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Висококачествен нарязан тютюн за пълнене на цигари
Висококачествен нарязан тютюн, готов за пълнене на цигари:
Предлагам три сорта тютюн:
- Ориенталска басма/среден за пушене тютюн/ на цена 15 лв. за кг.
- Крумовград/лек и среден за пушене тютюн/ на цена 20 лв. за кг.
- Златна Вирджиния/ лек за пушене тютюн/ на цена 25 лв. за кг.
Тютюнът има следните характеристики:
- Лично производство
- Ферментирал тютюн
- Обезопрашен
- Нарязан на фини лентички/чрез машинна обработка/
- Преминал през парна обработка/ за намаляне на съдържанието на катран/
- Предлага се и ароматизиран/ ароматите са по желание на клиента и цената за кг. се увеличава с 2 лв./
- За редовни клиенти задължително правя бонуси към количеството поръчка
- Гарантирам за качеството на тютюна/няма да останете разочаровани
http://obiavidnes.com/obiava/25938/visokokachestven-naryazan-tyutyun-za-pylnene-na-cigari

Висококачествен нарязан тютюн за пълнене на цигари
Висококачествен нарязан тютюн, готов за пълнене на цигари:
Предлагам три сорта тютюн:
- Ориенталска басма/среден за пушене тютюн/ на цена 15 лв. за кг.
- Крумовград/лек и среден за пушене тютюн/ на цена 20 лв. за кг.
- Златна Вирджиния/ лек за пушене тютюн/ на цена 25 лв. за кг.
Тютюнът има следните характеристики:
- Лично производство
- Ферментирал тютюн
- Обезопрашен
- Нарязан на фини лентички/чрез машинна обработка/
- Преминал през парна обработка/ за намаляне на съдържанието на катран/
- Предлага се и ароматизиран/ ароматите са по желание на клиента и цената за кг. се увеличава с 2 лв./
- За редовни клиенти задължително правя бонуси към количеството поръчка
- Гарантирам за качеството на тютюна/няма да останете разочаровани
http://obiavidnes.com/obiava/25937/visokokachestven-naryazan-tyutyun-za-pylnene-na-cigari

Thinx-Store - Calacasa
Заповядайте в магазина ни на арес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен 43-45“
и вижте продуктите ни, които развиват визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения
на децата.
Всяко дете обича да има свое кътче, място с покрив в което да се скрие и усамоти! Представяме ви новият продукт на
Calafant – “Calacasa”
Картонена къща с размери 91 x 79 x 97 см.
Тя се сглобява без нужда от ножица и лепило! Може да се оцвети и декорира по желание, а с помоща на куклите и
плюшените играчки да се превърне в къщата мечта!
Работното ни време е
понеделник от 13 до 19ч.
вторник от 13 до 19ч.
сряда от 13 до 19ч.
четвъртък от 13 до 19ч.
петък от 13 до 19ч.
събота от 10:30 до 16ч.
Неделя – почивен ден.
телефон за контакт: 0877.637.517
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присъедините към нас на
http://www.facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713
http://obiavidnes.com/obiava/25936/thinx-store---calacasa

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/25935/masajna-masajirashta-sedalka

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
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/25934/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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/25933/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/25932/parochistachka-stiym-mop-x5

ДЕТОКСИКАТОР 350лв !Масажори!Виброколани!Апарат за отслабване!
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
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1 ДЕТОКСИКАТОРИ 350 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
13 Антирадар "MARUHAMA 199лв
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 69лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 30лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 270лв
22 Дигитален фотоапарат Ferrania solaris 169лв
23 Фотоапарат за еднократна употреба "Ferrania SOLARIS" 25 лв
24 Радиоуправляемата лодка за захранка катамаран 340 лв
25 Пластири за отслабване 1.6лв
26 Никотинови лепенки за откозване на цигарите 1.6лв
27 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
28 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 990лв
29 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
30 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25931/detoksikator-350lv-masajorivibrokolaniaparat-za-otslabvane

Бутиков хотел Бехи
Бутик хотел Бехи се намира в Кърджали. Хотелът предлага 15 напълно обзаведени стаи, 2 студиа и 5 апартамента.
Разполагаме с лоби бар и релакс център.
www.hotelbehi.com
http://obiavidnes.com/obiava/25930/butikov-hotel-behi

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И
ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме юридическо съдействие на фирми с финансови задължения.
Процедурата по освобождаване от длъжност и отговорност е съобразена с Търговския закон и новите промени в ДОПК.
Предлагаме консултации и съдействие на фирми с финансови задължения от всички бизнес сектори и региони на
страната.
Гарантираме професионално извършване на процедурата и коректност.
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гр.Велико Търново
Ефрем Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/25929/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-dlyjnost-i-otgovornost

Малки потребителски кредити!!!
Кредити веднага!!! Одобрение до 1 час и усвояване същият ден!
http://obiavidnes.com/obiava/25928/malki-potrebitelski-krediti

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/25927/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/25926/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/25925/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Gigabyte A75M-UD2H
Gigabyte A75M-UD2H, AMD A75, FM1, DDR3, 2xPCI-E(HDMI, DVI, DisplayPort), SB7.1 Dolby Home Theater, Lan1000,
5xSATA 6Gb/s RAID 0,1,10, 4xUSB3.0, 1394, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/25924/gigabyte-a75m-ud2h

Gigabyte 970A-UD3
Gigabyte 970A-UD3, AMD 970, AM3+, DDR3, 2xPCI-E (CF), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 5, 10, 4xUSB3.0, 1394,
ATX
http://obiavidnes.com/obiava/25923/gigabyte-970a-ud3

Gigabyte 990XA-UD3
Gigabyte 990XA-UD3, AMD 990X, AM3+, DDR3, 2xPCI-E (SLi/CF), SB7.1 Dolby Home Theater, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID
0,1, 5, 10, 4xUSB3.0, 1394, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/25922/gigabyte-990xa-ud3

Алгара ООД Металообработка
Извършваме механична обработка на детайли на стругове с цпу с размери до ф 580.
Заводът разполага с машини за разкрояване, огъване, щанцоване и заваряване на ламарина.
Многопоансонна преса с цпу за изрязване на отвори с различна конфигурация.
Разполагаме с машини за механична обработка стругове с цпу, фрези, координатно-разтъргваща машина, шлайф машина
и други.
В завода има изграден участък за прахово боядисване с над 200 цвята.
Търговище 7700
Индустриална Зона п.к 54
тел. 060164458;факс:060163382
GSM:0894978145 e-mail:algara.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25921/algara-ood-metaloobrabotka

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/25920/denonoshtna-zalojna-kyshta-kesh-i-korekt-eood

GF GT 520
GF GT 520, 1GB Asus ENGT520/DI/1GD3/V2(LP), PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/25919/gf-gt-520

Почивка на море в Поморие,лято 2012
Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на 50 метра от най-посещавания плаж.
Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет.На две стаи
една баня с тоалетна, хладилник и посуда. Подробности www.bghotelier.com/kostandara
До 23.06 дете с двама възрстни в стая с три легла е безплатно
Константин
Телефон за контакти : 059625987,0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com

Страница 6/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.02.2012

http://obiavidnes.com/obiava/25918/pochivka-na-more-v-pomorielyato-2012

Asus Xonar Essence One
Asus Xonar Essence One, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25917/asus-xonar-essence-one

Почистващ комплект за лаптоп
Почистващ комплект за лаптоп
http://obiavidnes.com/obiava/25916/pochistvasht-komplekt-za-laptop

Мероприятия
PEARL LODGE
Мероприятия
Ние, екипът на Pearl Lodge вярваме в изпълнението на дадените обещания. С една от най-богатите възможности за
провеждане на мероприятия в района на Пампорово и Смолян, настаняване в изискан съвременен комплекс,
безпрецедентно обслужване и професионален кетъринг, ние сме сигурни, че Pearl Lodge Conferences може да Ви предложи
пакет, отговарящ на Вашите бизнес нужди. Без значение дали организирате обучение в тесен кръг или грандиозно
мероприятие, ние разполагаме с перфектното място за Вас!
Разположен в района на Смолянски езера, Pearl Lodge разполага с мултифункционален конферентен център, оборудван с
най-новите аудио и визуални съоръжения. Нашият отдаден, приятелски екип е винаги готов да се погрижи за всеки
детайл. В допълнение, Вие ще бъдете настанени в уютни и изискано обзаведени апартаменти. Нашата конферентна
зала е на разположение както по време на празници и ваканции (Коледа, Великден и летни ваканции), така и целогодишно
за провеждането на корпоративни мероприятия. Тя е впечатляващо място за професионални събития. Така че,
независимо дали планирате научна или академична конференция, семинар, уъркшоп, лятно училище или тийм билдинг,
Pearl Lodge е правиният избор.
Корпоративни събития
Със своята зала с капацитет макскимум 60 места и техническо оборудване на най-високо ниво, Pearl Lodge може да Ви
осигури всичко необходимо, за да бъде планираното от Вас събитие успешно. Вие, Вашите бизнес партньорите,
клиентите и служителите Ви ще се чувствате комфортно в предоставените Ви условия за делова комуникация.
Конферентната зала е конструиран така, че да е подходяща за организирането и провеждането на:
• Конференции;
• Семинари;
• Дискусионни и кръгли маси;
• Презентации;
• Фирмени обучения;
• Тийм билдинг програми;
• Коктейли и частни партита.
Техническо оборудване
Pearl Lodge разполага с пълна гама професионални устройства и услуги, които можем да предложим на Ваше
разположение:
• Аудио и видео оборудване;
• Безжичен и кабелен интернет;
• PC оборудване, микрофон, офис техника: ксерокс, скенер, факс, принтер, бяла дъска, флип чарт и др.;
• Различни презентационни средства, съответстващи на Вашите индивидуални нужди и изисквания;
• Професионални преводачески услуги;
• Осигуряване на професионален фотограф и професионално видео-заснемане, монтаж и тиражиране на обработения
материал.
Кетъринг
Eкипът на хотел Pearl Lodge може да предложи богато разнообразие от кафе паузи, обяд, вечеря, коктейл - всичко
необходимо, за да се почувстват Вашите гости комфортно.
В допълнение хотелът разполага с изискано фоайе, ресторант, лоби бар и лятна тераса, които са подходящи за
организацията на кетъринг.
Цени
Цената, която можем да Ви предложим включва нощувка, закуска (континентална) и вечеря, свободно ползване на

Страница 7/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.02.2012

конферентната зала, две кафе паузи по време на мероприятието, безжичен интернет. В допълнение на ваше
разположение ще бъдат охраняем паркинг и обсерватория, както и всички удобства, които Pearl Lodge предлага.
• До 31 март 2012: 50 EUR на човек
• От 01 април до 11 декември 2012: 45 EUR на човек.
Ние, екипът на Pearl Lodge, ще се радваме да допринесем за успеха на Вашите бизнес мероприятия. Можете да се
свържете с нас по всяко време, за да обсъдим в детайли Вашите желания и специални изисквания.
Забележка: цените НЕ включват % към ТО.
http://obiavidnes.com/obiava/25915/meropriyatiya

Оптична мишка
Оптична мишка, супер мини, разгъваем кабел, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25914/optichna-mishka

Продавам Силата Миу Миу с бг - българско аудио
Продавам оригинални дискове на Tokyo Mew Mew - Силата Миу Миу с бг - българско аудио, 5 диска. Идеално качество!!!
1 диск 5лв. всички заедно 5-те 20лв.
0886730894
papillon_rose@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25913/prodavam-silata-miu-miu-s-bg---bylgarsko-audio

ПРОДАВАМ СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН THOMSON TELECOM CE21886GE9-A
Продавам домашен телефон Thomson Telecom Model No.:CE21886GE9-A
Телефона е използван само няколко пъти, работи перфектно. Не е одраскан и наранен. единия е с кабел другия е безжичен,
вървят комплект.
обща цена 30лв.
papillon_rose@abv.bg

0886730894
http://obiavidnes.com/obiava/25912/prodavam-stacionaren-telefon-thomson-telecom-ce21886ge9-a

ПРОДАВАМ ОРИГИНАЛНИ ДЕТСКИ ДИСКОВЕ И ФИЛМИ
Продавам оригинални детски дискове и филми
Следата на Сокола - цена 1лв.
Disney Цар Лъв специално издание в 2 диска - цена 2 лв.
Малката русалка - цена 1лв.
Свободна Територия - цена 1лв.
Yu-Gi-Oh! Селото на Отмъщението част 43 - цена 1лв.
Воините Сакура - цена 2лв.
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Срещу Слънцето - цена 1лв.
Легенда за Атлантида - цена 1 лв.
Островът на Динозаврите - цена 1лв.

Всички заедно 7лв.
0886730894
papillon_rose@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25911/prodavam-originalni-detski-diskove-i-filmi

РАБОТА: неизплатени заплати и обезщетения от работодателя
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД – Пловдив.
Успешно събиране на суми от неизплатени заплати и обезщетения от некоректни работодатели.
Извънсъдебно и съдебно събиране на суми, произтичащи от трудови договори.
Извършване действия за изплащане на трудови възнаграждения от фирмата – работодател.
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД е регистрирана по българското законодателство фирма с основен предмет: дейности по
събиране на неизплатени суми / дългове/ вземания /заплати/ обезщетения. Предоставя информация по проблемни трудови
договори и правоотношения, организира дейности по финализиране на проблемни взаимоотношения работник –
работодател.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www. turgovebg. com
E-mail: turgove.bg@abv.bg; delovigroup@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25910/rabota-neizplateni-zaplati-i-obezshteteniya-ot-rabotodatelya

Thinx-Store - играчки за малки и големи
Заповядайте в магазина ни на арес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен 43-45“
и вижте продуктите ни, които развиват визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения
на децата.
Ако децата ви се увличат в истории за роботи, то нашето предложение е сбъдната мечта! Този уникален робот
“Calabot” е направен от рециклиран картон със слой бяла хартия върху която с лекота може да се декорира! С размери
91 x 79 x 97см. , той се сглобява без нужда от ножица и лепило! Нека предизвикаме детските главички и заинтригуваме
фантазията им с тази инжинерна, и същевременно артистична задача.
Работното ни време е
понеделник от 13 до 19ч.
вторник от 13 до 19ч.
сряда от 13 до 19ч.
четвъртък от 13 до 19ч.
петък от 13 до 19ч.
събота от 10:30 до 16ч.
Неделя – почивен ден.
телефон за контакт: 0877.637.517
присъедините към нас на
http://www.facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713
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http://obiavidnes.com/obiava/25909/thinx-store---igrachki-za-malki-i-golemi

Оптична мишка с форма на количка
Оптична мишка с форма на количка, мини, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25908/optichna-mishka-s-forma-na-kolichka

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/25907/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва 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/25906/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

Безжична оптична мишка
Безжична оптична мишка, мини USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/25905/bezjichna-optichna-mishka
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Силиконова клавиатура
Силиконова клавиатура, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25904/silikonova-klaviatura

Мини клавиатура
Мини клавиатура, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25903/mini-klaviatura

Маратонки, тениски, шапки, чанти, раници на английската марка Lonsdale
Lonsdale Bulgaria е фирма специализирана в онлайн търговията със спортни стоки и дрехи сюна марката Lonsdale. При
нас ще намерите мъжки, дамски и детски маратонки, чанти, якета, суитчъри, тениски, шапки, раници и куп други стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/25902/maratonki-teniski-shapki-chanti-ranici-na-angliyskata-marka-lonsdale

2 колонки във формата на плюшени играчки (мечета)
2 колонки във формата на плюшени играчки (мечета), USB
http://obiavidnes.com/obiava/25901/2-kolonki-vyv-formata-na-plyusheni-igrachki-mecheta

Кабора ООД - климатици и вентилационна техника
Фирма Кабора е официален диструбутор на водещи европейски фирми в областта на климатичната и вентилационна
техника. Индустриални центробежни вентилатори с едностранно или двустранно засмукване, въздушноохлаждаеми
чилъри, геотермални термопомпи, специални термопомпи за подово отопление, драй кулъри и кондензатори – тези и още
много продукти можете да откриете при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/25900/kabora-ood---klimatici-i-ventilacionna-tehnika

Подгревател за напитка USB & 4-портов USB hub
Подгревател за напитка USB & 4-портов USB hub
http://obiavidnes.com/obiava/25899/podgrevatel-za-napitka-usb--4-portov-usb-hub

Прахосмукачка /за клавиатура/
Прахосмукачка /за клавиатура/, мини
http://obiavidnes.com/obiava/25898/prahosmukachka-za-klaviatura

Прахосмукачка /за клавиатура/
Прахосмукачка /за клавиатура/
http://obiavidnes.com/obiava/25897/prahosmukachka-za-klaviatura

Отпушване на канали
Kaнал Експерт-професионално отпушване на канали,мивки,сифони,тоалетни със специализирана техника.Ремонт и
изграждане.Спешна помощ.http://www.kanalexpert.com
http://obiavidnes.com/obiava/25896/otpushvane-na-kanali

Мини хладилник/подгревател
Мини хладилник/подгревател, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25895/mini-hladilnikpodgrevatel

Card Reader & 3-портов USB Hub
Card Reader & 3-портов USB Hub, с формата на кола

Страница 11/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.02.2012

http://obiavidnes.com/obiava/25894/card-reader--3-portov-usb-hub

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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/25893/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/25892/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
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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/25891/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА 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/25890/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-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/25889/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Card Reader & 3-портов USB Hub
Card Reader & 3-портов USB Hub, с формата на кубче
http://obiavidnes.com/obiava/25888/card-reader--3-portov-usb-hub

Продавам пералня Siemens
Продавам пералня Siemens 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 290 лева. .Mtel
0889278039,Vivacom0879466606 Skype:saecoexellent email: saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25887/prodavam-peralnya-siemens

Adapter USB to Bluetooth
Adapter USB to Bluetooth, v1.2, с антена
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http://obiavidnes.com/obiava/25886/adapter-usb-to-bluetooth

USB HUB 4xUSB2.0
USB HUB 4xUSB2.0, във формата на човече
http://obiavidnes.com/obiava/25885/usb-hub-4xusb20

USB HUB 4xUSB2.0
USB HUB 4xUSB2.0, във формата на мишка
http://obiavidnes.com/obiava/25884/usb-hub-4xusb20

USB HUB 4xUSB2.0
USB HUB 4xUSB2.0, във формата на кубче
http://obiavidnes.com/obiava/25883/usb-hub-4xusb20

USB HUB 4xUSB2.0
USB HUB 4xUSB2.0, във формата на моливник, с часовник
http://obiavidnes.com/obiava/25882/usb-hub-4xusb20

Микрофон
Микрофон, компактен, гъвкаво рамо
http://obiavidnes.com/obiava/25881/mikrofon

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ 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,

Страница 14/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.02.2012

e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/25880/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

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/25879/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

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.
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За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25878/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА 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/25877/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Логистични системи - складово и архивно оборудване
"Логистични системи е българска компания работеща в областта на складово и архивно оборудване с над 10 годишна
история. Предлагаме:
• Стационарни стелажи за всякакви стоки и товари
• Стелажни системи за архивиране за библиотеки, музеи и галерии
• Динамични стелажни системи за големи складове
• Автоматизирани Складове, сортерни и конвейрни системи
• Специализирани шкафове и индустриални работни места
• Телескопични товароразтоварни конвейери
• Кутии и контейнери за съхранение, транспорт и автоматизиране
• Колички за транспорт и набиране на поръчки и палет боксове
"
http://obiavidnes.com/obiava/25876/logistichni-sistemi---skladovo-i-arhivno-oborudvane

Детективска Агенция Инкогнито-Разкрива изневери, издирва лица,справки, корпоративно и
фирмено проучване
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/25875/detektivska-agenciya-inkognito-razkriva-izneveri-izdirva-licaspravki-korporati

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ FOX - !!! ЦЯЛАТА ИСТИНА !!!
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва 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/25874/detektivska--agenciya---fox-----cyalata-istina-

Детективска
агенция
Фокс-детективски
проблеми,издирванил ичности

услуги-изневери,фирмени

Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва 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
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Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/25873/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-izneverifirmeni-tayni-biznes-probl

toptechnika.com - онлайн магазин за търговия с техника
toptechnika.com е сайт за онлайн търговия с техника, притежание на фирма Топинвест груп. Фирмата се занимава с внос
на продукти от Румъния и е официален представител и вносител на марките Allview, Evolio и E-Boda.
http://obiavidnes.com/obiava/25872/toptechnikacom---onlayn-magazin-za-tyrgoviya-s-tehnika

Дегри Консултинг - правни консултации, разработване и управление на проекти
Предлагаме правни консултации в сферата на търговското право и екологията, телекомуникациите, рекламата,
конкуренция, концесии, потребители и др. Дегри Консултинг предлага и услуги за подготовка и управление на проектини
предложения по международни схеми за финансиране, както и консултиране по серията стандарти ISO. Мисията ни е
постоянното развитие и придобиване на компетентност.
http://obiavidnes.com/obiava/25871/degri-konsulting---pravni-konsultacii-razrabotvane-i-upravlenie-na-proekti

ИСПАНСКИ!СТАРТ-13.02!УЧЕТЕ С ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!
ОТСТЪПКИ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!!!
УЧЕТЕ ПО НАЙ-УСПЕШНИТЕ И НОВИ СИСТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТЕНИ ПО КРИТЕРИИТЕ И
СТАНДАРТИТЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!
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/25870/ispanskistart-1302uchete-s-profesionalisti

Бонбонена фабрика Алпи
Фабрика за бонбони Алпи Комерс произвежда изобилие от дъвчащи, твърди и меки бонбони. Продуктовата гама включва
бонбони с шоколадов и плодов вкус, твърди бонбони с ментол и евкалипт, карамелажни бонбони, парфюмиращи бонбони и много други. Фабриката притежава нужните сертификати за безопасност и качество на храните.
www.alpi.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25869/bonbonena-fabrika-alpi

Лимк ООД-производство и монтаж на метални конструкции
Нашата фирма извършва ремонтно - строителна дейност , а изработката на метални конструкции е новото поприще на
което „ЛИМК” ООД се представя успешно. Ние имаме стегната организация на работа и спазваме стриктно
технологичната последователност на строителните процеси. Нашите служители работят с качествени материали ,
благодарение на което крайния продукт е винаги с отлично качество. Фирмата осигурява консултации от специалисти,
проектиране, доставка и монтаж на конструкциите.
www.limk.bg
гр. Габрово
ул. “Житарска” №3Б
тел.06717 2333/факс 06717 2300
http://obiavidnes.com/obiava/25868/limk-ood-proizvodstvo-i-montaj-na-metalni-konstrukcii

Митекс - производство и пакетиране на ориз, боб, леща
Фирма Митекс се занимава с производство на ориз. Пакетираме ориз, захар, брашно, леща, боб и сол. Занимаваме се и с
търговия с хранителни продукти. Притежаваме сертификат за качество BS EN ISO 22000:2005.
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http://obiavidnes.com/obiava/25867/miteks---proizvodstvo-i-paketirane-na-oriz-bob-leshta

Copy.bg-разнообразие от офис техника на световноизвестни марки
Copy.bg е сайт специализиран в търговията с продукти за офиса, собственост на фирма Копилинк. В него ще намерите
мултифункционални
устройства
копирнимашини,
принтери,
,консумативи,
компютри,скенери,
лаптопи
машинизаподвързване, шредерил ламинатори, интерактивни дъски и други.
www.copy.bg
София 1407, п.к. 185
бул. "Черни връх" №71а ет.2
тел.(02) 962 59 39
02/962 52 28
http://obiavidnes.com/obiava/25866/copybg-raznoobrazie-ot-ofis-tehnika-na-svetovnoizvestni-marki

Анимейшън Ентъртеймънт Енд Активити - туристическа анимация
Анимейшън Ентъртеймънт Енд Активити предлага дейности в сферата на туристическата анимация:
- Организация на шоу програми
- Организация на тематични партита
- Организация на развлекателни програми
- Изработка на театрални и амфитеатрални декори и костюми
Програмите са изготвени по предварително одобрена анимационна концепция.
http://obiavidnes.com/obiava/25865/animeyshyn-entyrteymynt-end-aktiviti---turisticheska-animaciya

НАЙ-ДОБРИТЕ КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ В ИНТЕР АЛИАНС!!!
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/проекти/!
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.!
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/25864/nay-dobrite-kompyutyrni-kursove-v-inter-alians

ГРЪЦКИ 1 И 2!ЗАПИШЕТЕ СЕ И ВИЕ !!!ДА УЧИМ ЗАЕДНО!
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА! ПРЕДЛАГАМЕ КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ!Да учим заедно по
най-успешните системи,най-новите изисквания и с най-добрите професионалисти!
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/25863/grycki-1-i-2zapishete-se-i-vie-da-uchim-zaedno

ИТАЛИАНСКИ1,2 И 3!Ще учите по най-добрите системи!!!
ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!ОТСТЪПКИ!
УЧЕТЕ ПО НАЙ-УСПЕШНИТЕ И НОВИ СИСТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТЕНИ ПО КРИТЕРИИТЕ И
СТАНДАРТИТЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!
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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/25862/italianski12-i-3shte-uchite-po-nay-dobrite-sistemi

ГРУПА ПО ИСПАНСКИ 2!ЗАПИШЕТЕ СЕ И ВИЕ!!!
Плащане на вноски!Отстъпки!
Все още не е късно да се запишете!
Предлагаме Ви знания,отлично преподаване,легитимно удостоверение за завършен курс,преподаватели-професионалисти!
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/25861/grupa-po-ispanski--2zapishete-se-i-vie

13.02.СТАРТ!ИСПАНСКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ!Не е късно да се запишете!
ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!ОТСТЪПКИ!
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗАЩОТО ЩЕ УЧИТЕ ПО НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОГРАМИ,ПО НАЙ-НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И С
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!
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/25860/1302startispanski-za-nachinaeshtine-e-kysno-da-se-zapishete

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

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook A531
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook A531, черен мат, двуядрен Celeron® B800 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25859/156-3962-cm-fujitsu-lifebook-a531

3 Фон Импекс - вендинг машини за топки/топчета
Фирмата предлага детски люлки,машини за топки, машини за татуировки, атракциони на принципа на самообслужване.
Люлките /клатушки// Kiddie rides/ притежават маркировка СЕ ,те са конструирани и произведени съгласно
установената инженерна практика по отношение на безопастността в съответствие с изискванията на наредбата за
съществени изисквания и оценяване на съответствието за електтромагнитна съвместимост.
http://obiavidnes.com/obiava/25858/3-fon-impeks----vending-mashini-za-topkitopcheta
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СТАРТ!ФРЕНСКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ!Учете по най-актуалните системи!
ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!ОТСТЪПКИ!
С нас ще научите езика по-лесно,по-качествено,по най-успешните и нови системи на обучение и с най-добрите
професионалисти!
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/25857/startfrenski-za-nachinaeshtiuchete-po-nay-aktualnite-sistemi

СТАРТ!НЕМСКИ 3-УЧЕТЕ ПО НАЙ-АКТУАЛНИТЕ ПРОГРАМИ!
ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!ОТСТЪПКИ!
Ще учите по най-актуалните системи на обучение,ще получите отлично преподаване,учебен комплект,както и
сертификат за завършен курс.
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/25856/startnemski-3-uchete-po-nay-aktualnite-programi

14.1" (35.81 cm) ACER ICONIA 484G64ns (с лек козметичен дефект)
14.1" (35.81 cm) ACER ICONIA 484G64ns (с лек козметичен дефект), Intel® Core™ i5 480M 2.66GHz, 2x Multi-Touch HD
LED Display (HDMI), 4GB, 640GB, 802.11n, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.8kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25855/141-3581-cm-acer-iconia-484g64ns-s-lek-kozmetichen-defekt

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/25854/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/25853/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Скансистемс Презареждане на тонер касета Q5942A за HP LaserJet 4240 / 4250 / 4350
Скансистемс Презареждане на тонер касета Q5942A за HP LaserJet 4240 / 4250 / 4350 цена:60.00лв
София,ж.к.Дружба, бул. Кап. Димитър Списаревски 3 бизнес център "Глобъл Индустри" тел: 02/9788386 0885775818
www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/25852/skansistems-prezarejdane-na-toner-kaseta-q5942a-za-hp-laserjet-4240--4250--435

HP Deskjet 1050A All-in-One
HP Deskjet 1050A All-in-One, цветен мастилен принтер/скенер/копир, 600x600 dpi, 5.5/4стр/мин, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/25851/hp-deskjet-1050a-all-in-one

Technopanel JSC
Технопанел ЕАД е специализирана в производството на покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели. При
нас ще откриете покривни панели TTOP с изолация от полиуретанова твърда пяна, полизоциануратна твърда пяна или
минерална вата, RIP плочи TDUCT с изолация от полиизоциануратна твърда пяна, панели с изолация полиуретан,
минерална вата, полиизоцианурат. Предлагаме също така окомплектовки, профилирана ламарина и поликарбонатни
плоскости.
http://obiavidnes.com/obiava/25850/technopanel-jsc

TP-Link TG-3269 10/100/1000 Mbs
TP-Link TG-3269 10/100/1000 Mbs, PCI
http://obiavidnes.com/obiava/25849/tp-link-tg-3269-101001000-mbs

TP-Link TL-WN822N
TP-Link TL-WN822N, 300Mbps High-Gain Wireless-N USB Adapter, 2 антени
http://obiavidnes.com/obiava/25848/tp-link-tl-wn822n

Sonim XP1300 CORE
Sonim XP1300 CORE, водоустойчив, противоударен, bluetooth, MicroSD слот, FM радио, LED фенерче, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/25847/sonim-xp1300-core

Sonim XP3.2 Quest Pro
Sonim XP3.2 Quest Pro, водоустойчив, противоударен, GPS, bluetooth, camera, MicroSD слот, FM радио, LED фенерче, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/25846/sonim-xp32-quest-pro

Sonim XP3300 FORCE
Sonim XP3300 FORCE, водоустойчив, противоударен, GPS, bluetooth, camera, MicroSD слот, FM радио, LED фенерче, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/25845/sonim-xp3300-force

Sonim XP5300 FORCE 3G
Sonim XP5300 FORCE 3G, водоустойчив, противоударен, GPS, bluetooth, camera, MicroSD слот, FM радио, LED фенерче,
3г.
http://obiavidnes.com/obiava/25844/sonim-xp5300-force-3g

"Колори 2005""ЕООД - производство на щори и сенници
"Фирма ""Колори 2005"" ЕООД предлага:
- Хоризонтални алуминиеви щори
- Хоризонтални дървени щори
- Вертикални щори;
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- Плисе и дует щори;
- Римски щори;
- Щори ""японска стена"";
- Щори ""Хармония"";
- Сенници: класически, кабрио, еко, модулен, стандарт, моно, бокс, вертикален, широкоплощен, перго-тента.
Компанията е производител на всички горепосочени изделия и директен вносител на елементите за тяхното
производство."
http://colori.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25843/kolori-2005eood---proizvodstvo-na-shtori-i-sennici

Елтон Трейд - изграждане и поддръжка на електроинсталации
От създаването си през 1998 г., фирма Елтон Трейд е изградила множество обекти. Занимава се основно с електрически
табла, домофонни и видеодомофонни системи, мълниезащини и заземителни инсталации, електроинсталации, вътрешно
и външно осветление, компютърни мрежи, пожароизвестяване.
http://obiavidnes.com/obiava/25842/elton-treyd---izgrajdane-i-poddryjka-na-elektroinstalacii

DELL захранване за преносими компютри
DELL захранване за преносими компютри, 19.5V/6.7A/130W
http://obiavidnes.com/obiava/25841/dell-zahranvane-za-prenosimi-kompyutri

20" (50.8 cm) AOC e2050Sda
20" (50.8 cm) AOC e2050Sda, HD+ LED, 5ms, 20 000 000:1 250cd/m2, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/25840/20-508-cm-aoc-e2050sda

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/25839/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/
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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/
http://obiavidnes.com/obiava/25838/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/25837/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Продавам Toshiba E-studio 283
Втора употреба, рециклирана – в много добро състояние
Копирна машина, принтер, скенер и факс
Втора употреба, рециклирана – в много добро състояние
Скорост (принтиране/сканиране): 28 стр/мин (A4)
Резолюция: 2,400 x 600 dpi
Време за загряване: приблизително 25 секунди
Време за първо копие: 5.4 секунди
Месчно натоварване: 90 000 копия
Максимално зададен брой копия: 1-999
Памет: стандартна - 256MB макс. - 512MB
Увеличние/намаление: 25% - 400%
Език за принтиране: PCL6 & PostScript 3, XPS
Факс: Да (опция)
Скенер: Да- мрежови (опция)
Формати на сканираните файлове: TIFF-MMR, TIFF-S, PDF
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/25836/prodavam-toshiba-e-studio-283

23" (58.42 cm) Philips 237E3QPHSU IPS Panel
23" (58.42 cm) Philips 237E3QPHSU IPS Panel, FULL HD LED, 7ms 20 000 000:1 250cd/m2, 2xHDMI, черен, TCO5.0, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/25835/23-5842-cm-philips-237e3qphsu-ips-panel

Продавам Toshiba E-studio 120
Втора употреба, рециклирана – в много добро състояние
Копир, мрежови принтер-опция, цветен скенер
Формат: A4, B5, A5, B6, A6
Скорост на копиране: 12 копия/мин
Време за първо копие: 9.6секунди
Първоначално време за загряване: приблизително 30 секунди
Стандартен капацитет за хартия:
1 x 250 - листа касета , 50 - листа байпас
Автоматично подаване на листа: 30 - листа ADF
Резолюция: 600 x 600 dpi
Месечно натоварване: 12 000 копия
Процесор: 19MHz
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Памет: стандартна 8МВ
Максимално зададен брой копия: 1-99
Език за принтиране: Windows GDI (Graphic Device Interface)
Факс: Да (опция)
Скенер: Да- мрежови (опция)
Тегло: 16кг
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/25834/prodavam-toshiba-e-studio-120

Продавам Toshiba E studio 720
Втора употреба, рециклирана – в много добро състояние
Формат на хартията: A3 – A5R
Скорост на копиране: 72 копия за мин A4, 37 копия за мин. A3
Резолюция: 2400 x 600 dpi (with smoothing)
Стандартен капацитет за хартия: 2 x 500 листа касети + 100 листа байпас + 2 х 1250 листа касети
Максимален капацитет за хартия: 7600 листа
Тегло на хартията: 64 – 209 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/25833/prodavam-toshiba-e-studio-720

Продавам Цифрова копирна машина Toshiba E Studio 850
Втора употреба, рециклирана – в много добро състояние
Скорост на копиране:
A4 - 85 копия за мин.
A3 - 43 копия за мин
Резолюция: 2400 x 600 dpi
Размер на хартията: A3-A5R
Стандартен капацитет за хартия: 2 касети за по 500 листа, байпас за 100 листа, касета с 2 х 1250 листа
Максимален капацитет за хартия: 7600 листа
Тегло на хартията: 64-209 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/25832/prodavam-cifrova-kopirna-mashina-toshiba-e-studio-850

Продавам Toshiba E-studio 452
Втора употреба, рециклирана – в много добро състояние
Цифрова копирна машина - копир, мрежови принтер-опция, цветен скенер, факс-опция, дуплекс-стандарт,
Скорост на печатане:
А4 – 45 копия в минута
А3 - 24 копия в минута
Памет: 256MB
HDD: 40GB
Интерфейс: Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0
Формат: A3
Увеличение / Намаление: 25% - 400%
2 касети по 550 листа + 100 листа ръчно подаване
Автоматичен дуплекс - стандарт
Електронно сортиране
Месечно натоварване: 150000 копия
Консумативи: тонер за 21 000 копия, девелопер и барабан за 150 000 копия
Резолюция на печат: 2400 x 600 DPI (с изглаждане)
Време за загряване: приблизително 20 секунди
Време за първо копие: под 3,90 секунди (A4)
Размножаването на копи : до 999 копия
Финишер; Принтер; Скенер
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
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http://obiavidnes.com/obiava/25831/prodavam-toshiba-e-studio-452

Продавам KONICA MINOLTA BIZHUB C550
Втора употреба, рециклирана – в много добро състояние
Система: Електростатичен лазер, тандемно копиране, индиректно
Тонерна система: Simitri® HD polymerised toner
Скорост Копиране/Принтиране:
A4 цветни - до 45 стр/мин; A4 моно - до 55 стр/мин
A3 цветни - до 23 стр/мин; A3 моно - до 28 стр/мин
Скорост на автоматичния дуплекс:
цветно до 22.5 стр/мин
моно до 27.5 стр/мин
Време за първо копие/принт: Цветно 6.5 сек. (A4) Моно 4.3 сек. (A4)
Време за загряване: приблизително 85 сек
Формат на оригинала: Оригинален формат
Памет на копира: 1,024 MB
Твърд диск на копира: 60 GB
Характеристики на копира: Вмъкване на глава, заглавна страница и вмъкване на страница
Функции на кутията: Повторен печат, комбиниране, сваляне, изпращане на eMail, FTP, SMB и факс, копиране на кутия
към кутия
Идентификация: Брой акаунти/Потребители : До 1,000 потебителски акаунти
Специални функции: Опция Биометрично разпознаване на пръстови отпечатъци
Характеристика на скенера:
Разделителна способност (скенер): Макс: 600 x 600 dpi
Модус: Network TWAIN scan Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-Box
Скорост на сканиране: Цветно до 70 opm (300 dpi via DF) Моно до 70 opm (300 dpi via DF)
Формат на файла: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encyrpted PDF
Дестинации на сканиране: 2,100 (единично + група), LDAP поддръжка
Функции на скенера: Анотация (текст/време/дата) за PDF До 400 програми за заявки
Характеристики на факса:
Стандарт: Super G3
Факс Протокол: Analogue, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Макс. Скорост на модема: До 33.6 Kbps
Разделителна способност факс: Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафино)
Корекции при Кодиране/ Грешка (ECM): MH, MR, MMH, JBIG
Памет на документа: 128 MB (памет на факса)
Функции на факса: Проучване Смяна на време PC-Fax Получаване към лична кутия Получаване към Mail, FTP, SMB До 400
работни програми
Спецификации на принтера:
Памет: 1,024 MB
Операционна система: Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 (в процес на изграждане) Macintosh 9.x/10.x
Server/2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix
Harddisk: 60 GB
Интерфейс: 10-Base-T/100-Base-T/ 1000-Base-T Ethernet USB 2.0
Език за принтиране: PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3
Фонтове: 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Характеристики на системата:
Автоматично листоподаващо у-во: До 100 оригинала A6 – A3 35–210 gsm
Тегло на хартията: 64–300 gsm
Максимална площ за печат: A6 – A3 (размери на потрбителя)
Входящ капацитет за медията: Стандартно: 3,650 листа Макс.: 6,650 листа
(Опция поставка с голям капацитет ) 3,000 листа A4 64–256 gsm)
Изходящ капацитет за медията: Макс.: 3,100 листа
Касета 1 + 2: 500 листа A5 – A3+, размери на потрбителя 64–256 gsm
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Касета 2: 1,500 листа A4 64–256 gsm
Касета 3 1,000 листа A4 64–256 gsm Ръчен байпас 150 листа A6– A3+, размери на потрбителя 64–300 gsm
Капацитет на байпаса: 150 листа
Автоматичен дуплекс: A5 – A3 full bleed 64–256 gsm
Режими за довършване: Офсет, групиране, сортиране, телбодиране, перфориране, сгъване в център, сгъване тип писмо,
брошура или малка книжка
Функция телбодиране: 50 листа или 48 листа + 2 корици листа (до 200 gsm) Капацитет за телбодиране: Макс: 1,000
листа
Сгъване тип писмо: 1 лист Капацитет на сгъване тип писмо макс.: 100 листа
Книжка, брошура: 20 листа или 19 листа + 1 корица листа (до 200 gsm) Капацитет макс: 100 листа
Месечен обем на печат: Препоръчителен: 70,000 (Макс.: 120,000)
Размери(Ш x Д x В): 650 x 777 x 1150 mm
Тегло: Приблизително 190 кг
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/25830/prodavam--konica-minolta-bizhub-c550

Konica-Minolta Bizhub C451 копирна машина, мрежови лазерен принтер и скенер
Втора употреба, рециклирана – в много добро състояние
Спецификация на копира:
Скорост на копиране: 45коп/мин. моно и цветно
Резолюция: 600 x 600 dpi
Формат на копието: от А5 до А3
Първо копие: 7.7 сек.
Полутонове: 256 нива
Регулиране на мащаба: 25-400%
Памет: стандартно1048 MB/ 60GB harddisc
Подаване на хартия: стандартно 3650 л. максимално 6650л.
Тегло на хартията: 64-271 гр.
Интерфейс:10-Base-T/100-Base-T Ethernet USB 2.0
Месечно натоварване: 100000 копия
Спецификация на принтера:
Резолюция: 1800 x 600 dpi
Операционни системи: Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support
Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Спецификация на скенера:
Скорост: 70стр/мин.
Резолюция: 600 x 600 dpi
Размери: 650 x 777 x 1,150 мм
Тегло: 190 кг.
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/25829/konica-minolta-bizhub-c451-kopirna-mashina-mrejovi-lazeren-printer-i-skener

Цветна копирна машина Konica Minolta Bizhub C 353
Втора употреба, рециклирана – в много добро състояние
Характеристики на копира:
Процес на копиране: Електростатичен лазерен печат, тандемен, индиректен
Тонер система: Simitri® HD полимеризиран тонер
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Скорост на печат:
Цветно - 35 стр/мин
Моно - 35 стр/мин
Време първо принт:
Цветно 8.5 сек.
Моно 5.9 сек.
Време загряване: Приблизително 75 сек.
Характеристики на принтера:
Резолюция на принтиране: Еквивалентна на 1800 x 600 dpi
Controller CPU: PowerPC MC7447 @ 1 GHz 64 BIT
Език за принтиране: PCL6c (PCL 5c XL3.0)PostScript 3XPS
Операционни системи:
-Windows 2000/XP/XP64
-Windows VISTA 32/64
-Windows VISTA DPWS support
-Macintosh OS 9.2 / OSX 10.2,3,4 / OSX 10.4 (intel версия)
-Server 2000/2003/2003 x64
-Unix/Linux/Citrix
Функции на принтера
ICC профил/работа със симулации; директен печат от PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF и криптирани PDF файлове; печат
от USB памет (опция); миксмедиа - настройка на тави за различни страници; миксплекс - настройка за
едностранен/двустранен печат на страница; програмиране на заявки с "Еasy Set" - настройка за съхранение; функция
Кутия за повторно отпечатване на заявка (с опция хард диск); подложка; воден знакл защитено копиране; печат на
банер - размери максимум до 1200 x 297 mm; режим на пестене на тонер
Характеристики на системата:
Памет на системата: 1024 MB
Хард диска на системата: 60 GB (опция)
Интерфейс: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T EthernetUSB 2.0
Paper size: A6-A3 необрязан формат банер хартия, макс.: 1200 x 297 mm нестандартни размери хартия
Paper weight: 64-271 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/25828/cvetna-kopirna-mashina-konica-minolta-bizhub-c-353

Продавам Цветна копирна машина Konica Minolta Bizhub C 203
Втора употреба, рециклирана – в много добро състояние
Характеристики на копира:
Процес на копиране: Електростатично лазерно копиране, Тандемен, индиректно
Тонер система: Simitri® HD полимеризиран тонер
Скорост на печат:
A4: Цветно - 20 стр/мин; Черно-бяло - 20 стр/мин ;
A3: Цветно - 12.5 стр/мин ; Черно-бяло - 12.5 стр/мин ;
A4 автоматичен двустранен печат: Цветно - 20 стр/мин ; Черно-бяло - 20 стр/мин
Време първо копие/принт:
Цветно A4: 11.7 сек.
Черно-бяло A4: 7.7 сек.
Време загряване: Прибл. 80 сек.
Резолюция на копиране: 600 x 600 dpi
Градации: 256 градации
Многократно копиране: 1 - 999, режим на прекъсване
Формат на оригинала: A5 - A3
Магнификация: 25 - 400% през 0.1% стъпка ; Автоматично увеличаване / намаляване
Характеристики на принтера:
Резолюция на принтиране: Еквивалентна на 1,800 x 600 dpi
Controller CPU: PowerPC MC7447 @ 1 GHz; 64 BIT
Език за принтиране: PCL 6c (PCL 5c XL3.0)

Страница 28/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.02.2012

PostScript 3
Операционни системи:
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS support
Macintosh 9.x, 10.x
Server 2000/2003/2003 x64
Unix/Linux/Citrix
Функции на принтера: Директен печат от PCL, PS; XPS, TIFF, PDF и криптиран PDF
Печат от USB памет (опция): Миксмедиа и миксплекс; Програмиране на заявки Easy Set; Подложка, Воден знак, Защита
на копие; Режим на пестене на тонера
Характеристики на скенера:
Скорост на сканиране:
Цветно: до 70 оригинала в минута (300 dpi през DF)
Черно-бяло: до 70 оригинала в минута (300 dpi през DF)
Резолюция на сканиране: 600 x 600 dpi
Режими на сканиране:
Network TWAIN scan
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-Box
Scan-to-DPW
SScan-to-USB (optional)
Формати на файловете: JPEG, TIFF, XPS, PDF, Compact PDF, Encyrpted PDF
Дестинации на сканиране: 2,100 (единични и групови), LDAP поддръжка
Функции на сканиране: Анотация (текст / час / дата) за PDF до 400 програми за заявки
Характеристики на факса:
Стандарт на факса: Super G3 (опция)
Трансмисия: Аналогова, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Резолюция на факса: Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафина)
Компресия на факса: MH, MR, MMH, JBIG
Факс модем: до 33.6 Kbps
Функции на факса: Проверка състояние на факс получател ;Смяна на времето ;PC-Fax. Получаване в конфиденциална
кутия ; Изпращане към eMail, FTP, SMB до 400 програми за заявки
Характеристики на системата:
Интерфейс: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0
Автоматичен листоподавач: До 100 оригинала A6 – A3 35 - 210 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/25827/prodavam-cvetna-kopirna-mashina-konica-minolta-bizhub-c-203

ATX 500W
ATX 500W, Delux DLC-MV375
http://obiavidnes.com/obiava/25826/atx-500w

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25335/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

ATX 500W
ATX 500W, Delux DLC-MV802
http://obiavidnes.com/obiava/25825/atx-500w
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Продаване на линкове
Искате ли какво e TLA? Ako сте заинтригувани елате на моя сайт специализиран за TLA. Ще ви информирам за
новаторски подходи относно Text Link Ads.
http://obiavidnes.com/obiava/25824/prodavane-na-linkove

Детективска агенция АЯКС|Реалното Решение
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/25823/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

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,
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http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25822/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА 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/25821/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ATX 500W
ATX 500W, Delux DLC-MV875
http://obiavidnes.com/obiava/25820/atx-500w

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ 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 !

Страница 31/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.02.2012

тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/25819/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

ATX 500W
ATX 500W, Delux DLC-MV850
http://obiavidnes.com/obiava/25818/atx-500w

ATX 550W
ATX 550W, Delux DLC-MF439
http://obiavidnes.com/obiava/25817/atx-550w

Детективска
агенция
Фокс-детективски
проблеми,издирванил ичности

услуги-изневери,фирмени

тайни,

бизнес

Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва 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/25816/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-izneverifirmeni-tayni-biznes-probl

Детективска Агенция Инкогнито-Разкрива изневери, издирва лица,справки, корпоративно и
фирмено проучване
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.
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Повече информация на http://detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/25815/detektivska-agenciya-inkognito-razkriva-izneveri-izdirva-licaspravki-korporati

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

Delux DLM-312
Delux DLM-312, оптична, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/25814/delux-dlm-312

Delux DLM-312
Delux DLM-312, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25813/delux-dlm-312

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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/25812/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

iPhone Apple5 - най новият модел
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН !
ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРОДУКТ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ! НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
ИМАТЕ ПРАВО ДА ТЕСТВАТЕ АРТИКУЛА ПРЕД КУРИЕР НА ЕКОНТ - ЕКСПРЕС !
КАЛЪФ - ЗАРЯДНО - СЛУШАЛКИ - USB КАБЕЛ ЗА КОМПЮТЪР - ЗАРЯДНО ЗА КОЛА - USB ПАМЕТ С НАД 4000
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИГРИ И ПРОГРАМИ - ПРОТЕКТОР !
СПЕСТЯВАТЕ НАД 100 ЛЕВА !!!
ИНТЕРНЕТ*ТЕЛВИЗИЯ*ФЕЙСБУК*СКАЙП*ДЖАВА*3D*2 SIM карти
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СЕРВИЗНА ГАРАНЦИЯ
БОНУС ТОЧКИ В НАД 20 E-МАГАЗИНА
ЧЕРЕН и БЯЛ цвят.
Супер нов ултра тънък
Модел 2011 от ДУБАЙ
Новият Apple iPhone 5 изненада всички по характеристики и цена.
Работи и с трите български оператора
26 млн, цвята
Wi-Fi 802.11b/g wireless / безплатен интернет-навсякъде/
FM RADIO/Може да слушате радио и без слушалки/
ТЕЛЕВИЗИЯ
Bluetooth
Телефонът има две камери
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/25811/iphone-apple5---nay-noviyat-model

Скансистемс Презареждане тонер касета CRG-703 за Canon LBP 2900 / 3000
http://www.scansystems.org/canonlaser.html

цена:30.00лв.

Скансистемс Презареждане тонер касета CRG-703 за Canon LBP 2900 / 3000 цена:30.00лв.
http://www.scansystems.org/canonlaser.html
http://obiavidnes.com/obiava/25810/skansistems-prezarejdane-toner-kaseta-crg-703-za-canon-lbp-2900--3000--cena30

Delux DLM-375
Delux DLM-375, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25809/delux-dlm-375

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/25808/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/25807/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/25806/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Samsung ML-2165
Samsung ML-2165, лазерен, 20стр/мин, 1200x1200dpi, 8MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/25805/samsung-ml-2165

Samsung SCX-3405
Samsung SCX-3405, лазерен принтер/копир/скенер, 20стр/мин, 1200x1200dpi, 64MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/25804/samsung-scx-3405

Samsung SCX-3405W
Samsung SCX-3405W, лазерен принтер/копир/скенер, 20стр/мин, 1200x1200dpi, 64MB, WiFi 802.11n & USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/25803/samsung-scx-3405w

2 Delux DLS-128
2 Delux DLS-128, сребристо-черни
http://obiavidnes.com/obiava/25802/2-delux-dls-128

Електронна книга Kindle 4
Електронна книга Kindle 4, 6" (15.24 cm) E Ink дисплей, 2GB, WiFi 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/25801/elektronna-kniga-kindle-4

Електронна книга Kindle Fire
Електронна книга Kindle Fire, 7" (17.78 cm) Multi-Touch цветен сензорен дисплей, 8GB, поддържа MP3/WAV/OGG, WiFi
802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/25800/elektronna-kniga-kindle-fire
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Грубо строителство + кофраж.
Грубо строителство + кофраж.
Ние работим качествено и коректно на достъпни и разумни цени, стараем се към развитие и разширяваме екипа и
възможностите си, за да гарантираме предстоящите ни успехи за нашите партньори и бъдещи клиенти.
Разполагаме със собствен кофраж, квалифициран технически персонал, транспорт и нужното професионално
оборудване, необходимо за успешното и качествено изпълнение на проекта.
Предлагаме ви богат избор от строителни услуги , и решения, както съдействие за допълнителни дейности свързани със
строителство!
Нестандартни и стандартни конструктивни решения!
- Проектиране и узаконяване
- Геодезия
- Строителен надзор и инвеститорски контрол
- Технически контрол
- Арматурна заготовка
- Арматурни изделия (пилоти , колони , греди)
- Стоманобетони елементи под напрягане
- Сглобяеми и дървени конструкции
- Метални заготовки и конструкции
- Монолитно строителство
- Изкопни дейности
- Транспортни услуги
- Цялостен груб строеж
- Бетон, Кофраж и армиране
- Зидарии
- Покриви
- Хидро и топло изолации
- ВИК, ОВИ , ЕЛ инсталации
- Газефициране и отопление
- Довършителни работи
- Кърти чисти извозва
- Обща работа
Това са само част от услугите и възможностите , с който разполагаме!
За нас са приоритет качественото изпълнение на проекта и дългогодишното партньорство.
При нас огледа , консултацията и офертата са БЕЗПЛАТНИ!
За Контакти:
Константин Бузов
Телефони за връзка:
0876 - 312 - 446
0877- 70 - 5566
0892 - 085 - 486
e-mail. armasteel@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25799/grubo-stroitelstvo--kofraj

ДЪРВОДЕЛЦИ – ПОКРИВНО СТРОИТЕЛСТВО
СПЕШНО НАБИРАМЕ до 29 Февруари 2012 г. ДЪРВОДЕЛЦИ – ПОКРИВНО СТРОИТЕЛСТВО С ОПИТ за работа във
Франция за инсталиране на ФОТОВОЛТАИЧНИ системи.
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 29 Февруари 2012 г.
Изисквания:
- Средно специално образование – документ от строителен техникум или др.
- Стаж и опит на позицията минимум 5 години
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- Желание за работа в екип по обекти – високо строителство
Работодателят предлага:
- Трудов договор с френско - българската фирма в България за работа до 6 месеца във Франция
- Платени социални и здравни осигуровки
- Осигурено работно облекло
- Осигурени квартира и транспорт
- ЗАПЛАЩАНЕ 1650 – 1850 лева
За запазване на час и ден за интервю за тази позиция се обадете на посочените телефони.
Интервюто се провежда в град София на ул.” Узунджовска” 12, ет. 2 всеки ден от 9:00 ч до 17:00 ч
Необходими документи - автобиография, документ за квалификация, разряди,
и препоръки.
Агенция за работа "Киркова" се намира в гр.София, на ул. „Узунджовска” 12, ет. 2 (пресечка на бул. Витоша / ул.
Солунска)
Работно време: от 9.00 до 17. 00 часа
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/25798/dyrvodelci--pokrivno-stroitelstvo

МОНТАЖНИЦИ – ЗАВАРЧИЦИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
СПЕШНО НАБИРАМЕ до 29 Февруари 2012 г. МОНТАЖНИЦИ – ЗАВАРЧИЦИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ С ОПИТ
за работа във Франция за инсталиране на
ФОТОВОЛТАИЧНИ системи.
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 29 Февруари 2012 г.
Изисквания:
- Средно специално образование – документ от строителен техникум, квалификация, разряд или др.
- Стаж и опит на позицията минимум 5 години
- Желание за работа в екип по обекти – високо строителство
Работодателят предлага:
- Трудов договор с френско - българската фирма за работа до 6 месеца във Франция
- Платени социални и здравни осигуровки
- Осигурено работно облекло
- Осигурени квартира и транспорт
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- ЗАПЛАЩАНЕ 1650 – 1850 лева
За запазване на час и ден за интервю за тази позиция се обадете на посочените телефони.
Интервюто се провежда в град София на ул.” Узунджовска” 12, ет. 2 всеки ден от 9:00 ч до 17:00 ч
Необходими документи - автобиография, документ за квалификация, разряди,
и препоръки.
Агенция за работа "Киркова" се намира в гр. София, на ул. „Узунджовска” 12, ет. 2 (пресечка на бул. Витоша / ул.
Солунска)
Работно време: от 9.00 до 17. 00 часа
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/25797/montajnici--zavarchici-na-metalni-konstrukcii

ЕЛ. ТЕХНИЦИ С ОПИТ
СПЕШНО НАБИРАМЕ до 29 Февруари 2012 г. ЕЛ. ТЕХНИЦИ С ОПИТ за работа във Франция за инсталиране на
ФОТОВОЛТАИЧНИ системи.
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 29 Февруари 2012 г.
Изисквания:
- Средно специално образование – документ за „ЕЛ. ТЕХНИК”
- Стаж и опит на позицията минимум 5 години
- Желание за работа в екип по обекти – високо строителство
Работодателят предлага:
- Трудов договор с френско - българската фирма за работа до 6 месеца във Франция
- Платени социални и здравни осигуровки
- Осигурено работно облекло
- Осигурени квартира и транспорт
- ЗАПЛАЩАНЕ 1650 – 1850 лева
За запазване на час и ден за интервю за тази позиция се обадете на посочените телефони.
Интервюто се провежда в град София на ул.” Узунджовска” 12, ет. 2 всеки ден от 9:00 ч до 17:00 ч
Необходими документи - автобиография, документ за квалификация, разряди,
и препоръки.
Агенция за работа "Киркова" се намира в гр. София, на ул. „Узунджовска” 12,
ет. 2 (пресечка на бул. Витоша / ул. Солунска)
Работно време: от 9.00 до 17. 00 часа
0884607576, 0895872569
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Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/25796/el-tehnici-s-opit

ЛИПОВОН
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО! Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/25795/lipovon

LIDA(CHINA)
Предлагаме на Вашето внимание капсулите за отслабване Лида /Lida/,състоящи се напълно и единствено от растителни
екстракти.
На настоящия етап, капсулите Лида /Lida/ се явяват като едно от най-уникалните средства за бързо ,ефективно и
безопасно отслабване,тъй като не съдържат никакви химични или хормонални съставки, а ефектът се забелязва
достатъчно бързо - в рамките на 1 месец и което е най-важното : след спирането на приема на Лида - няма рецедив към
ново напълняване и ЙО-ЙО ефект!
Отслабване с помоща на капсулите "ЛиДа"/ LiDa/.
Приемането на ЛиДа води до рязко снижаване на апетита и приемането на храна в такива обеми , към които е
привикнал Вашия организъм. Човешкия организъм не обича да "гладува" и започва да използва запасите си от
натрупаните в тялото мастни депа, а същевременно да разгражда и употребява неразградените и неусвоени остатъци
от храна - натрупаните "шлаки".
Започва процес на интоксикация. В резултат ,в началото на приема може да се почувства временна слабост , замайване ,
виене на свят , безсъние , безспокойство или дори известна раздразнителност.
ПРЕИМУЩЕСТВА на капсулите "Лида"LiDa:
* Създадени изцяло от растителни екстракти + * Абсолютно не токсични и безопасни + * Нямат разхлабителни
свойства + * Отслабва се там ,където има мастни наслагвания + * Не се предизвиква рецидив и обратно напълняване
след прекратяването на приема им +
* Научно обосновани са + * Резултатът от намаляването на теглото се постига бързо +
Капсулите за отслабване Лида , добиват все по-голяма популярност и повишено търсене , благодарение най-вече на
бързото си действие ,резултатите от което са на лице още през първата седмица на приема им !!!
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:
ЛиДа Дайдайхуа е хранителна добавка създадена на базата на специално подбрани растителни екстракти.
ЛиДа е изключително ефективна и подпомага нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло и
бързото възстановяване на организма и телесното тегло в нормални граници.
СЪСТАВ:
Всяка капсула ЛиДа съдържа екстракти : Дайдайхуа 70 мг , семена Касия 47.6 мг , семена Джобстър 42 мг , семена
Морус аустралис 36.4 мг.;помощни вещества :нишесте.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Една кутия ЛиДа съдържа 30 капсули по 350 мг разделени в 5 блистера по 6 капсули в блистер.
НАЧИН НА УПОСТРЕБА:
1 капсула на ден , сутрин преди или след хранене.
СЪХРАНЕНИЕ:
Съхранява се на стайна температура на сухо и тъмно място,недостъпно за деца.
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Кунминг Лингкао Биотехнолоджи - Китай
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30 capsules
ЦЕНА: 37 лв.
При покупка на 3 бр. - по 33 лв. за 1 бр.
При покупка на 6 бр. - по 30 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 27 лв. за 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/25794/lidachina

Слим Актив 30 х 120мг (Slim Active)
Slim Active е добавка, изградена от специално подбрани билкови екстракти. Slim Active капсули за бързо, ефективно и
безопасно редуциране на теглото.
Не съдържа никакви химични или хормонални съставки, а ефектът се забелязва много бързо - в рамките на 1 седмица, и
най-важното: след спирането на Slim Active не се получава йо-йо ефект!
Приемането на Slim Active води до рязък спад в апетита и приема на храна. Човешкото тяло не обича да гладува и
започва да използва запасите си от натрупаните мастни депа, започва процес на интоксикация. Slim Active може да се
приема с каквато и да е храна и напитки.
Вземайте по 1 капсула на ден преди ядене сутрин.
Всяка капсула Slim Active съдържа билкови екстракти от 120 мг на Юнан.
Други съставки: нишесте.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Една кутия Slim Active съдържа 30 капсули по 120 mg, разделени в 3 блистера по 10 капсули в блистер.
http://obiavidnes.com/obiava/25793/slim-aktiv-30-h-120mg-slim-active

Млечни продукти
Фирма Млечни продукти е на пазара от 1996г. и притежава млекопреработвателно предприятие за производство на
кашкавал, сирене, масло и други млечни продукти. Цялото производство е съобразено с европейските изисквания, а
фирмата притежава нужните НАССР и IFS сертификации. http://mlechniprodukti.com
http://obiavidnes.com/obiava/25792/mlechni-produkti

Апекс Ф 118-продукти за селското стопанство
Апекс Ф 118 ЕООД предоставя най-добрите възможности в земеделието, надеждна земеделска техника с гаранционен и
извън гаранционен сервиз, градинска техника – водни помпи, моторни триони, косачки, пръскачки.
гр. Силистра
ул. Тутракан №77
телефон:086822777
факс:086 822 77
http://apex-f118.com
http://obiavidnes.com/obiava/25791/apeks-f-118-produkti-za-selskoto-stopanstvo

Обслужване са вендинг автомати последен модел ZANUSSI за пакетирани стоки, напитки, храни
Първокласно обслужване с вендинг автомати последен модел за пакетирани стоки, храни, и напитки на фирми, големи
офиси, офиссгради, бизнес и търговски комплекси, банки, болници, здравни и СПА комплекси, големи сервизни центрове,
частни училища и учебни центрове,производствени предприятия, цехове, CALL центрове и друти. За повече информация
на тел.0885843847, 0899697714 както и на сайта ни www.sofiavending.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25790/obslujvane-sa-vending-avtomati-posleden-model-zanussi-za-paketirani-stoki-napit
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Проектиране, производство и монтаж на външна реклама
Светеща реклама, рекламни табели, рекламни надписи и знаци, неон и неонова реклама, светещи обемни букви, фирмени и
указателни табели, рекламни тотеми, покривна реклама и покривни конструкции, външна реклама, стелажи и дисплеи,
облепване с фолио, изложбени щандове, светещи букви, светещи букви с неон, светещи букви с диоди. Изработка и
монтаж. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
Узаконяване на реклами.
http://obiavidnes.com/obiava/25789/proektirane-proizvodstvo-i-montaj-na-vynshna-reklama

обслужване със ZANUSSI - вендинг автомати последен модел за пакетирани стоки, напитки
Първокласно обслужване с вендинг автомати последен модел за пакетирани стоки, храни, и напитки на фирми, големи
офиси, офиссгради, бизнес и търговски комплекси, банки, болници, здравни и СПА комплекси, големи сервизни центрове,
частни училища и учебни центрове,производствени предприятия, цехове, CALL центрове и друти. За повече информация
на тел.0885843847, 0899697714 както и на сайта ни www.sofiavending.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25788/obslujvane-sys-zanussi---vending-avtomati-posleden-model-za-paketirani-stoki-na

Печат на рекламни материали, визитки, каталози, брошури
Фирмена кореспонденция,брошури и каталози, листовки, дипляни, плакати, покани, книги, презентации, химизирани
формуляри, фактури, хартиени торби, стикери и етикети, опаковки, календари, търговски марки и лога, паспорт на
фирмен дизайн, уеб дизайн и мултимедия, менюта и сувенири, продукти за промоции, надписи върху облекло.
http://obiavidnes.com/obiava/25787/pechat-na-reklamni-materiali-vizitki-katalozi-broshuri

вендинг оператор - обслужване с вендинг машини ZANUSSI последен модел за пакетирани
стоки, напитки
Първокласно обслужване с вендинг автомати последен модел за пакетирани стоки, храни, и напитки на фирми, големи
офиси, офиссгради, бизнес и търговски комплекси, банки, болници, здравни и СПА комплекси, големи сервизни центрове,
частни училища и учебни центрове,производствени предприятия, цехове, CALL центрове и друти. За повече информация
на тел.0885843847, 0899697714 както и на сайта ни www.sofiavending.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25786/vending-operator---obslujvane-s-vending-mashini-zanussi-posleden-model-za-paketir

автомати ZANUSSI последен модел за пакетирани стоки, десерти, закуски, напитки
Първокласно обслужване с вендинг автомати последен модел за пакетирани стоки, храни, и напитки на фирми, големи
офиси, офиссгради, бизнес и търговски комплекси, банки, болници, здравни и СПА комплекси, големи сервизни центрове,
частни училища и учебни центрове,производствени предприятия, цехове, CALL центрове и друти. За повече информация
на тел.0885843847, 0899697714 както и на сайта ни www.sofiavending.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25785/avtomati-zanussi-posleden-model-za-paketirani-stoki-deserti-zakuski-napitki

Пуснете летящи фенери сърца за св валентин
Цени:
5 фенера - 4,90 лв. за 1бр. ; 10 фенера - 3,90лв. за 1бр. ; 15 фенера - 3,80лв. за 1бр.
20 фенера - 3,70лв. за 1бр. ; 25 фенера - 3,60лв. за 1бр. ; 40 фенера - 3,55лв. за 1бр.
50 фенера - 3,50лв. за 1бр. ; 60 фенера - 3,45лв. за 1бр. ; 100 фенера- 3,40лв. за 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/25784/pusnete--letyashti-feneri-syrca-za-sv-valentin

вендинг оператор с автомати за пакетирани стоки, закуски, десерти и напитки
Първокласно обслужване с вендинг автомати последен модел за пакетирани стоки, храни, и напитки на фирми, големи
офиси, офиссгради, бизнес и търговски комплекси, банки, болници, здравни и СПА комплекси, големи сервизни центрове,
частни училища и учебни центрове,производствени предприятия, цехове, CALL центрове и друти. За повече информация
на тел.0885843847, 0899697714 както и на сайта ни www.sofiavending.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25783/vending-operator-s-avtomati-za-paketirani-stoki-zakuski-deserti-i-napitki
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ДЖЕНЕРАЛ ЛОГИСТИК СЪРВИСИС
Дженерал Логистик Сървисис извършва богата гама от услуги свързани със здравеопазването. Ако се нуждаете от
медицински изделия в сферата на имплантологията и физиотерапията, както и резорбруеми хемостатици и
дезинфектанти, посетете http://estore.medcogc.org
http://obiavidnes.com/obiava/25782/djeneral-logistik-syrvisis

Първокласно обслужване с вендинг машини за пакетирани стоки, храни и напитки
Първокласно обслужване с вендинг автомати последен модел за пакетирани стоки, храни, и напитки на фирми, големи
офиси, офиссгради, бизнес и търговски комплекси, банки, болници, здравни и СПА комплекси, големи сервизни центрове,
частни училища и учебни центрове,производствени предприятия, цехове, CALL центрове и друти. За повече информация
на тел.0885843847, 0899697714 както и на сайта ни www.sofiavending.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25781/pyrvoklasno-obslujvane-s-vending-mashini-za-paketirani-stoki-hrani-i-napitki

Първокласно обслужване с вендинг машини за пакетирани стоки, храни и напитки
Първокласно обслужване с вендинг автомати последен модел за пакетирани стоки, храни, и напитки на фирми, големи
офиси, офиссгради, бизнес и търговски комплекси, банки, болници, здравни и СПА комплекси, големи сервизни центрове,
частни училища и учебни центрове,производствени предприятия, цехове, CALL центрове и друти. За повече информация
на тел.0885843847, 0899697714 както и на сайта ни www.sofiavending.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25780/pyrvoklasno-obslujvane-s-vending-mashini-za-paketirani-stoki-hrani-i-napitki

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

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи наНиски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25382/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

Таньо Видев 62- автомобилни газови уредби
Фирма ЕТ Таньо Видев съществува от 1989г. с предмет на дейност внос, дистрибуция, монтаж и обслужване на системи
за пропан бутан и метан. Фирмата е официален представител на италианските газови уредби LANDIRENZO за България
и Македония. Предлагаме:
-LPG системи ползващи пропан-бутан за двигатели с електронно впръскване на гориво, катализатор и ламбда сензор,
двигатели с електронно впръскване на гориво без катализатор и карбураторни двигатели
-CNG системи, ползващи метан за двигатели с електронно впръскване на гориво, катализатор и ламбда сензор, двигатели
с електронно впръскване на гориво без катализатор и карбураторни двигатели
Посочените системи са на марките Landi Renzo и Landi. Фирмата предлага и продукти на FlashLube – лубриканти,
вакуумни и електронни системи за автоматично смазване.
http://obiavidnes.com/obiava/25779/tanyo-videv-62--avtomobilni-gazovi-uredbi

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/25778/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/25777/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/25776/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

РАБОТА - Търсете реални предложения за работа тук. http://serious-dating.ovo.bg
РАБОТА : Търсете тук . Aкo има реални предложения / оферти за работа те ще са тук не търсете на места на които
няма да намерите работа. http://serious-dating.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25775/rabota----tyrsete-realni-predlojeniya--za-rabota-tuk--httpserious-datingovo

РАБОТА - Търсете реални предложения за работа тук. http://serious-dating.ovo.bg
РАБОТА : Търсете тук . Aкo има реални предложения / оферти за работа те ще са тук не търсете на места на които
няма да намерите работа. http://serious-dating.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25774/rabota----tyrsete-realni-predlojeniya--za-rabota-tuk--httpserious-datingovo
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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/25773/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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/25772/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Писмени и устни преводи
Писмени преводи на документи и книжа от и на английски език. Легализация на документи и извършване на официални
преводи от и на английски език. Устни преводи от и на английски език.
http://obiavidnes.com/obiava/25771/pismeni-i-ustni-prevodi

Фаянс, теракота, гранитогрес
Фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор. Монтаж на тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани,

Страница 44/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.02.2012

бойлери, аксесоари и др. Шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети, пръскани и
декоративни мазилки гипскартон, обръщане на врати и прозорци, ВиК, ел. инсталации, термоизолации, нестандартни
решения.С
материали
и
БЕЗ.Дизайн,консултация,коректност.Договор.0899821836/0888821836/0878821836
www.rodopski.com
http://obiavidnes.com/obiava/25770/fayans-terakota-granitogres

Скансистемс - зареждане на тонер касета Cartridge 719 за Canon i-SENSYS MF5840 / MF5880
цена 30.00лв. http://www.scansystems.org/canon.html
Скансистемс - зареждане на тонер касета Cartridge 719 за Canon i-SENSYS MF5840 / MF5880
цена 30.00лв. http://www.scansystems.org/canon.html
София,
ж.к. Дружба
бул.Капитан Димитър Списаревски 3
бизнес център "Глобъл Индустри" офис 310
029788386 0885775818
http://scansystems.org/
http://obiavidnes.com/obiava/25769/skansistems----zarejdane-na---toner-kaseta-cartridge-719--za-canon-i-sensys-mf58

VPS хостинг
Имате нужда от VPS хостинг ? Предлагаме ви да съберете сведения за VPS хостинг . VPS hosting ще намерите тук на
нашия тематичен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/25768/vps-hosting

Алгара ООД Металообработка
Извършваме механична обработка на детайли на стругове с цпу с размери до ф 580.
Заводът разполага с машини за разкрояване, огъване, щанцоване и заваряване на ламарина.
Многопоансонна преса с цпу за изрязване на отвори с различна конфигурация.
Разполагаме с машини за механична обработка стругове с цпу, фрези, координатно-разтъргваща машина, шлайф машина
и други.
В завода има изграден участък за прахово боядисване с над 200 цвята.
Търговище 7700
Индустриална Зона п.к 54
тел. 060164458;факс:060163382
GSM:0894978145 e-mail:algara.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25767/algara-ood-metaloobrabotka

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/25608/denonoshtna-zalojna-kyshta-kesh-i-korekt-eood

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 !
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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/25766/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/25765/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/25764/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/
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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/
http://obiavidnes.com/obiava/25763/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/25762/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Почивка на море в Поморие,лято 2012
Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на 50 метра от най-посещавания плаж.
Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет.На две стаи
една баня с тоалетна, хладилник и посуда. Подробности www.bghotelier.com/kostandara
До 23.06 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно
Константин
Телефон за контакти : 059625987,0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/25761/pochivka-na-more-v-pomorielyato-2012

PC barebone Foxconn Nettop nT-A3500
PC barebone Foxconn Nettop nT-A3500, бял, двуядрен AMD E350 1.6GHz, без памет и твърд диск (поддържа So-DIMM
DDR3 & 2.5" SATA HDD), HDMI & DVI, WiFi 802.11n, Lan1000, USB3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25760/pc-barebone-foxconn-nettop-nt-a3500

Чанта Puma Italia PowerCat
Чанта Puma Italia PowerCat, бяло-синя, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/25759/chanta-puma-italia-powercat

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
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E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/25758/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Hardware bg
Трябва ви информация за новия хардуер на българския маркет? Hardwarebg ви дава всичко от което вие ще имате нужда
относно хардуер за най-известните производители като Intel ATI AMD Asus Nvidia Gigabyte.
http://obiavidnes.com/obiava/25757/hardware-bg

Foxconn H61MXL-K
Foxconn H61MXL-K, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E, SB5.1, Lan1000, SATA, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/25756/foxconn-h61mxl-k

ТРИ ДЕ ИНДЪСТРИ
Рекламно студио ТРИ ДЕ КЪМПАНИ специализира в областта на рекламата, интериорния дизайн и изработване на
материали.Занимаваме се и с цялостно интериорно обзавеждане на магазини, киносалони, презентациони щандове,
екстериорни и интериорни светещи реклами и рекламни носители.Повече информация ще откриете на нашия сайт.
http://make-signs.com
http://obiavidnes.com/obiava/25755/tri-de-indystri

AMD 7970
AMD 7970, 3GB, Gigabyte R795WF3-3GD, PCI-E, DDR5, 384bit, HDMI, 2xminiDisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/25754/amd-7970

Курс по фински език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и
сряда от 18 до 20 часа. Цената на курса е 200лева. Начало: 27 февруари.
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/25753/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ТУРСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис организира курс по турски език , първо ниво. Курсът се провежда по системата „Hitit” . В процеса
на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.Нивото въвежда основна лексика,
граматика и акцентира върху уменията за изразяване на турски език. Продължителност e 100 учебни часа и се провежда
два пъти седмично от 18.30 до 20.30 часа. Цена 270 лв. Начало на курса: 22.02.2012 г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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/25752/kurs-po-turski-ezik

Страница 48/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.02.2012

подарък за свети валентин Тениски с еквалайзер
http://www.xn----ctbjabqcar2a1bigd6h.com/
намаление на еквалайзерни тениски за свети валентин 39,90 лв
ова, което прелагаме са тениски с вградени звуко-чуствителни еквалайзерни панели (т.нар. електронни тениски).
Еквалайзерът се движи и свети, следвайки ритъма на музиката. Идеален избор за концерти, партита, дискотеки и т.н.
Съставът на тениската е 100% памук. Към нея има EL (Electro Luminenscence)панел с кутия за батерии, която удобно се
слага в специално направения джоб към тениската или се захваща към колана.
Тази оригинална комбинация привлича веднага вниманието на околните и ще подчертае вашата индивидуалност,
създавайки допълнително настроение и положителни емоции.
Всяка различна музикална честота активира различни плочки от еквалайзера, точно както при домашната стерео
система!
Разполагаме с богат избор от различни модели.
Тениски мога да се перат на ръка /откача се еквалайзерният панел/.
http://obiavidnes.com/obiava/25751/podaryk-za-sveti-valentin-teniski-s-ekvalayzer

подарък за свети валентин Тениски с еквалайзер
http://www.xn----ctbjabqcar2a1bigd6h.com/
намаление на еквалайзерни тениски за свети валентин 39,90 лв
ова, което прелагаме са тениски с вградени звуко-чуствителни еквалайзерни панели (т.нар. електронни тениски).
Еквалайзерът се движи и свети, следвайки ритъма на музиката. Идеален избор за концерти, партита, дискотеки и т.н.
Съставът на тениската е 100% памук. Към нея има EL (Electro Luminenscence)панел с кутия за батерии, която удобно се
слага в специално направения джоб към тениската или се захваща към колана.
Тази оригинална комбинация привлича веднага вниманието на околните и ще подчертае вашата индивидуалност,
създавайки допълнително настроение и положителни емоции.
Всяка различна музикална честота активира различни плочки от еквалайзера, точно както при домашната стерео
система!
Разполагаме с богат избор от различни модели.
Тениски мога да се перат на ръка /откача се еквалайзерният панел/.
http://obiavidnes.com/obiava/25750/podaryk-za-sveti-valentin-teniski-s-ekvalayzer

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата Puls, първо ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Курсът се
провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 21 февруари. Цена
– 250 лв.
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 “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25749/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Страница 49/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.02.2012

СБР БАНКЯ АД
Балнео и водолечение, физиотерапевтични процедури, кинезитерапия, психотерапия, медикаментозно лечение,
заболявания на сърдечно-съдовата система и заболявания на нервната система. Целогодишна профилактика и
рехабилитация.
http://obiavidnes.com/obiava/25748/sbr-bankya-ad

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Suena, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало –
21.02.2012 г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
http://obiavidnes.com/obiava/25747/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1800 - 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 80 часа, неделя от 10.00 до 14.30 часа. Цена 250 лв.
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/25746/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik

СЪБОТЕН КУРС по португалски език – В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 80 учебни часа, събота от 10.30 до 14.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 18 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/25745/syboten-kurs-po-portugalski-ezik--v1

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: 15 февруари
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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/25744/kurs-po-portugalski-ezik--za-nachinaeshti

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.
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/25743/kurs-po-frenski-ezik--treto-nivo

Alexandrov Rent a car
Alexandrov Rent a car коли под наем предлага богат избор от автомобили под наем от различни класове. Автомобили от
Alexandrov Rent a car можете да наемете в София, Бургас, Варна и курорните комплекси. Всеки автомобил е в техническа
изправност според изискванията на ЗДП. Обслужваме летище София, летище Варна, летище Бургас и летище Пловдив,
предлагаме трансфери.
http://obiavidnes.com/obiava/25742/alexandrov-rent-a-car

AMD 7970
AMD 7970, 3GB, Gigabyte R797OC-3GD, PCI-E, DDR5, 384bit, HDMI, 2xminiDisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/25741/amd-7970

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/25740/kurs-po-italianski-ezik--b1

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
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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/25739/kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 15 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/25738/kurs-po-italianski-ezik--nachalno-nivo

21.5" (54.61 cm) Philips 228C3LHSB FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) Philips 228C3LHSB FULL HD LED, 2ms 20 000 000:1 250cd/m2 2xHDMI черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/25737/215-5461-cm-philips-228c3lhsb-full-hd-led

Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
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, черна и бяла техника 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://valtrans.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25736/prevozi-na-mebeli-bagaj-pokyshtnina-lichni-veshti---bez-pochiven-dencyalosten-preno

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik

23.6" (59.94 cm) Philips 247E3LPHSU
23.6" (59.94 cm) Philips 247E3LPHSU, FULL HD LED, 2ms 20 000 000:1 300cd/m2 2xHDMI черен, 2г.
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http://obiavidnes.com/obiava/25735/236-5994-cm-philips-247e3lphsu

23.6" (59.94 cm) Philips 248C3LHSW
23.6" (59.94 cm) Philips 248C3LHSW, FULL HD LED, 5ms 20 000 000:1 300cd/m2 2xHDMI черен, TCO5.2, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/25734/236-5994-cm-philips-248c3lhsw

Матраци Латекс на промоция
Само сега при покупка на матрак Латекс получавате подарък подматрачна рамка,протектор и възглавница.
http://obiavidnes.com/obiava/25733/matraci-lateks-na-promociya

Скансистемс Зареждане на тонер касета MLT-D1052S за Samsung ML1910 и ML1915 + ресет на
принтера цена:35.00лв. http://www.scansystems.org/samsung.html
Скансистемс Зареждане на тонер касета MLT-D1052S за Samsung ML1910 и ML1915 + ресет на принтера цена:35.00лв.
http://www.scansystems.org/samsung.html
http://obiavidnes.com/obiava/25732/skansistems-zarejdane-na-toner-kaseta-mlt-d1052s-za-samsung-ml1910-i-ml1915--re

Детективска Агенция Фокс -България
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/25731/detektivska-agenciya-foks--bylgariya

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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
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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/25730/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

27" (68.58 cm) Philips 273G3DHSB
27" (68.58 cm) Philips 273G3DHSB, 3D FULL HD LED +очила, 2ms 20 000 000:1 300cd/m2, 2xHDMI черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/25729/27-6858-cm-philips-273g3dhsb

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/25728/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма-
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24 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/25727/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ 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://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/25726/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Samsung ML-3310D
Samsung ML-3310D, лазерен, 31стр/мин, 1200x1200dpi, Duplex, 64MB, USB2.0, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/25725/samsung-ml-3310d
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Шперплат – Водоустойчив
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 /влагоустойчиви/ внос от САЩ с размери:
9.5x1220x2440мм
11x1220x2440мм
15х1220х2440мм
18x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0884266912, 02/9310348
WWW.SHPERPLAT.COM
WWW.VODOUSTOICHIVSPERPLAT.COM
WWW.OSBBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/25724/shperplat--vodoustoychiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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/25723/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/25722/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Пакет за изработка на уеб сайт OM Start
Оnboxmedia.com ви предлага изработка на динамичен уеб сайт с потребителски панел за 95 лева, който позволява сами да
добавяте и редактирате съдържанието на сайта си. Срокът за изработка е 3 работни дни, а платформата – WordPress.
Допълнително получавате и ръководство за самостоятелна администрация.
http://obiavidnes.com/obiava/25721/paket-za-izrabotka-na-ueb-sayt-om-start

Счетоводна къща Арника - счетоводни услуги в гр. София
Счетоводна къща Арника предлага пакети за счетоводни услуги за всички фирми:
- Счетоводство на фирми, нерегистрирани по ДДС – 84 лв./месец
- Счетовoдни услуги за фирми по ДДС – 192 лв./месец
Повече информация на: http://www.arnica.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25720/schetovodna-kyshta-arnika---schetovodni-uslugi-v-gr-sofiya

Samsung SCX-4833FR
Samsung SCX-4833FR, лазерен принтер/копир/скенер/факс, 31стр/мин, 1200x1200dpi, Duplex, ADF, 256MB, Lan1000 & USB,
2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/25719/samsung-scx-4833fr

Скансистемс Презареждане тонер касета CE285A за HP LaserJet P1102, LaserJet Pro M1130/
M1132 MFP цена:30.00лв http://www.scansystems.org/hplaser.html
Скансистемс Презареждане тонер касета CE285A за HP LaserJet P1102, LaserJet Pro M1130/ M1132 MFP цена:30.00лв
http://www.scansystems.org/hplaser.html
http://obiavidnes.com/obiava/25718/skansistems-prezarejdane-toner-kaseta-ce285a-za-hp-laserjet-p1102--laserjet-pro

GARMIN nuvi 30 BG Onetime
GARMIN nuvi 30 BG Onetime, 3.5" (8.89 cm) сензорен екран, BG карти, слот за microSD карти
http://obiavidnes.com/obiava/25717/garmin-nuvi-30-bg-onetime

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/25716/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА 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/25715/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-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/25714/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/25713/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/25712/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

GARMIN nuvi 40 BG Onetime
GARMIN nuvi 40 BG Onetime, 4.3" (10.92 cm) сензорен екран, BG карти, слот за microSD карти
http://obiavidnes.com/obiava/25711/garmin-nuvi-40-bg-onetime

GARMIN nuvi 50 BG Onetime
GARMIN nuvi 50 BG Onetime, 5" (12.7 cm) сензорен екран, BG карти, слот за microSD карти
http://obiavidnes.com/obiava/25710/garmin-nuvi-50-bg-onetime

GARMIN nuvi 2595LT Onetime
GARMIN nuvi 2595LT Onetime, 5" (12.7 cm) сензорен екран, карти за BG & Европа, гласова навигация
http://obiavidnes.com/obiava/25709/garmin-nuvi-2595lt-onetime

GARMIN nuvi 2495 Lifetime
GARMIN nuvi 2495 Lifetime, 4.3" (10.92 cm) сензорен екран, карти за BG & Европа (+доживотни актуализации), гласова
навигация
http://obiavidnes.com/obiava/25708/garmin-nuvi-2495-lifetime

GARMIN nuvi 3490LT Onetime
GARMIN nuvi 3490LT Onetime, Bluetooth, 4.3" (10.92 cm) сензорен екран, карти за BG & Европа, гласова навигация
http://obiavidnes.com/obiava/25707/garmin-nuvi-3490lt-onetime

GARMIN nuvi 3490LMT Lifetime
GARMIN nuvi 3490LMT Lifetime, Bluetooth, 4.3" (10.92 cm) сензорен екран, карти за BG & Европа (+доживотни
актуализации), гласова навигация
http://obiavidnes.com/obiava/25706/garmin-nuvi-3490lmt-lifetime

GSM - дизаин Nokia 8910 Gold arte – метален, класика
телефон тип: слайдер, изцяло метален, масивен корпус - нов
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Dual Band: GSM900/1800MHz;
една СИМ-карта;
поддържа TF карта до 8GB;
поддържа FM радио/MP3/MP4/Bluetooth;
екран: 2,0-инчов с висока разделителна способност QVGA - 320x240;
камера: 0,3 мегапиксела - 640x480;
MP3 фон, еквалайзер;
видео: плейър 3GP, MP4, цял екран, напред и пауза;
запис на звук;
памет: разширение с TF карта до макс GPRS 8GB & WAP връзка, MMS Transceive
U диск;
телефонни указатели: 1000 групи от контакти, групи абонати;
будилник: 5 групи, часовник подкрепа аларма, когато машината затворена, да зададете от понеделник до неделя
размер: 111x45x14mm
тегло: 138.4 гр
език: английски, руски, немски, френски, турски, испански
съдържание на комплекта:
- телефон;
- батерия;
- захранващ адаптер;
- слушалка;
- USB кабел;
доставка:
на посочен адрес в България или най-близък офис на куриерска фирма „Еконт” с опция за проверка на пратката при
доставка - преди заплащане;
- за гр.Пловдив и след предварителна уговорка;
за контакти: GSM 0898737619; 0884879943
е-mail:paralax_11@abv.bg
цена: 170лв.
http://obiavidnes.com/obiava/25705/gsm---dizain-nokia-8910-gold-arte--metalen-klasika

NOKIA-8900- луксозен, стилен слайдер със стоманен корпус Concept Arte Black
NOKIA-8900- луксозен, стилен слайдер със стоманен корпус
Concept Arte Black
Забележка: Това не е оригинално изделие. Произведено в Китай!
Характеристики:
- дисплей - 2.0inch, 260k, QVGA;
- език: английски, руски, турски
- мрежа: GSM 850, 900, 1800, 1900
- камера 3,2-мегапикселова & Video - 640 * 480
- стерео говорители, 64 тонална полифония.
- MP3 и MP4 плейър
- E-книги
- поддържане U диск
- Bluetooth
- FM стерео радио - със слушалки
- calendar, списък, аларма, световен часовник, Spotwatch
- caller снимка
- повече информация: MP3, MP4, Handsfree, SMS, диктофон, WAP, Bluetooth, GPRS, MMS, IP набиране, композиране на
мелодии, редактор на снимки, будилник, калкулатор, бележник,
1 х телефон - 8900e
2 х батерии BL-5U
1 х слушалки
1 х зарядно
1 х USB кабел
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доставка:
на посочен адрес в България или най-близък офис на куриерска фирма „Еконт” с опция за проверка на пратката при
доставка - преди заплащане;
- за гр.Пловдив и след предварителна уговорка;
за контакти: GSM 0898737619; 0884879943
е-mail:paralax_11@abv.bg
цена: 180лв.
http://obiavidnes.com/obiava/25704/nokia-8900--luksozen--stilen-slayder-sys-stomanen-korpus-concept-arte-black

Сонар за риболов (за откриване на риба) обхват до 100 метра - 110 лв
Сонар за откриване на риба обхват до 100 метра - 110лв. Устройство правещо риболова по-ефективен и емоционален:
100% чисто нов – ръчен, с високо качество. - определя местоположение на рибата и дълбочината на дъното; - кръгла
датчик-сензор с 7,5 м кабел, 45 градуса ъгъл на сканиране; Lcd дисплей с led осветление; - звукова аларма при засичане на
дълбочина и риба - водоустойчивост дизайн; - обхват на дълбочина до 100 м; - датчик монтиран на подвижен поплавък; захранване с четири броя aaa алкални батерии (не са включени); - размери: 6 см х 12 см х 3 см (приблизително). Пакетът
включва: риботърсач х 1 кръгъл сонар сензор с 7,5 м кабел х 1 болт х 1 четиресет сантиметра дължина каишка шията х
1 гайка х 1 ръководство за употреба на английски х 1
доставка: - на посочен адрес в България или най-близък офис на куриерска фирма „Еконт” с опция за проверка преди
заплащане при получаването; - - за гр.Пловдив и след предварителна уговорка; за контакти: gsm 0898737619; 0884879943
е-mail:paralax_1 1@abv.bg цена: 110лв.
http://obiavidnes.com/obiava/25703/sonar-za-ribolov-za-otkrivane-na-riba-obhvat-do-100-metra---110-lv

Karrimor мъжки ниски туристически обувки
Стартова цена на дребно на пазара във Великобритания http://obiavidnes.com/obiava/25702/karrimor-myjki-niski-turisticheski-obuvki

Курс и състезание по здравословно хранене
КЛУБ ПО ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ И НАЧИН НА ЖИВОТ НАБИРА ЗВЕЗДИ, КОИТО: ОБИЧАТ ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА
СЕБЕ СИ ТЪРСЯТ НАЧИН ДА ИЗГЛЕЖДАТ ПЕРФЕКТНО ИСКАТ НАЙ–СЕТНЕ ДА СЕ ОТЪРВАТ ОТ НАТРУПАНИТЕ
КИЛОГРАМИ! Ако това сте ВИЕ, ТО ... Вие сте нашите ЗВЕЗДИ! В следващите 12 седмици ще можете да се научите
как правилно да се храните, как да коригирате теглото си, да бъдете здрави и да не напълнявате никога повече.
ЗВЕЗДИТЕ, които светят най-силно ще се радват на страхотни награди!
http://obiavidnes.com/obiava/25701/kurs-i-systezanie-po-zdravoslovno-hranene

купува коли за скрап на място
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/25700/kupuva-koli-za-skrap-na-myasto

Be an Activist, Volunteer and take a BA in Pedagogy!
Travel, learn and teach
DNS-Tvind in cooperation with One World University
Become an Activist - Volunteer + gain a University degree
We offer two programs:
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Bachelor degree in "Pedagogy" from One World University
1st Year: International Practice Field - 2 months preparation for a four months bus travel through Northern Africa followed with
three months studies and Evaluation - All combined with Theoretical studies.
2nd Year: The European Practice Field (9 months Training in Understanding and experiencing the European Reality)
3rd Year: The School Practice Field (12 months training in experiencing and understanding the reality of children and teachers in
school, with connected theoretical studies)
B Certificate in "Pedagogy" and "Fighting with The Poor"
1st Period IS 12 months long in Denmark. (Working with Second-hand clothes or Collection as assistant teacher in School Day +
Studies and Exams.)
2nd Period Long IS 8 months in Africa or India:
3rd Period IS 4 months long in Denmark. (Teaching for funds + making The Journal. Final Exams)
Think global - Act local
More information:
DNS-Tvind
info@dns-tvind.dk
Phone: +45 21124360
www.dns-tvind.dk
http://obiavidnes.com/obiava/25699/be-an-activist-volunteer-and-take-a-ba-in-pedagogy

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва 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/25698/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.
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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/25697/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Security 96 Group търси офис секретарка-личен асистент до 35г.
Security 96 Group търси офис секретарка-личен асистент до 35г.
с компютърна грамотност и шофьорска книжка
документи за кандидатстване
-мотивационно писмо
-автобиография
www.fendy.eu
0988808508
http://obiavidnes.com/obiava/25696/security-96-group-tyrsi-ofis-sekretarka-lichen-asistent-do-35g

Security 96 Group търси офис секретарка-личен асистент до 35г.
Security 96 Group търси офис секретарка-личен асистент до 35г.
с компютърна грамотност и шофьорска книжка
документи за кандидатстване
-мотивационно писмо
-автобиография
www.fendy.eu
0988808508
http://obiavidnes.com/obiava/25695/security-96-group-tyrsi-ofis-sekretarka-lichen-asistent-do-35g

Izoliram.com – изолации за колата и дома
Листова самозаелваща топло и шумоизолация за автомобили K-FLEX с дебелина от 6 до 32 мм. Намалява шума в купето
с до 32 децибела. Тунинговане и демпване на автомобила с висококачествена изолация на достъпна цена.
http://obiavidnes.com/obiava/25694/izoliramcom--izolacii-za-kolata-i-doma

Скансистемс - Зареждане на тонер касета ML-D2850B за Samsung ML-2850 / 2851 5000к. + смяна
на чип цена 45.00лв. http://www.scansystems.org/samsung.html
Скансистемс - Зареждане на тонер касета ML-D2850B за Samsung ML-2850 / 2851
5000к. + смяна на чип цена 45.00лв.
http://www.scansystems.org/samsung.html
София,
ж.к. Дружба
бул.Капитан Димитър Списаревски 3
бизнес център "Глобъл Индустри" офис 310
029788386 0885775818
http://scansystems.org/
http://obiavidnes.com/obiava/25693/skansistems---zarejdane-na---toner-kaseta-ml-d2850b-za-samsung-ml-2850--2851-50

Българско вино ООД
Винарски комплекс Medi Valley се състои от модерна винарска изба и 420 дка лозови масиви засадени основно със
сортовете Шардоне, Траминер, Каберне Совиньон и други. Избата разполага с отделението за първично
винопроизводство, покрито отделение за съхранение, обработка и стабилизация на вината, подземна част с с изба за
стареене и отлежаване на вината.
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http://www.medivalleywinery.com
http://obiavidnes.com/obiava/25692/bylgarsko-vino-ood

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/25691/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/25690/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 !
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25689/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/25688/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/25687/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Размразяване на климатик КЛИМАТ77 ЕООД 0889798684
Ако външното тяло на климатика ви е замръзнало, ние ще го размразим на място бързо и лесно.
http://obiavidnes.com/obiava/25686/razmrazyavane-na-klimatik-klimat77-eood-0889798684

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ 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 ,
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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/25685/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

РАБОТА - Търсете реални обяви за работа тук. http://serious-dating.ovo.bg
РАБОТА : Търсете тук . Aкo има реални предложения за работа те ще са тук не търсете на места на които няма да
намерите работа. http://serious-dating.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25684/rabota----tyrsete-realni-obyavi-za-rabota-tuk--httpserious-datingovobg

Продавам audi 100 /115 / 2000 на части
Частите от колата са в отлично състояние колата не е моргаджииска информация за цени на частите можете да
видите в сайта.
http://serious-dating.ovo.bg или на тел 0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/25683/prodavam-audi-100-115---2000--na-chasti

РАБОТА - Търсете реални предложения за работа тук. http://serious-dating.ovo.bg
РАБОТА : Търсете тук . Aкo има реални предложения за работа те ще са тук не търсете на места на които няма да
намерите работа. http://serious-dating.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25682/rabota----tyrsete-realni-predlojeniya--za-rabota-tuk--httpserious-datingovo

Отпушване на канали
Канал Експерт-професионално отпушване на канали,мивки,сифони,тоалетни със специализирана техника.Ремонт и
изграждане.Спешна помощ.
http://obiavidnes.com/obiava/25681/otpushvane-na-kanali

Скансистемс - зареждане на тонер касета Cartridge 719 за Canon i-SENSYS MF5840 / MF5880
Скансистемс - зареждане на тонер касета Cartridge 719 за Canon i-SENSYS MF5840 / MF5880
цена 30.00лв. http://www.scansystems.org/canon.html
София,
ж.к. Дружба
бул.Капитан Димитър Списаревски 3
бизнес център "Глобъл Индустри" офис 310
029788386 0885775818
http://scansystems.org/
http://obiavidnes.com/obiava/25680/skansistems----zarejdane-na---toner-kaseta-cartridge-719--za-canon-i-sensys-mf58

Детективска Агенция Инкогнито-частни детективи с висок професионален стандарт!
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.
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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/25679/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi--s-visok-profesionalen-standart

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ

- (за цялата страна)

Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва 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/25678/detektivska--agenciya--foks--bylgariya------za-cyalata-strana

Целулес МД
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
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вакуум
светлина
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25677/celules-md

Целулес МД
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25676/celules-md

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

Страница 68/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.02.2012

5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
Стийм моп X5.
www.miramarket.net
Стийм моп X5.
www.shopbg.info
Стийм моп X5.
www.tehno.shopbg.info
Парочистачка Стийм моп X5.
www.miramarket.eu
Парочистачка Стийм моп X5.
http://obiavidnes.com/obiava/25675/parochistachka-stiym-mop-x5

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
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/25674/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

ВИБРОКОЛАН с ТЕРМО ЕФЕКТ-MONDIAL
ВИБРОКОЛАН с ТЕРМО ЕФЕКТ-MONDIAL
MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 85,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 65лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/25673/vibrokolan-s-termo-efekt-mondial
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