bilpleje af 2 x biler udvendig og indvendig der  
gør at din bil ser ud som ny efter denne behandling.  
Læs om Gunner Due Biler på gunnerdue.dk

-vi plejer både kunder og biler

TOTAL UDVENDIG
• Fjernelse af insekter,  
   tjære- og asfaltpletter
• Dybdegående fælgrens  
   og vask af falser
• Grundig bilvask
• Lakken maskinpolres
• Lakforsegles
• Venylpleje
• Ruderensning

TOTAL INDVENDIG
• Støvsugning
• Gennemblæsning af alle sprækker
   og lignende
•  Rensning/vask af alle sæder,  

tæpper, måtter, bagegerum og  
anden beklædning

• Rens, vask og beskyttelse af  
  instrumentbord
• Ruderensning
• Imprægnering af tekstiler

Auktionsnummer: 7
Firma: Enggaard Landskabspleje 
Hjemmeside: enggaardlandskabspleje.dk

Vare: 2 mand for en dag til grønt vedligehold 

Værdi: kr. 6.500,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

2 mand for en dag fra Engggaard Landskabspleje.
Enggaard Landskabspleje kan klare alle opgaver inden 
for grønt vedligehold. Enggaard Landskabspleje  
anlægger haver og alt fra græs til belægninger, støtte-
mur og faskiner. Topkvalitet på græsslåning, hækkeklip, 
beskæring, buskrydning og alt andet, der vedrører 
grønne områder. Enggaard Landskabspleje er også 
eksperter inden for rensning af tagrender og træfældning.
Læs meget mere på enggaardlandskabspleje.dk

Auktionsnummer: 8
Firma: Herrmann & Fischer
Hjemmeside: hogf.dk

Vare: Grafisk kommunikation, design og tryk

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- til Herrmann & Fischer.
Hos Herrmann & Fischer får du en pakkeløsning,  
hvor alle grafiske opgaver løses i huset i Rødovre.  
Det gør at Herrmann & Fischer kan levere alt inden  
for design, grafik, foto, web, tryksager, digitalprint, 
messemateriale, full-service lager- og logistikløsninger. 
Læs meget mere om Herrmann & Fischer på hogf.dk

Auktionsnummer: 5
Firma: Malerfirmaet Rytgaard
Hjemmeside: rytgaard.dk

Vare: Maling fra Dyrup via Malerfirmaet Rytgaard

Værdi: kr. 7.500,-
Minimumsbud: kr. 4.000,-

Kvalitetsmaling fra Dyrup via Malerfirmaet Rytgaard.
Gavekortet på kr. 7.500,- gælder til kvalitetsmaling fra 
Dyrup (både ude og inde) via Malerfirmaet Rytgaard.
Jens Rytgaard har i snart 4 årtier været en fast del af 
byggebranchen, både som Malermester og entrepriseleder.  
Malerfirmaet Rytgaard, Søndervangen 9, 4600 Køge. 
Læs mere om Malerfirmaet Rytgaard på rytgaard.dk



Opstribning eller 2 stk. firmalogoer fra Eurostar.
Opstripning af op til 50 parkeringsbåse inkl. 2 stk.  
handicapsymboler og 1 stk. EL-bil symbol, udført med 
hvid termoplast eller maling på asfalt eller 2 stk.  
firmaloger i farve på asfalt i feks. 2 x 2 meter (4 kvm2). 
Læs meget mere om Eurostar på eurostar.as

Auktionsnummer: 12
Firma: Eurostar
Hjemmeside: eurostar.as

Vare: Opstribning eller 2 stk. firmalogoer i farve

Værdi: kr. 15.000,-
Minimumsbud: kr. 7.500,-

  Gælder til og med 2020

Auktionsnummer: 11
Firma: Wennichs VVS & Kloak
Hjemmeside: wennich.dk

Vare: Spansk feriehus i en uge i juli 2020 

Værdi: kr. 14.000,-
Minimumsbud: kr. 7.000,-

Feriehus i Spanien med pool og 8 sovepladser.
Dejligt feriehus i det skønne Competa der ligger ca. 1 time 
Malaga. Huset har egen pool, stort køkken og stue,  
2 badeværelser, 8 sovepladser og terrasse med en  
fatatisk udsigt. 1 uge i juli i 2020 efter eget valg. 
Læs mere om Wennichs VVS & Kloak på wennich.dk

Glarmester eller snedkerarbejde efter eget valg  
fra Mussmann Glas for en dag.
Mussmann Glas beskæftiger sig primært indenfor glas  
og aluminiums branchen, med speciale i glasløsninger  
i individuelt design, men beskæftigere også tømrer og 
snedkere. Læs meget mere på mussmann.dk

Auktionsnummer: 10
Firma: Mussmann Glas
Hjemmeside: mussmann.dk

Vare: Glas- eller snedkerarbejde for en dag

Værdi: kr. 5.500,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

Auktionsnummer: 9
Firma: Mayday Vinduespolering
Hjemmeside: maydayvinduespolering.dk

Vare: Vinduespolering i 10 timer (kun til erhverv)

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,- 

10 timers kvalitets vinduespolering for erhverv 
fra Maydays Vinduespolering. 
MayDays Vinduespolering i Køge udfører vinduespolering 
for erhverv med aquacleananlæg og alt inden for  
fliserens og algebehandling af tag og facader. 
Læs mere om Mayday på maydayvinduespolering.dk



Gavekort fra RengøringsGruppen på kr. 5.000,-. 
Gavekort til køb af toiletpapir, køkkenrulle og hånd-
klædeark i den velkendte høje Katrin kvalitet. Som de 
fleste andre Katrin produkter er de alle svanemærket.
RengøringsGruppen Danmark er et professionelt 
rengøringsfirma, der har kunder inden for forskellige 
brancher i hele Danmark. Læs mere på rengr.dk

Auktionsnummer: 16
Firma: RengøringsGruppen Danmark
Hjemmeside: rengr.dk

Vare: Gavekort til Katrin produkter

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Auktionsnummer: 14
Firma: SJEB
Hjemmeside: sjeb.dk

Vare: Gavekort til SJEB

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- til SJEB eller Sportigan.
Gavekortet kan bruges i alle vores afdelinger, herunder 
også Sportigan Rønnede og Webshoppen Onlysports.dk
Erhvervsbeklædning til alle brancher og med kunden  
i centrum. SJEB tilbyder arbejdstøj, profiltøj, sikkerheds-
fodtøj, sportstøj, merchandise og gaveartikler m.m.  
SJEB er en dynamisk virksomhed med hovedsæde i 
Rønnede - og afdelinger i både Køge og Vordingborg 
samt et helt nyt showroom i København her i foråret. 
I 2018 udvidede SJEB forretningen med sportsforretningen 
Sportigan Rønnede. Læs mere om SJEB på sjeb.dk

Auktionsnummer: 15
Firma: JC Nordic / Sense Danmark ApS
Hjemmeside: jcnordic.dk

Vare: Gavekort til kreativt univers

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort til kreativt univers til både børn og voksne.
Canvas lærreder i mange størrelser, staffeli, akvarel, 
sketch, drawing blokke i A5, A4 og A3, penne, pensler, 
akvarel, akryl farver. Børne aktivitet med farveblyanter, 
fibertusser, glittertusser, dufttusser, metalictusser,  
glitterlim, fedtfarver, malebøger, tegneblokke m.m.  
Gavekortet gælder til JC Nordic / Sense Danmark i Køge.

Bliv eksponeret via U13-holdets hjemmebanetrøjer. 
Få firmalogo på HB Køges U13-holds hjemmebanetrøjer  
i sæson 2020/2021 (25 stk. logotryk betales af køber).
Inkl. holdbillede der kommer på HB Køges sociale medier 
Læs mere om HB Køge på HBKoge.dk

Auktionsnummer: 13
Firma: HB Køge
Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: Firmalogo på HB Køges U13-holds trøjer

Værdi: kr. 10.000,-
Minimumsbud: kr. 5.000,-

DIT LOGO



Auktionsnummer: x
Firma: Xxxxxxxxxx
Hjemmeside: xxxxxxxxxxxxx

Vare: Xxxxxxx

Værdi: kr. x.xxx,-
Minimumsbud: kr. x.xxx,-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 
xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxx xx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.  
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.xx

Auktionsnummer: 18
Firma: Køge Bugt/Møn/Borup Ryg- & Knæcenter
Hjemmeside: køgebugtrygogknæ.dk

Vare: Gavekort

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort til Køge Bugt/Møn/Borup Ryg- & Knæcenter.
1 specialiseret smerteudredningsforløb/træningsforløb  
på 8 uger. Forløbet består af en 1. konsultation af 
smertespecialist, osteopat D.O. stud og fysioteraput  
Mark Ebbesen, der kommer man igennem en grundig 
udredning af sine smerter, tidligere skader/smerter,  
kost, medicin, operationer, kosttilskud, træning mm.
Derefter kommer man så i 8 ugers individuel eller hold 
behandling/træning. Det kan bruges både til slidgigt, 
rygsmerter, hovedpine, nakke- og skuldersmerter mv. 
Læs meget mere på køgebugtrygogknæ.dk

Auktionsnummer: 17
Firma: Herfølge Kleinsmedie
Hjemmeside: hekl.dk

Vare: Bålsted i smedejern

Værdi: kr. 6.000,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

Her er bålstedet der holder fra Herfølge Kleinsmedie
Bålstedet er lavet i kraftig smedejern, med tilhørende 
rist. Kvalitet og flot design fra Herfølge Kleinsmedie. 
Læs mere om Herfølge Kleinsmedie på hekl.dk

Kvaliteten er i top

Auktionsnummer: 19
Firma: Teigen Anlæg & Kloak
Hjemmeside: teigenaps.dk

 

Vare: En svend og en lærling for en dag

Værdi: kr. 5.500,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

En svend og lærling fra Teigen Anlæg & Kloak
• Vedligeholdelse og nyanlæg af have og park
• Lægning af fliser og sten
• Naturstensbelægning
• Fældning af træer og buske 
• Beton og kloakopgaver
• Snerydning
Kontakt Teigen Anlæg & Kloak hvis du har brug for hjælp.

  Teigen Anlæg & Kloak

Auktionsnummer: 20
Firma: HB Køge
Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: Firmalogo på HB Køges U15-holds trøjer

Værdi: kr. 10.000,-
Minimumsbud: kr. 5.000,-

Bliv eksponeret via U15-holdets hjemmebanetrøjer. 
Få firmalogo på HB Køges U15-holds hjemmebanetrøjer  
i sæson 2020/2021 (25 stk. logotryk betales af køber).
Inkl. holdbillede der kommer på HB Køges sociale medier 
Læs mere om HB Køge på HBKoge.dk

DIT LOGO



Auktionsnummer: 21
Firma: ŠKODA / Volkswagen Køge
Hjemmeside: skoda-koege.dk / vw-koege.dk

Vare: Komplet undervognsbehandling og klargøring

Værdi: kr. 9.000,-
Minimumsbud: kr. 4.500,-

Komplet undervognsbehandling og klargøring.
Komplet 3 lags undervognsbehandling fra SUVO,  
og komplet klargøring og lakforsegling. Inkl. lånebil i 
udførselsperioden. Gælder for personbil i alle mærker.
Læs mere på skoda-koege.dk / vw-koege.dk

Auktionsnummer: 22
Firma: TandproTetikeren og Tandlægehuset Køge
Hjemmeside: tpt.dk og koegetand.dk

Vare: Gavekort

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- fra Tandprotetikeren  
og Tandlægehuset Køge.  
OBS! Ifølge overenskomsten med Sygesikringen er det  
ikke tilladt at give rabat på overenskomstydelser.  
Gavekortet kan bruges på frie ydelser som feks.  
protesebehandling, kronebehandling eller tandblegning. 
Læs mere på tpt.dk eller koegetand.dk

Gavekort på kr. 5.000,-

Auktionsnummer: x
Firma: Xxxxxxxxxx
Hjemmeside: xxxxxxxxxxxxx

Vare: Xxxxxxx

Værdi: kr. x.xxx,-
Minimumsbud: kr. x.xxx,-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 
xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxx xx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.  
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.xx

 

Auktionsnummer: 24
Firma: ENERGY (NRJ)
Hjemmeside: nrj.dk

Vare: Koncert med Kasper Svenstrup og Nadia Malm

Værdi: kr. 15.000,-
Minimumsbud: kr. 7.500,-

Intimkoncert til firmafest eller privatfest.
30 minutters intimkoncert – a capella med Kasper  
Svenstrup og Nadia Malm som synger flere af deres 
kendte numre. ENERGY (NRJ) sender 24 timer i døgnet  
med HIT MUSIC ONLY, konkurrencer, morgen, formiddag  
og eftermiddagsshow. Du kan høre ENERGY (NRJ) på  
FM 107,9, DAB, Tunein, APP og naturligvis på njr.dk

Auktionsnummer: 23
Firma: HB Køge
Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: 2 timers padelkamp med Bay og Gravesen

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Padelkamp mod Anders Bay og Thomas Gravesen.
Få en unik og sjov oplevelse med en 2 timers padel  
i København med Anders Bay der arbejder i HB Køge  
som Head of projects og den tidligere landsholds- 
legende og Real Madrid spiller Thomas Gravesen.  
Datoen for padelkampen aftales efterfølgende.

  2 timers padel med Bay og Gravesen



Auktionsnummer: x
Firma: Xxxxxxxxxx
Hjemmeside: xxxxxxxxxxxxx

Vare: Xxxxxxx

Værdi: kr. x.xxx,-
Minimumsbud: kr. x.xxx,-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 
xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxx xx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.  
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.xx

Auktionsnummer: 26
Firma: Bjerre Flowers
Hjemmeside: bjerreflowers.dk

Vare: Gavekort til Bjerre Flowers

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekortet gælder til smukker blomster, planter,  
buketter, vin, chokolade og levering til arrangementer.
Blomsterne er leveret friske direkte fra Holland og  
Bjerre Flowers har over 50 års erfaring og udfører et 
håndværk og blomsterbinding efter den traditionelle  
og klassiske gartner- og blomsterbindermetode.
Få leveret til din næste fest, bryllup, konfirmation,  
begravelse eller glæd din udkårne. Læs meget mere om  
Bjerre Flowers, Møllevej 2 i Borup på bjerreflowers.dk

2 stk. designerlamper fra Henning Jensen Køge.
Arne Jacobsen er en verdensberømt dansk arkitekt,  
som har designet en af vores meget populære  
væglamper AJ Væg. Lamperne er i grafitgrå.
Lamperne fra Henning Jensen Køge kan ikke byttes. 
Læs mere om Henning Jensen Køge på hjensen.dk

Auktionsnummer: 28
Firma: Henning Jensen Køge
Hjemmeside: hjensen.dk

Vare: 2 stk. AJ væglampe grafitgrå fra Louis Poulsen

Værdi: kr. 7.400,-
Minimumsbud: kr. 3.500,- 

  Designer væglamper i grafitgrå

Auktionsnummer: 25
Firma: Hertels  
Hjemmeside: hertels.dk

Vare: Tur med på Oslobåden for 16 personer

Værdi: kr. 5.200,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Firma- eller venntur for op til 16 personer. 
København-Oslo med ophold i 4-personers indvendig 
standardkahyt. Afrejse kan finde sted søndag, mandag, 
tirsdag eller onsdag i perioden 1/1 til 20/12 2020,  
dog med undtagelse af højsæsonsperioderne:  
9/4-14/4, 20-21/5, 31/5, 1/6, 17/6-10/8, 25/9-4/10  
& 9/10-18/10 2020. Tillæg for afrejse i weekender. 
Læs om kontorets bedste ven på hertels.dk

- kontorets bedste ven
HERTELS

Auktionsnummer: 27
Firma: HB Køge
Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: Firmalogo på HB Køges U17-holds trøjer

Værdi: kr. 10.000,-
Minimumsbud: kr. 5.000,-

Bliv eksponeret via U13-holdets hjemmebanetrøjer. 
Få firmalogo på HB Køges U17-holds hjemmebanetrøjer  
i sæson 2020/2021 (25 stk. logotryk betales af køber).
Inkl. holdbillede der kommer på HB Køges sociale medier 
Læs mere om HB Køge på HBKoge.dk

DIT LOGO



Auktionsnummer: 31
Firma: Scor.dk
Hjemmeside: scor.dk

Vare: 5 x gavekort til medlemskab på Scor.dk

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

5 x gavekort til 1 års medlemskab på scor.dk 
Den perfekte gave til dig selv eller dine frække venner.
Scor.dk er stedet hvor du kan finde en fræk sexpartner 
som single eller par, eller hvor du kan møde en  
ligesindet kæreste. Scor.dk er ærlighedens legeplads,  
og her finder du masser af sociale arrangementer,  
blogfester, og forums for de frække fantasier deles 
udover almindelige interesser.  
Scor.dk skuffer aldrig – læs meget mere på scor.dk

Auktionsnummer: 30
Firma: Comwell Køge Strand
Hjemmeside: comwell.dk

Vare: Gavekort til Comwell Køge Stand

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort til møde- og konferencelokaler.
Gavekortet på kr. 5.000,- gælder til brug ved møde-  
og konferencelokaler på Comwell Køge Strand.  
Fri parkering og lokalerne er med projektor og fri WiFi. 
Læs mere om Comwell Køge Strand på comwell.dk

Auktionsnummer: 29
Firma: Fanrejser
Hjemmeside: fanrejser.dk

Vare: 5 dagens Formel 1 pakke for 2 personer

Værdi: kr. 24.000,-
Minimumsbud: kr. 10.000,-

Rejs med Fanrejser fra fredag den 4. september  
til tirsdag den 8. september til Italiens GP, Monza.  
Unik Formel 1 pakke for 2 personer i Milano og Monza.
• Fly fra København tur/retur og med danske guider
• Dobbeltværelse på godt hotel i Milano inkl. morgenmad
• Alle transfers ifølge program (læs mere på fanrejser.dk)
• F1 tribune billet på Curva Parabolica, Fanzone
• Besøg hos Ferrari, Maserati og Pagani
• Lørdags event hvor der bydes på en let anretning 
• Frokost mandag og møde med kendt dansk racerkører 
Læs meget mere om Formel 1 pakken på fanrejser.dk

Auktionsnummer: 32
Firma: Ejendomsmæglerfirmaet Allan Folmer
Hjemmeside: afbolig.dk

Vare: Markedsføringspakke

Værdi: kr. 30.000,-
Minimumsbud: kr. 10.000,-

Markedsføringspakke fra Ejendomsmæglerfirmaet 
Allan Folmer, Vestergade 20, 1 sal, 4600 Køge.
Markedsføringspakken indeholder følgende: 
•   Powersalg – Algoritmebaseret annoncering  
 på bl.a. facebook, instagram og Linked-In 
•   Præsentationsvideo af boligen 
•   Annoncering i lokalavis 
•   Fremhævning på boligsiden.dk 
Pakken er gældende til og med den 1. april 2022. 
Læs mere om Ejendomsmæglerfirmaet på afbolig.dk



Lækker grillbuffet fra Vallø Spisehus.
Super lækkert grillarrangement til ca. 25 personer  
med helstegt pattegris, tilbehør og salater efter aftale.  
Solrød Madhus ved Jens Janniche står for pattegris, 
slagter, tilbehør, grill og pavillon, og griller og skærer 
kødet under middagen. Forbehold for udsolgte datoer.
Læs mere om Vallø Spisehus på valloespisehus.dk

Auktionsnummer: 36
Firma: Vallø Spisehus
Hjemmeside: valloespisehus.dk

Vare: En gris, en grill og en slagter

Værdi: kr. 7.500,-
Minimumsbud: kr. 3.500,-

Vallø Spisehus

Auktionsnummer: 33
Firma: Lørdags Avisen 
Hjemmeside: sn.dk/koege

Vare: 1/1-side-annnonce i Bil- og Bolig Avisen

Værdi: kr. 8.500,-
Minimumsbud: kr. 4.000,-

En 1/1-side i Lørdags Avisens Bil og Bolig (oplag 50.000).
Kan ikke opdeles i mindre annoncer.  
Læs mere på sn.dk/koege
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LILLE SERVICE -  KR. 995.-
Lille service indeholder: Olieskift inkl. 
kontrol af bremsevæske, kølervæske, 
lamper og påfyldning af sprinklervæske mm.

DÆKHOTEL - PR. ÅR KR. 1.495.-
Vores dækhotel indeholder: Opbevaring af 
sommer – vinterdæk inkl. 2 udskiftninger. sommer – vinterdæk inkl. 2 udskiftninger. 

Solvangsvej 2, 4681, Herfølge - Tlf. 5151 4860 - vaerksted@cfl auto.dk
Åbningstider: Mandag-torsdag 8-16 // Fredag 8-14 // Lørdag og søndag LUKKET

VI SERVICERER 
DIN BIL TIL FAIR PRIS

VI LAVER OGSÅ 
FORSIKRINGSSKADER 

Godt håndværk til alle biler

Ringstedvej 19
4600 Køge
Tlf.: 56 65 48 18

info@mb-auto.dk
www.mb-auto.dk

MB Automobiler

Oliefilter og olie udskiftes op til 4 l., som passer til din bil.

www.teknicar.dk
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Oliefilter og olie udskiftes op til 4 l., som passer til din bil.

Følg os på Facebook
@MBAutomobiler

795,-

FRI lånebil
i reparations-

perioden

SOLVANGSVEJ 18 (VORDINGBORGVEJ) · 4681 HERFØLGE

Auto-expert

0 KR. I UDBETALING

ALTID 30-40 GODE BRUGTE

BILER PÅ LAGER
Billige billån og det tager kun 15 minutter, langt 

hurtigere og nemmere end egen bank og måske også 
billigere. Spring køen over i egen bank på 8-14 dage. 
Vi sender dig afsted med bil og billån på ca. 1 time.

Vi har også kasko bilforsikringer
fra kr. 258,- månedlig. FÅ ET TILBUD

TLF. 23 93 93 60 | WWW.AUTO-EXPERT.DK
SOLVANGSVEJ 18 (VORDINGBORGVEJ) · 4681 HERFØLGE

Auto-expert

0 KR. I UDBETALING

Samim Caner

ALTID 30-40 GODE BRUGTE

BILER PÅ LAGER
Billige billån og det tager kun 15 minutter, langt 

hurtigere og nemmere end egen bank og måske også 
billigere. Spring køen over i egen bank på 8-14 dage. 
Vi sender dig afsted med bil og billån på ca. 1 time.

Vi har også kasko bilforsikringer
fra kr. 258,- månedlig. FÅ ET TILBUD
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ALTID 30-40 GODE BRUGTE

BILER PÅ LAGER
Billige billån og det tager kun 15 minutter, langt 

hurtigere og nemmere end egen bank og måske også 
billigere. Spring køen over i egen bank på 8-14 dage. 
Vi sender dig afsted med bil og billån på ca. 1 time.

Vi har også kasko bilforsikringer
fra kr. 258,- månedlig. FÅ ET TILBUD

O KR. I UDBETALING

NYSYNET 
NYSERVICERET 

12. MDR. 100%  
AUTOTJEK GARANTI 
MED BRUGTBIL ATTEST

NEMT & HURTIGT
FINANSIERING &
KASKOFORSIKRING   
 
VI ER 
NUMMERPLADE  
OPERATØR
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BILER PÅ LAGER
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fra kr. 258,- månedlig. FÅ ET TILBUD

SJÆLLANDS STØRSTE

ALLE BILMÆRKER
SAMLET ET STED

FÅ MARKEDETS BEDSTE RUST-BESKYTTELSE

0 FEJL

Dinitrol Center Køge
Tangmosevej 103 ∙ 4600 Køge ∙ Tlf. 56 65 24 44

i test af teknologisk institut
Se alle vores testrapporter på vores hjemmeside

www.dinitrolkoege.dk
TILSLUTTET TEKNOLOGISK INSTITUT
KONTROLORDNING FOR RUSTBESKYTTELSE

Samarbejdspartner

Jyllands-Posten skrev om 
den testede bil:
+ Flot rengøring før og efter behandling

+ Alt er behandlet lige efter bogen
   - alle fl ader og hulrum uden undtagelse

+ Det jævneste lag af alle

NU MED
OP TIL

30 ÅRS
GARANTI

Tangmosevej 103 ∙ 4600 Køge ∙ Tlf. 56 65 24 44

Samarbejdspartner

FÅ MARKEDETS BEDSTE 
RUST-BESKYTTELSE

Dinitrol Center 
Køge
Tangmosevej 103
4600 Køge

Tlf. 56 65 24 44

i test af teknologisk institut
Se alle vores testrapporter på 
vores hjemmeside

www.dinitrolkoege.dk

0 FEJLNU MED
OP TIL

30 ÅRS
GARANTI
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Auto-expert

DIN LOKALE BILHANDEL OG VÆRKSTED

Samim Caner

Vi servicerer og reparerer alle biler, 
uanset mærke og årgang 

- også i garantiperioden på helt nye biler

VORES VÆRKSTED  KAN LAVE DET HELE...

TLF. 23 93 93 60 | WWW.AUTO-EXPERT.DK
SOLVANGSVEJ 18 (VORDINGBORGVEJ) · 4681 HERFØLGE

Auto-expert

DIN LOKALE BILHANDEL OG VÆRKSTED

Samim Caner

Vi servicerer og reparerer alle biler, 
uanset mærke og årgang 

- også i garantiperioden på helt nye biler

VORES VÆRKSTED  KAN LAVE DET HELE...
VORES VÆRKSTED- INGEN VENTETID...

SERVICE UNDER 
FABRIKSGARANTIEN

3 ÅRS GARANTI PÅ
RESERVEDELE OG
UDFØRT ARBEJDE

RESERVEDELE AF
ORIGINAL KVALITET

EFTERUDDANNELSE 
SOM DE AUTORISEREDE

KÅRING Den nye Peugeot 208 
er netop blevet kåret til ”Car of 
the Year 2020” af en jury bestå-
ende af 60 europæiske motor-
journalister fra 23 forskellige 
lande. 

Peugeots nye minibil fik bl.a. 
anerkendelse for motorpro-
grammet, der består af både 
el, benzin og diesel, og derfor 
giver kunderne frihed til at 
vælge netop den type motor, 

som passer til deres behov. 
Også det modige design og 

den moderne teknologi fik 
roser med på vejen. 

Peugeot 208 er den sjette 
model med en løve på fron-
ten til at modtage den æreful-
de pris.

Med ”Car of the Year 
2020”-titlen skriver Peugeot 
208 et nyt kapitel i B-segmen-
tet og i særdeleshed i 2-seriens 

historie. Det er første gang, at 
en model i Peugeots legendari-
ske 2-serie vinder denne presti-
gefyldte pris. Den vandt med 
281 point foran Tesla Model 3 
med 242 point og Porsche Tay-
can med 222 point.

Den nye 208 er med sin tek-
nologi og sit selvsikre design 
en overbevisende ekspo-
nent for Peugeots DNA, hvor 
omdrejningspunktet er passi-

on og innovation. Muligheden 
for at vælge mellem el, benzin 
eller diesel er et afgørende ele-
ment for kunderne – og så viser 
den nye 208, at en bil godt kan 
have designmæssig X-fak-
tor og stadig være klar til den 
grønne omstilling.

Kunderne er allerede klar. 
Mere end 110.000 europæi-
ske kunder har bestilt en ny 
208, og 15 % af mikset er den 
elektriske version. I Danmark 
kommer e-208 på markedet til 
sommer.

Med denne ”Car of the 
Year”-titel kører Peugeot nu 
ind i “Top tre” over de mest 
vindende bilproducenter. 

Seks trofæer er det blevet 
til. Peugeot 3008 vandt i 2017, 
308 i 2014, 307 i 2002, 405 i 
1988 og 504 i 1969.

”Jeg er meget stolt over, at 
den nye Peugeot 208 netop har 
vundet ”Car of the Year 2020”, 
siger salgschef Peter B. Larsen, 
Bilhuset Køge A/S som er den 
lokale Peugeot forhandler. 

”Dette trofæ understre-
ger det dygtige håndværk og 
det store engagement, som 
alle mærkets teams har lagt i 
udviklingen af denne model. 
Det er første gang, at en 
”2-serie” Peugeot har triumfe-
ret og vundet denne ærefulde 
pris”, siger Peter B. Larsen. 

Titlen understreger, at mær-
ket har truffet det rette valg 
med strategien: ”Friheden til 
at vælge”. 

”Fra nu af vil vores kunder 
kunne vælge mellem en elek-
trisk e-208 Car of the Year eller 
en konventionel 208 Car of the 
Year”, slutter salgschef Peter B. 
Larsen.

Ny Peugeot 208 er kåret 
til ”Car of the Year 2020”
Med denne ”Car of the Year”-titel kører Peugeot nu ind i “Top tre” 
over de mest vindende bilproducenter

Nanna Sehested fra Bilhuset Køge viser to Peugeot 208. Foto: Mogens Hansen.
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Få en hel gardinforretning
Vi kommer hjem til Dem 

- med over 1.200 stk. prøver. 

Få en hel gardinforretning
Vi kommer hjem til Dem 

- med over 1.200 stk. prøver. 

- med over 1.200 stk. prøver. Vi kommer hjem til Dem 
- med over 1.200 stk. prøver. 

D E N  H E LT  R I G T I G E  E J E N D O M S M Æ G L E R  &  VA L U A R

TLF. 40254480

Tryghed

Ærlighed

Personlighed

Troværdighed

Tilgængelighed

Den rigtige ejendomsmægler er

Tlf.: 3332 4600 Estate Køge

Den rigtige ejendomsmægler er

Sublimt boligsalg

56 63 03 39

Sublimt boligsalg

56 63 03 39

Sublimt boligsalg

56 63 03 39

Sublimt boligsalg

56 63 03 39

Sublimt boligsalg

56 63 03 39

Sublimt boligsalg

56 63 03 39

Sublimt boligsalg

56 63 03 39

Sublimt boligsalg

56 63 03 39

Sublimt boligsalg

56 63 03 39

Jesper Persson
Indehaver

Jane Daugaard Lind
Indehaver

VI BOR I
KØGE - VI
KENDER

KØGE

- gi’ os et
ring på tlf.
5663 4480

Tanja Mathiesen
Indehaver og Ejendomsmægler MDE

Telefon 2464 6455 · tanja@tanjamathiesen.dk
www.tanjamathiesen.dk

Vælg selv dit salær
En helt ny og anderledes 
måde at sælge din bolig på
- vi gør boligsalget til en 
oplevelse

Vælg selv dit salær

NYBYGGERI I september 2018 
indgik PFA Ejendomme en 
aftale med Bonava om at 
udvikle og opføre to boligbyg-
gerier – Enggården og Engpar-
ken på Køge Kyst – med i alt 
133 lejemål, hvoraf de 12 er 
seniorvenlige. Nu er den første 
ejendom afleveret. 

Det var en overordentlig vel-
tilfreds bygherre der fredag 
modtog nøglerne til det nye 
byggeri.

’Vi har haft et glimrende 
samarbejde med Bonava gen-
nem hele forløbet. Jeg er impo-
neret over kvaliteten af bygge-

riet, og så er udlejningen af lej-
lighederne gået over forvent-
ning”, sagde Michael Bruhn, 
administrerende direktør i PFA 
Ejendomme. 

’Vi er interesserede i at inve-
stere mere i Køge, og gerne 
i seniorvenlige boliger eller 
seniorbofællesskaber tilføjer 
han. 

Hos Bonava er der også stolt-
hed over det nye nabolag.

’Vi var blandt de først boli-
gudviklere, der satsede på 
Køge Kyst, og vi har udvik-
let i alt tre projekter i områ-
det”, fortæller administreren-

de direktør Kristina Olsen fra 
Bonava. 

’Jeg bliver stolt og glad når 
jeg ser hvordan nabolaget 
tager form, og jeg håber, at 
der bliver flere muligheder 
for at samarbejde med PFA 
Ejendomme”.

Det er LokalBolig, der har 
stået for udlejningen af boli-
gerne i Enggården og Engpar-
ken, og de har haft travlt med 
udlejningen.

”Det har primært været 
seniorer fra Køge og opland 
som sælger huset og flytter i 
lejlighed, men der kommer 

også yngre familier fra Køben-
havn”, fortæller ejendoms-
mægler Thomas Høeg Mogen-
sen fra LokalBolig Projekt. 

”Der er et opsparet behov 
for gode lejelejligheder i Køge, 
og vi har oplevet stor interesse 
for Enggården. På nuværende 
tidspunkt er mere end 85 % af 
lejlighederne udlejede”.

De første lejerne flytter ind i 
Enggården på mandag den 9. 
marts, mens der er indflytning 
i Engparken i september i år. 

Begge boligprojekter er teg-
net af Danielsen Architecture.

Stor rift om nybyggede 
boliger i Køge
Boligudvikleren Bonava har afleveret 77 nybyggede lejelejlighe-
der i Køge Kyst til PFA Ejendomme, og der har været stor rift om 
boligerne

Adm. direktør Kristina Olsen, Bonava 
(tv) og adm. direktør Michael Bruhn, 
PFA Ejendomme med afleveringspro-
tokollen på Enggården. Foto: Bonava.

FAKTA

Bonava er en førende boligud-
vikler i Nordeuropa, der har 
skabt hjem og nabolag siden 
1930’erne. Bonava har 2.300 
medarbejdere og er aktive i 
Tyskland, Sverige, Finland, 
Danmark, Norge, Skt. Peters-
borg, Estland og Letland, med 
en omsætning på SEK 15,5 
milliarder i 2019. Bonava’s 
aktier er noteret på Nasdaq 
børsen i Stockholm. 

Auktionsnummer: 34
Firma: Hertels  
Hjemmeside: hertels.dk

Vare: Tur med på Oslobåden for 16 personer

Værdi: kr. 5.200,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Firma- eller venntur for op til 16 personer. 
København-Oslo med ophold i 4-personers indvendig 
standardkahyt. Afrejse kan finde sted søndag, mandag, 
tirsdag eller onsdag i perioden 1/1 til 20/12 2020,  
dog med undtagelse af højsæsonsperioderne:  
9/4-14/4, 20-21/5, 31/5, 1/6, 17/6-10/8, 25/9-4/10  
& 9/10-18/10 2020. Tillæg for afrejse i weekender. 
Læs om kontorets bedste ven på hertels.dk

- kontorets bedste ven
HERTELS

Tapas og vine til 10 personer fra DreistStorgaard.
En god og dejlig aften med luksus tapas fra Ferdinands 
Catering (kr. 4.000,-) og delikate vine fra JP Vin i Hårlev  
(kr. 2.000,-) i privaten eller i firmaet. Tapas og vine til 
10 personer bliver leveret til adressen efter aftale.
DreistStorgaard er en fremsynet advokatvirksomhed 
med fokus på kvalitet, tilgængelighed, hurtighed og  
engagement. Læs meget mere på dreiststorgaard.dk

Auktionsnummer: 35
Firma: DreistStorgaard
Hjemmeside: dreiststorgaard.dk

Vare: Tapas og vine til 10 personer

Værdi: kr. 6.000,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-



Auktionsnummer: 37
Firma: Capelli Sport
Hjemmeside: capellisport.com

Vare: Gavekort til fritidstøj fra Capelli Sport

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- til Capelli Sport. 
Capelli Sport er et stort og anerkendt brand med  
hovedsæde i New York og med varelager i Ratingen  
i Tyskland. Capelli Sport blev grundlagt i 2011,  
og er ny tøjsponsor og invester i HB Køge. 
Læs mere om Capelli Sport på capellisport.com

Auktionsnummer: 40
Firma: HB Køge
Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: Firmalogo på HB Køges U19-holds trøjer

Værdi: kr. 10.000,-
Minimumsbud: kr. 5.000,-

Bliv eksponeret via U13-holdets hjemmebanetrøjer. 
Få firmalogo på HB Køges U19-holds hjemmebanetrøjer  
i sæson 2020/2021 (25 stk. logotryk betales af køber).
Inkl. holdbillede der kommer på HB Køges sociale medier 
Læs mere om HB Køge på HBKoge.dk

DIT LOGO

Auktionsnummer: 39
Firma: EUC Sjælland
Hjemmeside: eucsj.dk

Vare: Shelter

Værdi: kr. 7.500,-
Minimumsbud: kr. 3.500,-

Shelter fra EUC Sjælland til udendørs oplevelser.
Shelter til skønne naturoplevelser i haven – beregnet  
til overnatninger for 2-3 personer eller som legerum. 
Størrelse; bredde 2,2 meter, dybde 3 meter, højde 1,6 
meter. Materialerne er kalmarbrædder og tagpap med  
alu-kanter. Shelter leveres til døren mod betaling.
EUC Sjælland er en selvejende uddannelsesinstitution, 
der tilbyder og udbyder over 20 ungdomsuddannelser  
og en lang række AMU kurser. Læs mere på eucsj.dk

Auktionsnummer: 38
Firma: Spar Nord Køge
Hjemmeside: sparnord.dk

Vare: Gavekort til Vivo Design

Værdi: kr. 6.000,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

Gavekort fra Spar Nord til Vivo Design på kr. 6.000,-. 
Vivo Design i Brogade 12 i Køge, præsenterer alt det 
bedste fra skandinavisk design blandt et seriøst udbud 
af designvarer, som også inkluderer et bredt udvalg af 
møbler. Vivo Design samarbejder med flere lokale 
leverandører og designvirksomheder. 
Spar Nord er en bank, der søger at kombinere nærværende 
personlig rådgivning og service med tidssvarende og  
innovative digitale tilbud. Læs mere på sparnord.dk



Auktionsnummer: 41
Firma: EL-Jensen A/S 
Hjemmeside: el-jensen.dk

Vare: Èn elektriker i 10 timer

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Elektriker i 10 timer over to dage fra El-Jensen A/S.
El-Jensen er totalleverandør af elektriske installationer 
dækkende fra traditionelt el arbejde, PDS installationer,  
IHC installationer og processtyrede anlæg. I dag har  
EL-Jensen A/S udviklet sig til en komplet leverandør  
indenfor enhver form for elbaserede installationer og 
ikke kun til udførelse, men også indenfor rådgivning, 
tilbudsgivning, service og vedligeholdelse.

Auktionsnummer: 42
Firma: Lagerkompagniet
Hjemmeside: lagerkompagniet.dk

Vare: Gavekort til Rib House

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort til Rib House i Køge fra Lagerkompagniet. 
Gavekort på kr. 5.000,- til Rib House der er et steakhouse 
og en familie inspireret restaurant. Rib House speciale er 
spareribs og steaks på grill, af bedste kvalitet. 
Lagerkompagniet tilbyder en lang række løsninger til 
alle typer erhverv, som har behov for pick and pack, 
eksternt lager, lager til webshop, lagerhotel eller lager 
opbevaring. Læs meget mere på lagerkompagniet.dk

Auktionsnummer: 44
Firma: Reinhard K. Kluge
Hjemmeside: tm-rkk.dk

Vare: Tømrersvend og lærling for en dag

Værdi: kr. 5.500,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Tømrermester Reinhard K. Kluge tilbyder en tømrer-
svend og en lærling (inkl. servicevogn) for en hel dag.  
Alsidigt tømrer- og snedkerarbejde i forbindelse med 
nybygninger, tilbygninger eller renoveringer i alle  
kroge af huset. Læs mere på tm-rkk.dk

  Tømrersvend og lærling

Auktionsnummer: 43
Firma: MINDNORDIC
 

Vare: 1 dags teamcoaching for op til 15 personer

Værdi: kr. 10.000,-
Minimumsbud: kr. 5.000,-

1 Teamcoaching session for dit firma eller afdeling.
Her får du en unik mulighed for at styrke dit team,  
og ikke mindst din virksomhed. Med en teamcoaching 
session over en hel dag, får teamet en indsigt i hvor  
samarbejdet kan styrkes. Simpel træning i, hvordan  
teamet internt, kan kommunikere mere kraftfuldt  
både internt og eksternt, udfra et fællesværdisæt.  
Kort sagt, det bliver sjovere at gå på arbejde, og  
samtidigt lærer dine medarbejdere, hvad der kan  
styrke dem i deres hverdag.” 



Foredrag om humor, arbejdsglæde og trivsel.
Murermester Jimmy Jacobsen og One Decision giver et 
foredrag på ca. 75 min.med Rune Green. Rune Green er 
humorist. Han ved alt om humorens virkemidler, og de 
uendelig mange positive tilbagemeldinger taler deres 
eget tydelige sprog. Rune er en af landets absolut  
bedste foredragsholdere indenfor humor og arbejdsglæde.
Han ved om nogen, hvordan man bruger humor til at 
håndtere både små og store frustrationer i dagligdagen.

Auktionsnummer: 48
Firma: Murermester Jimmy Jacobsen
Firma: One Decision

Vare: Foredrag med Rune Green

Værdi: kr. 18.000,-
Minimumsbud: kr. 9.000,-

Auktionsnummer: 45
Firma: ProfaGroup 
Hjemmeside:: profagroup.dk

Vare: Hitachi varmepumpe fra ProfaGroup

Værdi: kr. 31.000,-
Minimumsbud: kr. 10.000,-

Varmepumpe i morderne design fra ProfaGroup.
Varmepumpen profilerer sig godt med det moderne 
design og kompakte konstruktion og lydsvage drift. 
Hitachi RAK35 AC/VP med WiFi opkobling til at dække 
50-80m2 med sommerkøl og vintervarme, komplet  
installeret med el i tavle, tavlegennemgang og efter-
spænding, kondensafløb til det fri, rørtræk op til 10 m,  
1. års service udføres uden beregning på Sjælland.
ProfaGroup er en moderne og dynamisk installations-  
og ingeniørvirksomhed. Læs mere på ProfaGroup.dk

PERFORMANCE 35 R32

Luft-luft varmepumpe

P Stilfuldt design

P Mest værdi for pengene

P Energiklasse A++

P SCOP 4,9

P Trinløst regulering

P Automatisk genstart

P Bevægelsessensor

P Intelligent fjernbetjening, 
    som viser aktuel rumtem 
    peratur samt strømforbrug

2

PERFORMANCE 35 R32

Lydsvag  

Info 

Leave  
Home10° C

Kraftfuld  

Driftslås 4-vejs
sving

Vaskbart
filter

Timer  

One Touch  
Clean

ECOFunktioner og
 fordele

Performance varmepumpen profilerer sig særdeles godt med det moderne 
design og kompakte konstruktion.
Den viser sin styrke med en lydsvag drift - sommer som vinter

INDEDEL RAK-35RPD
Kølekapacitet (min-nom-max)* kW 0,9 - 3,5 - 4,0
SEER 7,8
Energiklasse (køl) A++
Varmekapacitet (min-nom-
max)*

kW 0,9 - 4,2 - 5,0

SCOP middeltemperatur 4,9
Energiklasse (varme) A++
Mål (b x h x d) mm 780 x 280 x 230
Lydtryksniveau (varme) dB(A) 26/27/36/44
Luftvolume (varme) m3/h 363/480/570/780
Lydtryksniveau (køl) dB(A) 25/26/36/43
Luftvolume (køl) m3/h 353/420/485/680
Min afstand fra loft mm 500
Varenummer 61010004

UDEDEL RAC-35WPD
Mål (b x h x d) mm 750 x 548 x 288
Flaretilslutning “ 1/4 x 3/8
Lydtryksniveau dB(A) 49
Max rørlængde m 20
Max højde m 10
Forfyldt rørlængde m 20
Kølemiddel R32
Forsikring A 13
Varenummer 61010005

* Nominel kapacitet (køl) 35  °C / 27 °C, (varme) 7 °C / 20 °C

En 1/1-side i Lørdags Avisen (oplag 44.000). 
Kan ikke opdeles i mindre annoncer.  
Læs mere på sn.dk/koege

Auktionsnummer: 47
Firma: Lørdags Avisen
Hjemmeside: sn.dk/koege

Vare: 1/1-side-annonce i Lørdags Avisen

Værdi: kr. 7.500,-
Minimumsbud: kr.3.500,-

Uge

36. årgang

sn.dk/koege

10
Ugens køgenser

// side 8 // side 16
Køge Volley i DM-semifi nale

// side 72
Afskedskoncert med Wafande

// side 83

Klar til nye boliger
i Rådhusstræde
Borgermøde om den nye lokalplan afholdes i aften, torsdag den 5. marts i Rådhusets kantine // Side 2

Jeg er sjældent sur, men en gang 
imellem bliver jeg træt, virkelig træt...

Thomas Kampmann (C)

39. årgang

Til samtlige husstande
Torsdag 5. marts 2020

sn.dk/koege

Vestergade 20 D · 4600 Køge · Tlf.: 5663 1680 · www.rosmedic.dkVestergade 20 D · 4600 Køge · Tlf.: 5663 1680 · www.rosmedic.dk

bandager og sygeplejeartikler

Forår
Sporty Herre snøresko

Perforeret nubuck.
 Medium gængeeffekt. 

Udtagelig 6 mm 
indlægssål 

Kr. 1500,-

Sporty Herre snøresko
Perforeret nubuck.

 Medium gængeeffekt. 

Kr. Kr. 

Sporty Herre snøresko

 Medium gængeeffekt. 

Kr. Kr. 

Vi gir’ dig smilet igen

Køge   Tandlægehuset  •  Bjerggade 7  •  Tlf. 56 63 83 00
Ringsted   Møllegade 12  •  Tlf. 57 61 09 33

Haslev   Torvet 9  •  Tlf. 56 31 25 26
  www.tpt.dk

Tilfredshedsgaranti • Betaling op til 5 år • ISO 9001 kvalitets-certificeret

PoP uP
Mærkevare

outlet
Menswear

SPar

50-80%

Po
P 

uP

nØrreGaDe 14 ∙ OVerFOr TenDens ∙ KØGe

Brogade 17 · 4600 Køge · Tlf. 62 26 52 80 · skoringen.dk 
Solrød Center 33 · 2680 Solrød Strand · Tlf. 62265295

B&CO, damestr.
Kr. 400,-

Bugatti 
herresko
brun

800,-
Bugatti 

damesko 

550,-

En varmepumpe giver 
dig den billigste varme 

Ring og hør mere
Tlf. 5616 7000 

www.mølbak-varmepumper.dkwww.mølbak-varmepumper.dk
Mølbak
VVS & Gasteknik A/S  

Din lokale 
varmeekspert 

siden 1971

En luft til vand 
varmepumpe 

kan give dig en 
besparelse på 

helt op til 50% af 
din varmeregning, 

hvis du skifter 
fra et traditionelt 
olie- eller gasfyr.

BESTIL PÅ 70 70 59 59 
ELLER ONLINE PÅ 

WWW.LUCKYSTAR.DK

Slagelse
Rosengade 13 - 4200 Slagelse
Udbringing: Se vores hjemmeside

Køge
Carlsensvej 8 - 4600 Køge
Udbringing: Se vores hjemmeside

Greve
Hundige Strandvej 212  
2670 Greve
Udbringing: Se vores hjemmesideCarlsensvej 8 Køge • luckysushi.dk • Tlf. 70 11 58 58

Rådhusstræde 8F Køge • luckystar.dk • Tlf. 70 70 59 59 

TILBUD
Vintertilbud / 40 stk. 398 kr. NU KUN 199 kr.
Forretter: 4 Kakiyaki – 4 karry puf
Sushi ruller: 4 california – 4 cut the roll – 8 crisby ebi
 8 hosomaki avocado ‐ 4 vulcano ‐ 4 crispy ebi gold
Tilbehør: Ingefær ‐ wasabi og 1 stor soya

Rådhusstræde 8F, Køge Tlf. 70705959, www.luckystar.dk

Lucky Star logo / Farver:      Pantone 187 C      Pantone 1595 C

Tilbuddene gælder t.o.m. 29. marts 2020.
Kun afhentning, kan ikke kombineres med andre tilbud.

  Danmarks største lokalavis

  Oplag 44.000 ekspl.

Kæmpe grillpakke fra Hvidebæk Slagteri.
Gavekort på kr. 5.000,- til en kæmpe grillpakke efter 
eget valg af kortelletter og grillpølser fra Hvidebæk 
Slagteri til den næste firma- eller familiefest. 
Læs om Hvidebæk Slagteri på hvidebaekpoelsen.dk

Auktionsnummer: 46
Firma: Hvidebæk Slagteri
Hjemmeside: hvidebaekpoelsen.dk

Vare: Gavekort til en kæmpe grillpakke

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-


