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Маркови и дизайнерски дрехи на едро, зарежда магазини-0886378957
Маркови и дизайнерски дрехи, ишлемета, мъжко и дамско - дънки, панталони, блузи, ризи, тениски, поли. рокли,
суитчери,пуловери,якета,палта, потници, голямо разнообразие от марки и модели, супер качество и цени на едро,
зарежда магазини -0886378957
http://obiavidnes.com/obiava/24961/markovi_i_dizaynerski_drehi_na_edro_zarejda_magazini0886378957

750GB A-Data NH13
750GB A-Data NH13, черен, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/25102/750gb_adata_nh13

1000GB A-Data NH13
1000GB A-Data NH13, черен, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/25101/1000gb_adata_nh13

Asus P9X79 PRO
Asus P9X79 PRO, X79, LGA2011, DDR3, 3xPCI-E 3.0 (SLi/CF), SB7.1 DTS, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, Lan1000, Bluetooth,
4xUSB3.0, eSATA 6Gb/s, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/25100/asus_p9x79_pro

Продавам иноксова съдомиялна машина KUPERSBUSCH за вграждане,за 12 комплекта,клас А+
Продавам иноксова съдомиялна машина KUPERSBUSCH за вграждане,за 12 комплекта,клас А+ с електронен
програматор.Гаранция 1 година.Изпращам с куриер на посочен от вас адрес.0889278039,Vivacom 0879466606 цена
330лева.
http://obiavidnes.com/obiava/25099/prodavam_inoksova_sydomiyalna_mashina_kupersbusch_za_vgrajdaneza_12_komplektakla

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
Национална Детективска Агенция-Security 96 Group
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.24
часа-Дискретност, коректност, професианализъм, гарантирана анонимност.
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.
Извършва детективски услуги на територията на цяла България и Европейския съюз!
16 години професионален опит !!! Детектив
0887648831
skype:security96.com
http://www.fendy.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25098/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

Asus P9X79 DELUXE
Asus P9X79 DELUXE, X79, LGA2011, DDR3, 3xPCI-E 3.0 (SLi/CF), SB7.1 DTS, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, WiFi 802.11n,
2xLan1000, Bluetooth, 6xUSB3.0, eSATA 6Gb/s, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/25097/asus_p9x79_deluxe
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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/25096/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

Агенция АЯКС-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/25095/agenciya_ayaks0888135197

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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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/25094/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ от 1 до 3 тона, (от 5 до 20 куб.м) С МИКРОБУСИ И КАМИОНИ в
СОФИЯ, СТРАНАТА И ЕВРОПА – 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
Транспортни услуги в София, страната и ЕС без почивен ден. Превози на палетизирани и непалетизирани товари, стоки,
машини. Транспортиране на мебели, багаж, покъщнина. Превози до всяка точка на страната и Европа. Товарни коли с
обем до 20 куб.м. и 3 тона полезен товар. Възможност за експресни доставки. ПРЕВОЗИ ОТ ВРАТА ДО ВРАТА.
Автомобилите са снабдени с GPS навигация. Сигурност за вашите стоки и товари.Всички наши превози са под
покритието на застраховка /отговорност на превозвача/ по конвенция CMR. Издава данъчни. ФАКТУРИ / КОРЕКТНОСТ.
/ Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 / 0888663995
http://obiavidnes.com/obiava/25093/tovarni_prevozi_ot_1_do_3_tona_ot_5_do_20_kubm_s_mikrobusi_i_kamioni_v_sofiya

Продавам иноксова печка за вграждане с керамичен плот четворка марка SIEMENS,
Продавам иноксова печка за вграждане с керамичен плот четворка марка SIEMENS,внос от германия.Гаранция 1
година.Изпращам с куриер на посочен от вас адрес.Цена 350 лева.За справка Mtel 0889278039,Vivacom
0879466606.Skype:saecoexellent, email: saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25092/prodavam_inoksova_pechka_za_vgrajdane_s_keramichen_plot_chetvorka_marka_siemens

INTEL DH61SA
INTEL DH61SA, H61, LGA1155, PCI-E, DDR3, SB5.1, Lan1000, mATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/25091/intel_dh61sa

запознанство
Мъж на 49 години търси жена от София за сериозна
връзка. Само сериозни обаждания. Телефон 0888781296
Янко моцов.
http://obiavidnes.com/obiava/25090/zapoznanstvo

отпускане на кредити
Отпускане на Потребителски кредити само срещу лична
карта.Кредити за работещи, студенти и пенсионери.
Ниски лихви равни вноски и без такси за разглеждане.Обявата важи за София квартали: Изгрев,
Слатина Младост и Гара Искър. За повече информация
тел:0888781296 и 0894697090 Янко Моцов.
http://obiavidnes.com/obiava/25089/otpuskane_na_krediti

Продавам съдомиялна машина Siemens за 4 комплекта
Продавам съдомиялна машина Siemens за 4 комплекта ,индикатор за сол.ВИСОКА 47,ШИРОКА 54,ДЪЛБОКА48
смГаранция 1 година.Изпращам с куриер на посочен от вас адрес.Mtel 0889278039,Vivacom 0879466606/Skype:saecoexellent,
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email: saecoexellent@abv.bg цена 170 лв
http://obiavidnes.com/obiava/25088/prodavam_sydomiyalna_mashina_siemens_za_4_komplekta

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/25087/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

Продавам пералня AEG 1600 оборота
Продавам пералня AEG 1600 оборота в перфектно състояние , вноoс от германия, клас А+. Казан от карборан,
шумоизолация, с електронен програматор, програма за петна, кратка програма,накисване и други .Работи изключително
тихо, икономично и качественно.Гаранция 1 година.Пере от 1 до 6 килограма пране.Изпращам на посочен от вас адрес с
Еконт. Цена 350 лева. .Mtel 0889278039,Vivacom0879466606 Skype:saecoexellent email: saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25086/prodavam_peralnya_aeg_1600_oborota

Продавам съдомиялна машина Miele за 9 комплекта,клас А+
Продавам съдомиялна машина Miele за 9 комплекта,клас А+ с електронен програматор,индикатор за сол,гланц.Гаранция
1 година.Изпращам с куриер на посочен от вас адрес.0889278039,Vivacom 0879466606 цена 300 лева.
http://obiavidnes.com/obiava/25085/prodavam_sydomiyalna_mashina_miele_za_9_komplektaklas_a

INTEL D525MW
INTEL D525MW, NM10, двуядрен Intel® Atom™ D525 1.8GHz, DDR3, VGA, SB5.1, Lan1000, SATA, Mini-ITX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/25084/intel_d525mw

Продавам пералня BOSCH MAXX Comfort
Продавам пералня BOSCH MAXX Comfort в перфектно състояние и много нов модел, вноoс от германия, клас А+. Казан от
карборан, шумоизолация, с електронен програматор, програма за петна, кратка програма,накисване и други .Работи
изключително тихо, икономично и качественно.Гаранция 1 година.Пере от 1 до 6 килограма пране.Изпращам на посочен
от вас адрес с Еконт. Цена 340 лева. .Mtel 0889278039,Vivacom0879466606 Skype:saecoexellent email: saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25083/prodavam_peralnya_bosch_maxx_comfort

Най-хубавите кафемашини Saeco от професионалисти!
Най-хубавите кафемашини Saeco от професионалисти! Изключително запазени, на атрактивни цени, гарантиращи
безпроблемна работа и лесно обслужване. Кафето се дозира автоматично само с едно натискане на бутона при, което
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то се смила и така получавате Вашето любимо еспресо, или капучино директно в чашата. Отпадъкът се изхвърля в
специално пригоден за това контейнер. Постоянен внос от Швейцария, продажби на едро и дребно и много голям избор
от всички модели кафе машини. Ново-предлагаме изкупуване на Вашата стара кафемашина(само Saeco,MIOSTAR,
ROTEL, TURMIX, KONING,само роботи!),без значение дали е работеща. Гаранционен и следгаранционен сервиз, както и
резервни части за всички модели кафе машини РОБОТИ. Предлагат се и чисто нови кафе машини марка SAECO с
гаранция 2 години.Изпращат се с куриер на посочен от вас адрес. РАБОТИМ И В СЪБОТА И В НЕДЕЛЯ
Телефони за контакт:
0889278039, 0879466606
за София 0888327739, 0879372873
за Хасково 0888828028
за Кърджали 0887885852
за Бургас 0879848578,0896613189
Skype: saecoexellent Email:saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25082/nayhubavite_kafemashini_saeco_ot_profesionalisti

Магазин за обувки - Shoezone
Искаме да сме най-добрите, затова и задоволяваме всеки един каприз на нашите клиенти. Търсите си сини обувки, ние ви
ги намираме, търсите нестандартен номер - пак сме насреща. Ние продаваме обувки !
http://obiavidnes.com/obiava/25081/magazin_za_obuvki__shoezone

INTEL DX79SI
INTEL DX79SI, X79, LGA2011, 3xPCI-E (SLi/CF), DDR3, SB7.1, 2xLan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2x1394, 4xUSB3.0,
ATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/25080/intel_dx79si

Онлайн магазин за дрехи
Предлагаме ви изключително голямо разнообразие от качествени маркови дрехи на прекрасни цени. Доверете ни се и няма
да ви разочароваме !
http://obiavidnes.com/obiava/25079/onlayn_magazin_za_drehi

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски услуги - Пазарджик
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/25078/detektivska_agenciya_inkognito__detektivski_uslugi__pazardjik

Мебелни и дърводелски услуги по домовете
Сглобяване на новозакупени и други мебели. Ремонт и прекрояване. Изработка на малогабаритни и нестандартни мебели.
Прогонка на дървени врати, прозорци и мебелни вратички. Други дребни дърводелски услуги. тел. 0884307614
http://obiavidnes.com/obiava/25077/mebelni_i_dyrvodelski_uslugi_po_domovete
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ASRock N68-VS3 UCC
ASRock N68-VS3 UCC, AM3 (up to 95W), GeForce 7025, DDR3, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan, SATA RAID 0,1,5, mATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/25076/asrock_n68vs3_ucc

Адвокат - наказателни дела
Адвокатски консултации и услуги по наказателни дела. Процесуално представителство от адвокат пред всички съдилища
и пред разследващите органи. тел. 0884307614
http://obiavidnes.com/obiava/25075/advokat__nakazatelni_dela

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/25074/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС -0888400413-СОФИЯ
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейския съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- GPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
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http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/25073/chasten__detektiv_detektivska__agenciya__foks_0888400413sofiya

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейския съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- GPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/25072/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

Thermaltake Dr. Power II
Thermaltake Dr. Power II, тестер за захранвания
http://obiavidnes.com/obiava/25071/thermaltake_dr_power_ii

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.
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Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25070/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni

Детективска агенция Анаграма
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/25069/detektivska_agenciya_anagrama

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
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технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/25068/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25067/peynt_zuum

Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
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2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25066/prechistvatel_na_vyzduh_s_uv_baktericidna_lampa_yonizator_ozonator_i_nera_filty

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25065/masajnamasajirashta_sedalka

Електрическа Подочистачка Twister Sweeper
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Електрическа Подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25064/elektricheska_podochistachka_twister_sweeper

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25063/parochistachka_stiym_mop_x5

Захранване 550W
Захранване 550W, Thermaltake TR2 RX, ActivePFC, модулно, тих 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/25062/zahranvane_550w

Страница 11/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.01.2012

Захранване 800W
Захранване 800W, Thermaltake TR2, ActivePFC, SLi Ready
http://obiavidnes.com/obiava/25061/zahranvane_800w

Захранване 875W
Захранване 875W, Thermaltake Toughpower XT, ActivePFC, модулно, SLi Ready Certified
http://obiavidnes.com/obiava/25060/zahranvane_875w

Захранване 1050W
Захранване 1050W, Thermaltake Toughpower Grand, ActivePFC, модулно, SLi Ready Certified
http://obiavidnes.com/obiava/25059/zahranvane_1050w

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

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/25058/detektivska_agenciya_ayakspravo_na_izbor

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
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/25057/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/25056/detektivska_agenciya_ayaks_e_vashiyat_uspeshen_izbor_na_chasten_detektiv

Захранване 1200W
Захранване 1200W, Thermaltake Toughpower Grand, ActivePFC, модулно, SLi Ready Certified
http://obiavidnes.com/obiava/25055/zahranvane_1200w

Захранване 1350W
Захранване 1350W, Thermaltake Toughpower, ActivePFC, модулно
http://obiavidnes.com/obiava/25054/zahranvane_1350w

"ЖО 78" ООД – Изработка и монтаж на огради, парапети, решетки от обикновено и ковано
желязо.
"ЖО 78" ООД
Предлагаме изработка и монтаж на най-разнообразни изделия и конструкции от желязо за промишлени и битови
нужди: огради, парапети за тераси, парапети за стълбища, решетки, градински мебели, цветарници, шкафове за
инструменти, етажерки, врати, маси, легла, декоративни изделия и аксесоари от ковано желязо.
Разполагаме с много добър екип от майстори, които работят изключително точно и прецизно. Много държим на
добрия естетичен вид на нашите изделия, така че крайният резултат да се хареса и на най-претенциозния клиент.
Изделията ни са до грунд или до грунд и боя. Предлагаме и покритие със специални ефекти, като зелена патина или
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прошарено златно и много други.
Можете да научите повече за фирмата, или да се свържете с нас, по следните начини:
Уеб сайт: http://jo-78.com.
Е-mail за връзка: jo_78@abv.bg.
Телефон: 0893329781, Пламен Игнатов (Технически ръководител).
Раб. обект: област София;
Гр. Божурище; ул. "Малина" №5.
http://obiavidnes.com/obiava/25053/jo_78_ood__izrabotka_i_montaj_na_ogradi_parapeti_reshetki_ot_obiknoveno_i_ko

Захранване 1275W
Захранване 1275W, Thermaltake Toughpower XT Platinum, ActivePFC, модулно, SLi Ready/CF Certified
http://obiavidnes.com/obiava/25052/zahranvane_1275w

частен детектив-велислав петров-русе
Издирване на изчезнали лица, разкриване на изневери, разследване на тежки инциденти, проследяване на лица, проучване
на фирми и лица, решаване на деликатни семейни проблеми, наблюдение на непълнолетни, видео и фото документиране,
консултиране на фирми и лица за обезпечаване на сигурност, паралелно разследване с органите на МВР. При издирване на
изчезнали лица в чужбина, съдействие за връщането им в България. Агенцията извършва дейността си на територията
на ЕС. Прочистване на офиси и жилища от /брънбари/. Предлагане на интелигентни решения и консултации.
http://obiavidnes.com/obiava/25051/chasten_detektivvelislav_petrovruse

частен детектив-велислав петров-плевен
Издирване на изчезнали лица, разкриване на изневери, разследване на тежки инциденти, проследяване на лица, проучване
на фирми и лица, решаване на деликатни семейни проблеми, наблюдение на непълнолетни, видео и фото документиране,
консултиране на фирми и лица за обезпечаване на сигурност, паралелно разследване с органите на МВР. При издирване на
изчезнали лица в чужбина, съдействие за връщането им в България. Агенцията извършва дейността си на територията
на ЕС. Прочистване на офиси и жилища от /брънбари/. Предлагане на интелигентни решения и консултации.
http://obiavidnes.com/obiava/25050/chasten_detektivvelislav_petrovpleven

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/25049/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25048/zlatna_oferta__nadomna_rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25047/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25046/zlatna_oferta__nadomna_rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://clixsensebg.webnode.com/
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http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25045/nadomna_rabota__dopylnitelni_dohodi__pecheli_pari_prez_svobodnoto_vreme_

Захранване 1500W
Захранване 1500W, Thermaltake Toughpower, ActivePFC, модулно
http://obiavidnes.com/obiava/25044/zahranvane_1500w

Захранване 1475W
Захранване 1475W, Thermaltake Toughpower XT Gold, ActivePFC, модулно, SLi Ready/CF Certified
http://obiavidnes.com/obiava/25043/zahranvane_1475w

HAMA AM-7200
HAMA AM-7200, оптична, безжична, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/25042/hama_am7200

Окачени и растерни тавани
Извършваме разнообразни вътрешни ремонти строителни дейности. Специализирани сме в работата с гипсокартон и
изграждането на окачени тавани.
http://obiavidnes.com/obiava/25041/okacheni_i_rasterni_tavani

A4Tech V-Track N-310
A4Tech V-Track N-310, оптична, розова, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25040/a4tech_vtrack_n310

Кабел HDMI(м) - micro HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - micro HDMI(м), 2m
http://obiavidnes.com/obiava/25039/kabel_hdmim__micro_hdmim

Thermaltake V3 Black Edition
Thermaltake V3 Black Edition, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25038/thermaltake_v3_black_edition

Thermaltake V4 Black Edition
Thermaltake V4 Black Edition, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25037/thermaltake_v4_black_edition

Thermaltake Commander MS-I
Thermaltake Commander MS-I, вградена HDD Docking Station, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25036/thermaltake_commander_msi

Thermaltake Dokker
Thermaltake Dokker, вградена HDD Docking Station, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25035/thermaltake_dokker

Купувам Земеделска земя в Попово,Търговище от собственик
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/25034/kupuvam_zemedelska_zemya_v_popovotyrgovishte_ot_sobstvenik

Thermaltake Spacecraft VF-I
Thermaltake Spacecraft VF-I, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25033/thermaltake_spacecraft_vfi

Thermaltake Element T
Thermaltake Element T, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25032/thermaltake_element_t

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/25031/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
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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/25030/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

Thermaltake ARMOR A30
Thermaltake ARMOR A30, MicroATX, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25029/thermaltake_armor_a30

Thermaltake V9 BlacX Edition
Thermaltake V9 BlacX Edition, вградена HDD Docking Station, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25028/thermaltake_v9_blacx_edition

Thermaltake Chaser MK-I
Thermaltake Chaser MK-I, вградена HDD Docking Station, светещи вентилатори, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25027/thermaltake_chaser_mki

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/25026/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu
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Кредити веднага!!!
Небанкова институция предлага малки потребителски кредити до 24ч. При желание от Вас, ще Ви бъди изпратен
мобилен кредитен консултант, който ще Ви консултира за всички видове и планове на кредитите, които предлагаме и
които Ви са нужни. Покриваме цяла София и предлагаме бързина и коректност. От Вас е нужно само да се обадите на
0876994909, 0876994903 или 0876994904. Предлагаме и работа. Същевременно с това извършваме всички видове
застраховки!
http://obiavidnes.com/obiava/25025/krediti_vednaga

Шалом - смяна на водопроводни щрангове с полипропиленови тръби
Шалом – името гарантира!
Основната дейност от предлаганите от нас ВиК услуги при ремонта на водопроводи е смяната на щрангове
Извършваме:
Смяна на вертикални и хоризонтални щрангове за водопровод, канализация и отопление.
Аварийни и текущи ремонти на ВиК инсталации.
Изграждане на нови ВиК системи.
Ремонт и саниране на канализационни тръби посредством високотехнологични автоматизирани системи.
Работим успешно на пазара вече повече от десет години и благодарение на натрупания опит и наличието на
квалифицирани кадри и специализирана техника сме в състояние да изпълним обекти с най-висока степен на сложност.
За извършваните от нас ВиК услуги вижте: www.shalom-vik.com
Тел. – 029367349, 029367371
Моб. – 0884 277 625
Борислав Божинов
http://obiavidnes.com/obiava/25024/shalom__smyana_na_vodoprovodni_shtrangove_s_polipropilenovi_trybi

Thermaltake Level 10 GT
Thermaltake Level 10 GT, светещи вентилатори, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25023/thermaltake_level_10_gt

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/25022/detektivska_agenciya_inkognito__chastni_detektivi

Хамали-Колев,товарен превоз на мебели-преместване на дом и офис
Професионални хамалски и транспортни услуги за преместването на Вашия дом и офис.Хамали-Колев пренасят
мебели,багаж,пиана,техника+опаковане+де/монтаж.Товаро-разтоварна дейност на контейнери,камиони.Почистване и
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извозване на отпадъци от жилища,мазета,тавани,складове.Работим всеки ден бързо,евтино,коректно.
http://obiavidnes.com/obiava/25021/hamalikolevtovaren_prevoz_na_mebelipremestvane_na_dom_i_ofis

Thermaltake Level 10 GT Snow Edition
Thermaltake Level 10 GT Snow Edition, светещи вентилатори, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25020/thermaltake_level_10_gt_snow_edition

Thermaltake Level 10 GT LCS
Thermaltake Level 10 GT LCS, вградено водно охлаждане Bigwater 850GT, светещи вентилатори, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/25019/thermaltake_level_10_gt_lcs

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-АНГЕЛОВ-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/25018/chasten_detektivangelov0884556761

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ-VOSTOK-1-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/25017/detektivska_agenciyavostok10884556761

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ-VOSTOK-1-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/25016/detektivska_agenciyavostok10884556761

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ-VOSTOK-1-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
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• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/25015/detektivska_agenciyavostok10884556761

Слушалки A4Tech HS-5P
Слушалки A4Tech HS-5P, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/25014/slushalki_a4tech_hs5p

Thermaltake SlimX3
Thermaltake SlimX3, съвместим с LGA1156/1155/775
http://obiavidnes.com/obiava/25013/thermaltake_slimx3

Предлагам перфектен тютюн GOLDEN VIRGINIA
Здравейте,имам уникално предложение за вас.
1.Тютюн за цигари GOLDEN VIRGINIA-30лв/кг!!!!!-ПРОМОЦИЯ,просто трябва да го пробвате,за да видите каква
е разликата от другите тютюни предлагани в нета на цени 15-20 че и 30-40лв/кг,
няма я тази специфична миризма на необработените тютюни,за околните около вас,няма
клечки и зелени не ферментирали листа вътре.Обработен е на парни инсталации с двойна ферментация,и просто
си нямате на идея колко трудоемко е всичко това ,докато се изкарат тез смрадляци,катрани,
кандензати,и летливи феноли в дима за да се получи качествен тютюн,докато при евтините и
некачествените тютюни се обработват на естествена ферментация и всеки ден се молят,сутрин
да има слънце а следобед дъжд,нарязват го после и половината тютюн с зелени не ферментирали листа,
и мирише, ужасно за вас и околните хора.Тютюна е нарязан на тънки ивици и стои като
пухче,средно силен.За истински пушачи и ценители на хубавия тютюн и здравето. този тютюн
в нета се продава на цени 50-60лв/кг emailtosko1981@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25012/predlagam_perfekten_tyutyun_golden_virginia

СТАРТИРАТ:ФРЕНСКИ,НОРВЕЖКИ,РУСКИ,ТУРСКИ,СЧЕТОВОДСТВО,АУТОКАД И ДР.
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА

ЗАВЪРШЕН

Предлагаме Ви качество!Вие избирате!
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/25011/startiratfrenskinorvejkiruskiturskischetovodstvoautokad_i_dr

ИНТЕР АЛИАНС-СТАРА ЗАГОРА.Курс по 3DS STUDIO MAX-СЪЗДАЙТЕ СВОЯ СВЯТ!!!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение за начинаещи и напреднали –
Специализирани компютърни курсове 3D Studio Max.
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
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да преговарят уроците или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат
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, видео уроци и фирмено
обучение. Правим също и консултантски услуги. 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 Верея, с-у новите търговски
центрове./;
тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25010/inter_aliansstara_zagorakurs_po_3ds_studio_maxsyzdayte_svoya_svyat

Thermaltake SpinQ VT
Thermaltake SpinQ VT, съвместим с LGA1366/1156/1155/775 & AM3/AM2/AM2+/939/754
http://obiavidnes.com/obiava/25009/thermaltake_spinq_vt

СТАРТИРАТ:АНГЛИЙСКИ ЕЗИК I И НЕМСКИI-С нас ще научите езика качествено!
Искате да научите езика?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни цени?
Тогава заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете!
Предлагаме Ви качество!Вие избирате!
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/25008/startiratangliyski_ezik_i_i_nemskiis_nas_shte_nauchite_ezika_kachestveno

Thermaltake Frio Advanced
Thermaltake Frio Advanced, съвместим с LGA2011/1366/1156/1155/775 & FM1/AM3+/AM3/AM2/AM2+
http://obiavidnes.com/obiava/25007/thermaltake_frio_advanced

ПРОДАВАМ НАРЯЗАН НА ТЪНКИ ЛЕНТИЧКИ ТЮТЮН С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
ПРОДАВАМ НАРЯЗАН ТЮТЮН С МНОГО ДОБРО КАЧЕСТВО, СОРТ "ОРИЕНТАЛ" И КРУМОВГРАД , ОБЕЗПРАШЕН
С ПАРНО-ТЕРМАЛНА ОБРАБОТКА, НАРЯЗАН НА ФИНИ ЛЕНТИЧКИ И ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ. ТЮТЮНЪТ ИМА
МЕДЕНО-ЗЛАТИСТ ЦВЯТ, МЕК ВКУС И ПРИЯТЕН АРОМАТ. ИМА ПО- ЛЕК, СРЕДЕН И СИЛЕН ТЮТЮН. ЦЕНА НА
КИЛОГРАМ 20 ЛВ. АРОМАТИЗИРАН ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА С ВКУС НА ВАНИЛИЯ, ШОКОЛАД, МЕНТА, КАФЕ,
УИСКИ, МЕД, БРЕНДИ, КАРАМЕЛ, КОКОС, МАНГО, ЧЕРЕША И ДР. КАТО ЦЕНАТА ТАКА Е 25ЛВ. ДОСТАВКА ЧРЕЗ
ЕКОНТ И БЪЛГАРСКИ ПОЩИ. ЗА ПОРЪЧКА НАД 5КГ. ЦЕНАТА Е 18ЛВ.
http://obiavidnes.com/obiava/25006/prodavam_naryazan_na_tynki_lentichki_tyutyun_s_otlichno_kachestvo

Научете се да управлявате фирми със Счетоводните курсове на Интер Алианс!
Лицензираният към (НАПОО на МОН) професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага курс по Практическо
Счетоводство АСД (автоматизация на счетоводната дейност) и управление на малък и среден бизнес в три
модула.Актуална счетоводна програма!
В курса ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна
автоматизирана, компютърна счетоводна програма. Ще получите необходимите знания, за да можете сами да
организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В курса ще придобиете знания и уменията за водене
на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, всички видове осигуровки, работа с НОИ,
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документации, платежни нареждания.
След курса практически придобитите знания, веднага могат да се приложат в работата или в личната фирмена
дейност.
Курсът се води от високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит,
даначното облагане и работата по начисляване на заплати и осигуровки.
На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата
дейност.
След всяко завършено обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания съгласно МОН.
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/25005/nauchete_se_da_upravlyavate_firmi_sys_schetovodnite_kursove_na_inter_alians

Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, Thermaltake Thunderblade, светещ в червено
http://obiavidnes.com/obiava/25004/ventilator_80mm

Стартира група по ИСПАНСКИ в Интер Алианс-Стара Загора!
Предлагаме Ви качество и достъпни цени!Вие избирате!
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/25003/startira_grupa_po_ispanski_v_inter_aliansstara_zagora

Интер Алианс-Стара Загора.Стартира АНГЛИЙСКИ I-Не е късно да се запишете!
Искате да научите езика?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни цени?
Предлагаме Ви качество!Вие избирате!
Достъпни цени!Възможност за плащане на вноски!
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/25002/inter_aliansstara_zagorastartira_angliyski_ine_e_kysno_da_se_zapishete

Интер Алианс-Стара Загора.КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ!
Предлагаме Ви качество!Вие избирате!
Курс по начална компютърна грамотност-лесно и бързо ще се научите да използвате всички програми необходими
навсякъде!
С КУРСА НИ ПО 3DS STUDIO MAX-МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ СВЕТА ОТ ВАШЕТО ВЪОБРАЖЕНИЕ!
WEB DESIGN-с помощта на този курс ще създадете и управлявате свой собствен сайт!
Курс по ARСHI CAD-чрез този курс ще Ви бъде много по-лесно да осъществите своите идеи!
Курс по COREL DRAW-създайте професионални векторни илюстрации!
Курс по PHOTOSHOP-ще се научете се да подготвяте впечатляващи дизайни, интересни монтажи и колажи!
Курс AUTO CAD
ще можете да се справяте професионално с ежедневните дейности по създаване на стандартни
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работни 3D чертежи, оформянето им в различни изгледи, включването на размери, текст, изчисления и др.!
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/25001/inter_aliansstara_zagorakompyutyrni_kursove

Technopanel JSC
"Технопанел предлага:
- Сандвич панели
- PIR плочи
- Окомплектовки
- Ламарина
- Поликарбонати
- Типови халета
Компанията предлага инженеринг, монтаж и транспорт.
"
http://obiavidnes.com/obiava/25000/technopanel_jsc

Technopanel JSC
"Технопанел предлага:
- Сандвич панели
- PIR плочи
- Окомплектовки
- Ламарина
- Поликарбонати
- Типови халета
Компанията предлага инженеринг, монтаж и транспорт.
"
http://obiavidnes.com/obiava/24999/technopanel_jsc

ИНТЕР АЛИАНС-СТАРА ЗАГОРА.КАЧЕСТВО И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!
ВИЕ ТЪРСИТЕ КАЧЕСТВО, А НИЕ ВИ ГО ПРЕДЛАГАМЕ!
Лицензиран Езиков Център ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано обучение по Английски, Немски или Италиански
език за начинаещи и напреднали. В центъра се предлага още обучение по над 10 европейски езика– Английски, Немски,
Френски език, Испански език, Гръцки език, Чешки, Полски, Руски, Турски, Румънски, Сръбски Датски, Норвежки,
Холандски.
С висок стандарт в преподаването, осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Броя на курсистите в група е от пет до осем човека!Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно
изготвен за Вас график!
КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ:
Курс по начална компютърна грамотност-лесно и бързо ще се научите да използвате всички програми необходими
навсякъде!
С КУРСА НИ ПО 3DS STUDIO MAX-МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ СВЕТА ОТ ВАШЕТО ВЪОБРАЖЕНИЕ!
WEB DESIGN-с помощта на този курс ще може да създадете и управлявате свой собствен сайт!
Курс по ARСHI CAD-чрез този курс ще Ви бъде много по-лесно да осъществите своите идеи!
Курс по COREL DRAW-създайте професионални векторни илюстрации!
Курс по PHOTOSHOP-ще се научете се да подготвяте впечатляващи дизайни, интересни монтажи и колажи!
Курс AUTO CAD
ще можете да се справяте професионално с ежедневните дейности по създаване на стандартни
работни 3D чертежи, оформянето им в различни изгледи, включването на размери, текст, изчисления и др.!
С курса ни по практическо Счетоводство, Данъчно облагане, всички видове Осигуровки, НОИ ще се научите всичко за
управлението на фирмите!
Курсове за подготовка за Матура и Кандидатстване-ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА!УСПЕХА ВИ Е ГАРАНТИРАН!
С Курса ни за Екскурзоводи- ще упражнявате професията си, както и ще придобиете легитимен международен
сертификат, който Ви отваря врати за работа по целия свят!
http://obiavidnes.com/obiava/24998/inter_aliansstara_zagorakachestvo_i_profesionalizym
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Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, Thermaltake Thunderblade, светещ в зелено
http://obiavidnes.com/obiava/24997/ventilator_80mm

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/24996/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

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/24995/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
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Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24994/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24993/zlatna_oferta__nadomna_rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24992/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24991/zlatna_oferta__nadomna_rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24990/nadomna_rabota__dopylnitelni_dohodi__pecheli_pari_prez_svobodnoto_vreme_

Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, Thermaltake Thunderblade, светещ в синьо
http://obiavidnes.com/obiava/24989/ventilator_80mm

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Thermaltake Thunderblade, светещ в червено
http://obiavidnes.com/obiava/24988/ventilator_120mm

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Thermaltake Thunderblade, светещ в зелено
http://obiavidnes.com/obiava/24987/ventilator_120mm

Водно охлаждане за процесор
Водно охлаждане за процесор, Thermaltake Bigwater A80 , съвместимо с Intel LGA2011/1366/1155/1156/775 & AMD
FM1/AM3/AM2+/AM2
http://obiavidnes.com/obiava/24986/vodno_ohlajdane_za_procesor

Водно охлаждане за процесор
Водно охлаждане за процесор, Thermaltake Bigwater 760 Plus , съвместимо с Intel LGA2011/1366/1155/1156/775 & AMD
FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
http://obiavidnes.com/obiava/24985/vodno_ohlajdane_za_procesor

Силиконова паста за CPU Thermaltake TG-2
Силиконова паста за CPU Thermaltake TG-2
http://obiavidnes.com/obiava/24984/silikonova_pasta_za_cpu_thermaltake_tg2

Дрехи втора употреба на едро внос от САЩ
Дрехи втора употреба на едро внос от САЩ.
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Промоция - Зимен Shop Микс - 2 лв./кг.
За контакти:
www.harmonycorporation.com
0899/531199
0898/435962
град: Шумен
http://obiavidnes.com/obiava/24983/drehi_vtora_upotreba_na_edro_vnos_ot_sasht

Ремонт, сервиз и подръжка
Сервиз, ремонт подръжка на всякакъв вид компютърна техника, компютърни мрежи, компютърна периферия,
снабдяване със всякакъв вид софтуеър, преинсталации, консултации и отлично качество на работа.
http://obiavidnes.com/obiava/24982/remont_serviz_i_podryjka

Масажор за врат, рамене и гръб с подгряваща функция
Тапинг масажор за врат, рамене и гръб с подгряваща функция
Имаме удоволствието да Ви представим Оригиналната сила на тайко „тапинг“ масажа, преоткрита в иновационния
уред Wrap Neck Massager .
Масажорът за тяло Wrap Neck Massager симулира потупващи удари, прониквайки в мускулите и облекчавайки
напрежението в тях. Ергономичният дизайн следва контурите на тялото, бързо отпускайки мускулите на врата,
раменете, гърба и краката.
Ако имате болки в врата, раменете или гърба или просто искате добър възстановяващ масаж у дома – това е Вашия
масажор. С комбинацията на силата на тапинг масажа с обгръщащия тялото дизайн, осигураващ целенасочен контакт
с врата и раменете, Wrap Neck Massager ви предоставя мощни удари,характерни за тайко, които проникват дълбоко в
мускулните слоеве, за да Ви осигурят успокояващо и ефективно облекчение на шията и раменете и други области на
тялото.
Характеристики:
• Тапинг масаж за ефикасно облекчаване на болки в шията и рамената
• Автоматични програми за масаж с различни нива на интензивност
• Плътно обгръщащ тялото дизайн за удобен и целенасочен масаж
• Предварително програмиран авто-ритмичен масаж
• Функцията за затопляне ефективно насърчава кръвообращението
• Дизайн „свободни ръце“, покрит с мека кожа.
• С едно натискане на бутона от контролния панел – лесно и приятно
• Вграден автоматичен таймер
Wrap Neck Massager :
• успокоява напрежението в мускулите
• засилва кръвообращението със своята загряваща функция
• облекчава болезнеността в тялото доставяйки ви оптимален комфорт и приятно усещане
• Осигурява освежителен масаж
Освободете се от стреса и напрежението сега! Насладете се на възстановяващ масаж у дома.
Цена: 140 лв
Email: mitko_fendera@abv.bg
Тел: 0899324501
http://obiavidnes.com/obiava/24981/masajor_za_vrat_ramene_i_gryb_s_podgryavashta_funkciya

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 ...
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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/24980/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni

Детективска агенция Анаграма
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/24979/detektivska_agenciya_anagrama

Професионални детективски услуги-Детективи Хамелеон
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 ,
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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://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/24978/profesionalni_detektivski_uslugidetektivi_hameleon

Софийска стокова борса АД
"Софийска Стокова Борса купува:
- Семена за посев – овес и царевица
- Фуражна смеска – пшеница и царевица
- Каменна сол
- Кашкавал на пити
- Краве сирене
- Брашно
- Грах
- Соя
- Зрял боб
- Дърва за горене
- Кафяви въглища
- Твърди горива – въглища и брикети
- Бензин
- Иглолистна дървесина
- Черни метали
Също така продава:
- Натриев цианид
- Скрап
- Специализирано оборудване"
http://www.sce-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24977/sofiyska_stokova_borsa_ad

ПРОДАВАМ ЧЕТИРИ ПАРЦЕЛА ДО ВАРНА
1.Парцел с площ от 4670 кв. м. е разположен на 3-4 км от града от Варна до летище Варна и с. Тополи има лице 37 м на
главния път за София ГП 4.Това е оживен първокласен път, със силен автомобилен трафик .Парцелът граничи със
Западната промишлено-икономическа зона на гр. Варна.
2. Парцел с площ от 2850 кв. м. в гр. Аксаково, намира само на 6 км. от Варна.Парцелът може да се използва за складови и
промишлени дейности. Има изградена много добра пътна инфраструктура до Варна. Само на 5 минути с кола от Варна.
3. Парцел с площ 48 000 m2 - разположен само на 10 км. от гр. Бяла, който се намира на брега на Черно море и на 2 км.
от Автомагистрала. Парцелът се намира в с.Юнец община Долни Чифлик.
4. Продавам лозе 535 кв.м. в гр Аксаково само на 6 км. от гр. Варна. Чудесен парцел за вилно строителство. Местността
в която се намира лозето е тиха и спокойна,непосредствено до Аксаково, има построени Вили и малки къщи до лозето.
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http://obiavidnes.com/obiava/24976/prodavam_chetiri_parcela_do_varna

Продавам NOKIA C3-01 СПЕШНО!
Продавам чисто нов телефон NOKIA C3-01, в гаранция, закупен през месец Юли 2011 г. Цвят – сребристо сив.
В комплекта: зарядно устройство, hands free и калъф.
Безплатна доставка в цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/24975/prodavam_nokia_c301_speshno

Гаражни махови врати тип летящо крило
* Леки, удобни, безшумни
* Лесно отваряне
* Ръчно управление или автоматично задвижване с дистанционно управление
* Безопасно спиране при допир с препятствие
* Фотоклетки, дистанционно управление
* Всички цветове по гама RAL
* Автоматика за врати на Сабутом с 2 години гаранция
* Максимален размер на светлия отвор - широчина 3.00 м, височина 2.12 м. Срок за доставка - от 3 до 20 работни дни
* По-големи и нестандартни размери - по поръчка.
Попитайте ни и за нашите секционни врати с изолация -> http://sabutom.bg/bulgarian/produkti/49/
http://obiavidnes.com/obiava/24974/garajni_mahovi_vrati_tip_letyashto_krilo

Автоматична бариера с LED светлини по рамото
Автоматична бариера "Зебра" с дистанционно управление. Снабдена със светлини по цялата дължина на пръта,
блгодарение на което видимостта й през нощта е гарантирана. Тя разполага със система за безопасност от
фотоклетки, която позволява при спускане и навлизане на обект под нея, да спира, без да засяга обекта. Рамото на
бариера Зебра е снабдено с гумена лента по цялата си дължина, за да не нанася щети на тяло, попаднало под него.
В случай на спиране на електрозахранването, бариерата се отблокира за ръчно управлние с помощта на секретен ключ.
Бариерата Зебра е изработена от метален лист с дебелина 4 мм.
Милион маневри с минимално износване. Устойчива на влиянието на климатичните условия - високи и много ниски
температури. Електрониката не позволява замръзване и блокиране.
Подходяща за извънредно интензивна употреба. Множество функции.
Възможност за регулиране скоростта на движение.
Бариерата се предлага с батерии (по избор).
Управление с магнитни карти, контактни или безконтактни чипове, GSM комуникатор, бутон; работа със сигнална
лампа и др.
http://obiavidnes.com/obiava/24973/avtomatichna_bariera_s_led_svetlini_po_ramoto

Секционни гаражни и индустриални врати
Секционната врата е изработена от термопанели с високо качество и висока устойчивост на слънце, вятър, влага, прах
и удар.
Много тиха и сигурна, нуждае се от минимална поддръжка. Технологията на изработка осигурява добра изолация и
подобрява условията на работа. Предлагаме избор от всички цветове по гама RAL, включително имитация дърво, както и
възможност за вграждане на прозорци и пешеходна врата.
Секционната врата може да се управлява автоматично или ръчно. Богатата гама на Сабутом от мотори ни позволява
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задвижването на врати с различни размери.
Аксесоари по избор: фотоклетки, сигнална лампа и външно отблокиращо устройство.
http://obiavidnes.com/obiava/24972/sekcionni_garajni_i_industrialni_vrati

Стъклени плъзгащи автоматични врати с фотоклетки и радар
Стъклената плъзгаща врата с фотоклетки и радар е един от най-добрите продукти на Сабутом на пазара. Вратата е
бърза, плавна и многофункционална. Изработка с алуминиев кант в различни цветове, чисто стъкло или цветови нюанси.
Видът на стъклото е триплекс за осигуряване на пълна безопасност.
Подходяща за всякакъв вид сгради с интензивно движение - търговски обекти, хотелски комплекси, магазини,
административни сгради, заведения и др.
Вратата е снабдена с "умна" система за запомняне изискванията на обекта. Разполага с различни режими на затваряне
и отваряне според годишния сезон, икономични режими при ниски температури и др.
В случай на затваряне и сблъсък с предмет, механизмът се отваря мигновено, без да нарани обекта. Системата от
фотоклетки може да бъде настроена за бързо или по-бавно движение според степента на натовареност на обекта.
Според спецификата на обекта стъклената плъзгаща врата може да бъде изработена с едно или две крила.
http://obiavidnes.com/obiava/24971/stykleni_plyzgashti_avtomatichni_vrati_s_fotokletki_i_radar

Мебели от ковано желязо, мебелен обков
Проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, навеси, сенници, мебели за дома и градината, шатри,
барбекю, лампи, рафтове, поставки, цветарници, декоративни изделия и др. от ковано желязо и кухи профили.
http://obiavidnes.com/obiava/24970/mebeli_ot_kovano_jelyazo_mebelen_obkov

Изработка на портална плъзгаща врата с автоматика на комплексна цена!
Изработка на портална плъзгаща врата с грундиране, боядисване и монтаж!
В цената влиза и комплект за задвижване на портала: мотор, зъбни рейки, дистанционно и монтаж!
http://obiavidnes.com/obiava/24969/izrabotka_na_portalna_plyzgashta_vrata_s_avtomatika_na_kompleksna_cena

Скоби за паркинг и паркомясто
Механична скоба за паркоместа, известна още като стопер, блокер, предпазител, ограничител, бариера и др. Създадена
да предпазва гаражи, паркоместа и други зони от неоторизирано паркиране и достъп. Заключване с катинар. Грундирана,
боядисана, със стикер за забрана на паркирането. Произведена в България.
http://obiavidnes.com/obiava/24968/skobi_za_parking_i_parkomyasto

Ролетни врати с ръчно или дистанционно управление
Сабутом България предлага ролетни врати със стоманени ламели без изолация или с алуминиеви ламели с изолация,
охранителни решетки. Водачите са изпълнени с гумени и четкови уплътнения. Избор от всички цветове по гама RAL!
Ръчно или дистанционно управление. 2 години гаранция! Монтаж в региони Варна и Бургас!
http://obiavidnes.com/obiava/24967/roletni_vrati_s_rychno_ili_distancionno_upravlenie

Антипаркинг колчета
Антипаркинг колчета, известни още като колонки, пилони, стопери или ограничители. Приложими в градски зони за
контрол на достъпа по тротоари, площади, паркинги и др.
Предлагат се в различни размери, с цилиндрична форма.
Изработка за анкерен монтаж или за бетониране.
Размери:
* Диаметър: Ф=48.3 мм; Ф=60.3 мм
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* Височина: от 40 до 120 см
Цветове: жълт, черен, червен и бял - основни и комбинации със светлоотразителни ивици.
Цената е в зависимост от размера и включва грундиране и боядисване.
http://obiavidnes.com/obiava/24966/antiparking_kolcheta

Мотори за секционни, гаражни, ролетни, индустриални и портални врати
Сабутом България предлага автоматика за врати - мотори за индустриални врати, секционни врати, летящо крило,
гаражни врати, стъклени плъзгащи врати с фотоклетки и радар, портални врати, дворни врати, ролетки, ролетни щори
и др.
Моторите се предлагат с различна мощност според теглото на вратата, за да осигурим необходимата подемна сила и
безпроблемно движение. Дистанционно управление.
http://obiavidnes.com/obiava/24965/motori_za_sekcionni_garajni_roletni_industrialni_i_portalni_vrati

Портални врати, решетки, парапети, огради и изделия от ковано желязо и кухи профили
* Портални еднокрили и двукрили, плъзгащи еднокрили и двукрили врати.
* Решетки, парапети, огради, шатри, мебели, метални конструкции и други изделия.
* Порталите се предлагат с и без автоматика.
* Изработка от ковано желязо или кухи профили.
* Изработка на всякакви изделия от стомана и желязо.
* Дизайн по наш избор или проект на клиента.
* Изпълнение на всички цветове и патина.
http://obiavidnes.com/obiava/24964/portalni_vrati_reshetki_parapeti_ogradi_i_izdeliya_ot_kovano_jelyazo_i_kuhi_prof

Конзолни висящи плъзгащи портали
Изработка и монтаж на висящи метални плъзгащи портални врати за домашни и индустриални цели.
Благодарение на технологията, висящият портал не докосва земята по протежение на целия светъл отвор, което
позволява на тежки МПС да преминават безпрепятствено и без опасения от повреждане релсовия път на вратата.
Друго предимство е това, че не се налага почистване на сняг и наслагвания, тъй като вратата се движи, без да докосва
земята.
Подходяща мощна автоматика с дистанционно управление, управление с бутон и др.
Металните конструкции се произвеждат в България.
Испанска автоматика с множество функции и две години гаранция.
http://obiavidnes.com/obiava/24963/konzolni_visyashti_plyzgashti_portali

Автоматика за врати, секционни врати, бариери и паркинг системи
Автоматика за врати, секционни гаражни врати, летящи крила, автоматични портални врати, стъклени плъзгащи
врати с фотоклетки, бариери, боларди, паркинг системи, антипаркинг устройства, заключващи системи, изделия от
желязо, специализирана железария, аксесоари за врати, изделия от ковано желязо с и без автоматика.
http://obiavidnes.com/obiava/24962/avtomatika_za_vrati_sekcionni_vrati_barieri_i_parking_sistemi

Стандартен секс, Орален секс, Компания
Години: 20
Ръст: 165 см.
Тегло: 51 кг.
Телосложение: Слабо
Очи: Пъстри
Коса: Черна
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Говори: Английски
Предлага: Стандартен секс, Орален секс, Компания
Раб. време: Нон-стоп
Цени: 1ч-100лв., 3ч-250лв., 6ч-400лв.
Обява: Ако желаеш да се оттърсиш от сивото ежедневие, помисли за себе си и се отдай на удоволствието. Само на ваш
терен.
http://obiavidnes.com/obiava/24960/standarten_seks_oralen_seks_kompaniya

Секси чаровница
Град: София
Години: 23
Ръст: 167 см.
Тегло: 49 кг.
Телосложение: Атлетично
Очи: Пъстри
Коса: Тъмно кафява
Говори: Английски
Предлага: Стандартен секс, Орален секс, Компания, Стриптийз
Раб. време: Нон-стоп
Цени: 1ч-200лв., 3ч-400лв., 6ч-600лв.
Обява: Катрин, 23 години, манекенка, предлага всякакви забавления на интелигентни господа.
http://obiavidnes.com/obiava/24959/seksi_charovnica

Ще получиш всичко от което имаш нужда..
Години: 22
Град: София
Цени: 1ч-100 3ч-250 6ч-400
Раб. време: нон стоп
За мен: Ще получиш всичко от което имаш нужда..
Услуги: стандартен секс и френска
Интереси и хобита: Музика, нощен живот
Бисексуална: Не
Езици: BG,EN
Националност: Българска
Височина: 167 см.
Тегло: 50 кг.
Цвят на очите: Черни
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Коса: Брюнетка
Бюст: Среден
http://obiavidnes.com/obiava/24958/shte_poluchish_vsichko_ot_koeto_imash_nujda

Милена 0876737908
Години: 23
Град: София
Цени: 1ч-100 3ч-250 6ч-400
Раб. време: нон стоп
За мен: много палава и секси бюнетка
Услуги: стандартен секс и френска
Интереси и хобита: рисужане
Бисексуална: Не
Езици: EN
Националност: Българска
Височина: 167 см.
Тегло: 50 кг.
Цвят на очите: Черни
Коса: Брюнетка
Бюст: Среден
http://obiavidnes.com/obiava/24957/milena_0876737908

Палава, игрива, купонджийка..........
Име: Джесика
Години: 21
Град: София
Цени: 1ч-150 3ч-300 6ч-500
Раб. време: вечер след 20:00 часа
За мен: Палава, игрива, купонджийка.
Услуги: Стандартен секс и френска любов
Интереси и хобита: Нощен живот
Бисексуална: Да
Езици: BG, EN
Националност: Българска
Височина: 167 см.
Тегло: 50 кг.
Цвят на очите: Кафяви
По душа: Блондинка
Бюст: Среден
http://obiavidnes.com/obiava/24956/palava_igriva_kupondjiyka

. просто ми се обадете
Име: Елиза
Години: 23
Град: София
Цени: 1ч-100 3ч-250 6ч-400
Раб. време: След 20:00 часа
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За мен: Ако искате да прекарате невероятни и незабравими моменти с мен... просто ми се обадете
Услуги: Стандартен секс и френска любов
Интереси и хобита: Разходки в парка
Бисексуална: Не
Езици: EN
Националност: Българска
Височина: 167 см.
Тегло: 49 кг.
Цвят на очите: Пъстри
По душа: Блондинка
Бюст: Среден
http://obiavidnes.com/obiava/24955/_prosto_mi_se_obadete

1ч-200 3ч-400 6ч-600
Име: Вики
Години: 19
Град: София
Цени: 1ч-200 3ч-400 6ч-600
Раб. време: След 20:00 часа
За мен: Търсиш нещо горещо, нещо различно и нетипично.... може би аз съм твоя избор - малка, сладка и палава....
Услуги: Стандартен секс и френска любов
Интереси и хобита: Компютри и чужди езици
Бисексуална: Не
Езици: EN
Националност: Българска
Височина: 167 см.
Тегло: 47 кг.
Цвят на очите: Пъстри
По душа: Блондинка
Бюст: Среден
Питие: Уиски
Парфюм: Hugo Boss
Цветя: Калии
Кухня: Българска
http://obiavidnes.com/obiava/24954/1ch200_3ch400_6ch600

escort kompanionki http://www.kompanionki.bg
escort kompanionki
http://www.kompanionki.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24953/escort_kompanionki_httpwwwkompanionkibg

ESCort GirlS http://www.escortgirlsbg.com****
ESCort GirlS http://www.escortgirlsbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24952/escort_girls_httpwwwescortgirlsbgcom

Vip kompanionki http://www.vipkompanionki.com
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Vip kompanionki
http://www.vipkompanionki.com
http://obiavidnes.com/obiava/24951/vip_kompanionki_httpwwwvipkompanionkicom

Продавам пералня с гаранция
Продавам пералня HotPoint Ariston AVF 129. Гаранция 6 месеца. Цена 270лв. За контакт Тодоров 0899 608 924
http://obiavidnes.com/obiava/24950/prodavam_peralnya_s_garanciya

Мартеници на едро и дребно
Производство на мартеници, гривни, имена, фирмено лого и любими герой.
Други по заявка. тел. 0887 317 096 / http://martenici-bg.com/index.php?cmd=page1
Мария Алексиева
Тел. ++359(0) 887 317 096
Е-mail: bg_martenici@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24949/martenici_na_edro_i_drebno

вълнисти папагали
Продавам вълнисти папагали.
Цена: 6,50/бр.- при покупка на едро и съответно: 7,00/бр.- на дребно.
Количества и цветове. Тел:0887345534
E-mail:hivoh9@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/24948/vylnisti_papagali

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/24947/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

УниПек ООД
Производство и търговия с хляб и хлебни изделия. Фирма Унипек е създадена през 1993г. Днес тя разполага с 20 фирмени
магазина и дистрибутира 38 вида хляб в над 150 търговски обекта. Произвеждаме още пити, погачи и 100%
пълнозърнест хляб.
http://www.unipek.com
http://obiavidnes.com/obiava/24946/unipek_ood

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
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предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/24945/detektivska_agenciya_foks_s_reputaciya_za_naydobro_dokazatelstvo

Продавам къща
Продавам имот във Вакарел.2 къщи,зидови,кладенец,ток,вода,интернет.За живеене.СПЕШНО!
Цена:65000 евро
тел:0893533569
02/9790824 до 15 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/24944/prodavam_kyshta

Аз мога повече - доставчик на обучение
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
За повече информация посетете сайта:
www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html или се свържете с нас на телефони; 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата
страна
http://obiavidnes.com/obiava/24943/az_moga_poveche__dostavchik_na_obuchenie

Аз мога - доставчик на услуга
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Посетете сайта: www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html или се обадете на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за
цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/24942/az_moga__dostavchik_na_usluga

Аз мога повече - английски език
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Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Обадете ни се на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна или посетете сайта:
www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html
http://obiavidnes.com/obiava/24941/az_moga_poveche__angliyski_ezik

Аз мога - английски език
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Информация на сайта: www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html
http://obiavidnes.com/obiava/24940/az_moga__angliyski_ezik

Доставчик на обучение - Аз мога повече
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
За повече информация се свържете с нас на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна или посетете
сайта:
www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html
http://obiavidnes.com/obiava/24939/dostavchik_na_obuchenie__az_moga_poveche

Доставчик на услуга - Аз мога
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Посетете сайта: www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html
http://obiavidnes.com/obiava/24938/dostavchik_na_usluga__az_moga

Английски език - Аз мога повече
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Свържете се с нас на телефони: 02/89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/24937/angliyski_ezik__az_moga_poveche

Английски език - Аз мога
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Повече информация на сайта:
www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html или се обадете на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/24936/angliyski_ezik__az_moga

Продавам парцел 1150кв.м в село Караджово
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парцела е между къщи , сонда, нов гараж 40кв.м,райска градина и др.до скоро имаше керепичена къща която
бутнахме,може да се използват границите и за нова.има и още една постройка по план на парцела.
http://obiavidnes.com/obiava/24935/prodavam_parcel_1150kvm_v_selo_karadjovo

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531, черен, двуядрен Celeron® B800 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 320GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24934/156_3962_cm_fujitsu_lifebook_ah531

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/24933/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – 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, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 1 февруари
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/24932/kurs_po_portugalski_ezik__za_nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B2
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.
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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/24931/kurs_po_frenski_ezik__b2

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/24930/kurs_po_frenski_ezik__treto_nivo

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750ZG-B964G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750ZG-B964G75Mnkk, черен, двуядрен Pentium® B960 2.2GHz, HD LED Display & GeForce
GT520M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24929/156_3962_cm_acer_as5750zgb964g75mnkk

Курс по италиански език – В1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В1. Курсът се провежда по системата PROGETTO
ITALIANO. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за
изразяване на италиански език. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 часа.
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/24928/kurs_po_italianski_ezik__v1

Курс по италиански език – В1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В1. Курсът се провежда по системата PROGETTO
ITALIANO. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за
изразяване на италиански език. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 часа.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24927/kurs_po_italianski_ezik__v1

Курс по италиански език – В1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В1. Курсът се провежда по системата PROGETTO
ITALIANO. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за
изразяване на италиански език. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 часа.
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/24926/kurs_po_italianski_ezik__v1

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: 6 февруари
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/24925/kurs_po_italianski_ezik__vtoro_nivo

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/24924/kurs_po_italianski_ezik_za_uchenici
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КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
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: 1 февруари
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/24923/kurs_po_italianski_ezik_za_nachinaeshti

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/24922/ezikovi_kursove

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24920/byrzi__krediti__do__1000_lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24921/byrzi__krediti__do__1000_lv
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15.6" (39.62 cm) HP 635 (A6F40EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 635 (A6F40EA) +подарък чанта, двуядрен AMD E-300 1.3GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24919/156_3962_cm_hp_635_a6f40ea_podaryk_chanta

продавам щос апарат-глава за фреза фу 321
Продавам щос апарат за фреза фу 321-чисто нов-цена осемстотин лева-щос апарат за фреза FND-цена седемстотин
лева-щос апарат за фреза тоска-цена седемстотин лева-нова глава за фреза фу 321-цена хиляда лева-местонахождение
град габрово-0899772903-Тодор Пенков
http://obiavidnes.com/obiava/24918/prodavam_shtos_aparatglava_za_freza_fu_321

15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F41EA) двуядрен Celeron® B815 1.6GHz
15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F41EA) двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB, DVDRW,
802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24917/156_3962_cm_hp_630_a6f41ea_dvuyadren_celeron_b815_16ghz

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24916/masajnamasajirashta_sedalka

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
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4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24915/parochistachka_stiym_mop_x5

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/24914/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

Подочистачка Twister Sweeper
Подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24913/podochistachka_twister_sweeper

15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F42EA) двуядрен Intel® Pentium™ B960 2.2GHz
15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F42EA) двуядрен Intel® Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB, DVDRW,
802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24912/156_3962_cm_hp_630_a6f42ea_dvuyadren_intel_pentium_b960_22ghz

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (A6G46ES) двуядрен Intel® Core™ i5 2430M 2.4Ghz
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (A6G46ES) двуядрен Intel® Core™ i5 2430M 2.4Ghz, HD LED Display & AMD HD6490M
1GB DDR5 (HDMI), 2GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24911/156_3962_cm_hp_probook_4530s_a6g46es_dvuyadren_intel_core_i5_2430m_24gh

120GB
120GB, OCZ Vertex 3, SolidStateDisk SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/24910/120gb_ocz_vertex_3_solidstatedisk_sata_6gbs_25_635_cm

Раница Samsung PNB-B30BK
Раница Samsung PNB-B30BK, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/24909/ranica_samsung_pnbb30bk

Samsung MO-100B
Samsung MO-100B, оптична (800dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/24908/samsung_mo100b

Samsung ML-1670
Samsung ML-1670, лазерен, 16стр/мин, 1200x1200dpi, 8MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/24907/samsung_ml1670

Профинанс Консулт Д ЕООД ще замени вашите стари касови апарати с нови имащи връзка с
нап на ниски цени вижте и крайните срокове за осъществяване на ди
Профинанс Консулт Д ЕООД ще замени вашите стари касови апарати с нови имащи връзка с нап на ниски цени вижте и
крайните срокове за осъществяване на дистанционна връзка с нап на www.profinance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24906/profinans_konsult_d_eood_shte_zameni_vashite_stari_kasovi_aparati_s_novi_imashti_vryz

Превоз на мебели,покъщнина,багаж БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН/0877-663-995/Изгодни цени.ТОВАРНИ
ТАКСИТА - София -0898-874-253
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
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http://obiavidnes.com/obiava/24905/prevoz_na_mebelipokyshtninabagaj_bez_pochiven_den0877663995izgodni_cenitovar

Пощенски кутии
Предлагаме ви не просто пощенски кутии и сейфове а и защита, както на личната ви информация така и на личните ви
вещи. Повече информация бихте могли да получите на нашият сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/24904/poshtenski_kutii

Превоз и застраховка на товари от ADL
Спедиторска фирма ADL предлага следните услуги:
- Международна доставка на малки пратки до врата
- Въздушно карго
- Групажни сухопътни товари
- Товари по море
- Митническо представителство
- Застраховка на товари по желание на клиента
- Съпътстващи дейности - складиране, опаковане, товаро-разтоварни операции, доставка до адрес в страната,
съдействие при оформяне и издаване на транспортни документи.
http://obiavidnes.com/obiava/24903/prevoz_i_zastrahovka_na_tovari_ot_adl

ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН „Dr.NATURE”- Япония ** 78 лв.
ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН- Япония
** ПРИ БОЛКИ В ГЪРБА И КРЪСТА; ДИСКОВА ХЕРНИЯ; ИШИАС И НЕВРАЛГИИ;
ОСТЕОПОРОЗА; РАЗШИРЕНИ ВЕНИ; ПРОСТАТИТ; БЪБРЕЧНИ ПРОБЛЕМИ и др.
Коланът съдържа турмалинови кристали, постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Поддържа
кръста и гръбначния стълб .
Подобрява циркулацията на кръвта в долните крайници, ускорява зарастването на костите при счупвания, предпазва
от простатит и спомага за детоксикация на черния дроб, бъбреците, жлъчката и др.
Сеансите са 5-10 мин. 2 пъти дневно, а след 7 дни могат да достигнат 10-15 мин. в продължение на 3-4 месеца.
Гаранция 1 г.
ЦЕНА: 78 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион № 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или изпращане по куриер до адрес за 8,20 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 2635; 0887/255 692
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24902/turmalinov_lecheben_kolan_drnature_yaponiya__78_lv

Курс по CorelDraw - индивидуално обучение, град Варна
* Овладейте максимално бързо инструментите, командите и функциите за векторно рисуване на CorelDraw.
* Изучете и ползвайте ефективно командите за редактиране на изображения, художествена обработка на текстове и
прилагане на атрактивни ефекти.
Ако вие:
• сте професионалист, който иска бързо да постигне резултати?
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• сте студент с ограничени финансови възможности?
• сте домашен потребител?
• сте човек на свободна практика, който няма време?
• търсите за своя персонал оправдано от финансова гледна точка обучение?
• изгаряте от желание да правите повече неща на своя компютър?
Ако сте отговорили с ДА на някой от горните въпроси, тази курс е за вас. Възползвайте се, за да навлезете в CorelDraw
бързо и лесно.
Цени: 20 уч.ч.- 120 лева (за индивидуално обучение във време удобно за Вас)
30 уч.ч – 180 лева (за индивидуално обучение във време удобно за Вас)
за група от двама 20 уч.ч.- 90 лев; 30 уч.ч – 150лева
За повече информация и контакти:
Град Варна
ул. "Поп Харитон" N 6 (зимно кино Тракия)
телефон:052/ 608 600;0890 304 547
Email: centyr_ecspert@abv.bg
skype: ecspert_varna
С пожелание за хубав и успешен ден !
http://obiavidnes.com/obiava/24901/kurs_po_coreldraw__individualno_obuchenie_grad_varna

Курс по графичен дизайн, град Варна
Образователен център “Експерт” към ЕТ “Експерт – М.Игнатова – гр.Варна, организира специализиран
графичен дизайн. Програмите се изучават в пакет или модул по избор.

курс за

Изучават се програмите:
Corel Draw; Photoshop; Illustrator; InDesign; Macromedia Dreamweaver
Обучението се провежда индивидуално или групово, в дни и часове, които са удобни за Вас.
Професионализма на преподавателя и постъпковия му подход ще позволят да задълбочите и разширите Вашите познания
и умения.
Преподаватели в “Експерт” са специалисти с висше образование и дългогодишна практика. Подбрани са по най-строги
критерии, като голяма част от тях работят в областта на образованието.
За повече информация и контакти:
ул. "Поп Харитон" N 6 (зимно кино Тракия)
052/ 608 600
0890 304 547
Email: centyr_ecspert@abv.bg
skype: ecspert_varna
С пожелание за хубав и успешен ден !
http://obiavidnes.com/obiava/24900/kurs_po_grafichen_dizayn_grad_varna

Курс по английски език за ученици и студенти, град Варна
Образователен център Експерт организира обучение по английски език за ученици - групово и индивидуално за :
- ученици от първи до седми клас
- ученици в гимназиален етап
- подготовка на ученици за формата на сертификатно ниво
- подготовка на кандидат - студенти.
Предлагаме :
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Индивидуално обучение или работа в малки групи.
Висококвалифицирани преподаватели , видео и аудио уроци.
Цени: 30 уч.ч.- 150 лева (за индивидуално обучение във време удобно за Вас)
за група от двама 30 уч.ч.- 100 левa;
Разсрочено плащане и различни отстъпки .
За повече информация и контакти:
Град Варна
ул. "Поп Харитон" N 6 (зимно кино Тракия)
телефон:052/ 608 600; 0890 304 547
skype: ecspert_varna
Email:centyr_ecspert@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24899/kurs_po_angliyski_ezik_za_uchenici_i_studenti_grad_varna

Продавам тютюн Вирджиния
Продавам тютюн Вирджиния 32лв.за 1кг.Тютюнът е с мек аромат,нарязан на фини лентички, обезпрашен,готов за
пълнене на цигари.Доставка за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/24898/prodavam_tyutyun_virdjiniya

Обеци Swarovski
Обеци Сваровски Golden Shadow 7х10мм
Красиви обеци с форма на капка от колекцията Luxury Jewellery на Green Master. Създадени от антиалергична сплав със
солидно жълто златно покритие, обсипано с кристали и елементи от Сваровски.
Телефон: 0887891297
e-mail: support@green-master-bg.eu
фирма: green-master
web/sait: http://green-master-bg.eu
продукт, природен, Сваровски, swarovski, камък, кристал, злато, позлатен, мода, моден, стилен, жена, добавки, здраве,
магазин, интернет, бижута, отслабване, колие, обеци, гривни, пръстени, комплекти, козметика, гримове, онлайн ,murano,
http://www.green-master-bg.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/24897/obeci_swarovski

Обеци Swarovski
Обеци Сваровски Golden Shadow 7х10мм
Красиви обеци с форма на капка от колекцията Luxury Jewellery на Green Master. Създадени от антиалергична сплав със
солидно жълто златно покритие, обсипано с кристали и елементи от Сваровски.
Телефон: 0887891297
e-mail: support@green-master-bg.eu
фирма: green-master
web/sait: http://green-master-bg.eu
продукт, природен, Сваровски, swarovski, камък, кристал, злато, позлатен, мода, моден, стилен, жена, добавки, здраве,
магазин, интернет, бижута, отслабване, колие, обеци, гривни, пръстени, комплекти, козметика, гримове, онлайн ,murano,
http://www.green-master-bg.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/24896/obeci_swarovski

ЦЯЛОСТНИ СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ-ФАЯНС,ТЕРАКОТ,БОЯ- 20% ОТСТЪПКА
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,
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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/24895/cyalostni__stroitelni_remontifayansterakotboya_20_otstypka

Събиране дългове,вземания,изкупуване и др.
Събиране вземания, дългове, посредничество изкупуване дългове, ипотеки, посредничество при рефинансиране и
кредитиране
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. Финансова помощ и посредничество при кредитиране.
2. Посредничество при рефинансиране,
3. Изкупуване на дългове. Изкупуване изкупуване ипотеки – посредничество.
4. Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
5. Поемане цялостното събиране на задължения.
6. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www.turgovebg.com
www.delova.org
E-mail: turgove.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24894/sybirane_dylgovevzemaniyaizkupuvane_i_dr

Зала за СПОРТ и ТАНЦИ под наем в центъра на Пловдив,почасово....160кв.м. тел.0885444078
Зала за СПОРТ и ТАНЦИ под наем в центъра на Пловдив,почасово....160кв.м. тел.0885444078
http://obiavidnes.com/obiava/24893/zala_za_sport_i_tanci_pod_naem_v_centyra_na_plovdivpochasovo160kvm_tel088

Евтина повичка в Рибарица
Не ви ли е време за почивка ? Мина коледа и нова година, значи е ред на малко отпуск в планината. Какво по-хубаво от

Страница 50/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.01.2012

почивка в къща за гости в Рибарица за без пари ...
http://obiavidnes.com/obiava/24892/evtina_povichka_v_ribarica

Давам под наем
Давам под наем обзаведен апартамент на ул. 3-ти март 19 в К. Париж в близост до Сточна гара и Централна гара. Тихо
и спокойно място. По възможност момичета.
http://obiavidnes.com/obiava/24891/davam_pod_naem

Semeen-konsultant.com – Зоя Димитрова, семеен консултант
Търсите семеен консултант? Имате лични проблеми или криза в семейството; затруднени са комуникацията и
общуването с хората от вашето обкръжение или сте жертва на домашно насилие – потърсете семейният консултант
Зоя Димитрова, за да ви помогне. Тук можете да се свържете със Зоя Димитрова – богослов, педагог и психолог по
образование, семеен консултант на свободна практика, тя предлага широк набор от консултантски услуги –
индивидуално, семейно, училищно и фирмено консултиране. Психологически консултации – на семейни или партньорски
двойки; на ученици; на учители; на служители и фирмени управители; на семейства с проблеми в отглеждането на деца;
на семейства за справяне с хронична болест или загуба на близък човек.
Семейният консултант, чрез семейна терапия - при стрес и криза в живота на семейството; при проблеми в
общуването в дома, в училище или на работното място; при развод или раздяла; при конфликти и домашно насилие; при
зависимости от алкохол, наркотични вещества, хазарт и др. – винаги може да ви помогне. За повече информация
посетете http://semeen-konsultant.com.
http://obiavidnes.com/obiava/24890/semeenkonsultantcom__zoya_dimitrova_semeen_konsultant

Окачени тавани от гипсокартон
Предлагаме ви качествено и евтино изграждане на окачени тавани от гипсокартон, както всякакви други вътрешни
ремонти. Гарантирано качество !
http://obiavidnes.com/obiava/24889/okacheni_tavani_ot_gipsokarton

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24888/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24887/zlatna_oferta__nadomna_rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24886/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24885/zlatna_oferta__nadomna_rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24884/nadomna_rabota__dopylnitelni_dohodi__pecheli_pari_prez_svobodnoto_vreme_
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ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24883/chasten_detektiv_ivan_ivanoviznevyarata_i_predatelstvoto

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/24882/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейския съюз!
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- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- GPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24881/detektivska_agenciya_foksdetektivski_uslugi

нарязан тютюн
предлагам рязан тютюн на изгодна цена и перфектно качество.добре обработен чрез парни инсталации ,без клечки и
мокри топки,с перфектен меденожълт цвят и аромат.при големи поръчки има отстъпка
http://obiavidnes.com/obiava/24880/naryazan_tyutyun

2000GB HITACHI
2000GB HITACHI, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/24879/2000gb_hitachi

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
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тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24878/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

Thermaltake eSPORTS BlackElement
Thermaltake eSPORTS BlackElement, лазерна (100-6500dpi), светеща, 9 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/24877/thermaltake_esports_blackelement

Касови апарати на водещи марки производители с цени от 299 лв с ДДС
Цената ВКЛЮЧВА всичко необходимо, за да започнете работа:
- 1 година пълен сервиз.
- 1 година абонамент за сим картата в апарата.
- фискализация и изготвянe на документи.
- регистрация в НАП.
- доставка на място.
0877719660
aleccs_m@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24876/kasovi_aparati_na_vodeshti_marki_proizvoditeli_s_ceni_ot_299_lv_s_dds

Thermaltake eSPORTS Challenger Pro
Thermaltake eSPORTS Challenger Pro, светеща, програмируеми бутони с макро функция, USB
http://obiavidnes.com/obiava/24875/thermaltake_esports_challenger_pro

Xerox Phaser 3040 лазерен
Xerox Phaser 3040 лазерен, 24стр/мин, 1200x1200dpi, 64MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/24874/xerox_phaser_3040_lazeren

Xerox WorkCentre 6015/NI
Xerox WorkCentre 6015/NI, цветен лазерен принтер/копир/скенер/факс, 15/12стр/мин, 1200x2400, ADF, 128MB, WiFi & Lan,
USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/24873/xerox_workcentre_6015ni

Samsung ML-1870
Samsung ML-1870, лазерен, 16стр/мин, 1200x1200dpi, 8MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/24872/samsung_ml1870

Слушалки Thermaltake eSPORTS Shock
Слушалки Thermaltake eSPORTS Shock, черни, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/24871/slushalki_thermaltake_esports_shock

Слушалки Thermaltake eSPORTS Shock Spin
Слушалки Thermaltake eSPORTS Shock Spin, черни, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/24870/slushalki_thermaltake_esports_shock_spin

небесни фенери
Цени:
5 фенера - 4,90 лв. за 1бр. ; 10 фенера - 3,90лв. за 1бр. ; 15 фенера - 3,80лв. за 1бр.
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20 фенера - 3,70лв. за 1бр. ; 25 фенера - 3,60лв. за 1бр. ; 40 фенера - 3,45лв. за 1бр.
50 фенера - 3,50лв. за 1бр. ; 60 фенера - 3,55лв. за 1бр. ; 100 фенера- 3,40лв. за 1бр.
Поръчай тук
https://www.facebook.com/pages/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%
8F%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8/171124562975639?sk=info
http://xn----itbbamdpu2aoy1d6d.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24869/nebesni_feneri

Денонощна Заложна къща Кеш и Корект EOOД
Заложната къща отпуска заеми срещу залог на злато ,сребро ,техника, електроника, автомобили. . При нас лихвите са
ниски и предлагаме много добри условия за погасяване на заемите, ще платите лихва само за дните в които вещта ви е
била заложена. Може да намалявате главницата когато искате и с колкото искате. Ако имате нужда от заем
свържете се с нас на 032631155, 0878770807, www.cashandcorrect.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24868/denonoshtna_zalojna_kyshta_kesh_i_korekt_eood

Продажба на касови апарати, новите касови апарати, ниски цени на касовите апарати
Фирма Хюман Лингва предлага продажба, сервиз, програамиране и фискализация на новите касови
апарати, съобразени с Наредба H-18. Регистрация и връзка с НАП.
Разнообразие на мобилни касови апарати.
Платен 12-месечен абонамент към мобилен оператор.
Обадете се и ние ще ви го доставим безплатно в рамките на София и до 50км. извън София.
Преференциални цени до 31.01.2012
0876369243
humain.lingua@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24867/prodajba_na_kasovi_aparati_novite_kasovi_aparati_niski_ceni_na_kasovite_aparat

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/24866/yanuarski_promocii__hotel_akvaya_v_tyrnovo

БОЯДИСВАНЕ c ЛАТЕКС - БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ -ЦЕНИ, 1.80..2.20- 2012
" 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/24865/boyadisvane_c_lateks__boyadjiyski_uslugi_ceni_180220_2012
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Професионални детективски услуги-Детективи Хамелеон
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/24864/profesionalni_detektivski_uslugidetektivi_hameleon

Детективска агенция АЯКС-Право на избор
Търсите частен детектив?
Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с необходимият опит
нужен за разрешаването на Вашия случай.
Защо детективска агенция Аякс Р&С?
Работим в бранша от години и имаме над 600 разрешени случая.
Разполагаме с богата материална база - средства за комуникация, техническо оборудване, транспортни
възможности,апаратура за наблюдение, събиране и документиране на данни.
Работим с много опитен екип и разполагаме с широка мрежа от контакти.
И на последно, НО НЕ И ПО ЗНАЧЕНИЕ място - защото Ви гарантираме пълна дискретност, отговорно отношение,
лоялност и експедитивност.
Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детективhttp://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24863/detektivska_agenciya_ayakspravo_na_izbor

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
Търсите частен детектив?
Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с необходимият опит
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нужен за разрешаването на Вашия случай.
Защо детективска агенция Аякс Р&С?
Работим в бранша от години и имаме над 600 разрешени случая.
Разполагаме с богата материална база - средства за комуникация, техническо оборудване, транспортни
възможности,апаратура за наблюдение, събиране и документиране на данни.
Работим с много опитен екип и разполагаме с широка мрежа от контакти.
И на последно, НО НЕ И ПО ЗНАЧЕНИЕ място - защото Ви гарантираме пълна дискретност, отговорно отношение,
лоялност и експедитивност.
Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детективhttp://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24862/detektivska_agenciya_ayaks_e_vashiyat_uspeshen_izbor_na_chasten_detektiv

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/24861/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
Търсите частен детектив?
Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с необходимият опит
нужен за разрешаването на Вашия случай.
Защо детективска агенция Аякс Р&С?
Работим в бранша от години и имаме над 600 разрешени случая.
Разполагаме с богата материална база - средства за комуникация, техническо оборудване, транспортни
възможности,апаратура за наблюдение, събиране и документиране на данни.
Работим с много опитен екип и разполагаме с широка мрежа от контакти.
И на последно, НО НЕ И ПО ЗНАЧЕНИЕ място - защото Ви гарантираме пълна дискретност, отговорно отношение,
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лоялност и експедитивност.
Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детективhttp://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24860/detektivska_agenciya_ayaks_e_vashiyat_uspeshen_izbor_na_chasten_detektiv

Детективска Агенция АЯКС-За нас няма нищо невъзможно!!!
Търсите частен детектив?
Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с необходимият опит
нужен за разрешаването на Вашия случай.
Защо детективска агенция Аякс Р&С?
Работим в бранша от години и имаме над 600 разрешени случая.
Разполагаме с богата материална база - средства за комуникация, техническо оборудване, транспортни
възможности,апаратура за наблюдение, събиране и документиране на данни.
Работим с много опитен екип и разполагаме с широка мрежа от контакти.
И на последно, НО НЕ И ПО ЗНАЧЕНИЕ място - защото Ви гарантираме пълна дискретност, отговорно отношение,
лоялност и експедитивност.
Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детективhttp://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24859/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

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/24858/detektivska_agenciya_anagrama__24_chasa_profesionalni_detektivski_uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
Търсите частен детектив?
Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с необходимият опит
нужен за разрешаването на Вашия случай.
Защо детективска агенция Аякс Р&С?
Работим в бранша от години и имаме над 600 разрешени случая.
Разполагаме с богата материална база - средства за комуникация, техническо оборудване, транспортни
възможности,апаратура за наблюдение, събиране и документиране на данни.
Работим с много опитен екип и разполагаме с широка мрежа от контакти.
И на последно, НО НЕ И ПО ЗНАЧЕНИЕ място - защото Ви гарантираме пълна дискретност, отговорно отношение,
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лоялност и експедитивност.
Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детективhttp://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24857/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

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/24856/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
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
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E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24855/detektivska_agenciya_inkognito_detektivski_uslugi

Специална оферта за частни уроци по английски език
Частни уроци по английски език за възрастни. Обучение според най-модерните изисквания и методи. Индивидуален
подход, гарантирани резултати, изгодни цени.
Забележка: Посочената в обявата цена е за астрономически час
http://obiavidnes.com/obiava/24854/specialna_oferta_za_chastni_uroci_po_angliyski_ezik

Детектив | Разкриване на изневери | Проучване на лица и фирми
Професионални детективски услуги – Стелт Детективс ЕООД. Услугите, които предлагаме са както за частни, така и
за юридически лица. Разполагаме с голям екип от опитни детективи и сме в състояние да поемем и изпълним поръчки за
цялата страна. Ако имате проблем, детективите от Стелт Детективс могат бързо и дискретно да Ви набавят
информацията, която Ви е нужна, за разрешаването му. Консултацията с нас е безплатна, анонимността и
дискретността са 100% гарантирани.
За повече информация и контакти: http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/24853/detektiv__razkrivane_na_izneveri__prouchvane_na_lica_i_firmi

Опашка за коса
Опашки за коса от високо качество синтетика и от естествена коса можете да намерите на нашия официален сайт
www.opashki.com. Изберете Вашия цвят и модел и бъдете модерни с нашите опашки за коса!
http://obiavidnes.com/obiava/24852/opashka_za_kosa

Опашка за коса
Опашка за коса от високо качество естествена и изкуствена коса! Ние предлагаме най-голямото разнообразие от
опашки за коса в България! Посетете сайта ни и разгледайте всички модели опашка за коса и харесайте своя!
http://obiavidnes.com/obiava/24851/opashka_za_kosa

Опашки за коса
Ние предлагаме опашки за коса от естествена и изкуствена коса, голямо разнообразия от цветове и модели! Нашите
опашки за коса ще Ви предложат една изключителна визия подходяща дори и за официални случаи! Възползвайте се от
нашите опашки за коса!
http://obiavidnes.com/obiava/24850/opashki_za_kosa

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
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http://obiavidnes.com/obiava/24849/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-София
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/24848/detektivska_agenciya_foksdetektivski_uslugisofiya

Най-новият модел iPhone Apple5
Най – новият модел iPhone 5
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН !
ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРОДУКТ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ! НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
НАШИТЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРОДУКТИ, КОИТО СА ТЕСТВАНИ И РАБОТЯТ !
ИМАТЕ ПРАВО ДА ТЕСТВАТЕ АРТИКУЛА ПРЕД КУРИЕР НА ЕКОНТ - ЕКСПРЕС !
СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ !!! КАКВОТО ВИЖДАТЕ - ТОВА ПОЛУЧАВАТЕ !!!
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МОДЕЛ НА МОБИЛЕН АПАРАТ С ВИСОКО КАЧЕСТВО, В
ЛУКСОЗНА ПОДАРЪЧНА КУТИЯ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ ЗА ТЕЛЕФОНА!
КАЛЪФ - ЗАРЯДНО - СЛУШАЛКИ - USB КАБЕЛ ЗА КОМПЮТЪР - ЗАРЯДНО ЗА КОЛА - USB ПАМЕТ С НАД 4000
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИГРИ И ПРОГРАМИ - ПРОТЕКТОР !
СПЕСТЯВАТЕ НАД 100 ЛЕВА !!!
ИНТЕРНЕТ*ТЕЛВИЗИЯ*ФЕЙСБУК*СКАЙП*ДЖАВА*3D*2 SIM карти
Телефон за поръчки: 0893954008
ЛУКСОЗНА КУТИЯ
СЕРВИЗНА ГАРАНЦИЯ
БОНУС ТОЧКИ В НАД 20 E-МАГАЗИНА
ЧЕРЕН и БЯЛ цвят.
Супер нов ултра тънък / 7 мм / външен вид на iphone 5 copy!
САМО 108 гр. с батерията !!!
Модел 2011 от ДУБАЙ
Новият Apple iPhone 5 изненада всички по характеристики и цена.
iPhone 5 copy 3,6 инчов сензорен капацитивен екран Quad Band Dual SIM картата Dual Camera WiFi Gravity индуктор Java
мобилен телефон.
Работи и с трите български оператора
3.6 inch touch screen, 260k QVGA; - 3.6 инча /9 см/ супер устойчив екран
26 млн, цвята
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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/24847/naynoviyat_model__iphone_apple5

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/24846/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

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

Страница 63/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.01.2012

0896 699 099
0899 700 000
WWW.SHPERPLAT.BG
WWW.MIPGROUP.EU
http://obiavidnes.com/obiava/24845/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

Обяви за автомобили - нови и употребявани автомобили за продажба
http://www.obyavi-avtomobili.bg/ - Употребявани автомобили от официалните вноcители за България, автомобили от
водещите автокъщи и частни лица.
http://obiavidnes.com/obiava/24844/obyavi_za_avtomobili__novi_i_upotrebyavani_avtomobili_za_prodajba

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/24843/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
office@detectivebg.com
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тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24842/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad PMP3384B
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad PMP3384B, таблет, ARM Cortex A8 1GHz, camera, 512MB RAM, 4GB Flash памет (&SDHC
слот), 802.11n, Android 2.3
http://obiavidnes.com/obiava/24841/8_2032_cm_prestigio_multipad_pmp3384b

Phenom II X6 1045T Six Core (2.7GHz
Phenom II X6 1045T Six Core (2.7GHz, 3MB L2/6MB L3, 95W, AM3) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/24840/phenom_ii_x6_1045t_six_core_27ghz

ASRock Z68 Extreme3 Gen3
ASRock Z68 Extreme3 Gen3, Z68, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (HDMI & DVI) (SLi/CF), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000,
2xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 5, 10, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/24839/asrock_z68_extreme3_gen3

Pad HAMA
Pad HAMA, с възглавничка, ергономичен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/24838/pad_hama

Денонощна Заложна къща Кеш и Корект EOOД
Заложни къщи Кеш и Корект предлагат заеми срещу залог на златни и сребърни изделия, TV, GSM, компютри, лаптопи,
таблети, битова техника, автомобили. При нас ще намерите най- ниските лихви и много добри условия при погасяване на
заема. Ще платите лихва само за дните в които веща ви е била заложена. Може да намалявате от главницата с колкото
и когато поискате. За повече информация посетете сайта ни – www.cashandcorrect.bg или се свържете с нас на
032631155, 0878770807, 0878685433
e-mail: cash_correct@abv.bg
skype: kesh_korekt
facebook: Заложна къща Кеш и Корект ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/24837/denonoshtna_zalojna_kyshta_kesh_i_korekt_eood

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/24836/prevoz_na_pokyshtnina_bagaj_transport_na_mebeli_bez_pochiven_den_prevozi_ot_vrat

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.
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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/24835/kurs_po_frenski_ezik___chetvyrto_nivo

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/24834/kurs_po_frenski_ezik___treto_nivo

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В1. Курсът се провежда по системата PROGETTO
ITALIANO. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за
изразяване на италиански език. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 часа.
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/24833/kurs_po_italianski_ezik__b1

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: 6 февруари
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/24832/kurs_po_italianski_ezik___vtoro_nivo
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КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
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: 1 февруари
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/24831/kurs_po_italianski_ezik_za_nachinaeshti

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/24830/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:
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Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
http://obiavidnes.com/obiava/24829/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/24828/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/24827/individualno_obuchenie_po_angliyski__lozenec__1_mesec

Ever-translate.com – Лицензирани преводи – Варна
Ever Translations Ltd. е фирма за преводачески услуги в град Варна, с вече 20 години опит зад гърба си. Във фирмата
работят само висшисти, заклети преводачи с дългогодишен опит, завършили обучението си и специализирали в страната
и чужбина. Фирмата предлага преводи и легализация на български и чуждестранни бланкови документи, както и на
фирмени текстове: технически, правни, икономически, счетоводни, менюта, туристически и други текстове. Сред
другите услуги на фирмата са издаване на удостоверения за лекари за ЕС и от БЛС- София; безплатни консултации по
издаването на документи и изисквания в страната и чужбина; устни преводи; попълване на формуляри.
Вижте повече на: www.ever-translate.com
http://obiavidnes.com/obiava/24826/evertranslatecom__licenzirani_prevodi__varna

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24825/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/24824/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 ,
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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/24823/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

Разкриване на изневери | Професионални детективски услуги
Частни детективски услуги от СТЕЛТ ДЕТЕКТИВС.
Детективско бюро Стелт Детективс предлага детективски услуги на територията на цялата страна.
Независимо дали Вашия проблем е в личен план или е свързан с Вашия бизнес, ние можем да Ви помогнем при
разрешаването му. Разполагайки с екип от професионални детективи, нужното оборудване и подхождайки индивидуално
към всеки случай, ние можем да Ви гарантираме максимална дискретност и да предоставим информацията, която Ви е
нужна за разрешаването на Вашия проблем.
За повече информация за предлаганите от нас услуги и за контакти вижте в нашият сайт:
http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/24822/razkrivane_na_izneveri__profesionalni_detektivski_uslugi

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ-ФАЯНС,ТЕРАКОТ,БОЯ
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.
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- 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/24821/cyalostni_i_dovyrshitelni_stroitelni_remontifayansterakotboya

Безизкопно саниране утроява живота на камениновите тръби
При ремонт на канализационни обекти, ние използваме безизкопна технология, която в сравнение с конвенционалния
метод на открити изкопи спестява подреждането на канавки, разрушаването и възстановяването на пътища,
спирането на трафика и още безброй неудобства.
Методът се прилага в подземни тръбопроводи, а също така и във вертикални тръби, като вентилационни шахти,
затворени дренажни тръби и водостоци за дъждовна вода.
Техниката е мобилна и може да се инсталира и използва от вътрешността на сгради, в мазета, покриви и др.
http://saninvest.eu
02 441 42 83
0887 266 488
http://obiavidnes.com/obiava/24820/bezizkopno_sanirane_utroyava_jivota_na_kameninovite_trybi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Детективска агенция ФОКС-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи ,които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най-добро даказателство!
Благодарение на професионализма ,бързината и достоверността на събраните доказателства.
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен аспект
на територията на цяла България!!!
Ние Предлагаме пълен набор от детективски услуги за повече информация
посетете http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете,а какво може да докажете!!! "
Детективска Агенция FOX

E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/24819/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

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
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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/24818/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ - ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24817/chasten__detektiv__ivan__ivanoviznevyarata_i_predatelstvoto

Totality.bg
Здравейте,
Представяме Ви Totality.bg- сайтът , който ще помогне да запълните Вашият хотел дори и през слабите периоди на
годината.
Нашите предимства спрямо другите сайтове от този тип са:
- Сайтът ще стартира с пикова реклама в следващите 6 месеца. Ще има реално около 80-100 хиляди потребителя,
което ще е много голяма реклама за Вас.
- Първите два месеца ще има само по 5 активни оферти, които ще се сменят на всеки 5 дни. Според нас това ще
реализира много повече продажби.
- Няма да има конкуренция между населените места. Ако Вашият хотел е в Банско ние няма да прибавяме друг хотел в
този регион.
- Ще искаме само 15% комисионна за нас като посредник на сайта.
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- Имаме лицензирана туроператорска агенция, което означава, че всички сделки ще са на 9% ДДС.
- Това са вижданията на „ Амбасадор тур“ ЕАД, с които искаме да развием нашите 6 хотели, да ги рекламираме и да ги
допълним през по-слабите периоди от годината.
Ние имаме интерес да работим с Вас, надяваме се и Вие с нас. Разгледайте нашата презентация и станете наш
партньор, за да спечелите много нови доволни клиенти, които да помогнат за развитието на Вашия бизнес.
Поздрави
Йордан Стоянов
0887 155 554
http://obiavidnes.com/obiava/24816/totalitybg

промоцията е в сила - 42 лева за водоустойчив шперплат!
Промоцията продължава!!! Водоустойчивият шперплат с размери 20х1220х2440мм е с цена 42 лв. на лист с ДДС!!!
Хидрофобният шперплат, внасян от нас, по нищо не отстъпва като качество на шперплата предлаган на пазара.
Филмовото покритие – било то черно или кафяво – не е от значение за качеството на хидрофобния шперплат. От
значение е лепилото! Затова ние внасяме и шперплат с лого (PS-ply, GRADE A, WBP GLUE), което обозначава и лепилото,
използвано при производството му. Той е с размери 21х1220х2440мм. Купете си и вижте, дали има разлика!
Фирмата е най-големият вносител на OSB-3 от САЩ със сертификат и различни дебелини и размери 1220х2440мм.
Предлагаме подпори, вилици, шпилки и гайки за кофраж – също нови, внос.
Разполагаме с наши складове в София и Варна и осъществяваме доставки в цялата страна.
GSM: 0888416733
web: шперплат.com
shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/24815/promociyata_e_v_sila__42_leva_za_vodoustoychiv_shperplat

LED осветление от ДИАНИД ЕООД
Светодиодно осветление с 3 години гаранция от производител.
тел:0898549353
e-mail:sales-2@dianid.com
http://obiavidnes.com/obiava/24814/led_osvetlenie_ot_dianid_eood

Тихо и спокойно място за нощувка в Бургас
Зелената Къща е разположена в един от най-древните балнеологични курорти у нас-Бургаски минерални бани,квартал
Ветрен,Бургас.Разполага с 9 комфортни двойни стаи,с всички удобства за 19 души.
Зелената Къща работи целогодишно,а настаняването е по всяко време на денонощието.
На ваше разположение са басейн с минерална вода,охраняем паркинг в двора,детски кът в градината при барбекюто и
безжичен интернет достъп в цялата къща.Близкото отстояние до морския град(само на 15 км,на пътя София-Бургас)е
чудесен повод да съчетаете престоя си с бизнес пътуване или да разнообразите почивката си с разходка край морето и
нощни развлечения.
Единична стая- 36/42лв Двойна стая- 48лв Тройна стая-48лв Допълнително легло-10лв
Тел./факс:056 552306
Моб.тел.:0887 748150
e-mail:info@greenhouse-bg.com
http://www.greenhouse-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24813/tiho_i_spokoyno_myasto_za_noshtuvka_v_burgas

Почивка в ЗЕЛЕНАТА КЪЩА
http://www.greenhouse-bg.com
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Организирайте почивка за Вас и Вашите приятели.
Наем за цялата къща – 480лв на ден
Разполагате с 9 комфортни стаи с WiFi интернет, оборудвана кухня, просторна трапезария, закрит басейн с минерална
вода, голяма градина с детски кът и барбекю, охраняем паркинг.
За резервация е необходимо предплащане на 50% от сумата.
Плащането е възможно на рецепцията в ЗЕЛЕНАТА КЪЩА,
в офиса в Бургас, или по банков път.
Банкова сметка:
Титуляр: ДЪБРАВА ЕАД
Уни Кредит Булбанк
BIC UNCRBGSF
IBAN: BG95 UNCR 7630 1063 9998 72
http://obiavidnes.com/obiava/24812/pochivka_v_zelenata_kyshta

Зелената Къща Бургас Бургаски минерални бани
Зелената Къща Бургас Бургаски минерални бани
Зелената Къща е елегантна и романтична къща за гости до Бургас (15 км), разположена в балнеоложкия курорт Бургаски
минерални бани. Тя работи целогодишно и предлага отлични условия за романтичен уикенд и почивка, сред тишината и
спокойствието на заобикалящата я прекрасна градина, в която има екзотичен кът с шатра, барбекю и детски кът. На
разположение на гостите са закрит плувен басейн с топла минерална вода и напълно оборудвана кухня. Общо девет
изящно обзаведени стаи приютяват гостите на Зелената Къща в своята спокойна и стилна обстановка. Комфортът им
е гарантиран и от предоставените съвременни удобства като Wi-Fi интернет, централна климатизация и отопление,
телевизор с кабелна телевизия, самостоятелна баня с душ кабина. Гостите могат да наемат отделни стаи или цялата
къща. Допълнителните услуги на тази къща за гости до Бургас включват безплатен охраняем паркинг, факс, принтиране,
копиране, пране и гладене, повикване на такси, коли под наем и др.
http://obiavidnes.com/obiava/24811/zelenata_kyshta_burgas_burgaski_mineralni_bani

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/24810/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno
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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/24809/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

Шперплат - Хидрофобен и ОСБ-3 плоскости
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/24808/shperplat__hidrofoben_i_osb3_ploskosti

Слушалки ELITE PX-N90M
Слушалки ELITE PX-N90M, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/24807/slushalki_elite_pxn90m

Слушалки Sweex HM407
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Слушалки Sweex HM407, бели, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/24806/slushalki_sweex_hm407

Фотоапарат Nikon Coolpix S8200 16.1Mpix
Фотоапарат Nikon Coolpix S8200 16.1Mpix, 14xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, поддържа SDHC/SDXC, miniHDMI, Li-Ion
батерия
http://obiavidnes.com/obiava/24805/fotoaparat_nikon_coolpix_s8200_161mpix

Водно охлаждане за процесор
Водно охлаждане за процесор, Corsair Hydro Series™ H80, съвместимо с LGA 775/1155/1156/1136/2011 & AMD AM2/AM3
http://obiavidnes.com/obiava/24804/vodno_ohlajdane_za_procesor

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/24803/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 .
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За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24802/detektivska_agenciya_anagrama__24_chasa_profesionalni_detektivski_uslugi

Активзирайте тялото си с Изидетокс
Искате здраво тяло и цялостна релаксация – отговорът се крие в леглото-масажор DY. То се използва за профилактика и
оздравяване на различни проблеми – подобрява съня, действа при проблеми с простатата и безплодие, подобрява
проводимостта на нервните импулси в организма, повлиява болките при радикулит, артрит, артроза и други.
ИЗИДЕТОКС ЕООД е фирмата, коята предлага този уред и много други – детоксикатор, пластири за детоксикация,
апарат за биорезонансно лечение и т.н. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/24801/aktivzirayte_tyaloto_si_s_izidetoks

Национална Детективска Агенция-Security 96 Group
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
Национална Детективска Агенция-Security 96 Group
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.24
часа-Дискретност, коректност, професианализъм, гарантирана анонимност.
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.
Извършва детективски услуги на територията на цяла България и Европейския съюз!
16 години професионален опит !!! Детектив
0887648831
skype:security96.com
http://www.fendy.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24800/nacionalna_detektivska_agenciyasecurity_96_group

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
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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/24799/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont_na_banyamaystoridogov

Професионални детективски услуги
Детективско бюро “Стелт Детективс” предлага детективски услуги на територията на цялата страна. Нашата
основна дейност е да Ви набавим и предоставим информацията, от която се нуждаете. Без значение дали искате да
разберете дали Вашата половинка Ви изневерява или желаете да проучите някой Ваш бъдещ бизнес партньор или клиент,
частните детективи от “Стелт Детективс” ще Ви намерят(набавят) бързо и дискретно тази информация.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашият сайт:
http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/24798/profesionalni_detektivski_uslugi

Ремонт на комутатори и компютри
Ремонт на автомобилна електроника, дизелови помпи, комутатори, електронни блокове, серво управление за волан,
инжекциони, управление за еърбаг, ремонт на климатроници, имобилайзери, ключове с чип, автоматични скоростни
кутии, Shifter grand cherokee и други.
ecucar.mihail@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/24797/remont_na_komutatori_i_kompyutri

Товарен ТРАНСПОРТ и ХАМАЛИ - ЕТ ОБЕЛИКС -пренасяне на офис, каси, апаратура, пиана,
мебели, опаковане -0884736647
Професионално преместване на дома, офиса, склада, транспорт с падащ борд, пренасяне и превоз на мебели, метални
каси, пиана, машини. Опаковане и обезопасяване на багажа, монтаж и демонтаж. Товаро-разтоварни услуги.
Разчистване и извозване до сметище 02/8962632 -- 0878887751 --- 0899575801
=== РАЗУМЕН ИЗБОР за УСПЕШНО ПРЕМЕСТВАНЕ ===
www.obeliks.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24796/tovaren_transport_i_hamali__et_obeliks_prenasyane_na_ofis_kasi_aparatura_pia

Детективски услуги-Детективска агенция ФОКС
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
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- 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/24795/detektivski_uslugidetektivska_agenciya_foks

АБИ ГРУП
В сладкарски къщи Аби ще откриете разнообразие от сладкарски, солени и сиропирани изделия.
- Сладки – курабии, еклери, жълъди, праскови, пури с крем и др.
- Соленки – домашни клифлички с кашкавал, сирене и маслини, крекери със сусам, солени – миди със сирене
- Празнични плата – малки и големи, асортимент от сладки или соленки
- Сиропирани изделия – баклави, кадаиф, толумби
- Домашни сладка, сладоледи и близалки
http://obiavidnes.com/obiava/24794/abi_grup

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/24793/shperplat__hidrofoben___vodoustoychiv___wwwmipgroupeu

WWW.SHPERPLAT.BG , хидрофобен водоустойчив шперплат
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
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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/24792/wwwshperplatbg__hidrofoben_vodoustoychiv_shperplat

Нежни и красиви бижута само в jasminbg.com
Предлагаме ви изключително финни и нежни бижута и аксесоари, които биха стояли чудесно на отворено деколте и
изискан вечерен тоалет. Имаме бижу за всяка дама и всеки стил. Можем да ви предложим от колие, oбеци и пръстени с
кристал сваровски, до Венецианско ръчно изработено бижу. Посетете и нашият бутик с ръчни дизайнерски решения
http://www.jasminbg.com/.тел:0884934536, e-mail: support@jasminbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24791/nejni_i_krasivi_bijuta_samo_v_jasminbgcom

дребни дърводелски поправки на място
Монтаж и демонтаж на гардероби,секции,шкафове.Регулиране не вратички.Пребоядисване.Монтаж на врати и
первази.Скъсяване на врати,смяна на брави,поправка на разбити врати.Прогонка и уплътняване на врати и
прозорци.Изолация
от
студ
и
вятър.Притягане
на
клатещи
се
маси
и
столове.Ниски
цени.Веднага.Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/24790/drebni_dyrvodelski_popravki_na_myasto

Пръстен Swarovski
Пръстен Сваровски Cristal 12мм
Изящно бижу от колекцията Luxury Jewellery на Green Master. Създадено от антиалергична сплав със солидно бяло
златно покритие 14 карата, обсипано с кристали Сваровски.
Покритие: бяло злато
http://obiavidnes.com/obiava/24789/prysten_swarovski

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 ,
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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/24788/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/24787/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

Захранване 850W
Захранване 850W, Corsair Enthusiast Series™ TX850 V2, ActivePFC, 140mm вентилатор, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24786/zahranvane_850w

Захранване 1050W
Захранване 1050W, Corsair Professional Series™ HX1050, ActivePFC, модулно, 140mm вентилатор, 7г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24785/zahranvane_1050w
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Захранване 1200W
Захранване 1200W, Corsair Professional Series™ Gold AX1200, ActivePFC, модулно, 140mm вентилатор, 7г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24783/zahranvane_1200w

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/12274/otpushvane_na_kanali

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/24784/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie
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