ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.01.2012

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24427/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

До 29.02.2012 г. цена от 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС
До 29.02.2012 г. цена от 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС
През зимния сезон ПЛАНЕТ СТРОЙ 2008 ООД предлага цена от 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС. Този
водоустойчив шперплат е със същите технически характеристики, както останалия водоустойчив шперплат на пазара,
който се продава за 44, 46 и 48 лв. на лист. Не е важна цената и филмовото покритие – дали е кафяво или черно,
качеството на водоустойчивия шперплат се определя най-вече от използваното при производството му лепило. Затова
ние внасяме единствени в България водоустойчив шперплат с напечатано лого PS-ply, GRADE A, WBP GLUE, което
посочва, какво е лепилото в него. Има и друг шперплат с други лога на пазара, но нашият от 42 лв. на лист без лого по
нищо не отстъпва на тях. Купете си от нашия и някой друг и вижте, дали има разлика.
http://obiavidnes.com/obiava/24364/do_29022012_g_cena_ot_42_lv_na_list_vodoustoychiv_shperplat_s_dds

Мебели по поръчка
Цялостно индивидуално проектиране и гарантирано професионално изпълнение на стандартни и нестандартни кухни и
мебели от ПДЧ. Транспорт и монтаж в рамките на страната. За контакт и информация: http://creodecor.net/ тел.: 0894
450 805
http://obiavidnes.com/obiava/24531/mebeli_po_porychka

Дребни дърводелски услуги по домове, офиси, заведения
Монтаж и демонтаж на гардероби,секции,шкафове.Регулиране не вратички.Пребоядисване.Монтаж на врати и
первази.Скъсяване на врати,смяна на брави,поправка на разбити врати.Прогонка и уплътняване на врати и
прозорци.Изолация
от
студ
и
вятър.Притягане
на
клатещи
се
маси
и
столове.Ниски
цени.Веднага.Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/24530/drebni_dyrvodelski_uslugi_po_domove_ofisi_zavedeniya

Чернокоса вип дама на 26 год. предлага секс услуги на ваш терен,хотели,офиси За повече
информация на тел. 0877224821. Очаквам ви! Град: София Коса:
Чернокоса вип дама на 26 год. предлага секс услуги на ваш терен,хотели,офиси
За повече информация на тел. 0877224821. Очаквам ви!
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Град: София
Коса: черна
Очи: кафяви
Тяло: слабо
Височина: 169
Тегло: 54
Възраст: 26
Езици: английски, български
Компания: нон стоп
Телефон:
0877 224 821
Цени: 1ч - 150 лв, 3ч - 400 лв, 6ч - 600лв
http://obiavidnes.com/obiava/24529/chernokosa_vip_dama_na_26_god_predlaga_seks_uslugi_na_vash_terenhoteliofisi_za_

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24528/detektivska_agenciya_inkognito__chastni_detektivi

Грижи за дете
Детегледачка с опит в оглеждането на деца търси семейство, на което да бъде полезна. Предлага целодневни грижи за
дете в районите Дружба, Младост, Слатина и хотел Плиска. Заплащане – по договаряне. Телефон за връзка: 0888 866
567, или пишете на адрес: raslanova_67@abv.bg , гр София.
http://obiavidnes.com/obiava/24527/griji_za_dete

ДЕТОКСИКАТОР 350лв !Масажори!Виброколани!Апарат за отслабване!
ДЕТОКСИКАТОР 350лв !Масажори!Виброколани!Апарат за отслабване!Пейнт зуум
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Парочистачка Стийм Моп,Йонизатор на въздуха,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОР 350 - 450лв
2 Енергийна гривна power balance-25лв
3 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 99.лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5 Химикалка с вградена камера -60 лв
6 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
7 Парочистачка Стийм Моп ултра Цена -139лв
8 GPS -навигационна система 4.3 " и 3.5" Цена на комплекта 165лв и 145лв
9 Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
10 Риболовен сонар 150лв
11 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
13 Антирадар "MARUHAMA 199лв
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 69лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 30лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 270лв
22 Дигитален фотоапарат Ferrania solaris 169лв
23 Фотоапарат за еднократна употреба "Ferrania SOLARIS" 25 лв
24 Радиоуправляемата лодка за захранка катамаран 340 лв
25 Пластири за отслабване 1.6лв
26 Никотинови лепенки за откозване на цигарите 1.6лв
27 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 95 лв
28 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 1390лв
29 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
30 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24526/detoksikator_350lv_masajorivibrokolaniaparat_za_otslabvane

Лодка за захранка
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
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Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24525/lodka_za_zahranka

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24524/masajnamasajirashta_sedalka

ДЕТОКСИКАТОР 350лв !Масажори!Виброколани!Апарат за отслабване!
ДЕТОКСИКАТОР 350лв !Масажори!Виброколани!Апарат за отслабване!Пейнт зуум
Парочистачка Стийм Моп,Йонизатор на въздуха,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОР 350 - 450лв
2 Енергийна гривна power balance-25лв
3 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 99.лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5 Химикалка с вградена камера -60 лв
6 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
7 Парочистачка Стийм Моп ултра Цена -139лв
8 GPS -навигационна система 4.3 " и 3.5" Цена на комплекта 165лв и 145лв
9 Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
10 Риболовен сонар 150лв
11 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
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12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
13 Антирадар "MARUHAMA 199лв
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 69лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 30лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 270лв
22 Дигитален фотоапарат Ferrania solaris 169лв
23 Фотоапарат за еднократна употреба "Ferrania SOLARIS" 25 лв
24 Радиоуправляемата лодка за захранка катамаран 340 лв
25 Пластири за отслабване 1.6лв
26 Никотинови лепенки за откозване на цигарите 1.6лв
27 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 95 лв
28 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 1390лв
29 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
30 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24523/detoksikator_350lv_masajorivibrokolaniaparat_za_otslabvane

Смяна на щрангове с полипропиленови тръби STABI
Капитал Сити ЕООД предлага на своите клиенти смяна на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове с
полипропиленови тръби.
Фирмата предлага на своите клиенти най-добрите полипропиленови тръби на пазара, които с доказано качество:
а) за студена вода - полипропиленови тръби PN 16;
б) за топла и циркулация - тръби STABI с алуминиева вложка.
Предимство на полипропиленовите тръби:
а) не се запушват;
б) не корозират;
в) алуминиевата вложка предпазва тръбата от деформация.
За нас е важно коректното изграждане на водопроводната инсталация, така че вие като клиенти да не бъдете
ощетени. Укрепването на тръбите е необходимо да става на всеки 1,5 м. или 2 метра, което предпазва тръбите от
изкривяване. При смяната на щрангове се съобразяваме с техническите параметри на жилищната сграда и изискванията
на клиента. Специалист от фирмата ви посещава и изготвя оферта на място за конкретната смяна на щрангове.
За извършваните от нас ВиК услуги вижте: www.capital-city.biz
Тел. – 0886 611 525
Владимир Дунев
http://obiavidnes.com/obiava/24522/smyana_na_shtrangove_s_polipropilenovi_trybi_stabi

Вътрешни тела за климатици подготвени за работа с вода 80-120лв
Вътрешни тела за климатици подготвени за работа с вода комплект с дистанциони управления
http://obiavidnes.com/obiava/24521/vytreshni_tela_za_klimatici_podgotveni_za_rabota_s_voda_80120lv
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ФЛАЙ СИСТЕМ ООД предлага на своите клиенти преносими и настолни компютри
Предлагаме компоненти – дънни платки, процесори, вентилатори, памет, твърди дискове, видеокарти , звукови карти,
оптични устройства, кутии, захранващи блокове, контролери, батерии, зарядни, кабели, аксесоари, мултимедийни
устройства, лаптопи и много други артикули, необходими за Вашата компютърна и офис техника. ФЛАЙ СИСТЕМ ООД
извършва изграждане и поддържане на мрежи и индивидуални компютърни системи. Фирмата осигурява сервиз на
предлаганата техника.
ФЛАЙ СИСТЕМ ООД
Варна, ул. Каймакчалан 10А
052321321; 052307105
http://www.flysystem.org/
http://obiavidnes.com/obiava/24520/flay_sistem_ood_predlaga_na_svoite_klienti_prenosimi_i_nastolni_kompyutri

Извършваме денонощно траурни и погребални услуги, погребение, кремация,панихиди, транспорт, репатриране,подръжка
на гробни места, паметници
http://obiavidnes.com/obiava/24519/izvyrshvame_denonoshtno_traurni_i_pogrebalni_uslugi_pogrebenie_kremaciyapanihidi

Шперплат – хидрофобен / водоустойчив - www.mipgroup.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
3. Телескопични подпори , прахово боядисани , кафяви , 1.6-2.9м (8.64Кг.) и 2.0-3.6м (10.40Кг.)
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
*4. Втора употреба H2O хоризонтални греди DOKA ( едрово ) цена по договаряне .
26 000 л/метра на склад.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за много подробности.
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
WWW.SHPERPLAT.BG
WWW.MIPGROUP.EU
http://obiavidnes.com/obiava/24518/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

Най-новият модел iPhone Apple5
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН !
ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРОДУКТ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ! НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
НАШИТЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРОДУКТИ, КОИТО СА ТЕСТВАНИ И РАБОТЯТ !
ИМАТЕ ПРАВО ДА ТЕСТВАТЕ АРТИКУЛА ПРЕД КУРИЕР НА ЕКОНТ - ЕКСПРЕС !
СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ !!! КАКВОТО ВИЖДАТЕ - ТОВА ПОЛУЧАВАТЕ !!!
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МОДЕЛ НА МОБИЛЕН АПАРАТ С ВИСОКО КАЧЕСТВО, В
ЛУКСОЗНА ПОДАРЪЧНА КУТИЯ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ ЗА ТЕЛЕФОНА!
КАЛЪФ - ЗАРЯДНО - СЛУШАЛКИ - USB КАБЕЛ ЗА КОМПЮТЪР - ЗАРЯДНО ЗА КОЛА - USB ПАМЕТ С НАД 4000
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИГРИ И ПРОГРАМИ - ПРОТЕКТОР !
СПЕСТЯВАТЕ НАД 100 ЛЕВА !!!
ИНТЕРНЕТ*ТЕЛВИЗИЯ*ФЕЙСБУК*СКАЙП*ДЖАВА*3D*2 SIM карти
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Телефон за поръчки: 0893954008
ЛУКСОЗНА КУТИЯ
СЕРВИЗНА ГАРАНЦИЯ
БОНУС ТОЧКИ В НАД 20 E-МАГАЗИНА
ЧЕРЕН и БЯЛ цвят.
Супер нов ултра тънък / 7 мм / външен вид на iphone 5 copy!
САМО 108 гр. с батерията !!!
Модел 2011 от ДУБАЙ
Новият Apple iPhone 5 изненада всички по характеристики и цена.
iPhone 5 copy 3,6 инчов сензорен капацитивен екран Quad Band Dual SIM картата Dual Camera WiFi Gravity индуктор Java
мобилен телефон.
Работи и с трите български оператора
3.6 inch touch screen, 260k QVGA; - 3.6 инча /9 см/ супер устойчив екран
26 млн, цвята
Wi-Fi 802.11b/g wireless / безплатен интернет-навсякъде/
FM RADIO/Може да слушате радио и без слушалки/
ТЕЛЕВИЗИЯ
Bluetooth
Две СИМ карти, работещи независимо една от друга
2 камери със светкавица-2.5 mega pixel
Телефонът има две камери - лицева и задна със светкавица, за да правите детайлни и ясни снимки. Може да се използва и
като WEB камера.
Google
Google maps
Skype
JAVA 2.0
Shake Sensor /при разклащане сменяйте: картинки,музика,радио/
И още една може би уникална функция Black List - позволява ви да добавите до 20 номера, на които да забраните да ви
търсят. Когато някой от тези номера ви позвъни просто ще чува сигнал заето.
GPS функция чрез Google Мaps.
http://obiavidnes.com/obiava/24517/naynoviyat_model__iphone_apple5

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24516/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni

Детективска агенция Анаграма - 24 часа професионални детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24515/detektivska_agenciya_anagrama__24_chasa_profesionalni_detektivski_uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24514/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска агенция АЯКС-Право на избор
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24513/detektivska_agenciya_ayakspravo_na_izbor

Детективска Агенция АЯКС-За нас няма нищо невъзможно!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24512/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24511/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

ЯНУАРСКИ ПРОМОЦИИ - хотел АКВАЯ В. Търново
(Изберете от нашите СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ оферта, която Ви удовлетворява!)
- За всяка нощувка - безплатна вечеря (по избор от тристепенно меню)!
- Втората Ви поредна нощувка - на половин цена!
- При 2 поредни нощувки - третата БАЗПЛАТНА!
http://obiavidnes.com/obiava/24510/yanuarski_promocii__hotel_akvaya_v_tyrnovo

Денонощна Заложна къща Кеш и Корект EOOД
Заложната къща отпуска заеми срещу залог на злато ,сребро ,техника, електроника, автомобили. . При нас лихвите са
ниски и предлагаме много добри условия за погасяване на заемите, ще платите лихва само за дните в които вещта ви е
била заложена. Може да намалявате главницата когато искате и с колкото искате. Ако имате нужда от заем
свържете се с нас на 032631155, 0878770807, www.cashandcorrect.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24509/denonoshtna_zalojna_kyshta_kesh_i_korekt_eood

Ремонт на покриви,Направа на навеси
Ремонт на покриви, Пренареждане на керемиди със мушама и летви, монтаж на улуци и водостоци, тенекеджийски
услуги, полагане на хидроизолация и битумни керемиди, дървени конструкци на покриви и навеси, обшивки на комини
капандури и бордове, подмазване на капаци, отстраняване на течове по покривите, ако търсите майстори за ремонт на
покриви или за отстраняване на течове по покрива тел. 0894008686 Васил Атанасов десет неща за което трябва да
изберете мен. Ще се обедите във високото качество на моята работа! Спестявате пари, защото моите цени са
достъпни и реални! Спестявате време във търсене на качествени майстори! Получавате професионална и
висококвалифицирана услуга! Гарантирам абсолютна коректност! Спазване на уговорените срокове! Получавате 100%
качествен ремонт за парите, които давате! Осигурявате си почивка докато аз работя! Ползвате отстъпка за следващи
ангажименти! Аз съм вашето решение на ремонтния ви проблем
http://obiavidnes.com/obiava/24508/remont_na_pokrivinaprava_na_navesi

вътрешни ремонти,Боядисване с латекс-0899635363
ЕМОНТ на жилища - сваляне на стари тапети и постни бои, грундиране, шпакловане, боядисване, оформяне около
сменена ПВЦ дограма, монтаж гипсокартон, вътрешна топлоизолация, гаранция за качество.
http://obiavidnes.com/obiava/24507/vytreshni_remontiboyadisvane_s_lateks0899635363

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
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1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24506/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24505/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
детективска
агенция,детектив,
детективи
,
детективска
техника,
детективско,изневери,наблюдение,разследване,издирване, придружител,личен шофьор,лична охрана,издирване на МПС,
издирване на техника, издирване на хора, компютърно наблюдение, фирмена сигурност, частен детектив,индивидуална
защита
http://obiavidnes.com/obiava/24504/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

Транспорт за страната и чужбина от Булспедтрейд ЕООД
Страница 11/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.01.2012

Дружеството предлага транспортни услуги – вътрешни и международни; спедиторска и транспортна дейност;
групажни пратки, спрямо вида и особеностите на товара; БУЛСПЕДТРЕЙД ЕООД извършва превози до Европа, Близкия
и Далечен Изток, ОНД, и други. Разполагаме с професионалисти в областта, които се грижат за транспортирането на
товарите по вода, въздух, ЖП или автомобилен път, задоволявайки всички Ваши изисквания и отчитайки особеностите
на товара.
http://obiavidnes.com/obiava/24503/transport_za_stranata_i_chujbina_ot_bulspedtreyd_eood

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24502/chasten_detektivivan_ivanoviznevyarata_i_predatelstvoto

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
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-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24501/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24500/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

Продавам тютюн Вирджиния
Продавам тютюн Вирджиния 32лв.за 1кг.Тютюнът е с мек аромат,нарязан на фини лентички, обезпрашен,готов за
пълнене на цигари.Доставка за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/24499/prodavam_tyutyun_virdjiniya
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Шперплат – хидрофобен / водоустойчив - www.mipgroup.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
3. Телескопични подпори , прахово боядисани , кафяви , 1.6-2.9м (8.64Кг.) и 2.0-3.6м (10.40Кг.)
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
*4. Втора употреба H2O хоризонтални греди DOKA ( едрово ) цена по договаряне .
26 000 л/метра на склад.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за много подробности.
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
WWW.SHPERPLAT.BG
WWW.MIPGROUP.EU
http://obiavidnes.com/obiava/24498/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

Активзирайте тялото си с Изидетокс
ИЗИДЕТОКС ЕООД разполага с уникалното легло - масажор DY, което се използва за релаксация, профилактика и
оздравяване на различни проблеми; детоксикатор - пречиства целия организъм на клетъчно ниво и по естествен път
стабилизира имунната система, подобрявайки функциите на целия организам. Апарати за алкална вода, сребърна вода,
Су-джок масажори и други ще открите при нас. Направете нещо добро за тялото си, то ще Ви бъде благодарно за това!
http://obiavidnes.com/obiava/24497/aktivzirayte_tyaloto_si_s_izidetoks

Детективска агенция АЯКС-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24496/detektivska_agenciya_ayaks0888135197

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив

Страница 14/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.01.2012

1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24495/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

Детективска агенция АЯКС-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24494/detektivska_agenciya_ayaks0888135197

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24493/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24492/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24491/zlatna_oferta__nadomna_rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
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Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24490/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24489/zlatna_oferta__nadomna_rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24488/nadomna_rabota__dopylnitelni_dohodi__pecheli_pari_prez_svobodnoto_vreme_

Най-новият модел iPhone Apple5
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН !
ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРОДУКТ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ! НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
НАШИТЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРОДУКТИ, КОИТО СА ТЕСТВАНИ И РАБОТЯТ !
ИМАТЕ ПРАВО ДА ТЕСТВАТЕ АРТИКУЛА ПРЕД КУРИЕР НА ЕКОНТ - ЕКСПРЕС !
СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ !!! КАКВОТО ВИЖДАТЕ - ТОВА ПОЛУЧАВАТЕ !!!
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МОДЕЛ НА МОБИЛЕН АПАРАТ С ВИСОКО КАЧЕСТВО, В
ЛУКСОЗНА ПОДАРЪЧНА КУТИЯ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ ЗА ТЕЛЕФОНА!
КАЛЪФ - ЗАРЯДНО - СЛУШАЛКИ - USB КАБЕЛ ЗА КОМПЮТЪР - ЗАРЯДНО ЗА КОЛА - USB ПАМЕТ С НАД 4000
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИГРИ И ПРОГРАМИ - ПРОТЕКТОР !
СПЕСТЯВАТЕ НАД 100 ЛЕВА !!!
ИНТЕРНЕТ*ТЕЛВИЗИЯ*ФЕЙСБУК*СКАЙП*ДЖАВА*3D*2 SIM карти
Телефон за поръчки: 0893954008
ЛУКСОЗНА КУТИЯ
СЕРВИЗНА ГАРАНЦИЯ
БОНУС ТОЧКИ В НАД 20 E-МАГАЗИНА
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ЧЕРЕН и БЯЛ цвят.
Супер нов ултра тънък / 7 мм / външен вид на iphone 5 copy!
САМО 108 гр. с батерията !!!
Модел 2011 от ДУБАЙ
Новият Apple iPhone 5 изненада всички по характеристики и цена.
iPhone 5 copy 3,6 инчов сензорен капацитивен екран Quad Band Dual SIM картата Dual Camera WiFi Gravity индуктор Java
мобилен телефон.
Работи и с трите български оператора
3.6 inch touch screen, 260k QVGA; - 3.6 инча /9 см/ супер устойчив екран
26 млн, цвята
Wi-Fi 802.11b/g wireless / безплатен интернет-навсякъде/
FM RADIO/Може да слушате радио и без слушалки/
ТЕЛЕВИЗИЯ
Bluetooth
Две СИМ карти, работещи независимо една от друга
2 камери със светкавица-2.5 mega pixel
Телефонът има две камери - лицева и задна със светкавица, за да правите детайлни и ясни снимки. Може да се използва и
като WEB камера.
Google
Google maps
Skype
JAVA 2.0
Shake Sensor /при разклащане сменяйте: картинки,музика,радио/
И още една може би уникална функция Black List - позволява ви да добавите до 20 номера, на които да забраните да ви
търсят. Когато някой от тези номера ви позвъни просто ще чува сигнал заето.
http://obiavidnes.com/obiava/24487/naynoviyat_model__iphone_apple5

Батерия MAXELL 27A 12v for CAR
Батерия MAXELL 27A 12v for CAR
http://obiavidnes.com/obiava/24486/bateriya_maxell_27a_12v_for_car

ЯНУАРСКИ ПРОМОЦИИ - хотел АКВАЯ В. Търново
(Изберете от нашите СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ оферта, която Ви удовлетворява!)
- За всяка нощувка - безплатна вечеря (по избор от тристепенно меню)!
- Втората Ви поредна нощувка - на половин цена!
- При 2 поредни нощувки - третата БАЗПЛАТНА!
http://obiavidnes.com/obiava/24485/yanuarski_promocii__hotel_akvaya_v_tyrnovo

Денонощна Заложна къща Кеш и Корект EOOД
Заложната къща отпуска заеми срещу залог на злато ,сребро ,техника, електроника, автомобили. . При нас лихвите са
ниски и предлагаме много добри условия за погасяване на заемите, ще платите лихва само за дните в които вещта ви е
била заложена. Може да намалявате главницата когато искате и с колкото искате. Ако имате нужда от заем
свържете се с нас на 032631155, 0878770807, www.cashandcorrect.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24484/denonoshtna_zalojna_kyshta_kesh_i_korekt_eood

Вила Ивена в Троянския Балкан
Вила "Ивена" се намира на 8 км от центъра на град Троян в село Бели Осъм.Курортно селище подходящо за отдих и
туризъм.Отсядайки при нас можете да се насладите на чистия планински въздух, съчетан с тишината и спокойствието
на Tроянския Балкан. Вила "Ивена", с. Бели Осъм разполага с 4 двойни стаи, две от който с допълнителни легла,
обзаведени луксозно в собствен стил. Три бани със санитарни възли, уютна механа с оборудвана кухня и посуда,
просторна градина с барбекю и басейн с шезлонги за горещите летни дни и паркинг в двора на вилата за 3 автомобила.
Всяка от стаите разполага с телевизор и кабелна телевизия, а къщата с локално отопление.В непосредствена близост до
вилата, (на около 300 m) се намира модерен и луксозен СПА комплекс с открит и закрит плувен басейн, външен бар,
ресторант.
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Наблизо е също и Супермаркет от веригата на "СВА".
http://obiavidnes.com/obiava/24483/vila_ivena_v_troyanskiya_balkan

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ - ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24482/chasten_detektiv__ivan_ivanoviznevyarata_i_predatelstvoto

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
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-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24481/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24480/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
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2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24479/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ !!!
ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ !!!
НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ !
1.Събиране на просрочени вземания;
2.Проверка финансовото състояние.
3.Лични контакти с длъжника и с кредитора.
4.Подписване на договори за изплащане на вземането.
5.Финансова помощ при банково кредитиране.
6.Посредничество при рефинансиране.
7.Изкупуване
на
дългове.8.Изкупуване
на
ипотеки9.Посредничество.10.Встъпване
в
дълг.11.Правни
консултасии.12.Банкови проблеми.13.Проблеми с кредити.14.Трудови спорове.15.Търговски дела.16.Проблеми с недвижими
имоти.18. Съдебно събиране на вземания.20.Семейни проблеми.21.Наследствени проблеми.22.Глоби, наказания, проблеми с
администрации и институции.23.Държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
24.Поемане цялостното събиране не задължения.
0887648831
skype:security96.com
www.fendy.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24478/dyljat_vi_pari___

Bъзстановяване и събиране на лизинг
Bъзстановяване и събиране на лизинг
1.Ще поемем всички ваши некоректни лизинг- договори!
2.Възстановяване и прибиране на лизинговото ви имущество!
3. Автомобили, леки и товарни влекачи и ремаркета, както е всяка друга земеделска или строителна техника, която вие
сте предоставили на ваши клиенти!
4. Също така поемаме и събирането на забавени суми по вашите лизинг договори, забавени или отказани плащания към
вас!
5.Укриване на автомобил извън страната.продаване и препродаване с цел да не бъде върнат на вас!
6.Умишлено забавяне на вноските към вас!
7.Застрахователни измами с цел облагодетелстване за ваша сметка!
8.Събиране на ОСТАТЪЧНИЯ ДЪЛГ!
9.Изкупуване на на остатъчен дълг!
10.Подсигуряване на паркинг стопанисване на движимо имущество!
11.Встъпване на лизинг дълг!
0887648831
skype:security96.com
www.fendy.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24477/byzstanovyavane_i_sybirane_na_lizing
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ОСИГУРЯВАМЕ 24 часа ЛИЧНА- ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА
Осигуряваме 24 часова,ЛИЧНА- ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА
Извършваме 24 часова индивидуална защита на лица с обществено и бизнес значение или злоумишлено застрашени лицa.
ЛИЧНА- ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА,за деца или други членове на семейството.
Осигуряваме от наша страна:
-придружител,
-личен шофьор
-лична охрана
професионално обучени служители, владеещи западни езици, отлична бойна подготовка, високо образовани,
интелигентни, млади, елегантни и представителни мъже.Дискретни във всяко едно отношение, 16 години професионален
опит.
В съвременния свят все повече богати и известни хора – политици, бизнесмени, звезди от шоубизнеса и членове на
семействата им, стават обекти на заплахи от страна на терористи, похитители, конкуренти, недоволни сътрудници,
грабители или просто луди. В резултат на това както никога преди нараства търсенето на телохранители, които
могат да обезпечат защита на лицата, имащи основание да се опасяват за живота си. Освен това за много хора
телохранителят днес е и нещо модерно, част от имиджа.
skype:security96.com
gsm:0887648831
www.fendy.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24476/osiguryavame_24_chasa_lichna_vyoryjena_ohrana

Най-новият модел iPhone Apple5
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН !
ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРОДУКТ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ! НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
НАШИТЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРОДУКТИ, КОИТО СА ТЕСТВАНИ И РАБОТЯТ !
ИМАТЕ ПРАВО ДА ТЕСТВАТЕ АРТИКУЛА ПРЕД КУРИЕР НА ЕКОНТ - ЕКСПРЕС !
СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ !!! КАКВОТО ВИЖДАТЕ - ТОВА ПОЛУЧАВАТЕ !!!
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МОДЕЛ НА МОБИЛЕН АПАРАТ С ВИСОКО КАЧЕСТВО, В
ЛУКСОЗНА ПОДАРЪЧНА КУТИЯ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ ЗА ТЕЛЕФОНА!
КАЛЪФ - ЗАРЯДНО - СЛУШАЛКИ - USB КАБЕЛ ЗА КОМПЮТЪР - ЗАРЯДНО ЗА КОЛА - USB ПАМЕТ С НАД 4000
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИГРИ И ПРОГРАМИ - ПРОТЕКТОР !
СПЕСТЯВАТЕ НАД 100 ЛЕВА !!!
ИНТЕРНЕТ*ТЕЛВИЗИЯ*ФЕЙСБУК*СКАЙП*ДЖАВА*3D*2 SIM карти
Телефон за поръчки: 0893954008
ЛУКСОЗНА КУТИЯ
СЕРВИЗНА ГАРАНЦИЯ
БОНУС ТОЧКИ В НАД 20 E-МАГАЗИНА
ЧЕРЕН и БЯЛ цвят.
Супер нов ултра тънък / 7 мм / външен вид на iphone 5 copy!
САМО 108 гр. с батерията !!!
Модел 2011 от ДУБАЙ
Новият Apple iPhone 5 изненада всички по характеристики и цена.
iPhone 5 copy 3,6 инчов сензорен капацитивен екран Quad Band Dual SIM картата Dual Camera WiFi Gravity индуктор Java
мобилен телефон.
Работи и с трите български оператора
3.6 inch touch screen, 260k QVGA; - 3.6 инча /9 см/ супер устойчив екран
26 млн, цвята
Wi-Fi 802.11b/g wireless / безплатен интернет-навсякъде/
FM RADIO/Може да слушате радио и без слушалки/
ТЕЛЕВИЗИЯ
Bluetooth
Две СИМ карти, работещи независимо една от друга
2 камери със светкавица-2.5 mega pixel
Телефонът има две камери - лицева и задна със светкавица, за да правите детайлни и ясни снимки. Може да се използва и
като WEB камера.
Google
Google maps
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Skype
JAVA 2.0
Shake Sensor /при разклащане сменяйте: картинки,музика,радио/
И още една може би уникална функция Black List - позволява ви да добавите до 20 номера, на които да забраните да ви
търсят. Когато някой от тези номера ви позвъни просто ще чува сигнал заето.
GPS функция чрез Google Мaps.
http://obiavidnes.com/obiava/24475/naynoviyat_model__iphone_apple5

Пътувай изгодно с „Партнер Травел”
Доверете се на „Партнер Травел“.Само ни кажете къде желаете да пътувате и ние ще Ви предложим най-изгоден
вариант.
От нас може да закупите:
*Автобусни билети на превозвачи по всички дестинации от и към България;
*Самолетни билети на всички авиокомпании;
*Фериботни билети;
*Индивидуални и групови хотелски резервации в цял свят;
*Екскурзии и Почивки в най-красивите морски и планински курорти;
*Организиране на фирмени мероприятия и още...
За повече информация заповядайте в офиса в гр.Пловдив,ул.Патриарх Евтимий 15,032/620063,0879629063.
Оферти може да разгледайте в нашият сайт www.partnertravel-bg.com.
С нас винаги печелите.”Партнер Травел” създава красиви спомени.
http://obiavidnes.com/obiava/24474/pytuvay_izgodno_s_partner_travel

Шперплат – хидрофобен / водоустойчив - www.mipgroup.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
3. Телескопични подпори , прахово боядисани , кафяви , 1.6-2.9м (8.64Кг.) и 2.0-3.6м (10.40Кг.)
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
*4. Втора употреба H2O хоризонтални греди DOKA ( едрово ) цена по договаряне .
26 000 л/метра на склад.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за много подробности.
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
WWW.SHPERPLAT.BG
WWW.MIPGROUP.EU
http://obiavidnes.com/obiava/24473/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

Лабораторията за проверка на водомери
Лабораторията осъществява първоначална и последваща проверка на водомери за топла и студена вода от 0.015 m3/h до
35 m3/h. Класове на точност A, B, C и D. Проверката се извършва в самата лабораторията по сравнителен и тегловен
метод и е съобразена съгласно нормите на Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол.
Лабораторията разполага с три стенда, осигурени с еталонни измервателни средства и компютърно-изчислителни
системи, обезпечаващи бързо и прецизно извършване на проверката.
Оставаме на Ваше разположение за всяка допълнителна информация, която може да Ви бъде полезна, както и за
извършването в кратки срокове на предлаганите от нас услуги, в кръга на нашата компетентност.
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http://www.gaztest.net
Тел/ Факс: (02) 839 0 800
Димитър Пехливанов
http://obiavidnes.com/obiava/24472/laboratoriyata_za_proverka_na_vodomeri

Промоция на Уикенд в Истанбул
Желаете да посетите Истанбул?
Доверете се на „Партнер Травел”,подарете на Вас и Вашите близки едно невероятно изживяване.
Резервирайте на промоционална цена от 150лв. и ще получите:Транспорт с лицензиран автобус,Екскурзовод,Медицинска
застраховка,Две нощувки със закуски,Безплатна панорамна обиколка на Истанбул-Европейска и Азиатска
част,Посещение на Синята джамия,Посещение на най-големият МОЛ на Балканите-Форум с Музеят на Ледените
фигури и Аквариума Тюркуазу,Екскурзия до Одрин с посещение на Българската църква Св.Георги и още много исторически
забележителности.
Не се колебайте,разгледайте програмата в сайта ни www.partnertravel-bg.com.
Обадете се още днес.Заповядайте в офиса на фирмата в гр.Пловдив,ул.Патриарх Евтимий 15,032/620063,0879629063.
Направете своят най-добър избор.”Партнер Травел” създава красиви спомени.
http://obiavidnes.com/obiava/24471/promociya_na_uikend_v_istanbul

Голямо разнообразие на PVC дограма
Най-доброто, което можете да направите за Вашия дом е да смените старата си дървена дограма с PVC дограма.
Отлична PVC дограма на много добри цени. Качествени продукти, изработени изцяло от немски PVC профили. От
каквото и да имате нужда, свързано с избора, монтажа и ремонта на PVC дограма, потърсете нас.
http://obiavidnes.com/obiava/24470/golyamo_raznoobrazie_na_pvc_dograma

BGSALON Ви предлага висококачествени професионални продукти за коса
Световно известни марки с доказано качество и отличен краен резултат Ви предлага BGSALON. При нас ще откриете
най-новите продукти на Laboratorios Cepa Pamies, LAKME, STAPIZ/PROFIS и Schwarzkopf PROFESSIFNAL - BLOND ME за
руси коси, IGORA ROYAL специализирана серия за боядисване, стилизиращи продукти на OSIS, BC-BONACURE – лечебна и
възстановителна; Еssensity – натурална козметика и 3D MEN SION за мъже. Използвайте нашите висококачествени
продукти за да запазите косите си здрави и блестящи!
СОФИЯ, ул.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 9
support@technohands.net
02/987-2-987
0888869135
http://www.bgsalon.com
http://obiavidnes.com/obiava/24469/bgsalon_vi_predlaga_visokokachestveni_profesionalni_produkti_za_kosa

HP 3380 MFP лазерен принтер, копир, скенер и факс
ЦЕНА 160,00 лв.
Втора употреба, рециклиран - в много добро състояние
Формат a4
Разделит. способност 1200 dpi
Скорост 19 стр./мин.
Памет 32 mb
Технология на печат : Monochrome Laser
Формат : a4
Разделителна способност : 1200 x 1200 dpi
Разделителна способност скенер : 600 ppi оптична ,9600 ppi интерполирана
Скорост на печат : 19 стр./мин.
Скорост на копиране : 19 стр./мин.
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Време за първа страница : 8 сек.
Памет (стандартна) : 32 mb ram
Памет (максимална) : 96 mb ram
Процесор : 240 mhz Motorola
Капацитет на консумативите : 2 500 стр.; 3 500 стр.
Цена за зареждане 15,30 лв http://toner.ssa-bg.com/
Минимален размер на разпечатките : 76 x 127 mm
Максимален размер на разпечатките : 216 x 356 mm
Листоподаваща система :
1) касета за 250 листа
2) ръчно подаване
3) Adf за 50 листа
Управление на печата : Ръчен двустранен печат. Прав път на хартията
Капацитет на входа : 250 листа
Капацитет на изхода : 125 листа
Стандартни графични езици :
Hp pcl6, hp pcl 5e
Hp postscript level 2
Стандартни интерфейси :
USB 2.0 Port Ieee-1284
Parallel Port
Максимално месечно натоварване : 10 000 стр.
Размери ш х д х в : 546 x 521 x 495 mm
Тегло без опаковка (с опаковка) : 15.8 kg (18.5 kg
Гаранция : 6 месеца ССА-БГ ЕООД
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/24468/hp_3380_mfp_lazeren_printer_kopir_skener_i_faks

Продавам цветна копирна машина Konica Minolta Bizhub C352
KONICA MINOLTA BIZHUB C352 Втора употреба, рециклирана - в много добро състояние
Система :Електростатичен лазер, Тандемна, индиректна
Тонер система :SimitriTM полимеризиран тонер
Скорост на Копиране/Принтиране :
-Цветно до 35 стр./мин (A4)
-Моно до 35 стр./мин (A4)
-Цветно до 17 стр./мин (A3)
-Моно до 17 стр./мин (A3)
1-во копие :
-Цветно 8.5 сек. (A4)
-Моно 6.5 сек. (A4)
Резолюция копиране :600 x 600 dpi
Резолюция принтииране :еквивалентна до 1.800 x 600 dpi
Резолюция сканиране :600 x 600 dpi
Резолюция факс :600 x 600
Формат на оригинала :A5-A3
Увеличение :25-400% през 0.1% стъпка/ Автоматично увеличение/намаление
Многократно копиране :1–999, режим на прекъсване
Градации :256 нива
Памет на копира :1.24 MB
Твърд диск на копира :40 GB
Формат на медиата :A6-A3 необрязан формат, нестандартни размери, банери макс. 1.200 x 297 мм
Функции на копиране :Заглавна страница, вмъкване на корица или страница, proof copy, тест принт за нстройка,
режим на гланциране, digital art, повторно повикване на заявка, настройка памет на заявки, режим постер
Функции на копира
Разпознаване на оригинали :Цветно/ Черно-бяло
Разпознаване на размера :да
Смяна на касети автоматично :да
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Обхват на увеличаване/намаляване :25 – 400 % (0.1 % стъпка)
Изчистване на приближаване/намаляване :да
Програми :да
XY приближаване/намаляване :Да/ Автоматично увеличаване/намаляване / Центриране
Цветни режими :Автоколор(ACS), Пълноцветен, Черен, Два цвята, Монотонно
Характеристики на скенера
Резолюция сканиране :Макс: 600 x 600 dpi
Скорост на сканиране :
Цветно до 50 скана/мин. (300 dpi през DF)
Моно до 65 скана/мин. (300 dpi през DF)
Формат на файловете :JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF
Дестинации :2.100 (единични + групи), LDAP поддръжка
Функции на скенера :Анотация (текст/време/дата) за PDF, до 300 програмирани заявки
Характеристики на факса (опция)
Факс протокол :Super G3
Резолюция на факса :600 x 600
Кодиране/ Коригиране на грешки (ECM) :MH, MR, MMH, JBIG
Памет за документи :128MB
Макс.запаметени номера :1.000 (единични + групи)
Характеристики на принтера
Контролер :PowerPC 750FX@600MHz 64 BIT
Памет :1.24MB
Операционна система :Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/XP64, Macintosh 9.x/ 10.x, Server NT4.0/2000/2003, Unix/ Linux/
Citrix
Твърд диск :40 GB
Характеристики на системата
Автоматичен листоподавач :До 100 оригинала
Формат на медиата :A6-A3 необрязан формат, нестандартни размери, банер 1.200 x 297 мм
Тегло на медиата :60 - 256 г/м2
Макс.печатаема площ :305 x 449 мм
Свободна площ :Водещ край: 4.2 мм, Следващ край: 3.0 мм
Лява/Дясна страна: 3 мм
Входящ капацитет :Стандартно: 850 листа
Макс.: 3,350 листа
Изходящ капацитет :Макс.: 1,200 листа
Автоматичен дуплекс :A5–A3 необрязан формат, 64–256 г/м2
Довършителни опции :офсет, групиране, сортиране, телбодиране, перфориране, сгъване в център, брошура, изходящо
сортиране по тави
Месечно натоварване :Препоръчително: 35,000, Макс.: 55,000
Време загряване :Прибл. 72 сек.
Сигурност :ISO15408 EAL3,
Изисквания към захранването :230 V 50/60 Hz, 8 A
Консумация за енергия :220–240V / 50/60Hz
по-малко от 1.5 KW (на системата)
Ниво на шума:в режим на готовност: 37 dBA
при работа: 62 dBA
Размери (Ш x Д x В):650 x 748 x 771 мм
Тегло:прибл. 103 кг
В много добро състояние!
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/24467/prodavam_cvetna_kopirna_mashina_konica_minolta_bizhub_c352

Боядисване с латекс в Пловдив
“СЪЮЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЯДЖИИ” е Сдружение, което обединява физически и юридически лица пряко или
косвенно свързани с професията бояджия-декоратор. Основен предмет на дейност на членовете на Съюза е външно и
вътрешно боядисване на всякакъв тип жилищни, индустриални и търговски обекти с професионална техника за
боядисване. Сдружението разполага с техника и персонал способни да извършат бояджийски услуги с обща площ до 50

Страница 26/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.01.2012

000 кв.м за един месец.
http://obiavidnes.com/obiava/24466/boyadisvane_s_lateks_v_plovdiv

Продавам цветна копирна машина Konica Minolta Bizhub C351
ЦЕНА 1800 лв
Втора употреба, рециклирана - в много добро състояние
Характеристика на копира :
•
Максимален формат : А3
•
Скорост на копието : 35 копия А4/минута при цветен и черно-бял печат
•
Скорост на копието : 19 копия А3/минута при цветен и черно-бял печат
•
Увеличение / Намаление : от 25 до 400% през 0.1%
•
Универсална касета за хартия : 250 л. (A6 - A3++, 64-256 гр.)
•
Касета за : 7500 л. (A5-A3, 64-90 гр.)
•
Ръчна касета : за 150 л.
•
Памет : 1024 МВ
Характеристика на лазерния принтер
•
Разделителна способност : 600x600 dpi
•
Максимален печатаем формат : А3++ (311х457 мм)
•
Печатаемо поле-максимално : до 305х449 мм
•
Емулация : PCL 5c, PS3
•
Интерфейс : Eternet 10/100 BaseT
Характеристика на скенер
•
Резолюция : 600x600 dpi до А3+ 600 dpi
•
Размер на скенера : A5 до A3
•
Формат на сканиране : PDF, TIF, JPG
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/24465/prodavam_cvetna_kopirna_mashina_konica_minolta_bizhub_c351

Електрически одеала и възглавници.
Електрически одеала и възглавници.
Топлина и комфорт за Вас и Вашето семейство.
Електрическото одеяло Ви предлага топлина и комфорт в
студените есенни и зимни нощи.
Разходът на ел.енергия / около 0,10 лв. за 10 часа /
го прави продукт предпочитан за студените нощи.
Електрическите одеала са произведени в България
придружени са със сертификат за съответствие и гаранционна карта за 12 месеца гаранция от деня на покупката.
Електрическото одеяло се произвежда в три размера:
Единично одеало - 75/160см .- 25лв.
Средно одеало - 110/150см. – 27лв.
Двойно одеало - 140/150см. – 35лв.
Разполагаме и с електрически възглавнички с размер:
Електрическа възглавница - 40 / 50 см .- 29 лв.
Гаранция на всички продукти 12 месеца.
Доставка за цяла България с куриерска фирма ЕКОНТ.
За въпроси и поръчки:
ПЕТЪР ТОДОРОВ
тел:089/7878549
www.stepbol.dir.bg
stepbol@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/21862/elektricheski_odeala_i_vyzglavnici

42 лв. на лист с ДДС водоустойчив шперплат ПРОМОЦИЯ
ПЛАНЕТ СТРОЙ 2008 ООД е единственият реален вносител в България на водоустойчив шперплат и ОСБ със складови
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бази във Варна София, което ни позволява за една транспортна единица цената да е 42 лева на лист доставен до всяка
една точка в България.
До 29.02.2012 г. цена от 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС
През зимния сезон ПЛАНЕТ СТРОЙ 2008 ООД предлага цена от 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС. Този
водоустойчив шперплат е със същите технически характеристики, както останалия водоустойчив шперплат на пазара,
който се продава за 44, 46 и 48 лв. на лист.
http://obiavidnes.com/obiava/24464/42_lv_na_list_s_dds_vodoustoychiv_shperplat_promociya

Отпушване на канали
Канал Експерт-професионално отпушване на канали,мивки,сифони,тоалетни със специализирана техника.Ремонт и
изграждане.Спешна помощ.http://www.kanalexpert.com
http://obiavidnes.com/obiava/13405/otpushvane_na_kanali

купувам екструдерна линия
купувам екструдерна линия за производство на тръби-мръсен канал-питейна вода-втора употреба
http://obiavidnes.com/obiava/24463/kupuvam_ekstruderna_liniya

ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ - София - МИКРОБУСИ, КАМИОНИ до 3 тона. Превоз на покъщнина,
багаж, транспорт на мебели, превози от врата до врата.
Превози на мебели, багаж, покъщнина. Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси
и камиони с дължина на товарната част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна
страна за запазване целостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане,мебели,багаж от жилища, квартири,
офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://obiavidnes.com/obiava/24462/tovaren_transport__sofiya__mikrobusi_kamioni_do_3_tona_prevoz_na_pokyshtnina_b

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24461/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24460/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni

Детективска агенция Анаграма - 24 часа професионални детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24459/detektivska_agenciya_anagrama__24_chasa_profesionalni_detektivski_uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,

Страница 29/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.01.2012

проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24458/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

ОСИГУРЯВАМЕ 24 часа ЛИЧНА- ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА
Извършваме 24 часова индивидуална защита на лица с обществено и бизнес значение или злоумишлено застрашени
лицa.ЛИЧНА- ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА за деца или други членове на семейството.
Осигуряваме от наша страна:
-придружител,
-личен шофьор
-лична охрана
професионално обучени служители, владеещи западни езици, отлична бойна подготовка, високо образовани,
интелигентни, млади, елегантни и
представителни мъже.Дискретни
във всяко едно отношение, 16 години професионален опит.
http://obiavidnes.com/obiava/24457/osiguryavame_24_chasa_lichna_vyoryjena_ohrana

ОСИГУРЯВАМЕ 24 часа ЛИЧНА- ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА
Извършваме 24 часова индивидуална защита на лица с обществено и бизнес значение или злоумишлено застрашени
лицa.ЛИЧНА- ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА за деца или други членове на семейството.
Осигуряваме от наша страна:
-придружител,
-личен шофьор
-лична охрана
професионално обучени служители, владеещи западни езици, отлична бойна подготовка, високо образовани,
интелигентни, млади, елегантни и
представителни мъже.Дискретни
във всяко едно отношение, 16 години професионален опит.
http://obiavidnes.com/obiava/24456/osiguryavame_24_chasa_lichna_vyoryjena_ohrana
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Cъбиране на дългове, вземания,
ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ !!!
НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ !
1.Събиране на просрочени вземания;
2.Проверка финансовото състояние.
3.Лични контакти с длъжника и с кредитора.
4.Подписване на договори за изплащане на вземането.
5.Финансова помощ при банково кредитиране.
6.Посредничество при рефинансиране.
7.Изкупуване
на
дългове.8.Изкупуване
на
ипотеки9.Посредничество.10.Встъпване
в
дълг.11.Правни
консултасии.12.Банкови проблеми.13.Проблеми с кредити.14.Трудови спорове.15.Търговски дела.16.Проблеми с недвижими
имоти.18. Съдебно събиране на вземания.20.Семейни проблеми.21.Наследствени проблеми.22.Глоби, наказания, проблеми с
администрации и институции.23.Държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
24.Поемане цялостното събиране не задължения.
0887648831
skype:security96.com
www.fendy.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24455/cybirane_na_dylgove_vzemaniya

Bъзстановяване и събиране на лизинг
Bъзстановяване и събиране на лизинг
1.Ще поемем всички ваши некоректни лизинг- договори!
2.Възстановяване и прибиране на лизинговото ви имущество!
3. Автомобили, леки и товарни влекачи и ремаркета, както е всяка друга земеделска или строителна техника, която вие
сте предоставили на ваши клиенти!
4. Също така поемаме и събирането на забавени суми по вашите лизинг договори, забавени или отказани плащания към
вас!
5.Укриване на автомобил извън страната.продаване и препродаване с цел да не бъде върнат на вас!
6.Умишлено забавяне на вноските към вас!
7.Застрахователни измами с цел облагодетелстване за ваша сметка!
8.Събиране на ОСТАТЪЧНИЯ ДЪЛГ!
9.Изкупуване на на остатъчен дълг!
10.Подсигуряване на паркинг стопанисване на движимо имущество!
11.Встъпване на лизинг дълг!
0887648831
skype:security96.com
www.fendy.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24454/byzstanovyavane_i_sybirane_na_lizing

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
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-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24453/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

Строителство, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти, покриви.
Рус–Булстрой ЕООД извършва:
Строителство:
- Изкопи, грубо строителство.
- Изграждане, монтаж, арматура.
- Зидане, замазка, шпакловка, боядисване.
- Ел, ВиК, отопление, вентилация, дограма.
- Фаянс и теракота, настилки и облицовка.
- Врати, прозорци, щори, паркет.
- Мебели, обзавеждане, осветление.
Покриви:
- Цялостно изграждане на нов покрив.
- Ремонт на покриви на промишлени обекти.
- Ремонт на покриви на входове, къщи, вили, гаражи, селскостопански постройки.
- Ремонт и хидроизолация на конструкции, монтирани на покриви.
- Измазване и хидроизолация на бордове, комини, асансьорни помещения.
- Обшивка на бордове и комини.
- Монтаж на ламарини, улуци, водосточни тръби, воронки, капандури.
- Монтаж и ремонт на дървени конструкции.
Топлоизолации:
- Саниране.
- Външни топлоизолации със скеле, вишка или алпинисти.
- Вътрешни топлоизолации.
- Панелни фуги.
- Монтажи на труднодостъпни места.
- Измазване и боядисване на фасади.
Фундаменти и основи:
- Хидроизолация и топлоизолация на основи и фундаменти на сгради.
- Хидроизолации и топлоизолации на подземни съоръжения.
- Хидроизолации на мостове и виадукти.
Вътрешни ремонти:
- Зидане, измазване, шпакловка, боядисване.
- Настилки и облицовка.
- Фаянс, теракота, паркет.
- Врати, прозорци, щори.
- Мебели, обзавеждане, осветление.
- Ел, ВиК, отопление, вентилация,
- Усвояване на тераси.
- Преместване на стени.
- Строителни ремонти от всякакъв вид.
Ангажименти към клиентите ни:
- Високо качество.
- Многогодишна гаранция.
- Безплатни огледи и изготвяне на оферти.
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- Ниски цени.
- Почистване и премахване на всички строителни отпадъци и извозване до сметище.
Връзки с нас:
- GSM : 0898 432 248
- Факс : 082 860 401
- Поща : rus_bulstroi@abv.bg
- Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24452/stroitelstvo_hidroizolacii_toploizolacii_vytreshni_remonti_pokrivi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24451/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
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-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24450/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМ%
http://obiavidnes.com/obiava/24449/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС -0888400413-СОФИЯ
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
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E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24448/chasten__detektiv_detektivska__agenciya__foks_0888400413sofiya

Вечерен курс по английски – ВТОРО ниво (220 лв.)
Наближава крайният срок за записване за вечерен курс по английски език 2-ро ниво. Курсът е с две посещения седмично.
Местата са ограничени! Групите са малки, с което Ви гарантираме висока успеваемост в усвояването. При нас ще
получите специално отношение в уютна и приветлива обстановка. След успешно положен финален изпит, получавате
сертификат, който може да Ви послужи пред работодател.
ЦЕНА
220 лв. Цената е крайна и в нея са включени: учебните материали, явяването на изпит, както и издаването на вашите
сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
8 седмици, с 2 посещения седмично от 19.00 – 21.00 – Курсът започва на 20ти декември.
ИЗИСКВАНИЯ
За да запишете този курс, вие трябва да владеете А1 по Европейската езикова рамка
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215
http://obiavidnes.com/obiava/24447/vecheren_kurs_po_angliyski___vtoro_nivo_220_lv

Едномесечен, разговорен курс по английски - 200 лв.
Запишете се на курс по разговорен английски от Януари.
Ако Вие търсите ли курс по английски, в който да приложите уменията си за общуване на английски език или имате
нужда да подобрите комуникационните си умения – тогава, това е вашият курс!
Курсът е специално разработен за възрастни, чийто майчин език не е английски.
Курсът цели да развие вашите умения за неформална комуникация в ежедневието и е подходящ за всеки, който желае да
разчупи разговорната бариера.
НАЧАЛО
Третата седмица на м. Януари
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4 седмици, с 2 посещения седмично от 19.00 – 21.00
ИЗИСКВАНИЯ
За да запишете този курс, вие трябва да владеете препоръчително B1 англ. езиково ниво по Европейската езикова рамка
ЦЕНА
200 лв. В цената са включени всички учебни материали!
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
http://obiavidnes.com/obiava/24446/ednomesechen_razgovoren_kurs_po_angliyski__200_lv

Вечерен курс по английски - 180 лв. (Лозенец, НДК, Спартак)
Започна записването за вечерен курс по английски език за месец януари. Местата са ограничени! Курсът е с две
посещения седмично. При нас ще получите специално отношение в уютна и приветлива обстановка. Групите са малки, с
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което Ви гарантираме висока успеваемост в усвояването. Получавате сертификат, след успешно положен финален
изпит.
НАЧАЛО
Втората седмица на Януари
ЦЕНА и ЗАПИСВАНЕ
1 ниво – 180лв. В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
Skype: english.explorer
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24445/vecheren_kurs_po_angliyski__180_lv__lozenec_ndk_spartak

Индивидуално обучение по английски - Лозенец /1 месец/
Учебен център Инглиш Експлорър Ви кани да се възползвате от зимното намаление за индивидуално обучение по
английски език.
Ако работата Ви е на смени и не можете да присъствате на регулярни курсове с фиксирани дни и дати, ако заминавате в
чужбина или желаете да опресните познанията си по английски език – моля, заповядайте при нас.
Безплатно ще Ви направим диагностичен тест. Ще изготвим за Вас индивидуална програма скроена по вашите нужди.
Можете да започнете още днес!
Забележка: Има ограничение на бройките записани за обучение лица. С предимство са онези, които се запишат по-рано.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4 седмици, в удобно за Вас време през деня
НАЧАЛО
Още днес или от утре
КЪДЕ В СОФИЯ
В Лозенец до Спортен комплекс Спартак (НДК)
За ваше удобство в близост има два безплатни паркинга.
Свържете се с нас сега, за да се възползвате от голямото намаление:
Тел.: 0878 423 215 ; 0887 423 212
http://obiavidnes.com/obiava/24444/individualno_obuchenie_po_angliyski__lozenec_1_mesec

Детективска Агенция FOX- частни детективи
Детективска Агенция FOX |детективски услугиРазкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация, изтичане на фирмена наличност,изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,съдебно досие по граждански и наказателни дела...
Разполага с най-добрата специализирана техника:
открива и блокира камери,микрофони и др.
в жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
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както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24443/detektivska_agenciya_fox_chastni_detektivi

Купувам Земеделска земя в областите Русе,Враца, Плевен,Велико Търново,Ловеч
Купувам земеделска земя в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй, Угърчин, Луковит, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим,
с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с.
Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с.
МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с.
Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с.
Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с.
Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с.
Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна
Оряховиц
а, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна
Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци,
с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени по договаряне.
Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/24442/kupuvam_zemedelska_zemya_v_oblastite_rusevraca_plevenveliko_tyrnovolovech

Частни Детективи от „Стенк Секюрити” Професионализъм и пълна дискретност!!
„Стенк Секюрити” е детективска агенция с опит, с офис в София, която работи в цяла България и страните от ЕС и
предлага високачествени детективски услуги:
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела
• Установяване на лица или обстоятелства, свързани с промишлен шпионаж или с опазване на фирмената тайна
• Изучаване на пазара, събиране на информация за делови преговори, за некредитоспособни, неплатежоспособни и
ненадеждни партньори
• Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция, доказване на нарушения при реализацията на права
върху обекти на интелектуална собственост.
Цените са по договаряне, в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Анонимността е гарантирана !!!
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http://obiavidnes.com/obiava/24441/chastni_detektivi_ot_stenk_sekyuriti_profesionalizym_i_pylna_diskretnost

Пречиствателни станции и съоръжения Clareco
Елнет България ЕООД предлага пречиствателни станции и съоръжения Clareco и други изделия – вани за галванична
промишленост, въздуховоди, клетки и боксове за животни, машини и съоръжения за изработване на изделия от
пластмаса, съдове за хранителната промишленост и винопроизводство, съдове за съхранение на химически продукти,
агресивни течности и масла и т.н. Ние се грижим за опазването на околната среда и работим усърдно по
инфраструктурни проекти за пречистване на питейни и отпадъчни води.
Elnet Bulgaria AD
1111 Sofia
21, Shipchenski Prohod Blvd., entr. A
tel.: +359 (2) 489 08 77
fax: +359 (2) 489 08 78
mobile: +359 888 800 884
e-mail: s.pashov@clareco.com
http://www.clareco.com
http://obiavidnes.com/obiava/24440/prechistvatelni_stancii_i_syoryjeniya_clareco

Детективи – разкриване на изневери | Издирване
Детективско бюро Стелт Детективс предлага детективски услуги на територията на цялата страна.
Независимо дали Вашия проблем е в личен план или е свързан с Вашия бизнес, ние можем да Ви помогнем при
разрешаването му. Разполагайки с екип от професионални детективи, нужното оборудване и подхождайки индивидуално
към всеки случай, ние можем да Ви гарантираме максимална дискретност и да предоставим информацията която Ви е
нужна за разрешаването на Вашия проблем.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/24439/detektivi__razkrivane_na_izneveri__izdirvane

ПРОМОЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА - 42 лв. на лист с ДДС водоустойив шперплат
До 29.02.2012 г. цена от 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС
През зимния сезон ПЛАНЕТ СТРОЙ 2008 ООД предлага цена от 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС. Този
водоустойчив шперплат е със същите технически характеристики, както останалия водоустойчив шперплат на пазара,
който се продава за 44, 46 и 48 лв. на лист. Не е важна цената и филмовото покритие – дали е кафяво или черно,
качеството на водоустойчивия шперплат се определя най-вече от използваното при производството му лепило. Затова
ние внасяме единствени в България водоустойчив шперплат с напечатано лого PS-ply, GRADE A, WBP GLUE, което
посочва, какво е лепилото в него. Има и друг шперплат с други лога на пазара, но нашият от 42 лв. на лист без лого по
нищо не отстъпва на тях. Купете си от нашия и някой друг и вижте, дали има разлика.
http://obiavidnes.com/obiava/24438/promociyata_prodyljava__42_lv_na_list_s_dds_vodoustoyiv_shperplat

ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАНЕ,РЕМОНТ
БАНЯ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
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- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055, 02/ 8287993
dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24437/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont_na_banyamaystoridogov

WWW.SHPERPLAT.COM - ПРОМО ЦЕНА 42лв
Най-големият Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
•
•
•
•

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество 21/20х1220х2440мм-топола, черен филм, фенолово WBP лепило
Метални телескопични подпори
Вилици, поцинковани
Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани

• ОСБ – 3 – ПЛОСКОСТИ внос от САЩ:
9, 11, 15 и 18x1220x2440 мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0884266912, 02/9310348
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24436/wwwshperplatcom__promo_cena__42lv

Уроци по английски език
Давам уроци по английски език. за деца и възрастни.
Преподавам от двадесет години английски език.
Индивидуалното обучение по английски език, Ви предоставя следните предимства:
Най-добрата комуникация с преподавателя
Съсредоточаване на преподавателя единствено върху вашите пропуски и слабости
Удобно за вас време за провеждане на учебните занятия
http://obiavidnes.com/obiava/24435/uroci_po_angliyski_ezik

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24434/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

Детективска агенция АЯКС-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24433/detektivska_agenciya_ayaks0888135197

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24432/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

Отпушване, отводняване, видеодиагностика, профилактика и ремонт на канали.
Отпушване на канали - главни и второстепенни. Отводняване на мазета и септични ями. Ремонт, профилактика и
видеодиагностика на канали и шахти. Модерна техника: вакум-помпа, цистерна, земекопни машини, фекалка и камера за
видеодиагностика.
www.kanalito.com
Моб. – 0885 123 123
Тел. – 02/ 936 72 02
Николай Станимиров
http://obiavidnes.com/obiava/24431/otpushvane_otvodnyavane_videodiagnostika_profilaktika_i_remont_na_kanali

Субтитри
Субтитри за филми на български език за вашите филми. Download subtitles. Търсачка и сортирани каталози със
субтитри. Софтуер за субтитри.
http://obiavidnes.com/obiava/24430/subtitri

Вълшебни копчета Perfect Fit Button
Perfect Fit Button е вашето вълшебно копче!
Хапнали сте повечко през почивните дни и дънките отново не ви стават.
Нуждаете се от някаква магия, за да ги закопчеете?
Усмихнете се, Perfect Fit Button е тук за вас и не се налага да си свивате стомаха, за да влезете в дънките си.
С Perfect Fit Button лесно и бързо отпускате или свивате размера на талията на поли и панталони за секунди.
Комплектът от 8 копчета Perfect Fit Button е най-новият начин да имате на разположение вашите панталони, дънки или
поли през цялото време без значение дали сте качили някое кило или сте отслабнали. Ако сте качили няколко килограма
просто приложете това регулируемо, подвижно копче, за да постигнете размер на талията, който ви е нужен. Вече не
се налага да давате излишни пари за шивач, за да ви преправи дрехите - с Perfect Fit Button това става за секунди, лесно и
бързо. Не се налага да харчите стотици левове за нови дрехи, просто използвайте тези забележителни копчета, за да
постигнете размера, който ви е нужен.
Perfect Fit Button е революционно решение за всички - мъже, жени и деца. Необходим аксесоар във всяко домакинство!
Можете да преправяте размера на дрехите си винаги когато ви е нужно за секунди. И най-хубавото от всичко е, че не се
налага да шиете постоянно копчета, с Perfect Fit Button имате ново копче за секунди, когато пожелаете, на които дрехи
пожелаете.
Perfect Fit Button комплект включва:
• 2 броя копчета за дънки, Jeans style
• 2 броя кафяви копчета
• 2 броя черни копчета
• 2 броя цвят каки
Край на шиенето на копчета! Perfect Fit Buttons вече са тук, за да ви спестят пари и време! Чудесен подарък за всеки!
Цена: 14лв
Mitko_fendera@abv.bg
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Тел: 0899324501
http://obiavidnes.com/obiava/24429/vylshebni_kopcheta_perfect_fit_button

Шперплат – хидрофобен / водоустойчив - www.mipgroup.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
3. Телескопични подпори , прахово боядисани , кафяви , 1.6-2.9м (8.64Кг.) и 2.0-3.6м (10.40Кг.)
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
*4. Втора употреба H2O хоризонтални греди DOKA ( едрово ) цена по договаряне .
26 000 л/метра на склад.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за много подробности.
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
WWW.SHPERPLAT.BG
WWW.MIPGROUP.EU
http://obiavidnes.com/obiava/24428/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

ЛИПОВОН
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО! Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покука на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
За контакт: Йордан Серафимов - мениджър хранителни добавки
0883327278 , 0878978434
www.massformula.alle.bg
www.massformula.com
http://obiavidnes.com/obiava/24426/lipovon

Професионални детективски услуги | Детективи
Частни детективски услуги от Стелт Детективс.
Предлагаме детективски услуги на територията на цялата страна. Разполагайки с екип от професионални детективи и
нужното оборудване, ние можем да Ви помогнем с разрешаването на Вашите проблеми. Независимо дали се отнасят за
личния Ви живот или Вашият бизнес, ние можем да Ви помогнем, като Ви предоставим нужната информация за Вашият
проблем.
Анонимността и дискретността са 100% гарантирани.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/24425/profesionalni_detektivski_uslugi__detektivi

Страница 42/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.01.2012

Курс по английски език за счетоводители – 290.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по английски за счетоводители. Курсът е съботно-неделен. Цената е с 30%
отстъпка: 290.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 14.01.2012г. Записването за курсовете ще се извършва в периода
1.12.2011г. – 15.01.2012г. в централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9. За повече информация,
можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща:
office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24424/kurs_po_angliyski_ezik_za_schetovoditeli__29000_leva

Курс по бизнес английски за ниво Intermediate – 220.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по бизнес английски за трето ниво. Курсът е съботно-неделен. Цената е с 30%
отстъпка: 220.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 14.01.2012г. Записването за курсовете ще се извършва в периода
1.12.2011г. – 15.01.2012г. в централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9. За повече информация,
можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща:
office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24423/kurs_po_biznes_angliyski_za_nivo_intermediate__22000_leva

Курс по бизнес английски за ниво Upper-Intermediate – 240.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по бизнес английски за четвърто ниво. Курсът е дневен. Цената е с 30%
отстъпка: 240.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 16.01.2012г. Записването за курсовете ще се извършва в периода
1.12.2011г. – 15.01.2012г. в централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9. За повече информация,
можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща:
office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24422/kurs_po_biznes_angliyski_za_nivo_upperintermediate__24000_leva

Курс по бизнес английски за ниво Intermediate – 220.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по бизнес английски за трето ниво. Курсът е дневен. Цената е с 30% отстъпка:
220.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 17.01.2012г. Записването за курсовете ще се извършва в периода 1.12.2011г. –
15.01.2012г. в централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9. За повече информация, можете да
посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща:
office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24421/kurs_po_biznes_angliyski_za_nivo_intermediate__22000_leva

Курс по бизнес английски за ниво Pre-Intermediate – 210.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по бизнес английски за второ ниво. Курсът е дневен. Цената е с 30% отстъпка:
210.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 17.01.2012г. Записването за курсовете ще се извършва в периода 1.12.2011г. –
15.01.2012г. в централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9. За повече информация, можете да
посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща:
office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24420/kurs_po_biznes_angliyski_za_nivo_preintermediate__21000_leva

Курс по бизнес английски за ниво Elementary – 190.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по бизнес английски за първо ниво. Курсът е дневен. Цената е с 30% отстъпка:
190.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 16.01.2012г. Записването за курсовете ще се извършва в периода 1.12.2011г. –
15.01.2012г. в централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9. За повече информация, можете да
посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща:
office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24419/kurs_po_biznes_angliyski_za_nivo_elementary__19000_leva

Курс по английски език за ниво Advanced – 220.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по общ английски за пето ниво. Курсът е вечерен. Цената е с 30% отстъпка:
220.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 13.01.2012г. Записването за курсовете ще се извършва в периода 1.12.2011г. –
15.01.2012г. в централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9. За повече информация, можете да
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посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща:
office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24418/kurs_po_angliyski_ezik_za_nivo_advanced__22000_leva

Курс по английски език за ниво Upper-Intermediate – 210.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курсове по общ английски за четвърто ниво. Курсовете са вечерни и дневни. Цената
е с 30% отстъпка: 210.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 10.01.2012г. (вечерен) и 17.01.2012г. (дневен) Записването за
курсовете ще се извършва в периода 1.12.2011г. – 15.01.2012г. в централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен”
33, ап.9. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се
свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24417/kurs_po_angliyski_ezik_za_nivo_upperintermediate__21000_leva

Курс по английски език за ниво Intermediate – 190.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курсове по общ английски за трето ниво. Курсовете са вечерни и дневни. Цената е с
30% отстъпка: 190.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 09.01.2012г. (вечерен) и 16.01.2012г. (дневен). Записването за
курсовете ще се извършва в периода 1.12.2011г. – 15.01.2012г. в централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен”
33, ап.9. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се
свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24416/kurs_po_angliyski_ezik_za_nivo_intermediate__19000_leva

Курс по английски език за ниво Pre-Intermediate – 180.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курсове по общ английски за второ ниво. Курсовете са вечерни и дневни. Цената е с
30% отстъпка: 180.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 09.01.2012г. (вечерен) и 16.01.2012г. (дневен). Записването за
курсовете ще се извършва в периода 1.12.2011г. – 15.01.2012г. в централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен”
33, ап.9. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се
свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24415/kurs_po_angliyski_ezik_za_nivo_preintermediate__18000_leva

Курс по английски език за ниво Elementary – 170.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курсове по общ английски за първо ниво. Курсовете са вечерни, дневни и
съботно-неделни. Цената е с 30% отстъпка: 170.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 10.01.2012г. (вечерен); 17.01.2012г.
(дневен) и 14.01.2012г. (съботно-неделен). Записването за курсовете ще се извършва в периода 1.12.2011г. – 15.01.2012г. в
централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9. За повече информация, можете да посетите
страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org
или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24414/kurs_po_angliyski_ezik_za_nivo_elementary__17000_leva

Системи за ледотопене
Ние предлагаме широка гама продукти за приложение на места с висока надморска височина и ниски температури през
зимата, които предпазват улуците, стрехите и водосточните тръби от замръзване. Основната цел на системите за
размразяване на лед и сняг е да предотвратяват бъдещи ремонти по покривната конструкция и фасадата на вашата
сграда. Освен това предпазват хората преминаващи около сградата от падащи ледени и снежни късове.
Нашите системи са напълно автоматизирани и се грижат за вашият комфорт.
Ние ви предлагаме напълно автоматизирани системи, които се грижат за вашият комфорт. Микропроцесорното
управление гарантира че вашата система няма да работи, когато не е необходимо, като по този начин пестите
електроенергия.
Още информация относно системите против лед и сняг може да получите тук www.ecofloor-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24413/sistemi_za_ledotopene

Кабели и мрежи за подово отопление
Системата за електрическо подово отопление ECOFLOOR осигурява идеално разпределение на топлината в стаите и
благодарение на намалената въздушна циркулация намалява значително нивата на прах. Отоплителната система
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предлага висок комфорт, икономична и надеждна работа, дълъг живот. Тя позволява максимално оползотворяване на
наличните площи по пода и стените от липсващите стандартни отоплителни уреди. Основното предимство на
електрическото подово отопление е лесен и индивидуален контрол на температурата в отделните помещения. Още
информация за нагревателите може да получите на адрес www.ecofloor-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24412/kabeli_i_mreji_za_podovo_otoplenie

Монтажни комплекти за комфортен и топъл под в банята
Монтажните комплекти са създадени за потребители, които желаят да имат комфортен и топъл под в банята,
кухнята и т.н., а не цялостно електрическо подово отопление.
При системата за комфортно подово отопление ECOFLOOR задачата на кабела е да затопли пода на банята до
приятна, комфортна температура, само във времето в което тя се използва. Температурата на въздуха в помещението
не е от значение за системата за регулиране, тъй като регулаторът може да контролира работата на системата само
по температурата на пода. Следователно регулаторът отчита само температурата на пода и поддържа желания
комфорт. Като основният източник на топлина в помещението е друг отоплителен уред. Комфортен и топъл под може
да имате и само в определени зони, например пред ваната или душ кабината.
Комплектите за комфортно отопление ECOFLOOR съдържат всичко което е необходимо за инсталирането на
комфортна отоплителна система на пода, съобразена с привлекателни цени и много ниски мощности.
Поради малката си мощност консумираната енергия е незначителен факт в сравнение с вашият комфорт.
Още информация за комплектите може да получите на адрес www.ecofloor-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24411/montajni_komplekti_za_komforten_i_topyl_pod_v_banyata

Подово отоплително фолио
Фолиото Ecofilm е идеалното решение за отоплителна система, която искаме да комбинираме с дървена или ламинирана
подова настилка. То се монтира под подовата настилка, в стените или тавана под гипсокартон, напълно безшумно и
невидимо, предоставящо място в стаите за свободен дизайн. Едно от главните предимства на фолиото Ecofilm е, че
благодарение на специалната си конструкция след каквито и да било механични повреди(дупки от пирони, бормашина и
др.), то в никакъв случай няма да спре да работи. Отоплителното
фолио се доставя с 10-годишна гаранция, но неговия живот е доста по дълъг (30-50 години). Продуктът е тестван според
всички европейски норми. Още информация за нагревателите може да получите на адрес www.ecofloor-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24410/podovo_otoplitelno_folio

Отоплително фолио за огледала
Отоплителното фолио Ecofilm MHF предлага перфектна и безопасна защита от замъгляване на огледалото. То работи с
ниски температури защитавайки прегряването или повредата на огледалото. Благодарение на самозалепващата се
повърхност от едната страна на фолиото, монтажа е бърз и лесен и с лекота се залепва за задната част на огледалото.
Поради малката си мощност консумираната енергия е незначителен факт в сравнение с вашият комфорт. Още
информация относно нагревателите може да получите тук www.ecofloor-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24409/otoplitelno_folio_za_ogledala

Отопление за екзотични животни
Нагревателите за терариуми и вивариуми Ultratherm са най-лесния и ефективен начин за да осигурите необходимата
топлина и уют на вашия домашен любимец или растение. Те са най-широко разпространените нагреватели за терариуми
и вивариуми по цял свят. Произвеждат се в Англия повече от 20 години и отговарят на всички европейски стандарти.
Отоплението, което излъчват нагревателите е лъчисто. Вълната им на излъчване е невидима за човешкото око и е
насочена повече към затоплянето на обектите в терариума, отколкото на въздуха в него. Този вид лъчисто отопление е
много сходно с топлината излъчвана от слънцето, то има способността да загрява всичко, до което достигне.
Животните и растенията поемат тази топлина по начин много наподобяващ затоплянето в естествена среда.
Ultratherm фолиата са идеалните нагреватели и за много от случаите, в които е необходимо отопление през ноща, тъй
като те не излъчват видима светлина. Нагревателните фолиа произвеждат много нежна вторична топлина, такава че
използвани при нормални условия по никакъв начин да не представляват опастност за животинчето или растението ви.
Още информация за нагревателите може да намерите на адрес www.ecofloor-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24408/otoplenie_za_ekzotichni_jivotni
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Интензивни курсове за подготовка за матура
Интензивни курсове за подготовка за матура по български език и литература, история, география, математика, химия,
биология, английски, немски и италиански език.
Обучение в малки групи или индивидуално (частни уроци), квалифицирани преподаватели с опит, висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/24407/intenzivni_kursove_za_podgotovka_za_matura

Отопление на халета и складове
Екосън радиантните отоплителни панели работят по начин наподобяващ излъчването на слънчевата енергия, като
лъчението им е насочено главно към затоплянето на обектите и хората в помещението, затоплянето на въздуха е
вторично. Когато излъчената топлина затопли обектите до температура от 20-22°C, топлинен комфорт може да бъде
постигнат дори при температура на въздуха от 18-19°C, а това от своя страна води до спестяване на поне 18-24%
енергия. Още информация за предимствата на радиантното отопление пред обикновените конвекционни системи може
да намерите тук
http://www.ecofloor-bg.com/pages/bg/ecofloor_products/11.
Панелите са подходящи за отоплението на изолирани работни места във фабрики, работни центрове, заведения на
открито,складове, болници, родилни отделения, чакални, рецепции, обществени и административни офиси, седалища на
компании, училища, зали за изложби, търговски центрове и магазини, коридори и халета, промишлени сгради, спортни
зали, зали за изложения и т.н.
http://obiavidnes.com/obiava/24406/otoplenie_na_haleta__i_skladove

Мраморни радиантни отоплителни панели
Мраморните MR панели са уникални продукти, които съчетават в себе си ефикасността на радиантното отопление и
естествената красота на мрамора. Тези висококачествени продукти са предназначени главно за отопление на модерни и
стилни помещения, в които е наблегнато
върху изчистения дизайн, ефективността и функционалността.
Отоплителните панели предават топлината основно, като я излъчват, по този начин хората и предметите биват
загрявани директно, а затоплянето на въздуха е вторичен ефект. Това прави системата много по-ефективна, тъй като
постигането на комфортна среда става на много по-ниска температура на въздуха и за много кратък период от време.
Отоплителните панели се произвеждат в пет вида мраморен камък, Кавала, Волакас, Янина, Роса, Верия зелен, с
мощности от 300 W до 1200 W. За допълнителна информация може да ни намерите на адрес www.ecofloor-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24405/mramorni_radiantni_otoplitelni_paneli

Стъклени радиантни отоплителни панели
Стъклените GR панели са уникални продукти, които съчетават в себе си ефикасността на радиантното отопление и
естествената красота на стъклото. Тези висококачествени продукти са предназначени главно за отопление на модерни и
стилни помещения, в които е наблегнато
върху изчистения дизайн, ефективността и функционалността.
Отоплителните панели предават топлината основно, като я излъчват, по този начин хората и предметите биват
загрявани директно, а затоплянето на въздуха е вторичен ефект. Това прави системата много по-ефективна, тъй като
постигането на комфортна среда става на много по-ниска температура на въздуха и за много кратък период от време.
За случаите в които, GR панела не може или не е желателно да бъде окачен на стената, може да се използва комплект
хромирани стойки, за поставянето на панелите на пода.GR панелите могат да бъдат поръчани в различни цветове:
черно, червено, жълто-зелено и бяло. За допълнителна информация може да ни намерите на адрес www.ecofloor-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24404/stykleni_radiantni_otoplitelni_paneli

Търсете реални обяви за работа - Тук

http://serious-dating.ovo.bg

РАБОТА : Търсете тук . Aкo има реални предложения за работа те ще са тук не търсете на места на които няма да
намерите работа. http://serious-dating.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24403/tyrsete_realni_obyavi_za_rabota__tuk____httpseriousdatingovobg

СТЪКЛА,ОГЛЕДАЛА,ДУШ КАБИНИ,СТЪКЛОПАКЕТИ,СТЪКЛЕНИ ВРАТИ И МАСИ
Стъкларски услуги, стъклопоставяне в дома и офиса - БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН! Ние ви предлагаме разнообразна гама от
орнаменти, плоски стъкла и огледала, стъклени маси и мебели, витрини, парапети и закалени стъкла. Също така
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предлагаме и обработка на стъклата като кант, фасет, матиране и отвори в тях.
Експресни поръчки на ниски цени!! 0897383953
http://obiavidnes.com/obiava/24402/styklaogledaladush_kabinistyklopaketistykleni_vrati_i_masi

СТЪКЛА,ОГЛЕДАЛА,ДУШ КАБИНИ,СТЪКЛОПАКЕТИ,СТЪКЛЕНИ ВРАТИ И МАСИ
Стъкларски услуги, стъклопоставяне в дома и офиса - БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН! Ние ви предлагаме разнообразна гама от
орнаменти, плоски стъкла и огледала, стъклени маси и мебели, витрини, парапети и закалени стъкла. Също така
предлагаме и обработка на стъклата като кант, фасет, матиране и отвори в тях.
Експресни поръчки на ниски цени
http://obiavidnes.com/obiava/24401/styklaogledaladush_kabinistyklopaketistykleni_vrati_i_masi

До 29.02.2012 г. цена от 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС
До 29.02.2012 г. цена от 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС
През зимния сезон ПЛАНЕТ СТРОЙ 2008 ООД предлага цена от 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС. Този
водоустойчив шперплат е със същите технически характеристики, както останалия водоустойчив шперплат на пазара,
който се продава за 44, 46 и 48 лв. на лист. Не е важна цената и филмовото покритие – дали е кафяво или черно,
качеството на водоустойчивия шперплат се определя най-вече от използваното при производството му лепило. Затова
ние внасяме единствени в България водоустойчив шперплат с напечатано лого PS-ply, GRADE A, WBP GLUE, което
посочва, какво е лепилото в него. Има и друг шперплат с други лога на пазара, но нашият от 42 лв. на лист без лого по
нищо не отстъпва на тях. Купете си от нашия и някой друг и вижте, дали има разлика.
http://obiavidnes.com/obiava/24400/do_29022012_g_cena_ot_42_lv_na_list_vodoustoychiv_shperplat_s_dds

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24399/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni

под наем апартамент
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под наем апартамент-град разград след основен ремонт тел.0886434968
http://obiavidnes.com/obiava/24397/pod_naem_apartament

Детективска агенция Анаграма - 24 часа професионални детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24398/detektivska_agenciya_anagrama__24_chasa_profesionalni_detektivski_uslugi

под наем апартамент
под наем апартамент-град разград след основен ремонт
http://obiavidnes.com/obiava/24396/pod_naem_apartament

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
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тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24395/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531, червен, двуядрен Pentium™ B950 2.1GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24394/156_3962_cm_fujitsu_lifebook_ah531

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110, "Fire Red" N1009, двуядрен Pentium™ B950 2.1GHz, HD LED Display & GeForce GT
525M 1GB (HDMI), 4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.65kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24393/156_3962_cm_dell_inspiron_n5110

Търсим производители на трикотажни и текстилни изделия
Българска текстилна компания търси дългосрочни партньорства с фирми производители на текстилни и трикотажни
изделия, с цел възлагане и производство на различни по вид и обем поръчки. Молим Ви, търсете контакт с нас само ако
разполагате със собствена производствена база. Можете да се свържете с нас на долупосочените координати:
Лице за контакт: Александра Цанкова
Телефон за контакт: 0895566764
Е-mail: Bulgarian.textile.company@gmail.com или b_t_company@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24392/tyrsim_proizvoditeli_na_trikotajni_i_tekstilni_izdeliya

Чернокоса вип дама на 26 год. предлага секс услуги на ваш терен,хотели,офиси За повече
информация на тел. 0877224821. Очаквам ви! Град: София Коса:
Чернокоса вип дама на 26 год. предлага секс услуги на ваш терен,хотели,офиси
За повече информация на тел. 0877224821. Очаквам ви!
Град: София
Коса: черна
Очи: кафяви
Тяло: слабо
Височина: 169
Тегло: 54
Възраст: 26
Езици: английски, български
Компания: нон стоп
Телефон:
0877 224 821
Цени: 1ч - 150 лв, 3ч - 400 лв, 6ч - 600лв
http://obiavidnes.com/obiava/24391/chernokosa_vip_dama_na_26_god_predlaga_seks_uslugi_na_vash_terenhoteliofisi_za_

СБР БАНКЯ АД
СБР "БАНКЯ АД" е многопрофилно здравно заведение и предлага възможности за
целогодишна профилактика и рехабилитация.
Специализираната болница разполага с басейн, тангентори, сауни, фитнес и перлени вани.
http://obiavidnes.com/obiava/24390/sbr_bankya_ad

Автостъкла Glass Gold Group предлага продажба на автостъкла на едро и дребно,качествен
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монтаж за всички марки автомобили, бусове, камиони, автобуси.Мо
Автостъкла Glass Gold Group предлага продажба на автостъкла на едро и дребно,качествен монтаж за всички марки
автомобили, бусове, камиони, автобуси.Монтаж се предлага при нас и на посочения от клиента адрес.Директен внос и
гаранционна карта за ЕU качество.За повече информация позванете на посоченият от нас телефон благодаря Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/24389/avtostykla_glass_gold_group_predlaga_prodajba_na_avtostykla_na_edro_i_drebnokach

4" (10.16 cm) Samsung Galaxy Player 4.0
4" (10.16 cm) Samsung Galaxy Player 4.0, бял, таблет, GPS, 0.3Mpix & 3.2Mpix camera, 8GB Flash памет (&microSDHC
слот), 802.11n, bluetooth, Android 2.3.5 Gingerbread
http://obiavidnes.com/obiava/24388/4_1016_cm_samsung_galaxy_player_40

ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ - София - МИКРОБУСИ, КАМИОНИ до 3 тона. Превоз на покъщнина,
багаж, транспорт на мебели, превози от врата до врата.
Превози на мебели, багаж, покъщнина. Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси
и камиони с дължина на товарната част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна
страна за запазване целостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане,мебели,багаж от жилища, квартири,
офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://obiavidnes.com/obiava/24387/tovaren_transport__sofiya__mikrobusi_kamioni_do_3_tona_prevoz_na_pokyshtnina_b

5" (12.7 cm) Samsung Galaxy Player 5.0
5" (12.7 cm) Samsung Galaxy Player 5.0, бял, таблет, GPS, 0.3Mpix & 3.2Mpix camera, 8GB Flash памет (&microSDHC слот),
802.11n, bluetooth, Android 2.3.5 Gingerbread
http://obiavidnes.com/obiava/24386/5_127_cm_samsung_galaxy_player_50

8.9" (22.61 cm) Samsung Galaxy Tab P7300
8.9" (22.61 cm) Samsung Galaxy Tab P7300, таблет, 3G HSUPA, GPS, двуядрен ARM Cortex A9 1GHz, 2Mpix & 3Mpix camera,
1GB RAM, 16GB Flash памет, 802.11n, bluetooth, Android 3.0 Honeycomb
http://obiavidnes.com/obiava/24385/89_2261_cm_samsung_galaxy_tab_p7300

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Y570 59-316657
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Y570 59-316657, Intel™ Core i7 2670QM 2.2GHz, HD LED Display & GeForce GT 555M 1GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, DOS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24384/156_3962_cm_lenovo_ideapad_y570_59316657

Марина 0897 51 00 66
Чаровна дама за весела компания и още нещо...1 час-60 лева.0897 51 00 66.Марина/гр.София/
http://obiavidnes.com/obiava/24383/marina_0897_51_00_66

21.5" (54.61 cm) Samsung S22A300H 2ms
21.5" (54.61 cm) Samsung S22A300H 2ms, FULL HD LED, MEGA DCR 250cd/m2, HDMI, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/24382/215_5461_cm_samsung_s22a300h_2ms

IP телефонна централа със софтуер IP Digital Voice
IP телефонна централа със софтуер IP Digital Voice, Foxconn nT-535, двуядрен Intel® Atom™ 1.8GHz, 2GB DDR3, 500GB
HDD, HDMI, WiFi 802.11n, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24381/ip_telefonna_centrala_sys_softuer_ip_digital_voice
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Кабел USB 3.0
Кабел USB 3.0, A -> B, 1.8m
http://obiavidnes.com/obiava/24380/kabel_usb_30

Кабел 3
Кабел 3,5 stereo jack м ->3,5 stereo jack ж, удължителен, 5m
http://obiavidnes.com/obiava/24379/kabel_3

СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ, изневери, наблюдение,
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24378/semeyni_konflikti_izneveri_nablyudenie

събиране на дългове, вземания,
SECURITY 96 GROUP-НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЪБИРАНЕ...
ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ !!!
НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ !
1.Събиране на просрочени вземания;
2.Проверка финансовото състояние.
3.Лични контакти с длъжника и с кредитора.
4.Подписване на договори за изплащане на вземането.
5.Финансова помощ при банково кредитиране.
6.Посредничество при рефинансиране.
7.Изкупуване
на
дългове.8.Изкупуване
на
ипотеки9.Посредничество.10.Встъпване
в
дълг.11.Правни
консултасии.12.Банкови проблеми.13.Проблеми с кредити.14.Трудови спорове.15.Търговски дела.16.Проблеми с недвижими
имоти.18. Съдебно събиране на вземания.20.Семейни проблеми.21.Наследствени проблеми.22.Глоби, наказания, проблеми с
администрации и институции.23.Държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
24.Поемане цялостното събиране не задължения.
0887648831
skype:security96.com
www.fendy.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24377/sybirane_na_dylgove_vzemaniya
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Купувам Земеделска земя в Попово,Търговище от собственик
Купувам земеделска земя в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй, Угърчин, Луковит, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим,
с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с.
Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с.
МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с.
Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с.
Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с.
Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с.
Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна
Оряховиц
а, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна
Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци,
с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/24376/kupuvam_zemedelska_zemya_v_popovotyrgovishte_ot_sobstvenik

Купувам Земеделска земя в Горна и Долна Оряховица, Лясковец, Самоводене
Купувам земеделска земя в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй, Угърчин, Луковит, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим,
с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с.
Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с.
МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с.
Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с.
Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с.
Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с.
Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна
Оряховиц
а, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна
Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци,
с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/24375/kupuvam_zemedelska_zemya_v_gorna_i_dolna_oryahovica_lyaskovec_samovodene

Купувам Земеделска земя в Монтана по споразумение
Купувам земеделска земя в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй, Угърчин, Луковит, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим,
с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с.
Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с.
МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с.
Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с.
Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с.
Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с.
Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна
Оряховиц
а, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна
Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци,
с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/24374/kupuvam_zemedelska_zemya_v_montana_po_sporazumenie

Мъжки немски овчарки от легитимен развъдник
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Развъдник за Немски овчарки Stoychev Haus предлага мъжки кученца от BSZS’10 SG59, BSZS’11 V108, 2xVA2 (BG) ESKO
VOM WOLPERTINGER WALD и Milka von Alaska (импорт Германия )! И двамата родители са преминали успешно през
всички здравни тестове, работни изпити и екстериорни изложби за допускане до разплод в ГЕРМАНИЯ и България.
Свободни от тазобедрена и лакетна дисплазия, с реални работни изпити положени в Германия при немски съдии, с
отлични оценки на немски изложби включително две поредни години на световното първенство за немски овчарки в
Германия са предпоставки за здрави, типични и напълно отговарящи на действащият за породата стандарт кученца.
Ние търсим за своите кученца енергични хора с желание за работа и развитие в спортната дресура ( BH, IPO, SchH, FH
), екстериорни състезания, Аджилити или домашни любимци! Моля, прекупвачи от зооборси, лица под 18 години и такива
с неясни цели да не ме безспокоят. Кученцата ще се отдават на новите си собственици многократно обезпаразитени
вътрешно и с поставена първа ваксина, с легитимно родословие, микро чип. На снимките са родителите на кученцата!
http://obiavidnes.com/obiava/24373/myjki_nemski_ovcharki_ot_legitimen_razvydnik

БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС - ПРОМОЦИЙ ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД ЦЕНИ, 1.80..3.00
" 0889-426-393 " Бояджийски услуги и
1 БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС - БЯЛО, ЦЕНА 2.70 лв. ЗАВЪРШЕН ВИД заедно с
латекса.
2 ЗАВЪРШЕН ВИД ( 2.20 бяло 2.50 др. цветове ) труд.
шпаклонане прешпакловане пребоядисване.
ИЗБОРА Е ОТ ВАС, РАБОТАТА ОТ НАС.
Облепване опаковане, отстраняване на пукнатини за наша сметка.
Работим чисто и качествено на добри цени, до завършен
и окончателен вид. Боядисване с всики видове бои,
латекс блажно лакове.При необходимост шпакловане с всички видове
шпакловки според конкретния случаи за постигане наи доброто
качество удовлетворяващо клиента.
и др.
Безплатен оглед цени на място при договаряне.
www.boqdisvane-s-lateks.webs.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24372/boyadisvane_s_lateks__promociy_za_zimniya_period_ceni_180300

ВиК услуги
Отстранява
ВиК
аварии,течове.Смяна
канализация.http://www.centarremonti.com

на

щрангове.Изграждане

на

водопровод

и

http://obiavidnes.com/obiava/20577/vik_uslugi

Продажба на интериорни, блиндирани, гаражни врати, стъклопакети, обков
Качествено обслужване, бързина и коректност в предлаганите услуги, Ви предлага фирма Евстатиев дорс. Ние
разполагаме с богата гама блиндирани врати, интериорни врати, гаражни врати, индустриални врати, противопожарни
врати, специални и други. Всяка една врата може да бъде проектирана по Ваш вкус и изисквания откъм дизайн, ниво и
степен на сигурност. В областта на блиндираните врати за апартаменти и офисните входни врати, фирмата си
сътрудничи успешно с български и италиански производители.
http://obiavidnes.com/obiava/24371/prodajba_na_interiorni_blindirani_garajni_vrati_styklopaketi_obkov

Курс по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни
часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската история,
култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат всяка събота по три учебни часа от 10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24370/kurs_po_italianski_ezik_za_uchenici

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 18 януари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24369/kurs_po_italianski_ezik__pyrvo_nivo

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, като лексиката и граматиката са съобразени с нивото според
Европейската езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните
между 10.30 и 19.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24368/ezikovi_kursove

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
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издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24367/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24366/detektivska_agenciya_inkognito__chastni_detektivi

Курсове по италиански език в „Италика”-Пловдив
Център за италиански език и култура „Италика”-Пловдив обявява програма на курсовете по италиански за месец януари
2012 г.
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А1 вечерен курс – 10.01.2012
А1- съботно-неделен курс – 14.01.2012
А2- вечерен курс – 23.01.2012
А2-съботно-неделен курс 14.01.2012
Цена за 70 учебни часа (45 мин) – 308 лв. В цената е включено участие в традиционните партита на центъра, викторини,
награди и подаръци.
За повече информация, посетете страницата ни в интернет
www.italikabg.com и профила ни във фейсбук – centro italiano
http://obiavidnes.com/obiava/24365/kursove_po_italianski_ezik_v_italikaplovdiv

ЯНУАРСКИ ПРОМОЦИИ - хотел АКВАЯ В. Търново
(Изберете от нашите СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ оферта, която Ви удовлетворява!)
- За всяка нощувка - безплатна вечеря (по избор от тристепенно меню)!
- Втората Ви поредна нощувка - на половин цена!
- При 2 поредни нощувки - третата БАЗПЛАТНА!
http://obiavidnes.com/obiava/24363/yanuarski_promocii__hotel_akvaya_v_tyrnovo

СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ, изневери, наблюдение,
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24362/semeyni_konflikti_izneveri_nablyudenie

Продажба на компютри, офис консумативи, видеонаблюдение и др.
Фирма Кимтрейд развива своята основна дейност в сферата на IT продуктите и технологиите. Фирмата предлага:
проектиране на системи за видеонаблюдение, алармени системи, продажба и поддръжка на компютърни системи,
изграждане на кабелни системи,продажба и доставка на офис консумативи и компютърни услуги. Компанията предлага
продуктите на световноизвестните марки- Sony, Canon, Samsung, LG, Sharp, Philips, Panasonic, Toshiba и други.
http://obiavidnes.com/obiava/24361/prodajba_na_kompyutri_ofis_konsumativi_videonablyudenie_i_dr

Изкупува стари,изгнили,ударени коли за скрап
Купува коли за скрап на място за София, издава документи за дерегистрация и плаща веднага, има възможност в
рамките на деня, работим без почивен ден.
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тел 02/9465436, 02/4410524, 0887901663, 0898980369, 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/24360/izkupuva_stariizgniliudareni_koli_za_skrap

Офис
3 стаи,килер,Б+Т,саниран,теракот,голям коридор,тухла,НС,самостоятелен вход към главна улица,център Аспарухово.До
кльюч,от собственика.
http://obiavidnes.com/obiava/24359/3_staikilerbtsaniranterakotgolyam_koridortuhlanssamostoyatelen_vhod_kym_g

Курс по английски език за ниво Intermediate – 190.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курсове по общ английски за трето ниво. Курсовете са вечерни и дневни. Цената е с
30% отстъпка: 190.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 09.01.2012г. (вечерен) и 16.01.2012г. (дневен). Записването за
курсовете ще се извършва в периода 1.12.2011г. – 15.01.2012г. в централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен”
33, ап.9. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се
свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/24358/kurs_po_angliyski_ezik_za_nivo_intermediate__19000_leva

Детски парти клуб "Островът на съкровищата"
Детски парти център „Островът на съкровищата” от години е лидер в забавленията за деца.
„Островът на съкровищата” 1 „бул. Цар Борис III” №109, тел. 858 20 89; 0885 52 92 92
http://www.sakrovishte.com/ostrovat-na-sakrovishtata-1/ostrovat-na-sakrovishtata-1.html
• Разширена зала за игра
• Изцяло ремонтиран и обновен!!!
• нов модул за игра – 30кв.м
• оръдия за стреляне с топчета
• трамлин – 12кв.м
• уютна и задушевна обстановка за родителите
• красива лятна градина.
„Островът на съкровищата” 2 „бул. Братя Бъкстон” №33 тел. 0887 47 63 06
http://www.sakrovishte.com/ostrovat-na-sakrovishtata-2/ostrovat-na-sakrovishtata-2.html
• внушителна площ от 350кв.м.
• нов адрес „бул. Братя Бъкстон” №33
• уникален модул за игра - 80кв.м.
• пушки за стреляне с топчета
• зала за анимация и диско зала за тинейджъри с диско ефекти, джаги и въздушен хокей с внушителните размери от
130квм.
• Специална, романтична и изискана обстановка за родители.
„Островът на съкровищата” 3 бул. „Гоце Делчев” блок №33, тел. 0888 14 95 95
http://www.sakrovishte.com/ostrovat-na-sakrovishtata-3/ostrovat-na-sakrovishtata.html
• огромен модул за игра – 100кв.м
• оръдия за стреляне с топчета
• трамлин – 10кв.м
• уютна и модерна обстановка за родителите
• красива лятна градина пред заведението
• диско стая с диско ефекти и пректор
Доверете ни се за организацията на Вашето
ДЕТСКО КОЛЕДНО ПАРТИ,
ФИРМЕНО ДЕТСКО ПАРТИ,
ДЕТСКИ РОЖДЕН ДЕН,
ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ ,
КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА,
БАБА МАРТА И ВСЕКИ ДРУГ СПЕЦИАЛЕН ДЕН.
ДЕТСКО ПАРТИ У ДОМА,
ДЕТСКО ТЪРЖЕСТВО В УЧИЛИЩЕ ,
ИЛИ КОЛЕДНО ПАРТИ В ОФИСА,
КОЛЕДНО ПАРТИ В ЗАВЕДЕНИЕ,
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ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕКОРАЦИЯ С БАЛОНИ.
Няма да Ви разочароваме!
За повече информация, вижте нашия сайт: www.sakrovishte.com
http://obiavidnes.com/obiava/24357/detski_parti_klub_ostrovyt_na_sykrovishtata

Доктор Биомастер
Предлагаме Ви висококачествени природни продукти за подкрепа на лечението на всички видове рак. Фирма „Доктор
Биомастер” внасянай-мощните природни средства за борба с рака – препарати от лекарствени гъби. Фирмата доставя
от Италия продукти на база на Алое Арборесценс, от Канада билковата смес ЕСИАК. Ние доставяме и продуктите
нужни за 21 дневната терапия на Д-р Кларк. За повече информация посетете сайта ни, нашите магазини и
консултативни кабинети във София, Стара Загора, Пловдив и Бургас.
http://obiavidnes.com/obiava/24356/doktor_biomaster

Презареждане на тонер касета CANON EP-E - 18, 90лв.
Експресно и качествено презареждане на тонер касета CANON EP-E - ЦЕНА С ДДС 18, 90лв.
Тази тонер касета е известна още като: CANON EP-E, CANON EP E
Използва се в принтерите: APPLE LASERWRITER 16, 16/600, 600, Pro, Pro 600, Pro 60 PS, Pro 630;
BROTHER HL 1260, 1260 DX, 1260 E, 1260 NE, 1260 NTR, 1260 PLUS, 1260 PS, 1660, 1660 D, 1660 DX, 1660 E, 1660 N, 1660
NE, 2060, 960;
CANON LBP 1260, 8, 8 MARK IV, 860;
HP LASERJET 4, 4M, 4M PLUS, 4 PLUS, 5, 5M, 5N.
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24355/prezarejdane_na_toner_kaseta_canon_epe__18_90lv

Beautymake предлага висококачествени интериорни врати на Classen
Блиндирани врати TUNA, PVC дограма на WEISS PROFIL, ALUPLAST и SALAMANDER, разнообразие от външни и
вътрешни щори - вертикални щори, плисе щори, австрийски щори и други. Заповядайте при нас!
1330 София,жк Разсадника, бул. „Възкресение”, бл 87 вх.З /8/
Тел/факс 02/822 20
моб. 089 843 44 38
e-mail: beautymake1@abv.bg
http://www.beautymake.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24354/beautymake_predlaga_visokokachestveni_interiorni_vrati_na_classen

РАБОТА - Търсете реални обяви за работа - Тук

http://serious-dating.ovo.bg

Търсете реални обяви за работа - Тук
http://serious-dating.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24353/rabota__tyrsete_realni_obyavi_za_rabota__tuk____httpseriousdatingovobg

Рециклиране на тонер касета CANON EP-E - 28.80лв.
Експресно и качествено рециклиране на тонер касета (вкл. барабан) CANON EP-E - ЦЕНА С ДДС 28.80лв.
Тази тонер касета е известна още като: CANON EP-E, CANON EP E
Използва се в принтерите: APPLE LASERWRITER 16, 16/600, 600, Pro, Pro 600, Pro 60 PS, Pro 630;
BROTHER HL 1260, 1260 DX, 1260 E, 1260 NE, 1260 NTR, 1260 PLUS, 1260 PS, 1660, 1660 D, 1660 DX, 1660 E, 1660 N, 1660
NE, 2060, 960;
CANON LBP 1260, 8, 8 MARK IV, 860;
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HP LASERJET 4, 4M, 4M PLUS, 4 PLUS, 5, 5M, 5N.
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24352/reciklirane_na_toner_kaseta_canon_epe__2880lv

Презареждане на тонер касета HP C3909A - 42, 30лв.
Експресно и качествено презареждане на тонер касета HP C3909A - ЦЕНА С ДДС 42, 30лв.
Тази тонер касета е известна още като: HP C3909A, hp C3909, HP-C3909, HPC3909, HPC3909A, HP 09, HP-09,
HP09, HP 09A, HP-09A, HP09A
Използва се в принтерите: HP LASERJET 5SI, 5SI HM, 5SI MOPIER, 5SI MX, 5SI NX, 8000, 8000DN, 8000MFP, 8000N;
DATAPRODUCTS DDS 24, 24T;
CANON LBP-WX, LBP-1910, LBP-2460, LBP-2460 II, LBP-2460N, LBP-930, LBP-930EX, P550;
UTAX MOP 224 PLUS;
IBM NETWORK PRINTER NP 24, 24PS, IBM 4040, IBM 4324;
EUREQUAT OPTRA N;
LEXMARK OPTRA N, N PRO, N240, N245, N4040, LEXMARK 4040;
SIGNAL CORP SC2024;
UNISYS UDS 9624;
KONICA MINOLTA 2425, EX, FX1, FX2. ST;
TROY 524 MICR, 624 MICR, 8000 MICR, 8100 MICR;
DECISION SYSTEMS 6424;
OCE 6535, 6535EX;
NASHUATEC 824;
INTERFACE 9324, 9624.
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24351/prezarejdane_na_toner_kaseta_hp_c3909a__42_30lv

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24350/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

Рециклиране на тонер касета HP C3909A - 55, 80лв.
Експресно и качествено рециклиране на тонер касета (вкл. барабан) HP C3909A - ЦЕНА С ДДС 55, 80лв.
Тази тонер касета е известна още като: HP C3909A, hp C3909, HP-C3909, HPC3909, HPC3909A, HP 09, HP-09, HP09, HP
09A, HP-09A, HP09A
Използва се в принтерите: HP LASERJET 5SI, 5SI HM, 5SI MOPIER, 5SI MX, 5SI NX, 8000, 8000DN, 8000MFP, 8000N;
DATAPRODUCTS DDS 24, 24T;
CANON LBP-WX, LBP-1910, LBP-2460, LBP-2460 II, LBP-2460N, LBP-930, LBP-930EX, P550;
UTAX MOP 224 PLUS;
IBM NETWORK PRINTER NP 24, 24PS, IBM 4040, IBM 4324;
EUREQUAT OPTRA N;
LEXMARK OPTRA N, N PRO, N240, N245, N4040, LEXMARK 4040;
SIGNAL CORP SC2024;
UNISYS UDS 9624;
KONICA MINOLTA 2425, EX, FX1, FX2. ST;
TROY 524 MICR, 624 MICR, 8000 MICR, 8100 MICR;
DECISION SYSTEMS 6424;
OCE 6535, 6535EX;
NASHUATEC 824;
INTERFACE 9324, 9624.
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24349/reciklirane_na_toner_kaseta_hp_c3909a__55_80lv

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/24348/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24347/zlatna_oferta__nadomna_rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24346/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24345/zlatna_oferta__nadomna_rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://clixsensebg.webnode.com/
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http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24344/nadomna_rabota__dopylnitelni_dohodi__pecheli_pari_prez_svobodnoto_vreme_

Презареждане на тонер касета Canon CRG-710H - 45, 90лв.
Експресно и качествено презареждане на тонер касета Canon CRG-710H - ЦЕНА С ДДС 45, 90лв.
Тази тонер касета е известна още като: 0986B001AA, CR0986B, CRG-710-H, CRG 710 H, CRG710H, CRG710.
Използва се в принтерите: Canon LBP-3460
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 email: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24343/prezarejdane_na_toner_kaseta_canon_crg710h__45_90lv

Оръжеен Магазин Джонс
При нас ще откриете богата гама оръжие, всички ловни аксесоари и оборудване – ловни облекла, радиостанции, оптични
мерници и зрителни тръби, компаси, електрооптика, лазери и целеуказатели, отоплители за ръце и крака, обувки и
ботуши, както и много принадлежности, необходими за вашата безопасност. Възползвайте се от удобството на on-line
търговията. Заповядайте на нашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/24342/oryjeen_magazin_djons

Рециклиране на тонер касета Canon CRG-710H - 62, 10лв.
Експресно и качествено рециклиране на тонер касета (вкл. барабан) Canon CRG-710H - ЦЕНА С ДДС 62, 10лв.
Тази тонер касета е известна още като: 0986B001AA, CR0986B, CRG-710-H, CRG 710 H, CRG710H, CRG710.
Използва се в принтерите: Canon LBP-3460
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24341/reciklirane_na_toner_kaseta_canon_crg710h__62_10lv

Презареждане на тонер касета XEROX 106R01034 - 58, 50лв.
Експресно и качествено презареждане на тонер касета XEROX 106R01034 - ЦЕНА С ДДС 58, 50лв.
Тази тонер касета е известна още като: XEROX 106R01034, 6R01034, R01034.
Използва се в принтерите: XEROR Phaser 3425/3420.
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24340/prezarejdane_na_toner_kaseta_xerox_106r01034__58_50lv

Рециклиране на тонер касета XEROX 106R01034 - 76, 50лв.
Експресно и качествено рециклиране на тонер касета (вкл. барабан) XEROX 106R01034 - ЦЕНА С ДДС 76, 50лв.
Тази тонер касета е известна още като: XEROX 106R01034, 6R01034, R01034.
Използва се в принтерите: XEROR Phaser 3425/3420.
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За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24339/reciklirane_na_toner_kaseta_xerox_106r01034__76_50lv

Презареждане на тонер кит Dell 593-10082 6000 копия
Експресно и качествено презареждане на тонер кит Dell 593-10082 6000 копия - ЦЕНА С ДДС 43.20лв.
Тази тонер касета е известна още като: DELL K3756, K-3756.
Използва се в принтерите: DELL 1700, 1700N, 1710.
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24338/prezarejdane_na_toner_kit_dell_59310082_6000_kopiya

Презареждане на тонер касета Brother TN-5500 - 44.10лв.
Експресно и качествено презареждане на тонер касета Brother TN-5500 - ЦЕНА С ДДС 44.10лв.
Тази тонер касета е известна още като: Brother TN5500YJ1, TN 5500YJ1, TN 5500 YJ1, TN5500.
Използва се в принтерите: Brother HL7050, HL7050N.
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24337/prezarejdane_na_toner_kaseta_brother_tn5500__4410lv

Презареждане на барабанна касета Brother DR-7000 - 55.80лв.
Експресно и качествено презареждане на барабанна касета Brother DR-7000 - ЦЕНА С ДДС 55.80лв.
Тази тонер касета е известна още като: Brother DR7000, DR-7000, DR 7000.
Използва се в принтерите: Brother DCP8020/8025D/8025DN, MFC8820D/8820DN,
HL1650/1650N/1670N/1850/1870N/5030/5040/5040N/5050/5050LT/5070N.
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 email: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24336/prezarejdane_na_barabanna_kaseta_brother_dr7000__5580lv

Презареждане на тонер касета Epson S051011 - 31.50лв.
Експресно и качествено презареждане на тонер касета Epson S051011 - ЦЕНА С ДДС 31.50лв.
Тази тонер касета е известна още като: Epson C13S051011, S051011.
Използва се в принтерите: Epson 5000, 5200, EPL5000/5100/5200.
За други тонер касети посетете:
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http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 email: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24335/prezarejdane_na_toner_kaseta_epson_s051011__3150lv

Презареждане на тонер кит Konica Minolta 9J04202 - 37.80лв.
Експресно и качествено презареждане на тонер кит Konica Minolta 9J0420 - ЦЕНА С ДДС 37.80лв.
Тази тонер касета е известна още като: Konica Minolta 9J04202, 9J-04202.
Използва се в принтерите: Konica Minolta Page Pro 1400/W.
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24334/prezarejdane_na_toner_kit_konica_minolta_9j04202__3780lv

Презареждане на тонер касета Canon CRG-703 - 15.30лв.
Презареждане на тонер касета Canon CRG-703 - 15.30лв.
Тази тонер касета е известна още като: Canon CR7616A005AA, CR7616A, CRG-703, CRG703.
Използва се в принтерите: Canon LBP-2900, LBP-3000.
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24333/prezarejdane_na_toner_kaseta_canon_crg703__1530lv

Рециклиране на тонер касета Canon CRG-703 - 22.50лв.
Рециклиране на тонер касета Canon CRG-703 - 22.50лв.
Тази тонер касета е известна още като: Canon CR7616A005AA, CR7616A, CRG-703, CRG703.
Използва се в принтерите: Canon LBP-2900, LBP-3000.
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24332/reciklirane_na_toner_kaseta_canon_crg703__2250lv

Презареждане тонер касета ML1710D3 за Samsung ML 1410 / 1510
Презареждане тонер касета ML1710d3 за Samsung ML 1410 / 1510 / 1710 / 1740 / 1750 3000к.
Цена на презареждане 17,10 лв.
Цена на рециклиране 26,10 лв. (включва нов барабан, нож и писиер)
За други тонер касети посетете:
http://toner.ssa-bg.com/
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Контакти:
Фирма:ССА-БГ ЕООД
Магазин:Благоевград, пл.Георги Измирлиев 5 – сградата на НТС
моб.тел.: 0893 500196 e-mail: blg@ssa-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24331/prezarejdane_toner_kaseta_ml1710d3_za_samsung_ml_1410__1510

Транспорт на мебели
Превози на мебели, багаж, покъщнина. Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси
и камиони с дължина на товарната част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна
страна за запазване целостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане,мебели,багаж от жилища, квартири,
офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://obiavidnes.com/obiava/24330/transport_na_mebeli

Най – новият модел iPhone 5
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН !
ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРОДУКТ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ! НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
НАШИТЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРОДУКТИ, КОИТО СА ТЕСТВАНИ И РАБОТЯТ !
ИМАТЕ ПРАВО ДА ТЕСТВАТЕ АРТИКУЛА ПРЕД КУРИЕР НА ЕКОНТ - ЕКСПРЕС !
СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ !!! КАКВОТО ВИЖДАТЕ - ТОВА ПОЛУЧАВАТЕ !!!
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МОДЕЛ НА МОБИЛЕН АПАРАТ С ВИСОКО КАЧЕСТВО, В
ЛУКСОЗНА ПОДАРЪЧНА КУТИЯ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ ЗА ТЕЛЕФОНА!
КАЛЪФ - ЗАРЯДНО - СЛУШАЛКИ - USB КАБЕЛ ЗА КОМПЮТЪР - ЗАРЯДНО ЗА КОЛА - USB ПАМЕТ С НАД 4000
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИГРИ И ПРОГРАМИ - ПРОТЕКТОР !
СПЕСТЯВАТЕ НАД 100 ЛЕВА !!!
ИНТЕРНЕТ*ТЕЛВИЗИЯ*ФЕЙСБУК*СКАЙП*ДЖАВА*3D*2 SIM карти
Телефон за поръчки: 0893954008
ЛУКСОЗНА КУТИЯ
СЕРВИЗНА ГАРАНЦИЯ
БОНУС ТОЧКИ В НАД 20 E-МАГАЗИНА
ЧЕРЕН и БЯЛ цвят.
Супер нов ултра тънък / 7 мм / външен вид на iphone 5 copy!
САМО 108 гр. с батерията !!!
Модел 2011 от ДУБАЙ
Новият Apple iPhone 5 изненада всички по характеристики и цена.
iPhone 5 copy 3,6 инчов сензорен капацитивен екран Quad Band Dual SIM картата Dual Camera WiFi Gravity индуктор Java
мобилен телефон.
Работи и с трите български оператора
3.6 inch touch screen, 260k QVGA; - 3.6 инча /9 см/ супер устойчив екран
26 млн, цвята
Wi-Fi 802.11b/g wireless / безплатен интернет-навсякъде/
FM RADIO/Може да слушате радио и без слушалки/
ТЕЛЕВИЗИЯ
Bluetooth
Две СИМ карти, работещи независимо една от друга
2 камери със светкавица-2.5 mega pixel
Телефонът има две камери - лицева и задна със светкавица, за да правите детайлни и ясни снимки. Може да се използва и
като WEB камера.
Google
Google maps
Skype
JAVA 2.0
Shake Sensor /при разклащане сменяйте: картинки,музика,радио/
И още една може би уникална функция Black List - позволява ви да добавите до 20 номера, на които да забраните да ви
търсят. Когато някой от тези номера ви позвъни просто ще чува сигнал заето.
GPS функция чрез Google Мaps.
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Телефон за поръчки: 0893954008
http://obiavidnes.com/obiava/24329/nay__noviyat_model_iphone_5

Детективска Агенция АЯКС-За нас няма нищо невъзможно!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24328/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24327/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

Bъзстановяване и събиране на лизинг
Bъзстановяване и събиране на лизинг
1.Ще поемем всички ваши некоректни лизинг- договори!
2.Възстановяване и прибиране на лизинговото ви имущество!
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3. Автомобили, леки и товарни влекачи и ремаркета, както е всяка друга земеделска или строителна техника, която вие
сте предоставили на ваши клиенти!
4. Също така поемаме и събирането на забавени суми по вашите лизинг договори, забавени или отказани плащания към
вас!
5.Укриване на автомобил извън страната.продаване и препродаване с цел да не бъде върнат на вас!
6.Умишлено забавяне на вноските към вас!
7.Застрахователни измами с цел облагодетелстване за ваша сметка!
8.Събиране на ОСТАТЪЧНИЯ ДЪЛГ!
9.Изкупуване на на остатъчен дълг!
10.Подсигуряване на паркинг стопанисване на движимо имущество!
11.Встъпване на лизинг дълг!
0887648831
skype:security96.com
www.fendy.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24326/byzstanovyavane_i_sybirane_na_lizing
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