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Захранване 400W
Захранване 400W, CoolerMaster Elite Power, PassivePFC
http://obiavidnes.com/obiava/24782/zahranvane_400w

Захранване 600W
Захранване 600W, CoolerMaster Silent Pro Gold, ActivePFC, модулно, SLI / CrossFire Certified
http://obiavidnes.com/obiava/24781/zahranvane_600w

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/24780/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито -Частен Детектив
Безплатни консултации-Дискретно !!!
разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота и др.
откриване на скрити микрофони в жилища ,
офиси и автомобили.
скрито наблюдение-GPS предаватели
Открива биологични родственици . . .
Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24779/detektivska_agenciya_inkognito__chastni_detektivi

Захранване 1000W
Захранване 1000W, CoolerMaster Silent Pro M1000, ActivePFC, модулно, SLI-Ready Certified
http://obiavidnes.com/obiava/24778/zahranvane_1000w
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ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/24777/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

Блог, с много публикации за салсата.
Блог, с много история за салсата. Така вие, ще се научите как да разигравате салса като истински специалисти. Тук вие
ще преоткриете хармонията, в този страстен танц. Чрез този танц вие ще можете не само изпълнявате този
страстен танц, но и ще развиете контрол между ума и тялото.
http://obiavidnes.com/obiava/24776/blog_s_mnogo_publikacii_za_salsata

Захранване 800W
Захранване 800W, CoolerMaster Silent Pro Gold, ActivePFC, модулно, SLI / CrossFire Certified
http://obiavidnes.com/obiava/24775/zahranvane_800w

Електронна цигара JOYE EGO TANK – гарантирано високо качество!
Електронна цигара JOYE EGO TANK – гарантирано високо качество!
ПАКЕТ ЗА ДВАМА – 109.00 лв. с ДДС.
“JOYE EGO TANK” -второ поколение на вече доказалите се в цял свят електронни цигари EGO!
EGO-T е най-новата електронна цигара от модела EGO , която използва новата революционна система за директно
пълнене на пълнителите, - "tank system".
Пълнителите вече не съдържат вата и са прозрачни, което прави възможно следенето на количеството останала
никотиновата течност в резервоарчето.
Зареждането става по-лесно от преди. Маха се капачето на пълнителя след което резервоарчето се напълва с течност .
Батерията на модела EGO-T е идентична с тази на модела EGO. Но имат фукция изключване/включване на батерията с
цел предодвратяване на случайни включваня когато не се използва.
Съдържание на комплекта:
2 бр. батерии 650 mAh 3.7-4.2V
2 бр. атомизатори - Tank system
5 бр. празни пълнители - Tank system
1 бр. калъфче за носене
1 бр. USB зарядно
1 бр. зарядно ел. мрежа (220V)
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ГАРАНЦИЯ: 6 месеца за батериите и зарядното.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За повече информация и други модели Електронни цигари посетете:
http://www.zdrave.bgmall.info/
За контакти:
0877 777 963
0878 709 663
E-mail:
emilios969@gmail.com
Skype: emilios969
ЕМИЛ НИКОЛОВ
http://obiavidnes.com/obiava/24774/elektronna_cigara_joye_ego_tank__garantirano_visoko_kachestvo

Бригада - Груб строеж + КОФРАЖ
Бригада - Груб строеж + КОФРАЖ
Ние работим качествено и коректно на достъпни и разумни цени, стараем се към развитие и разширяваме екипа и
възможностите си, за да гарантираме предстоящите ни успехи за нашите партньори и бъдещи клиенти.
Разполагаме със собствен кофраж, квалифициран технически персонал, транспорт и нужното професионално
оборудване, необходимо за успешното и качествено изпълнение на проекта.
Предлагаме ви богат избор от строителни услуги , и решения, както съдействие за допълнителни дейности свързани със
строителство!
Нестандартни и стандартни конструктивни решения!
- Проектиране и узаконяване
- Геодезия
- Строителен надзор и инвеститорски контрол
- Технически контрол
- Арматурна заготовка
- Арматурни изделия (пилоти , колони , греди)
- Стоманобетони елементи под напрягане
- Сглобяеми и дървени конструкции
- Метални заготовки и конструкции
- Монолитно строителство
- Изкопни дейности
- Транспортни услуги
- Цялостен груб строеж
- Бетон, Кофраж и армиране
- Зидарии
- Покриви
- Хидро и топло изолации
- ВИК, ОВИ , ЕЛ инсталации
- Газефициране и отопление
- Довършителни работи
- Кърти чисти извозва
- Обща работа
Това са само част от услугите и възможностите , с който разполагаме!
За нас са приоритет качественото изпълнение на проекта и дългогодишното партньорство.
При нас огледа , консултацията и офертата са БЕЗПЛАТНИ!
За Контакти:
Константин Бузов
Телефони за връзка:
0876 - 312 - 446
0877- 70 - 5566
0892 - 085 - 486
e-mail. armasteel@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/24773/brigada__grub_stroej__kofraj

Захранване 1000W
Захранване 1000W, CoolerMaster Silent Pro Gold, ActivePFC, модулно, SLI / CrossFire Certified
http://obiavidnes.com/obiava/24772/zahranvane_1000w

Рисувам професионални маслени картини по поръчка
Рисувам картини по поръчка на всякаква тематика-портрети по снимка,пейзажи и др
Цени по договаряне!
Направете си най-ценния и оригинален подарък!
http://obiavidnes.com/obiava/24771/risuvam_profesionalni_masleni_kartini_po_porychka

Захранване 1200W
Захранване 1200W, CoolerMaster Silent Pro Gold, ActivePFC, модулно, SLI / CrossFire Certified
http://obiavidnes.com/obiava/24770/zahranvane_1200w

комплект колие и обеци SWAROVSKI
Комплект колие и обеци с кристали сваровски и покритие от жълто злато. Едно невероятно бижу за всяка жена.
http://obiavidnes.com/obiava/24769/komplekt_kolie_i_obeci_swarovski

Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на мебели без почивен ден. Превози от врата до врата.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Групажни и инди
Превози на мебели, багаж, покъщнина без почивен ден. 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/24768/prevoz_na_pokyshtnina_bagaj_transport_na_mebeli_bez_pochiven_den_prevozi_ot_vrat

Захранване 550W
Захранване 550W, Chieftec NITRO II 85+, ActivePFC, модулно, 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/24767/zahranvane_550w

Захранване 650W
Захранване 650W, Chieftec Super Series, ActivePFC, модулно, 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/24766/zahranvane_650w

Атрактивна боксониера в център Русе
Боксониера,намираща се в нова кооперация.Трети етаж,тухла,среден,балкон,маза,съвременно обзаведен.Център до
водопада.
Цена: 20500Е.Възможен коментар!
Е-miel: mitko_fendera@abv.bg
Тел: 0899324501
http://obiavidnes.com/obiava/24765/atraktivna_boksoniera_v_centyr_ruse

ТОПЛО, ИКОНОМИЧНО, ЧИСТО И ЕФЕКТНО ОТОПЛЕНИЕ
Искате ли във Вашият дом да бъде постоянно комфортно топло с по малко средства от всички други видове отопления?
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Това може да го постигнете с пелетните камини за въздушно или водно отопление.При това домът Ви ще бъде чист и
без периодичното зареждане с дърва.
Предлагаме Ви нашите камини и котли ”СИЗОМАТИК” с нисковолтово 12V и с часов разход от 8 до 12W, със следните
експлоатационни възможности:
-зареждане с гориво веднъж на 24 до 30 часа.
-почистване на горивната камера с помощта на прахосмукачката веднъж седмично
-при включването на камината към UPS или 12-волтов акумулатор свързан смалък слънчев панел,отоплениeто ви
става независимо от капризите на електрозахранването
-автоматично запалване
-таймер за автоматично запалване и загасяне
-външна облицовка в цвят по желание на клиента.
-изпълнение на поръчките в десетдневен срок
-в пъти по ниски цени от вносните аналози.
Във всичко това лично може да се убедите в заводите на „ЗОТИ”ООД в гр.Стрелча и „СИКО”ООД в гр.Варна,като ще
ви бъдат демонстрирани тези възможности всеки ден от понеделник до събота вкл. от 08 до18 часа.За повече
информация на телефони: 0899941319 за гр.Стрелча и 0899949080 за гр.Варна, както и на zoti_ood@abv.bg или
sdsiko@abv.bg На заинтересованите ще изпратим електронен каталог,съдържащ снимков материал, цени и технически
данни
http://obiavidnes.com/obiava/24764/toplo_ikonomichno_chisto_i_efektno_otoplenie

Захранване 650W
Захранване 650W, Chieftec A135 Series, ActivePFC, модулно, 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/24763/zahranvane_650w

Захранване 750W
Захранване 750W, Chieftec Super Series, ActivePFC, модулно, 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/24762/zahranvane_750w

Захранване 750W
Захранване 750W, Chieftec A135 Series, ActivePFC, модулно, 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/24761/zahranvane_750w

Захранване 850W
Захранване 850W, Chieftec A135 Series, ActivePFC, модулно, 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/24760/zahranvane_850w

Захранване 1000W
Захранване 1000W, Chieftec A135 Series, ActivePFC, модулно, 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/24759/zahranvane_1000w

Строителни ремонти
Ремонт на електоинсталации, Монтаж на домофонни уредби. ВиК. Шпакловка. Боядисване. Гипсокартон. Тапети.
Фаянс, теракота, гранитогрес. Ламинат. За информация : www.bulset.hit.bg , e-mail : bulset@mail.bg , GSM: 0884 935 819,
гр. София.
http://obiavidnes.com/obiava/24758/stroitelni_remonti

Захранване 1200W
Захранване 1200W, Chieftec NITRO II 85+, ActivePFC, модулно, 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/24757/zahranvane_1200w
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Захранване 850W
Захранване 850W, Seasonic M12II, ActivePFC, модулно, SLi Ready
http://obiavidnes.com/obiava/24756/zahranvane_850w

Захранване 850W
Захранване 850W, Seasonic X-Series, ActivePFC, модулно, SLi Ready
http://obiavidnes.com/obiava/24755/zahranvane_850w

Захранване 1050W
Захранване 1050W, Seasonic X-Series, ActivePFC, модулно, SLi Ready
http://obiavidnes.com/obiava/24754/zahranvane_1050w

Захранване 1200W
Захранване 1200W, Seasonic X-Series, ActivePFC, модулно, SLi Ready
http://obiavidnes.com/obiava/24753/zahranvane_1200w

WD TV™ Live WiFi
WD TV™ Live WiFi, RJ45, съвместим с USB памет/USB външен диск, HDMI, SPDIF digital output, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/24752/wd_tv_live_wifi

Водно охлаждане за процесор
Водно охлаждане за процесор, Corsair Hydro Series™ H60, съвместимо с LGA 775/1155/1156/1136/2011 & AMD AM2/AM3
http://obiavidnes.com/obiava/24751/vodno_ohlajdane_za_procesor

Водно охлаждане за процесор
Водно охлаждане за процесор, Corsair Hydro Series™ H100, съвместимо с LGA 775/1155/1156/1136/2011 & AMD AM2/AM3
http://obiavidnes.com/obiava/24750/vodno_ohlajdane_za_procesor

ЯНУАРСКИ ПРОМОЦИИ - хотел АКВАЯ В. Търново
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!
Забележка: Офертите НЕ МОГАТ да се ползват ЕДНОВРЕМЕННО. Важат при заплащане на СТАНДАРТНА ЦЕНА(цена
рецепция) и влизат в сила от 03.01.2012 г.
http://obiavidnes.com/obiava/24749/yanuarski_promocii__hotel_akvaya_v_tyrnovo

Агенция за недвижими имоти Варна
Агенция Компас предлага специализирано посредничество при покупко - продажба на поземлени и бизнес имоти. Предлага
обяви за недвижими имоти, продажба на парцели, апартаменти, складове и др. Ваканционни имоти, бизнес и поземлени
имоти. Извършване на консултации относно закупуването на земя, строителен надзор, кредитиране и др. Compass67.com
http://obiavidnes.com/obiava/24748/agenciya_za_nedvijimi_imoti_varna

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери

Страница 6/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.01.2012

фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/24747/detektivska_agenciya_foks_s_reputaciya_za_naydobro_dokazatelstvo

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ "ФОКС"-ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
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/24746/detektivska__agenciya_foksvisokokachestveni__detektivski_uslugi
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Бургас - Детективска Агенция Инкогнито
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/24745/burgas___detektivska_agenciya_inkognito

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
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http://obiavidnes.com/obiava/24744/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/24743/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

Продавам китара "Кремона" (ново поколение)
Става
въпрос
за
една
бройка
от
този
модел
http://www.kremona.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Asofia-s65cw-cutaway&catid=27%3Athe-perfor
mer-series&Itemid=57&lang=en
Екшъна е намален, има монтирано краче за колан и има една драскотина на кутията.
http://obiavidnes.com/obiava/24742/prodavam_kitara_kremona_novo_pokolenie

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
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Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24741/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на 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/24740/detektivska_agenciya_ayaks_e_vashiyat_uspeshen_izbor_na_chasten_detektiv

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/24739/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

10" (25.4 cm) DELL Latitude ST
10" (25.4 cm) DELL Latitude ST, Intel® Atom™ Z670 1.5GHz, multi-touch LED сензорен екран, 2GB RAM, 32GB SSD & SDHC
слот, HDMI, WiFi, bluetooth, 5Mpix & 1.3Mpix camera, Windows7 Professional 32bit, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24738/10_254_cm_dell_latitude_st
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10" (25.4 cm) DELL Latitude ST
10" (25.4 cm) DELL Latitude ST, Intel® Atom™ Z670 1.5GHz, multi-touch LED сензорен екран, 2GB RAM, 64GB SSD & SDHC
слот, HDMI, WiFi, bluetooth, 5Mpix & 1.3Mpix camera, Windows7 Professional 32bit, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24737/10_254_cm_dell_latitude_st

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/24736/semeyni_konflikti_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/24735/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie
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Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на 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/24734/detektivska_agenciya_ayaks_e_vashiyat_uspeshen_izbor_na_chasten_detektiv

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/24733/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.
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
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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/24732/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

Сребърни бижута
Автентична колекция от над 3000 бижута с неповторим стил, изработени от утвърдени бижутери. Поръчайте своя
прекрасен накит онлайн с Nakit.bg http://www.nakit.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/24731/srebyrni_bijuta

Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на мебели без почивен ден. Превози от врата до врата.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Групажни и инди
Превози на мебели, багаж, покъщнина без почивен ден. 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/24730/prevoz_na_pokyshtnina_bagaj_transport_na_mebeli_bez_pochiven_den_prevozi_ot_vrat

0886236248 - КУПУВАМ ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
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,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол, 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/24729/0886236248__kupuvam_obrabotvaema_zemedelska_zemya

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ СОБСТВЕНИК - 600 лв.
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,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с.
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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/24728/kupuvam_zemedelska_zemya_ot_sobstvenik__600_lv

ТЪРСЯ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ- ПЛАЩАМ ВЕДНАГА
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,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол, 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/24727/tyrsya_zemedelska_zemya_plashtam_vednaga

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/24726/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu
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prodava se
jilera 125 c regestrirana cviat 4erveno i bialo
http://obiavidnes.com/obiava/24725/prodava_se

prodava se
mercedes c 180 sas gas godina 1996
http://obiavidnes.com/obiava/24724/prodava_se

prodava se
seat toledo 2000 vsi4ki ekstri telefon za kontaktu 0885189814
http://obiavidnes.com/obiava/24723/prodava_se

prodava se
seat toledo 2000 vsi4ki ekstri telefon za kontaktu 0885189814
http://obiavidnes.com/obiava/24722/prodava_se

prodava se
seat toledo benzin godina 2000 vsi4ki ekstri telefon za kontakt 0885189814 vnesen ot ispania
http://obiavidnes.com/obiava/24721/prodava_se

Home2u Bulgaria е компания, развиваща се в областта на недвижимите имоти
Нашата компания е с ясно разбиране за пазара на недвижими имоти. Home2u Bulgaria е основана по време на криза и
доказала се в областта на имотните услуги. Работим с екип от квалифицирани консултанти, готови да откликнат и
разберат вашите нужди и предпочитания, предлагайки Ви идеалното жилище. Разполагаме с многообразие от
апартаменти – двустайни и тристайни, мезонети, гарсионери, имоти и луксозни изпълнения, задоволяващи вкуса и на
най-взискателния клиент. Очакваме Ви!
0878443777 ; 052974466
office@home2u.bg - гр. Варна
0878 / 16 43 43 ;
02 980 27 37
mail@home2u.bg - гр. София
http://www.home2u.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24720/home2u_bulgaria_e_kompaniya_razvivashta_se_v_oblastta_na_nedvijimite_imoti

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:
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-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/24719/detektivska_agenciya_inkognito__chastni_detektivi

СТАРТИРАТ НЕМСКИ II и III !КАЧЕСТВО НА НИСКИ ЦЕНИ!
Лицензиран Езиков Център ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано обучение по Немски език за начинаещи и напреднали
от І – ІІІ ниво в 100 учебни часа.
Високия стандарт в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково обучение.
В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно.
Броя на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с вашите
възможности и потребности.
Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на чужди езици, някой от които специализирали в
чужбина.
След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес - входа на х-л Верея, с-у новите търговски центрове/
тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24718/startirat_nemski_ii_i_iii_kachestvo_na_niski_ceni

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
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/24717/vecheren_kurs_po_angliyski___vtoro_nivo_220_lv

Едномесечен, разговорен курс по английски 200 лв.
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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/24716/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
което Ви гарантираме висока успеваемост в усвояването. Получавате сертификат, след успешно положен финален
изпит.
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/24715/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.
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)
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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/24714/individualno_obuchenie_po_angliyski__lozenec__1_mesec

УЧИ ТУРСКИ ЕЗИК С НАС!НОВИ ГРУПИ!ОТСТЪПКИ!
ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!ОТСТЪПКИ!
Все още не е късно да се запишете!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА

ЗАВЪРШЕН

Лицензираният към НАПОО на МОН център «ИНТЕР АЛИАНС” предлага специализирано обучение по Турски език за
начинаещи и напреднали от І – ІV ниво в 100 yчебни часа.Високият стандарт в обучението ни е осигурен от
квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково обучение.
В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото владеене на
езика. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броя на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на
чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания.
гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите
търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24713/uchi_turski_ezik_s_nasnovi_grupiotstypki

РУСКИ ЕЗИК-НАУЧИ,ЛЕСНО,БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО!!!
Качество на ниски цени!
Интер Алианс Ви предлага знания,отлично преподаване,сертификат
Отстъпки!Искате да научите езика?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни цени?
Тогава заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24712/ruski_eziknauchilesnobyrzo_i_kachestveno

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 .
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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,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24711/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni

ИСКАТЕ ДА СТЕ ПО-ДОБРИ В РАБОТАТА СИ?ЗАПИШЕТЕ КУРС ОФИС СЪТРУДНИК
Все още не е късно да се запишете!
РАБОТА С WORD 2003 И\ИЛИ 2007 за професионално оформяне на документи
писма, оферти, договори, факсове, заповеди, заявления, рекламни материали, организационни схеми, формуляри и шаблони
на фирмени бланки.
РАБОТА С EXCEL 2003 И\ИЛИ 2007 за професионално оформяне на таблици и графики
изчисляване на ДДС, седмични и месечни обороти, търговски отстъпки, ценообразуване
проценти и графичното им представяне
АДМИНИСТРАТИВНИ УМЕНИЯ
Електронно деловодство входяща и изходяща поща, БЪРЗОПИС на компютъра,
Електронен график за срещи, задачи и седмична и месечна на офиса, база данни с електронни контакти – телефони,
имейли имена, фирми.
СЧЕТОВОДНИ УМЕНИЯ
Работа със складова и фактурираща програма на компютъра.
Електронни платежни нареждания за банката, приходни и разходни касови ордери.
Електронна поща OUTLOOK
Свързване на електронна визитка, получаване и изпращане на имейли през специализирана програма, търсене на
информация в интернет.
В цената на курса е включен БЕЗПЛАТЕН УЧЕБНИК с теория и помагала за компютърните програми, както и ДИСК С
ГОТОВИТЕ УПРАЖНЕНИЯ, програмата за електронно деловодство и други помощни програми.
ПОЛАГА СЕ ТЕСТ И СЕ ПОЛУЧАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ.
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес - входа на Верея.
http://obiavidnes.com/obiava/24710/iskate_da_ste_podobri_v_rabotata_sizapishete_kurs_ofis_sytrudnik

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 :

Страница 19/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.01.2012

GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24709/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,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24708/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

НОВО!Компютърна грамотност +сертификат!!!ОТСТЪПКИ!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА

ЗАВЪРШЕН

Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение - Начална компютърна грамотност
за начинаещи и напреднали !
Занятията включват работа с WINDOWS, OFFICE, WORD, EXCEL, INTERNET и др. програми изключително необходими ,
както на работното място, така и за употреба вкъщи.
Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни!
Предлагаме обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за
да преговарят уроците или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат
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необходимите думи, за да разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са
изградени изключително върху примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видеоуроци и фирмено
обучение. Правим също и консултански услуги, както и разработка на софтуерни задачи. След всяко завършено ниво на
обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
Накарайте, колегите и шефовете, да се възхищават от вашите умения!
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на х-л Верея, с-у новите търговски центрове/
тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24707/novokompyutyrna_gramotnost_sertifikatotstypki

Биотор от червен калифорнийски червей
Биоагро е специализирана в производството и продажбата на биотор от червен калифорнийски червей. Нашата биотор
е подходяща за зеленчукопроизводство, овощни насаждения, рекултивация на почвата, лозови и цветни насаждения.
Продукцията ни е отличена със сертификати за качество. Моля, посетете сайта на фирмата за повече информация и
поръчки.
http://obiavidnes.com/obiava/24706/biotor_ot_cherven_kaliforniyski_chervey

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/24705/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

купувам гилотина десет-дванадесет милиметра
купувам гилотина десет-дванадесет милиметра
http://obiavidnes.com/obiava/24704/kupuvam_gilotina_desetdvanadeset_milimetra

маникюр,педикюр,козметика,фризьорство
поддръжка на гел/стар нейлз/-20лв
парафинова терапия за лице+хиалуронова ампула-16лв.
медицински педикюр-28лв./кокоши тръни и мазоли/.
http://obiavidnes.com/obiava/24703/manikyurpedikyurkozmetikafrizyorstvo
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маникюр,педикюр,козметика,фризьорство
поддръжка на гел/стар нейлз/-20лв
парафинова терапия за лице+хиалуронова ампула-16лв.
медицински педикюр-28лв./кокоши тръни и мазоли/.
http://obiavidnes.com/obiava/24702/manikyurpedikyurkozmetikafrizyorstvo

Направете своя старт в ИНТЕР АЛИАНС!!!НОВИ ГРУПИ!
Отстъпки!Искате да научите езика?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни цени?
Тогава заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете!
Стартират курсове по норвежки, английски,немски,руски,турски,френски,италиански,испански,специализирани курсове
по компютърна грамотност и др.!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24701/napravete_svoya_start_v_inter_aliansnovi_grupi

Научете ИСПАНСКИ с Интер Алианс!НОВИ ГРУПИ!Отстъпки!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА

ЗАВЪРШЕН

ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение за Испански език са за начинаещи и напреднали от І – ІV ниво в 100 учебни часа., разработени по критериите и
стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24700/nauchete_ispanski_s_inter_aliansnovi_grupiotstypki

Искате да научите Немски език лесно и качествено?
НОВИ ГРУПИ!Вечерен или съботно-неделен курс!Вие избирате!Отстъпки!Искате да научите езика?Желаете
преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни цени?
Тогава заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете!
Лицензиран Езиков Център ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано обучение по НЕМСКИ език за начинаещи и
напреднали от І – ІV ниво в 100 учебни часа.Високият стандарт в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни
преподаватели и съвременна учебна база.
Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково обучение.
В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото владеене на
езика. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броя на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на

Страница 22/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.01.2012

чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24699/iskate_da_nauchite_nemski_ezik_lesno_i_kachestveno

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24698/detektivska_agenciya_inkognitochastni_detektivi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24697/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

Нарязан тютюн за цигари
Качествен нарязан тютюн за пълнене на цигари. Тютюнът е идеално чист и обработен през пара -лек приятен аромат и
отличен цвят, от Гоцеделчевския район е. Доставка по куриер. При поръчки над 5кг цената за килограм е 18 лв. Тютюнът
е собствена реколта
http://obiavidnes.com/obiava/24696/naryazan_tyutyun_za_cigari

Компетентни служители на ”БулРос Инвест” ще Ви насочат към покупката на недвижими
имоти с ниски инвестиционни рискове
Осъществяваме сделки на територията на цялата страна – продажби, наемни отношения и замени, освен това и
управление на недвижима собственост. ”БулРос Инвест” е инвестиционна-строителна компания с опит в областта на
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недвижимите имоти. Предлагаме имоти по черноморието, зимните курорти, градската и вилна инфраструктура, офис и
бизнес проекти. Заповядайте при нас, очаква Ви екип от квалифициран и млад персонал , който ще Ви предостави подбор
на имоти и изгодни решения, спрямо Вашите изисквания!
Поморие 8200
Ул. Нео Анхиало 9
Тел:+359 596 28 0 13
GSM: +359 878/ 11 00 27
e-mail: office@bulrosinvest.com
skype: bulrosinvest
http://www.bulrosinvest.com
http://obiavidnes.com/obiava/24695/kompetentni_slujiteli_na_bulros_invest_shte_vi_nasochat_kym_pokupkata_na_nedvijim

Продавам качествен нарязан тютюн
Продавам качествен нарязан тютюн
Тютюнът е собствено производство, преминал е специална обработка, обезпрашен и нарязан на фини, НЯМА клечки,прах
или лоша миризма, готов е за пълнене на цигари!Има и по-силен и по-слаб.При по - големи количества – по-голяма
отстъпка! Доставката е с куриер за цялата страна с възможност да видите и пробвате тютюна преди да го вземете и
ако не ви хареса го връщате! Цената е за килограм. тел: 0895711125 skype: Sanchiis
http://obiavidnes.com/obiava/24694/prodavam_kachestven_naryazan_tyutyun

42 лв. на лист водоустойчив шперплат
http://www.shperplat.com
Фирма Планет Строй предлага на пазара шперплат Водоустойчив с размери 20х1220х2440 мм – цена 42 лв. на лист с
вкл.ДДС
и
ОСБ 3 внос от САЩ със следните размери: 9.5х1220х2440 мм; 11.1х1220х2440 мм; 15.24х1220х2440 мм;18.3х1220х2440
мм.
Складове в София и Варна.
тел: 0888416733
http://водоустойчив.com/
http://vodoustoichivshperplat.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24693/42_lv_na_list_vodoustoychiv_shperplat

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Извършва цялостни разследвания
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
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E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/24692/chasten_detektivdetektivska_agenciya_foksizvyrshva_cyalostni_razsledvaniya

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/24691/chasten_detektivdetektivska_agenciya_foks

PC E1201 двуядрен Intel® Celeron® G530 2.4GHz
PC E1201 двуядрен Intel® Celeron® G530 2.4GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, клавиатура & мишка, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24690/pc_e1201_dvuyadren_intel_celeron_g530_24ghz

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

PC E1203 двуядрен AMD Athlon II™ X2 215 2.7GHz
PC E1203 двуядрен AMD Athlon II™ X2 215 2.7GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, клавиатура & мишка, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24689/pc_e1203_dvuyadren_amd_athlon_ii_x2_215_27ghz

PC E1205 двуядрен Intel® Pentium® G620 2.6GHz
PC E1205 двуядрен Intel® Pentium® G620 2.6GHz, 6GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, безжични клавиатура & мишка
Microsoft Wireless Desktop 800, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/24688/pc_e1205_dvuyadren_intel_pentium_g620_26ghz

PC E1208 +подарък игра
PC E1208 +подарък игра, четири-ядрен AMD A8 3870 3.0GHz, 8GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, AMD HD6670 1GB
DDR3 (HDMI), клавиатура & мишка Logitech, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24687/pc_e1208_podaryk_igra

PC E1207 +подарък игра
PC E1207 +подарък игра, четири-ядрен Phenom II X4 2.6GHz, 8GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, AMD HD6670 1GB
DDR3 (HDMI), комплект безжични клавиатура & мишка Logitech MK250, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24686/pc_e1207_podaryk_igra

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/24685/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.
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
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office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24684/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

Поставка за лаптоп
Поставка за лаптоп, Spire Cassi
http://obiavidnes.com/obiava/24683/postavka_za_laptop

Razer Mamba™ 2011
Razer Mamba™ 2011, лазерна, 5600dpi, безжична, Li-Ion батерия & зарядно, USB
http://obiavidnes.com/obiava/24682/razer_mamba_2011

MS Small Business Server Standard 2011 64bit English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt
MS Small Business Server Standard 2011 64bit English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt
http://obiavidnes.com/obiava/24681/ms_small_business_server_standard_2011_64bit_english_1pk_dsp_oei_dvd_14cpu_5_cl

Атрактивна боксониера в център Русе
Боксониера,намираща се в нова кооперация.Трети етаж,тухла,среден,балкон,маза,съвременно обзаведен.Център до
водопада.
Цена: 20500Е.Възможен коментар!
Е-miel: mitko_fendera@abv.bg
Тел: 0899324501
http://obiavidnes.com/obiava/24680/atraktivna_boksoniera_v_centyr_ruse

MS Small Business Server Premium AddOn 2011 64bit English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt
MS Small Business Server Premium AddOn 2011 64bit English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt
http://obiavidnes.com/obiava/24679/ms_small_business_server_premium_addon_2011_64bit_english_1pk_dsp_oei_dvd_14cpu

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
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http://obiavidnes.com/obiava/24678/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

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/24677/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

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/24676/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni
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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/24675/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,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24674/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

НОВО!Руски език-включете се в предстоящата група.ОТСТЪПКИ!
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Отстъпки!Искате да научите Руски език?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни цени?
Тогава заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24673/novoruski_ezikvklyuchete_se_v_predstoyashtata_grupaotstypki

Тютюн за цигари American Blend не миришещ!
Продавам три вида обработен,не миришещ и нарязан тютюн,както и смески от тях по American Blend рецепти.Цената
на ориенталския тютюн е 20лв за кг(перфектни вкусови качества,но притежава специфична миризма),на Вирджиния
30лв за кг(леко дразнещ за гърлото при често пушене,но без миризма),третият вид (Бърлей) не може да се пуши
самостоятелно-използва се само при смеските,смеските са 30лв/кг-по-тежката и 30лв/кг за по-леката.Те се
характеризират с приятен вкус и без неприятна миризма.Не забравяйте,че за достигане на добрия вкус е много важно
тютюна да е плътно натъпкан или завит(чрез съответните машинки и способи)!МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ
ДИСТРИБУТОР НА ТЮТЮНИТЕ! ЗА КОЛИЧЕСТВА НАД КГ И РЕДОВНИ КЛИЕНТИ 5ЛВ ОТСТЪПКА!!!
http://obiavidnes.com/obiava/24672/tyutyun_za_cigari_american_blend_ne_mirishesht

ЗАМАЗКА,МАЗИЛКА,ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАН
Е-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР
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.
- 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/24671/zamazkamazilkafayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvanemaystoridogo

15.6" (39.62 cm) Toshiba L750D-15E
15.6" (39.62 cm) Toshiba L750D-15E, четириядрен AMD A6-3400M 1.4GHz, HD LED Display & AMD HD6540G2 1GB DDR3
(HDMI), 6GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24670/156_3962_cm_toshiba_l750d15e
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ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН „Dr.NATURE”- Япония ** 78 лв.
ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН „Dr.NATURE”- Япония
** КОЛАНЪТ ПОМАГА ПРИ БОЛКИ В ГЪРБА И КРЪСТА; ДИСКОВА ХЕРНИЯ;
ОСТЕОХОНДРОЗА; ИШИАС И НЕВРАЛГИИ; ОСТЕОПОРОЗА; РАЗШИРЕНИ ВЕНИ;
ПРОСТАТИТ; БЪБРЕЧНИ ПРОБЛЕМИ; НЕРВНО НАПРЕЖЕНИЕ, СТРЕС, УМОРА и др.
Коланът е създаден по японска технология с използване на турмалинови кристали, постоянни магнити, бамбукови
въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан, изградена от високо
технологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста и гръбначния стълб и стабилизира биодинамиката
на тялото.
Турмалиновият колан подобряване състоянието при остеохондроза на гръдните и лумбални прешлени на гръбначния
стълб, херния на междупрешленните дискове, болки в областта на таза, мускулите на глезените и бедрата, ишиас,
невралгии, спазми на бедрения мускул, разширени вени, отоци и болки в краката.
Ефективно се прилага за подобряване циркулацията на кръвта в долните крайници, за ускоряване зарастването на
кости при счупвания, за предпазване от простатит, детоксикация на черния дроб, бъбреците, жлъчката и червата.
Използването на колана нормализира функциите на остеобластите (клетки, образуващи костната тъкан),
възстановява ставите, междупрешленните дискове и костната тъкан. Засилва устойчивостта на костите, стимулира
производството на синовиална течност и осигурява надеждно смазване на ставните повърхности.
Носенето на колана намалява износването на дисковете при остеохондроза, подобрява състоянието и функциите на
гръбначния стълб, ускорява образуването на костен мазол след счупвания. Повишава еластичността на костно-ставните
връзки, премахва мускулното напрежение, стрес, повишава устойчивостта и издръжливостта на организма. Подобрява
съня и оказва общо укрепващо въздействие на организма.
ОСНОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА СЪСТАВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КОЛАНА
ТУРМАЛИН
Турмалинът е уникален природен минерал (скъпоценен камък), със сложен и променлив състав, от който зависи и цвета
на конкретния кристал.
В организма на всеки човек, при правилно съотношение на положителните и отрицателните заряди, протича слаб ток
от порядъка на 0.06 mA. Турмалиновите кристали от своя страна произвеждат ток със същата сила. Това дава
възможност да се възстанови енергийното равновесие в организма и да се стимулира кръвообращението.
Турмалинът излъчва едновременно инфрачервена топлина, отрицателни йони, генерира вихрово магнитно поле,
активира клетките и балансира биотока в организма.
Наред с основните си биохимични и биофизични качества, турмалинът има мощен ефект за защита на организма от
вредни електромагнитни излъчвания от околната среда. Взаимодействието му с кръвта и енергийните потоци в
организма, спомага за отпускане на гладките мускули на вътрешните органи, протича дълбочинно активиране на
енергийните меридиани, подобрява се еластичността на съдовете, циркулацията на кръвта и лимфата. Повишава се
съдържанието на кислород в кръвта, активира се клетъчната енергия, ефективно се релаксира нервната система и се
усилват имунните функции на клетката.
Турмалинът носи постоянен електричен заряд и затова го наричат кристален магнит. При нагряване, той създава
слабо магнитното поле и излъчва отрицателни йони, които:
- усилват клетъчния метаболизъм и обмяната на веществата;
- подобряват притока на кръв;
- възстановяват лимфната система;
- възстановяват ендокринната и хормоналната системи;
- подобряват храненето на органите и тъканите;
- подобряват съня;
- възстановяват нервната система след стрес;
- повишават сексуалната функция
Поради силните си пиро- и пиезо-електрични свойства турмалинът неутрализира негативните енергии и усилва
психическата енергия и устойчивост на човека.
Мощен биологичен ефект имат и отделяните от турмалина инфрачервени вълни. Когато вълните проникнат в
кожата, те влизат в контакт с водните молекули. В резултат на възникващия резонанс се засилват молекулните
вибрации, което предизвиква топлинен ефект и микро повишаване температурата на тъканите. Това спомага за
подобряване еластичността на кръвоносните съдове. Благодарение на по-високата микро- и макроциркулация на кръвта
се осигурява по-добра работа на тъканите и органите в тялото. В резултат натрупаните токсини се извеждат по-лесно
от организма и се възстановява по-високото ниво на работоспособност на клетките.
ПОСТОЯННИ МАГНИТИ
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Благотворният ефект на постоянното магнитно поле е известен от хилядолетия и има широкоспектърно проявление:
• трайно подобряване на кръвообращението;
• подобряване преноса на кислород до всички клетки, тъкани и органи;
• препятстване образуването и ефективно разбиване на групировки от еритроцити и тромбоцити;
ГЕРМАНИЙ
Това е един от малкото химически елементи, знаменит със своите терапевтични свойства.
• има мощно антиоксидантно действие;
• стимулира насищането на тъканите с кислород (което способства за подобряване на мозъчната дейност);
• подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
• ускорява зарастването на рани;
• подобрява функционалното състояние на централната нервна система;
• повишава работоспособността и ускорява възстановяването след тежки физически натоварвания;
• укрепва имунната система на организма.
БАМБУКОВИ ВЪГЛИЩА НА ПРАХ
Бамбуковият въглен има пореста структура. Той излъчва инфрачервена топлина, която прониква в кръвоносните
съдове, стимулира акупунктурните точки и цялостно подпомага тялото.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Препоръчителното време на първите сеанси е 5-10 мин. 2 пъти дневно. След 7 дни времето за един сеанс може да
достигне 10-15 мин. 2 пъти дневно и да се поддържа такъв режим 3-4 месеца. След едномесечно прекъсване, курсът
може да се повтори, като се съблюдава същия режим.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при:
- наличие на висока температура;
- открити рани на кожата;
- травма на меките тъкани в областта на използване на колана;
- бременни жени и малки деца
Бъдете внимателни ако имате кожни алергии. Не носете колана, ако имате склонност към силно кръвотечение след
прекаран хеморагичен инсулт, при хиперфункция на щитовидната жлеза, или при индивидуална непоносимост.
Възможно е, ако сте в обострено състояние (активен болков период) на дископатия, или дискова херния, временно
загряващият ефект да е противопоказен и трябва коланът да се използва едва след като кризата е преминала.
ГРИЖИ ЗА КОЛАНА
Изплаквайте колана на ръка с хладка вода, без перилни и миещи препарати.
Не го дръжте дълго време във вода, за да не нарушите неговите свойства.
Не го извивайте на ръка!
Да не се суши със сешоар!
Да се подсуши с кърпа и да се остави на хладно и проветриво място до окончателно изсъхване!
Гаранция 1 г. Произход: Япония
ЦЕНА: 78 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион № 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или изпращане по куриер на фирма Еконт с наложен платеж; такса до поискване 6,90 лв. и до адрес 8,20 лв. и получаване
на следващия ден.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазините, посочени
по-долу куриерската такса се намалява с -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 2635; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/24669/turmalinov_lecheben_kolan_drnature_yaponiya__78_lv

Научи Норвежки език сега!!!НОВИ ГРУПИ!ОТСТЪПКИ!
ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!ОТСТЪПКИ!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА

ЗАВЪРШЕН

ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24668/nauchi_norvejki_ezik_seganovi_grupiotstypki

7" (17.78 cm) ACER ICONIA TAB A100 таблет
7" (17.78 cm) ACER ICONIA TAB A100 таблет, цвят "пепел от рози", Multi-Touch Display, DualCore NVIDIA Tegra 1GHz,
1GB RAM, 8GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, GPS, 2 x camera, Android 3.2, 410g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24667/7_1778_cm_acer_iconia_tab_a100_tablet

НОВО!Английски1 и Английски 2-Стартиращи курсове!
Отстъпки!Искате да научите Английски език?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни
цени?
Тогава заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24666/novoangliyski1_i_angliyski_2startirashti_kursove

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
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http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24665/detektivska_agenciya_ayaks0888135197

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/24664/detektivska_agenciya_ayakspravo_na_izbor

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на 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/24663/detektivska_agenciya_ayaks_e_vashiyat_uspeshen_izbor_na_chasten_detektiv

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
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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/24662/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

AMD HD7970
AMD HD7970, 3GB, Sapphire, PCI-E, DDR5, 384bit, HDMI, DVI, 2 x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/24661/amd_hd7970

Детективски услуги за частни и юридически лица
Частно детективско бюро Стелт Детективс предлага детективски услуги за цялата страна.
Гарантираме пълна дискретност и професионален подход към всеки един случай. Предлаганите от нас услуги са както за
частни лица така и за бизнес сферата.
Част от предлаганите услуги:
- Наблюдение, разкриване и документиране на факти, при съмнение за изневяра.
- Наблюдение и разкриване на факти във връзка с подозрително поведение на деца или други членове на семейството,
както и на страничен човек (приятел или съсед).
- Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или изграждане на друга връзка.
- Фирмено разузнаване, събиране на информация относно платежоспособността, търговската репутация и
благонадеждността на фирми и физически лица.
- Откриване на произхода на липси от фирмените наличности и издирване на изчезнали или укриващи се лица.
- Проучване на кандидати за работа или бизнес партньори.
За безплатна консултация и повече информация за предлаганите от нас услуги, посетете нашият сайт:
http://stealthdetectives.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24660/detektivski_uslugi_za_chastni_i_yuridicheski_lica

18.5" (47 cm) AOC e950Swda
18.5" (47 cm) AOC e950Swda, HD LED, 5ms, 20 000 000:1 250cd/m2, DVI (HDCP), черен, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/24659/185_47_cm_aoc_e950swda

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв.. Цена на ден за единична стая 40 лв., за двойна стая
50 лв. , почивките са само30.. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи,
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почистване.Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24658/evtini_hotelski_stai_pod_naem_moje_i_mesechen_naem

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв.. Цена на ден за единична стая 40 лв., за двойна стая
50 лв. , почивките са само30.. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи,
почистване.Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24657/zapomnete_ako_nyama_kyde_da__ya_zavedete

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв.. Цена на ден за единична стая 40 лв., за двойна стая
50 лв. , почивките са само30.. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи,
почистване.Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24656/evtini_hotelski_stai_pod_naem_moje_i_mesechen_naem

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв.. Цена на ден за единична стая 40 лв., за двойна стая
50 лв. , почивките са само30.. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи,
почистване.Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24655/noshtuvki_izgodno_v_luksozen_hotel

19" (48.26 cm) AOC 919Vwa+
19" (48.26 cm) AOC 919Vwa+, 5ms, 60 000:1 300cd/m2, DVI (HDCP), TCO'03, колонки, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/24654/19_4826_cm_aoc_919vwa

Топ Оферта №1
Изкупуваме фирми и търговски дружества натрупали големи задължения към БАНКИ, НАЕ,НОИ,ЛИЗИНГОВИ
КОМПАНИИ и контрагенти ( доставчици на стоки,материали или услуги). Освобождаваме от длъжност и отговорност
предишниИзкупуваме фирми и търговски дружества натрупали големи задължения към БАНКИ,НАП,НОИ,ЛИЗИНГОВИ
КОМПАНИИ и контрагенти ( доставчици на стоки,материали или услуги). Освобождаваме от длъжност и отговорност
предишният собственик в рамките на един работен ден. При наличие на активи във фирмата собственикът ги прехвърля
на негово доверено физическо или юридическо лице преди процедурата при нас,или продава с
активи/по-договаряне/Съдействаме на фирми и дружества със задължения от всички региони на РБ и всички сектори.
ЦЕНАТА,КОЯТО ФИРМАТА-ДЛЪЖНИК ЗАПЛАЩА НА НАС ЗА ИЗВЪРШЕНАТА УСЛУГА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ КАЗУСА
НА ДАДЕНАТА ФИРМА.ГАРАНТИРАМЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРАТА ЦЕНА,КОЯТО СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ВИ Е
ИЗГОДНА. Процедурата е разрешена от Търговския закон. Гарантираме напълно освобождаване на клиента от
отговорност след сделката. тел.0889648432 за цялата страна контакт по тел= тъи като рядко си проверявам имеила За
цялата страна.Процедурата е съобразена с промените по ДОПК!Само при нас отпада солидарната отговорност
веднага!!! Процедурата се консултира и подготвя от Корпоративен Адвокат перфекно!След сделката при нас забравяте
че сте имали фирма и проблеми!Цената за услугата е по договаряне!За Цяла България
http://obiavidnes.com/obiava/24653/top_oferta_1

Индивидуални уроци за подготвителните класове
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Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24652/individualni_uroci_za_podgotvitelnite_klasove

Обучение по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по английски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24651/obuchenie_po_angliyski_ezik_za_izpita_sled_8_klas

Обучение по ИСПАНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по испански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24650/obuchenie_po_ispanski_ezik_za_izpita_sled_8_klas

Обучение по френски език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24649/obuchenie_po_frenski_ezik_za_izpita_sled_8_klas

Страница 37/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.01.2012

Обучение по италиански език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24648/obuchenie_po_italianski_ezik_za_izpita_sled_8_klas

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански, френски, испански и английски език
за изпита след осми клас. Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за
посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24647/ezikovo_obuchenie_za_izpita_sled_8_klas

Превоз-пренос на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни цени.Товарни таксита 0898874253 /
0877663995
Превози на мебели, багаж, покъщнина без почивен ден. 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/24646/prevozprenos_na_pokyshtnina_bagaj_mebeli_izgodni_cenitovarni_taksita_08988742

Детективска агенция „ЕнДжей”- фирмени и частни разследвания
Детективска агенция „ЕнДжей” Корпоративни разследвания
През дългодишния си опит, Детективска агенция „ЕнДжей” са помогнали на стотици компании в решаването на
проблеми като следните:
• Измама или симулиране на служители
• Застрахователни искове, основани на фалшиви наранявания
• Неправилно използване ресурсите на компанията
• Кражба на имущество и активи
• Фалшиви и измамни твърдения с цел кражба
Детективска агенция „ЕнДжей” разполага с най-новите технологии за наблюдение.
Специализирания екип за наблюдение и издирване на Детективска агенция “ЕнДжей” са експерти в намирането на
длъжници.Можете да бъдете сигурни, че на Вашия случай ще се реагира бързо и ефективно, при пълна дискретност.
Детективска агенция “ЕнДжей” може да гарантира успешен резултат на всяко разследване.
За повече информация вижте нашия сайт:
http://www.detective-nj.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24645/detektivska_agenciya_endjey_firmeni_i_chastni_razsledvaniya
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22" (55.88 cm) AOC e2250sda
22" (55.88 cm) AOC e2250sda, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1 250cd/m2, DVI (HDCP), черен, колонки, TCO'05, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/24644/22_5588_cm_aoc_e2250sda

23" (58.42 cm) AOC i2353Fh
23" (58.42 cm) AOC i2353Fh, FULL HD LED, IPS panel, 5ms, 50 000 000:1 250cd/m2, 2xHDMI, колонки, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/24643/23_5842_cm_aoc_i2353fh

20" (50.8 cm) Philips 206V3LSB HD+ LED
20" (50.8 cm) Philips 206V3LSB HD+ LED, 5ms 10 000 000:1 250cd/m2 DVI (HDCP), черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/24642/20_508_cm_philips_206v3lsb_hd_led

22" (55.88 cm) Philips 227E3QPHSU
22" (55.88 cm) Philips 227E3QPHSU, FULL HD LED, IPS panel, 14ms 20 000 000:1 250cd/m2 черен, HDMI & DVI, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/24641/22_5588_cm_philips_227e3qphsu

22" (55.88 cm) Philips 225PL2EB LED
22" (55.88 cm) Philips 225PL2EB LED, 5ms 20 000 000:1 250cd/m2 черен, DVI, колонки, USB hub, TCO 5.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/24640/22_5588_cm_philips_225pl2eb_led

23.6" (59.94 cm) Philips 247E3LSU
23.6" (59.94 cm) Philips 247E3LSU, FULL HD LED, 5ms 20 000 000:1 300cd/m2 DVI (HDCP) черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/24639/236_5994_cm_philips_247e3lsu

Таблет WACOM Sign&Save Mobile (STU-300)
Таблет WACOM Sign&Save Mobile (STU-300)
http://obiavidnes.com/obiava/24638/tablet_wacom_signsave_mobile_stu300

Таблет WACOM Sign&Save (STU-500)
Таблет WACOM Sign&Save (STU-500)
http://obiavidnes.com/obiava/24637/tablet_wacom_signsave_stu500

Card Reader MicroSD
Card Reader MicroSD, ултра-компактен, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/24636/card_reader_microsd

Специална оферта за влюбени
ПРЕЗИДЕНТСКИ АПАРТАМЕНТ от 60кв.м. с кръгла спалня, хол и кабинет или
АПАРТАМЕНТ С ПРИКАЗНА БАЛДАХИНОВА СПАЛНЯ С ХОЛ С ГОЛЯМО ЗАТОПЛЕНО ДЖАКУЗИ(напълнено
специално за Вас)
Специална цена от 99лв./вечер ( за 2 и повече нощувки) и 120 лв./ вечер ( за 1 нощувка ).
http://obiavidnes.com/obiava/24635/specialna_oferta_za_vlyubeni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
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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/24634/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/24633/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,
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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/24632/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

тютюн за цигари American Blend не миришещ!
Продавам три вида обработен,не миришещ и нарязан тютюн,както и смески от тях по American Blend рецепти.Цената
на ориенталския тютюн е 20лв за кг(перфектни вкусови качества,но притежава специфична миризма),на Вирджиния
30лв за кг(леко дразнещ за гърлото при често пушене,но без миризма),третият вид (Бърлей) не може да се пуши
самостоятелно-използва се само при смеските,смеските са 30лв/кг-по-тежката и 30лв/кг за по-леката.Те се
характеризират с приятен вкус и без неприятна миризма.Не забравяйте,че за достигане на добрия вкус е много важно
тютюна да е плътно натъпкан или завит(чрез съответните машинки и способи)!МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ
ДИСТРИБУТОР НА ТЮТЮНИТЕ! ЗА КОЛИЧЕСТВА НАД КГ И РЕДОВНИ КЛИЕНТИ 5ЛВ ОТСТЪПКА!!!
http://obiavidnes.com/obiava/24631/tyutyun_za_cigari_american_blend_ne_mirishesht

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
консултации.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/24630/cybirane_na_dylgove_vzemaniya
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Боядисване с латекс - Бояджийски услуги,Зима 2012 цени 2.20 . 2.50
" 0889-426-393 "
ЗИМНИ БОЯДЖИЙСКИ РЕМОНТИ В ГР. СОФИЯ
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/24629/boyadisvane_s_lateks__boyadjiyski_uslugizima_2012_ceni_220__250

Рецепти
Предлагаме вкусни рецепти за готвене http://moite-recepti.com
http://obiavidnes.com/obiava/24628/recepti

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/24627/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на 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/24626/detektivska_agenciya_ayaks_e_vashiyat_uspeshen_izbor_na_chasten_detektiv

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/24625/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

Детектив | Детективи | Разкриване на изневери
Детективско бюро Стелт Детективс предлага детективски услуги за частни и юридически лица на територията на Р.
България. Независимо дали вашият случай е в личен план (разкриване на изневяра, съмнително поведение) или бизнес
сектора (фирмено проучване, фирмени липси) ние подхождаме индивидуално и се стремим напълно да задоволим вашите
очаквания, като съберем възможно най-детайлна информация (видео или снимков материал) и Ви предоставим подробен
доклад. Гарантираме Вашата конфиденциалност.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/24624/detektiv__detektivi__razkrivane_na_izneveri

Ремонти, монтажи, изграждане и обзавеждане на всички видове ел. инсталации на сгради.
Осветителни тела и системи, монтаж на ключове и контакти. Ел. та
Екипът ни предлага ремонт, изграждане, възтановяване и поддръжка на всички видове електроинсталации във вашия дом
или търговски обект.Вашите желания са важни за нас и ние се стремим да предложим едно наистина качествено
обслужване.
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Ако имате проблем с електроинсталацията или искате да направите ефективна оценка на състоянието и, позвънете ни
и вашите сигнали ще бъдат приети веднага, а електротехниците ни бързо ще разрешат проблема, избирайки подходяща
техника и предлагайки компeтентни инжeнерингови решения.
Качествените материали и специализирана техника, които използват нашите електротехници спомагат за високото
качество на услугите, които предлагаме, намалява времето за ремонт и увеличава гаранцията, която получавате.
Предлаганите ел. услуги от нас са:
- окабеляване на новопостроени и съществуващи сгради изграждане на всички видове електроинсталации
- периодични прегледи
- изработка и смяна на електротабла
- проектиране, инсталиране и подръжка на системи за сигурност и противопожарни системи
- основни ел. ремонти
- външно и вътрешно осветление
- подмяна на съществуваща ел. мрежа
- полагане на кабели
- инсталация на всякакъв вид ел. уреди
Преди да започнем ремонтни дейности ние ще ви предложим обстоен преглед на състоянието на ел. мрежата в дома и в
офиса ви и няколко ценови оферти. Няма да предприемем нищо без Ваше одобрение.
Няколко причини да изберете нашите ел. услуги:
- можете да разчитате на незабавна обратна връзка от наша старана
- до час ще изпратим ел. техник
- осигуряваме гаранция за извършения ремонт
- можете да ни откриете непрекъснато, ние сме винаги на разположение
- извършваме аварийни и др. ел. ремонти и съответно тяхната поддръжка както на домакинства, така
административни, обществени, стопански сгради и др.

и на

http://obiavidnes.com/obiava/24623/remonti_montaji_izgrajdane_i_obzavejdane_na_vsichki_vidove_el_instalacii_na_sg

Качествени счетоводни услуги на изгодни цени
Услугите на "Счетоводна кантора Нима" ООД са насочени към фирми от малкия и средния бизнес.
"Счетоводна кантора Нима" ООД извършва:Счетоводство,Годишно счетоводно приключване, Изготвяне на
консолидирани отчети,ТРЗ и личен състав, Данъчна защита, Регистрация по закона за ДДС .
Счетоводната кантора предлага пълно счетоводно обслужване на фирми от всички браншове, като услугите, които
предоставяме са в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти.
http://obiavidnes.com/obiava/24622/kachestveni_schetovodni_uslugi_na_izgodni_ceni

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
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http://obiavidnes.com/obiava/24621/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

Иновативни продукти с уникални качества и опазващи земеделската земя Ви предлага Agrobio
BULGARIA
Agrobio BULGARIA се стреми към въвеждането на иновативни продукти в селското стопанство, за да запазим чисти
земеделските земи. Нашата фирма предлага следните артикули: STOCKOSORB® - оптимизира влагата с цел максимално
развитие на растенията; микробиологичните препарати ВactoFil® A, ВactoFil®В и ВactoFil® С;
ТЕГОПЛАНТ® - препарат за смесване с работните разтвори на хербициди, фунгициди, инсектициди и други; Химически
комплект за почвен анализ и почвен рН метър. Очакваме Ви!
АГРОБИО БЪЛГАРИЯ ООД
1592 гр. София, ж.к. Дружба бл.70 ап.54
телефон :
мобилни:

02/973 07 97
0878 55 02 55
0878 55 02 56

E-mail: office@agrobio.bg
ltoshev@agrobio.bg
stoshev@agrobio.bg
sdimitrov@agrobio.bg
website: www.agrobio.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24620/inovativni_produkti_s_unikalni_kachestva_i_opazvashti_zemedelskata_zemya_vi_predlaga

Oтпушване 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/24619/otpushvane_na_kanali

15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B802G32Mikk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B802G32Mikk, сив, двуядрен Celeron 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW,
802.11n, camera, Linux, 2.4kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24618/156_3962_cm_acer_as5349b802g32mikk

15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B814G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B814G75Mnkk, сив, двуядрен Celeron 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW,
802.11n, camera, Linux, 2.4kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24617/156_3962_cm_acer_as5349b814g75mnkk

15.6" (39.62 cm) ACER AS5749Z-B954G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5749Z-B954G75Mnkk, сив, двуядрен Pentium® B950 2.1GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.4kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24616/156_3962_cm_acer_as5749zb954g75mnkk

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2333G1TMNkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2333G1TMNkk, Intel® Core™ i3 2330M 2.2GHz, HD LED Display & GeForce GT520M 1GB
(HDMI), 3GB, 1000GB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24615/156_3962_cm_acer_as5750g2333g1tmnkk

ИЗХВЪРЛЯНЕ на боклуци.Почиства жилища, мазета, тавани. 02/8628796
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ИЗХВЪРЛЯНЕ на боклуци.Почиства жилища, мазета, тавани.Извозва стари мебели, дограма и др.Достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/24614/izhvyrlyane_na_boklucipochistva_jilishta_mazeta_tavani_028628796

Хамали-Студенти чистят входове, гаражи, покриви, общи части 0886/870408
Хамали-Студенти чистят входове, гаражи, покриви, общи части и коридори, мазета, тавани, жилища.Ниски цени
коректно отношение професионално обслужване
http://obiavidnes.com/obiava/24613/hamalistudenti_chistyat_vhodove_garaji_pokrivi_obshti_chasti__0886870408

Преместване на дома и офиса, пиана, каси, машини, апаратури и техника , професионално!
0898/915390
Хамали-Студенти предлагат на ниски цени преместване на жилища офиси мебели багаж пиана каси техника.Предлагаме
още почистване на тавани мазета
http://obiavidnes.com/obiava/24612/premestvane_na_doma_i_ofisa_piana_kasi_mashini_aparaturi_i_tehnika__profesio

Хамали-Студенти предлагат 02/4413387 0886/301408
Превозване на всякакъв багаж,мебели,пиана,машини,палети,апаратури,жилища,офиси.Достъпни цени,
http://obiavidnes.com/obiava/24611/hamalistudenti_predlagat__024413387__0886301408

21.5" (54.61 cm) LG E2251S-BN
21.5" (54.61 cm) LG E2251S-BN, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1 250cd/m2, черен, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/24610/215_5461_cm_lg_e2251sbn

Зарядно у-во FUJICELL MF-A001 универсално а Li-Ion батерии за фотоапарати
Зарядно у-во FUJICELL MF-A001 универсално а Li-Ion батерии за фотоапарати, за 2 батерии AAA/AA
http://obiavidnes.com/obiava/24609/zaryadno_uvo_fujicell_mfa001_universalno_a_liion_baterii_za_fotoaparati

Logitech Wireless Desktop MK300
Logitech Wireless Desktop MK300, комплект безжични клавиатура & мишка, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/24608/logitech_wireless_desktop_mk300

Apple iMac Keyboard (A1242)
Apple iMac Keyboard (A1242), USB
http://obiavidnes.com/obiava/24607/apple_imac_keyboard_a1242

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/24606/yanuarski_promocii__hotel_akvaya_v_tyrnovo

Таблет WACOM Bamboo3 Pen & Touch (CTH-470K)
Таблет WACOM Bamboo3 Pen & Touch (CTH-470K)
http://obiavidnes.com/obiava/24605/tablet_wacom_bamboo3_pen__touch_cth470k

Купувам Земеделска земя в Горна и Долна Оряховица, Лясковец, Самоводене
Купувам земеделска земя в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
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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/24604/kupuvam_zemedelska_zemya_v_gorna_i_dolna_oryahovica_lyaskovec_samovodene

Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на мебели без почивен ден. Превози от врата до врата.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Групажни и инди
Превози на мебели, багаж, покъщнина без почивен ден. 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/24603/prevoz_na_pokyshtnina_bagaj_transport_na_mebeli_bez_pochiven_den_prevozi_ot_vrat

www.vip-massage.com - Квалифициран масажист -масажни услуги за хотели.-massages Sofia
Ако посещавате София и сте отседнал в хотел, който не предлага масаж, можете да ми позваните
-0876082829.Разполагам с масажна кушетка, релаксираща музика, профеционални масани масла , обогатени с етерични
такива.
Всички видове масажи по желание на клиента- посетете : www.vip-massage.com
http://obiavidnes.com/obiava/24602/wwwvipmassagecom__kvalificiran_masajist_masajni_uslugi_za_hotelimassages_

www.vip-massage.com - Професионални масажи по домовете.-massages Sofia
Масажи по домовете. Студио за масаж в София
Квалифициран масажист.
Масажни услуги за ходтели.
посетете:www.vip-massage.com
http://obiavidnes.com/obiava/24601/wwwvipmassagecom__profesionalni_masaji_po_domovetemassages_sofia

Детектив | Проучване на лица и фирми | Разкриване на изневери
Стелт Детективс – Детективско бюро предлага дискретни и професионални детективски услуги, от всякакво естество,
на територията на цяла България. Основната ни дейност е да Ви предоставим информацията от която се нуждаете.
Разполагаме с голям екип от детективи, както и с модерно оборудване за да можем да задоволяваме успешно нуждите
на нашите клиенти. Предлагаме услуги както за частни, така и за юридически лица. Ако имате проблеми в личния си
живот или във Вашия бизнес, не се колебайте да ни потърсите, защото ние може да се окажем решението му.
Консултацията с нас е безплатна!
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/24600/detektiv__prouchvane_na_lica_i_firmi__razkrivane_na_izneveri
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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/24599/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

Неделен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . 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
португалски език. Продължителност 80 часа, неделя от 10.30 до 14.45 часа. Цена 250 лв. Начало: 15 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/24598/nedelen_kurs_po_portugalski_ezik

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК - четвърто ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2. Работи се по системата Campus. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за
нивото лексика и граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провежда два
пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24597/kurs_po_frenski_ezik___chetvyrto_nivo
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КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК - трето ниво
Учебен център Орбис организира курс по френски език, ниво B1. Работи се по системата Campus. В процеса на обучение
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика, граматика и
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда
от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 9 януари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24596/kurs_po_frenski_ezik___treto_nivo

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30часа. Начало: 16 януари
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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/24595/kurs_po_italianski_ezik___vtoro_nivo

СЪБОТЕН 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:
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/24594/syboten_kurs_po_italianski_ezik_za_uchenici

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A1
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.

Страница 49/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.01.2012

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/24593/kurs_po_italianski_ezik__a1

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/24592/ezikovi_kursove

Къщички за птици, гнездилки за вълнисти папагалчета, хранилки за пойни птички
Къщички за птици, гнездилки за вълнисти папагалчета, хранилки за пойни птички, къщичка за птиците във вашия двор.
За контакти:
http://kukuvica.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0888 973 953
http://obiavidnes.com/obiava/24591/kyshtichki_za_ptici_gnezdilki_za_vylnisti_papagalcheta_hranilki_za_poyni_ptichki

Къщички за птици, гнездилки за вълнисти папагалчета, хранилки за пойни птички
Къщички за птици, гнездилки за вълнисти папагалчета, хранилки за пойни птички, къщичка за птиците във вашия двор.
За контакти:
http://kukuvica.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0888 973 953
http://obiavidnes.com/obiava/24590/kyshtichki_za_ptici_gnezdilki_za_vylnisti_papagalcheta_hranilki_za_poyni_ptichki

Балони с хелий. Украса за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден
Украса с балони. Балони с хелий. Украса за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден.
Декорация с балони.
За контакти:
http://balonite.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0886 145 823
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http://obiavidnes.com/obiava/24589/baloni_s_heliy_ukrasa_za_vashata_svatba_godishnina_firmeno_tyrjestvo_parti_ro

Декорации с балони. Балони с хелий
Украса с балони за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден. Декорации с балони. Балони с
хелий. Декорации на сватбени тържества.
За контакти:
http://baloni-decor.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0888 973 953
http://obiavidnes.com/obiava/24588/dekoracii_s_baloni_baloni_s_heliy

Еанора ЕООД.Къщички за птици. Декорация с балони. Коледна украса.
Еанора ЕООД. Украса с балони за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден. Декорация с
балони. Коледна украса. Къщички за птици. Хранилки за пойни птички. Мътилки за вълнисти папагалчета.
За контакти:
http://eanora.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0888 973 953
http://obiavidnes.com/obiava/24587/eanora__eoodkyshtichki_za_ptici_dekoraciya_s_baloni_koledna_ukrasa

Еанора ЕООД.Къщички за птици. Декорация с балони. Коледна украса.
Еанора ЕООД. Украса с балони за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден. Декорация с
балони. Коледна украса. Къщички за птици. Хранилки за пойни птички. Мътилки за вълнисти папагалчета.
За контакти:
http://eanora.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0888 973 953
http://obiavidnes.com/obiava/24586/eanora__eoodkyshtichki_za_ptici_dekoraciya_s_baloni_koledna_ukrasa

Gigabyte H61M-DS2
Gigabyte H61M-DS2, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E, D-Sub, SB7.1, Lan1000, SATA, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/24585/gigabyte_h61mds2

Thinx Store - играчки за малки и големи
Всеки един от предлаганите от нас продукти помага за развитието на визуалните, познавателните, моторните,
логическите и креативните способности на децата.
Посетете ни на адрес
гр. София, бул.“Ген.Тотлебен“ 45
Работното ни време е:
понеделник от 10 до 15ч.
вторник от 13 до 19ч.
сряда от 13 до 19ч.
четвъртък от 10 до 15ч.
петък от 13 до 19ч.
събота от 10:30 до 16ч.
Неделя – почивен ден.
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Ако имате някакви въпроси можете да ни намерите на 0877 637 517
или да се присъедините към нас на
http://www.facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713
http://obiavidnes.com/obiava/24584/thinx_store__igrachki_za_malki_i_golemi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС -ЦЯЛАТА ИСТИНА !- 0888400413
Детективски услуги-Детективска агенция ФОКС
- Разкриване на изневери,справки
- Фирмено разследване -изтичане на финансова наличност
- Нелоялна конкуренция - изучава търговски пазар
- Открива биологични родственици
- Издирване на изчезнали или укриващи се лица
- Интелектуална собственост (Авторckи права)
- Междуличностни и семейни проблеми
- Експертни заключения-съдебно досие
- Проверка на валидноста и достуверноста на докумени
- Биографични данни-адрес, месторабота и др.
- Юридически консултации
- Консултации с психолози
Детективски услуги-Детективска агенция ФОКС
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24583/detektivska__agenciya__foks_cyalata__istina__0888400413

AMD 7970
AMD 7970, 3GB, Gigabyte R797D5-3GD-B, PCI-E, DDR5, 384bit, HDMI, 2xminiDisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/24582/amd_7970

Превоз на мебели,багаж с бус и камион+хамали студенти-София,страната.
Професионални хамалски и транспортни услуги от Хамали-Колев,фирма за преместване с дългогодишно успешно
присъствие в бранша.Цялостно или частично пренасяне на Вашия дом и офис,с включено опаковане и де/монтаж.Товарни
камиони 1-5т.Опитни хамали с внимателно отношение към клиента и неговото имущество.Почистване на всякакви
отпадъци от жилища,мазета,тавани.Работим всеки ден,бързо и евтино,с безупречно качество.За инфо:02/846-49-17,
0888/195-752, www.hamalikolev.com
http://obiavidnes.com/obiava/24581/prevoz_na_mebelibagaj_s_bus_i_kamionhamali_studentisofiyastranata
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24" (60.96 cm) Samsung S24A650DS
24" (60.96 cm) Samsung S24A650DS, MVA panel, FULL HD LED, 8ms, 3 000:1, 250cd/m2, DVI, DisplayPort, TCO 5.0, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/24580/24_6096_cm_samsung_s24a650ds

Батерии 4 x FUJICELL Alcaline AA
Батерии 4 x FUJICELL Alcaline AA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/24579/baterii_4_x_fujicell_alcaline_aa

Formwork polystyrene expanded- passivhaus
Сasa Perfecta-Construct произвежда и продава Изолиращи кофражи - термоблоковете - Formwork polystyrene expandedpassivhaus
Термоблоковете са строителни блокчета от експандиран пенополистирен за изграждане на външни фасадни зидове и
вътрешни преградни стени ( система от оставащ кофраж )
Цени са за износ - 5 cm външна изолация на стени, 5 cm вътрешната изолация на стени 18 евро кв. м.
http://www.casaperfecta.md/bul/cofraji
www.casaperfecta.md
tel: +37360208020, Окунев Антон
e-mail: casaperfecta@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/24578/formwork_polystyrene_expanded_passivhaus

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/24577/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

Твоя нов приятел - 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 !
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/24576/tvoya_nov_priyatel__iphone_apple5

ЦЕЛУТРОН
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се

Страница 54/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.01.2012

постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24575/celutron

ЦЕЛУТРОН
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
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Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24574/celutron

Батерии 4 x FUJICELL Alcaline AAA
Батерии 4 x FUJICELL Alcaline AAA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/24573/baterii_4_x_fujicell_alcaline_aaa

давам под наем
давам под наем , център , обзаведен , тристаен
http://obiavidnes.com/obiava/24572/davam_pod_naem

Поларени одеяла с ръкави - гр.Сливен
Поларени одеяла с ръкави - гр.Сливен
Колко пъти тази година сте се питали дали да включите печка, климатик или
друг уред за отопление. Защото цената на електроенергията се повишава и това Ви бърка все повече в джоба.
Ние имаме решение на Вашите проблеми .
Вече е налично на българският пазар.
ОДЕЯЛО С РЪКАВИ
Просто го обличате и сядате спокойно на канапето и гледате телевизор, да се насладите на вкусният чипс или пуканки
или просто да сърфирате в интернет.
Става въпрос за поларено одеяло с ръкави топло и леко което благодарение на ръкавите който има Ви позволява да
имате пълна свобода да се движите без да се налага да губите топлината на одеялото с ръкави.
Също така одеялото има и джоб в които може да сложите дистанционното , очила или телефон. Одеалото с ръкави е
много полезно когато решите да се отпуснете в къщи за по дълго пътуване с кола или влак,за къмпинг и др.
По сигурното е , че ако веднъж облечете одеялото с ръкави трудно ще се разделите с него.
Налични цветове тъмно синьо и светло синьо.
ОДЕАЛО С РЪКАВИ
www.stepbol.dir.bg
stepbol@abv.bg
тел: 089/ 7878549
тел: 088/ 6342679
Доставка за цяла България с куриерска фирма ЕКОНТ.
ДОСТАВКА ДО ОФИС ЕКОНТ 5 лв .
ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС /домашен или служебен / 7 лв
. За поръчки над 100 лв. Безплатна доставка.
http://obiavidnes.com/obiava/24571/polareni_odeyala_s_rykavi___grsliven

обяви 42 лв. на лист с ДДС водоустойчив шперплат ПРОМОЦИЯ
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.
ПЛАНЕТ СТРОЙ 2008 ООД е единственият реален вносител в България на водоустойчив шперплат и ОСБ със складови
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.
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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/24570/obyavi__42_lv_na_list_s_dds_vodoustoychiv_shperplat_promociya

Батерии 4 x FUJICELL Rechargeable AAA
Батерии 4 x FUJICELL Rechargeable AAA, 800mAh, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/24569/baterii_4_x_fujicell_rechargeable_aaa

Каталог за онлайн(интернет) магазини
Shospot.biz е издание за онлайн търговия. Целта ни е популяризирането на интернет пазаруването у нас и за
сближаването на търговци и потребители. При нас ще намеририте интересни статии, линкове и новини от света на
онлайн шопинга, както и каталог за български интернет магазини.
Присъединете се към нас, за да направим заедно интернет търговията по-сигурна, по-удобна и по-популярна!
http://obiavidnes.com/obiava/24568/katalog_za_onlayninternet_magazini

Батерии 4 x FUJICELL Rechargeable AAA
Батерии 4 x FUJICELL Rechargeable AAA, 1100mAh, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/24567/baterii_4_x_fujicell_rechargeable_aaa

Шофьорски курсове
Предлагам шофьорски курс категория В на японски автомобили.
Високо качество на обучение.
тел. за връзка 0878264282
http://obiavidnes.com/obiava/24566/shofyorski_kursove

Батерии 4 x FUJICELL PROLIFE AAA
Батерии 4 x FUJICELL PROLIFE AAA, 1000mAh, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/24565/baterii_4_x_fujicell_prolife_aaa

Твоя нов приятел - 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
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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/24564/tvoya_nov_priyatel__iphone_apple5

Батерии 4 x FUJICELL Rechargeable AA
Батерии 4 x FUJICELL Rechargeable AA, 2100mAh, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/24563/baterii_4_x_fujicell_rechargeable_aa

Батерии 4 x FUJICELL PROLIFE AA
Батерии 4 x FUJICELL PROLIFE AA, 2200mAh, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/24562/baterii_4_x_fujicell_prolife_aa

Батерии 4 x FUJICELL Rechargeable AA
Батерии 4 x FUJICELL Rechargeable AA, 2800mAh, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/24561/baterii_4_x_fujicell_rechargeable_aa

Зарядно у-во FUJICELL SCH102B за 2/4 батерии AAA/AA
Зарядно у-во FUJICELL SCH102B за 2/4 батерии AAA/AA
http://obiavidnes.com/obiava/24560/zaryadno_uvo_fujicell_sch102b_za_24_baterii_aaaaa

Зарядно у-во FUJICELL SCH509F бързо зарядно за 2/4 батерии AAA/AA
Зарядно у-во FUJICELL SCH509F бързо зарядно за 2/4 батерии AAA/AA
http://obiavidnes.com/obiava/24559/zaryadno_uvo_fujicell_sch509f_byrzo_zaryadno_za_24_baterii_aaaaa

A4Tech OP-720
A4Tech OP-720, оптична (800dpi), сива, USB
http://obiavidnes.com/obiava/24558/a4tech_op720

Микробиологични, вирусологични и др. медицински изследвания
Лаборатории Кандиларов работят и имат сключен договор със здравни фондове, НЗОК, медицински центрове,
фармацефтични компании,болници и др. Изследванията, които извършват са изцяло съобразени със световните
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стандарти в тази област. Резултатите се проверяват с индивидуално предоставени ID и парола, на сайта на
лабораторията, по факс, мейл или друг начин. Имат клонове в София, Видин, Козлодуй, Пазарджик и Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/24557/mikrobiologichni_virusologichni_i_dr_medicinski_izsledvaniya

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.0886236248цени без конкуренция за Централна -Северна
България!
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,Сухиндол, 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/24556/izkupuva_zemedelska_zemya0886236248ceni_bez_konkurenciya_za_centralna_severna_by

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/24555/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

Предлагам нарязан и ароматизиран тютюн за цигари
Тютюн за пушене,нарязан на тънки лентички.Реколта 2011,собствено производство.Тют юнът е с мек вкус,приятен
аромат,много добро качество.Прерабо тен и обезпрашен с парни инсталации,гаран тирано качество.Готов за
употреба.За сериозни куповачи-големи отстъпки.Доставк а за цялата страна.Тел:08987553323
http://obiavidnes.com/obiava/24554/predlagam_naryazan_i_aromatiziran_tyutyun_za_cigari

Вечерен курс по английски – ВТОРО ниво 220 лв.
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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
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/24553/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/24552/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
което Ви гарантираме висока успеваемост в усвояването. Получавате сертификат, след успешно положен финален
изпит.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/24551/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.
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/24550/individualno_obuchenie_po_angliyski__lozenec__1_mesec

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.
- 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/24549/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont_na_banyamaystoridogov

Formwork polystyrene expanded- passivhaus
Сasa Perfecta-Construct произвежда и продава Изолиращи кофражи - термоблоковете - Formwork polystyrene expanded-
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passivhaus
Термоблоковете са строителни блокчета от експандиран пенополистирен за изграждане на външни фасадни зидове и
вътрешни преградни стени ( система от оставащ кофраж )
Цени са за износ - 5 cm външна изолация на стени, 5 cm вътрешната изолация на стени 18 евро кв. м.
http://www.casaperfecta.md/bul/cofraji
www.casaperfecta.md
tel: +37360208020, Окунев Антон
e-mail: casaperfecta@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/24548/formwork_polystyrene_expanded_passivhaus

Шофьорски курс само за 349 лв .
Само при нас плащане на 2 вноски , първа при записване и втора в средата на курса.
Автошколата Ви подарява още 40 учебни часа към задължителните Ви 40 теоритични часа +4 практически часа
кормуване към задължителни 31 часа преди изпита пред ДАИ с цел по-голяма успеваемост на нашите курсисти .
Възстановяваме контролни точки и предлагаме експресни опреснителни курсове за хора придобили категория В без стаж
.
Графикът на обучение е съобразен с Вашето свободното време. Автошколата разполага с офиси в цяла София
-Студентски град, Младост, Център, Левски, Люлин и взима курсиста от посочено от него място.
Обучението се извършва в спокойна обстановка с професионални авто-инструктори, нови автомобили и модерен кабинет
за теоритична подготовка и съвременен полигон за практическата част на обучението.
Димитър Тенчев
Контакти с нас:
e-mail:avto.instruktor@abv.bg
avto.kurs.b@abv.bg
www.avto-knijka.alle.bg
тел.0899289777
0878642484
http://obiavidnes.com/obiava/24547/shofyorski_kurs_samo_za_349_lv_

Шофьорски курс само за 349 лв
Шофьорски курс само за 349 лв . Само при нас плащане на 2 вноски , първа при записване и втора в средата на курса.
Автошколата Ви подарява още 40 учебни часа към задължителните Ви 40 теоритични часа +4 практически часа
кормуване към задължителни 31 часа преди изпита пред ДАИ с цел по-голяма успеваемост на нашите курсисти .
Възстановяваме контролни точки и предлагаме експресни опреснителни курсове за хора придобили категория В без стаж
.
Графикът на обучение е съобразен с Вашето свободното време. Автошколата разполага с офиси в цяла София
-Студентски град, Младост, Център, Левски, Люлин и взима курсиста от посочено от него място.
Обучението се извършва в спокойна обстановка с професионални авто-инструктори, нови автомобили и модерен кабинет
за теоритична подготовка и съвременен полигон за практическата част на обучението.
Димитър Тенчев
Контакти с нас:
e-mail:avto.instruktor@abv.bg
avto.kurs.b@abv.bg
www.avto-knijka.alle.bg
тел.0899289777
0878642484
http://obiavidnes.com/obiava/24546/shofyorski_kurs_samo_za_349_lv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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>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/24545/detektivska___agenciya__inkognito

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
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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/24544/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-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 !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24543/detektivska_agenciya_foksdetektivski_uslugisofiya

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..
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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/24542/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

WWW.SHPERPLAT.COM – ПРОМО ЦЕНА 42 лв.
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/24541/wwwshperplatcom__promo_cena_42_lv

Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung ML 1860 / ML 1865 + смяна на чип касета ML-1042S
цена:45.00лв. бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 08857
Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung ML 1860 / ML 1865 + смяна на чип касета ML-1042S цена:45.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/24540/skan_sistemszarejdane_na_toner_samsung_ml_1860__ml_1865__smyana_na_chip_kaseta_

Скан Системс-зареждане на тонер HP Lj1010 / HP1018 / HP1020 касета Q2612A цена:28.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://ww
Скан Системс-зареждане на тонер HP Lj1010 / HP1018 / HP1020 касета Q2612A цена:28.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/24539/skan_sistemszarejdane_na_toner_hp_lj1010__hp1018__hp1020_kaseta_q2612a_cena2
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Пакет за изработка на уеб сайт OM Start
Оnboxmedia.com ви предлага изработка на динамичен уеб сайт с потребителски панел за 95 лева, който позволява сами да
добавяте и редактирате съдържанието на сайта си. Срокът за изработка е 3 работни дни, а платформата – WordPress.
Допълнително получавате и ръководство за самостоятелна администрация.
http://obiavidnes.com/obiava/24538/paket_za_izrabotka_na_ueb_sayt_om_start

Счетоводна къща Арника - счетоводни услуги в гр. София
Счетоводна къща Арника предлага пакети за счетоводни услуги за всички фирми:
- Счетоводство на фирми, нерегистрирани по ДДС – 84 лв./месец
- Счетовoдни услуги за фирми по ДДС – 192 лв./месец
Повече информация на: http://www.arnica.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24537/schetovodna_kyshta_arnika__schetovodni_uslugi_v_gr_sofiya

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/24536/24_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
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-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/24535/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на мебели без почивен ден. Превози от врата до врата.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Групажни и инди
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/24534/prevoz_na_pokyshtnina_bagaj_transport_na_mebeli_bez_pochiven_den_prevozi_ot_vrat

Тристаен,преходен(вкл.мазе и таван),след основен ремонт,удобна локация-Община Варна
http://obiavidnes.com/obiava/24533/tristaenprehodenvklmaze_i_tavansled_osnoven_remontudobna_lokaciyaobshtina_va

Специална оферта за влюбени
ПРЕЗИДЕНТСКИ АПАРТАМЕНТ от 60кв.м. с кръгла спалня, хол и кабинет или
АПАРТАМЕНТ С ПРИКАЗНА БАЛДАХИНОВА СПАЛНЯ С ХОЛ С ГОЛЯМО ЗАТОПЛЕНО ДЖАКУЗИ(напълнено
специално за Вас)
Специална цена от 99лв./вечер ( за 2 и повече нощувки) и 120 лв./ вечер ( за 1 нощувка ).
http://obiavidnes.com/obiava/24532/specialna_oferta_za_vlyubeni
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