Wynajmę pokój w dobrym punkcie. Tel. 0152 15777706Wynajmę mieszkanie 38m², 2 pokoje, umeblowane, 4. piętro bez
windy. Tylko dla kobiet. Tel. +48533484739, zaraz przy U-Birkenstr.Pani w średnim wieku potrzebna dwa razy w tygodniu
po dwie godziny. Pomoc domowa na Lipschitzallee.
Tel. 0157/777-49-138 lub 030/239-152-49Przyjmę dwie Kobiety na wspólny pokój. Tel. 030 / 501 78 767Przyjmę na pokój
jednego Pana, Spandau, tel. 0152 17941620Szukam opiekunki do dzieci znającą język: niemiecki, polski, angielski. Tel. 030/
39404625Poznam Panią do lat 50, stały związek. Tel. +49 152 14654374Ich suche ab sofort 2,5-3 Zimmer Wohnung für
kleine, liebe Familie in ruhiger Lage in Zehlendorf / Steglitz. Wir sind beide berufstätig und benötigen alle Unterlagen. Tel.
0151 45141934 Sprzedam rachunki. Tel. +49 152 14654374Pokój dla Pani do wynajęcia, dzielnica Tiergarten, dojazd U9,
Birkenstr lub S-Bahn Vesthafen S41-S42. Tel. 017682251601Szukam Pani do sprzątania mieszkania oraz innej drobnej
pomocy, np. małe zakupy, wszystko do uzgodnienia w domu na miejscu. Tel. +49 152 14526316 – Rathaus Steglitz –
okolicaSzukam zameldowania, najlepiej Kreuzberg. Wynagrodzenie do uzgodnienia. Tel. 01623324854Przyjmę na
mieszkanie pracującego mężczyznę. U-Bahn Rathaus- Neukölln, 100 metrów. Tel. +49 15781498464Szukam firmy lub osobę
prywatną do wyflizowania łazienki. Tel. 612 5193 Dorota. Tel. 0176211769750Potrzebujemy; hydraulika, kafelkarza do robót
remontowych w Berlinie. F-ma budowlana. Tel. 0049 1774819326Cały pokój do wynajęcia od zaraz dla jednej Pani,
dzielnica „Gropiusstadt” kierunek Rudow (U-Bahn Linia 7).
Tel. 0176 22541885Przyjmę na pokój, okolice Schöneweide. Tel. 0179 7659320Wynajmę pokój dwóm Paniom w mieszkaniu
dwupokojowym, 62m². Pokój umeblowany, Internet. 12351 Berlin- Neukölln. Tel. +49 152 11 25 7754KW TRANSPORTE
TOMEK- Usługi transportowe. Przeprowadzki, przewóz mebli – Ikea, PocoDomene, Hofner (montaże), przewóz narzędzi i
materiałów budowlanych – Bauhaus, Platforma, Obi, oczyszczanie mieszkań i piwnic, wywóz śmieci na BSR.
Tel. 015773670602Ze względu na trudna sytuacje z korona-wirusem ogłoszenia będą drukowane co drugi tydzień.

Czyli ogłoszenie oddane na 2 tygodnie będzie ukazywało się przez 4 tygodnie.

Polski sklep i kawiarnia Mały Książę nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę ogłoszeń oraz błędy w ogłoszeniach. Ogłoszenia dłuższe niż 25 wyrazów będą automatycznie skracane.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydrukowania ogłoszenia bez podania przyczyny. Ogłoszenia indywidualne podlegają specjalnej wycenie.

