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Батерии и адаптери за лаптопи
Предлагам батерии и адаптери за лаптопи. Батерите и адаптерите са нови внос от чужбина.
Поддържат се повечето модели лаптопи, като цената за батериите е около 60 лв. в зависимост от конкретния модел, а
за адаптерите е относително, според модела.
Време за доставка от 2 до 4 седмици.
Моля, ако проявявате интерес посочете конкретния модел на машината или партидния номер на батерията или
адаптера, за да мога да Ви дам конкретна цена.
www.bat.free.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26203/baterii-i-adapteri-za-laptopi

Батерии и адаптери за лаптопи
Предлагам батерии и адаптери за лаптопи. Батерите и адаптерите са нови внос от чужбина.
Поддържат се повечето модели лаптопи, като цената за батериите е около 60 лв. в зависимост от конкретния модел, а
за адаптерите е относително, според модела.
Време за доставка от 2 до 4 седмици.
Моля, ако проявявате интерес посочете конкретния модел на машината или партидния номер на батерията или
адаптера, за да мога да Ви дам конкретна цена.
http://obiavidnes.com/obiava/26202/baterii-i-adapteri-za-laptopi

Детектив професионални частни детективи
Професионални частни детективи с гарантирана поверителност, които могат да Ви съдействат с разрешаването на
Вашите лични и бизнес проблеми.
СтелтДетективс ЕООД – детективско бюро за цялата страна.
Повече информация и безплатна консултация на нашият сайт: http://stealthdetectives.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26201/detektiv-profesionalni-chastni-detektivi

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/26200/lipovon

КОМПЛЕКСНА БРИГАДА ГРУБ СТРОЕЖ 0884 57 87 62
КОМПЛЕКСНА БРИГАДА ГРУБ СТРОЕЖ извръшва строителни услуги кофраж,арматура,зидария,хидро и топло
изолация,вертикална планировка,извръшва строеж на къщи,вили,офиси,жилишни сгради,подпорни стени,огради,септични
ями,барбекюта,басейни,навеси,беседки ,ремонт на покриви и направата на нови Емил Павлов тел.0884 57 87 62
http://obiavidnes.com/obiava/26199/kompleksna-brigada-grub-stroej-0884-57-87-62

ДЖИП ПОД НАЕМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Зимата дойде, за това бъди готов! Наеми Chevrolet Captiva за невероятната цена от 27 евро за ден, само тази зима Вегер
Рент а кар, ти предлага толкова много, на такава ниска цена.
http://www.vegercar.com
http://obiavidnes.com/obiava/26198/djip-pod-naem-letishte-sofiya

ДЖИП ПОД НАЕМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Зимата дойде, за това бъди готов! Наеми Chevrolet Captiva за невероятната цена от 27 евро за ден, само тази зима Вегер
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Рент а кар, ти предлага толкова много, на такава ниска цена.
http://www.vegercar.com
http://obiavidnes.com/obiava/26197/djip-pod-naem-letishte-sofiya

МАЙСТОРИ ГРУБ СТРОЕЖ 0884 57 87 62 TЪРСЯТ ОБЕКТИ И РАБОТА
КОМПЛЕКСНА БРИГАДА ГРУБ СТРОЕЖ извръшва строителни услуги кофраж,арматура,зидария,хидро и топло
изолация,вертикална планировка,извръшва строеж на къщи,вили,офиси,жилишни сгради,подпорни стени,огради,септични
ями,барбекюта,басейни,навеси,беседки ,ремонт на покриви и направата на нови Емил Павлов тел.0884 57 87 62
http://obiavidnes.com/obiava/26196/maystori-grub-stroej-0884-57-87-62-tyrsyat-obekti-i-rabota

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи- Пазарджик
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/26195/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi--pazardjik

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-офис гр.Пазарджик
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
гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов" №9
офис № 405
Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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http://obiavidnes.com/obiava/26194/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-ofis-grpazardjik

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/26193/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/26192/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/26191/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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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/26190/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

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/26189/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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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/26188/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

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/26187/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26186/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

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/26185/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

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 ,
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e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26184/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Комплексни ремонтни решения
Ремонт на електоинсталации, Монтаж на домофонни уредби. ВиК. Шпакловка. Боядисване. Гипсокартон. Тапети.
Фаянс, теракота, гранитогрес. Ламинат. За информация : www.bulset.hit.bg ; e-mail : bulset@mail.bg ; GSM: 0884 935 819,
гр. София.
http://obiavidnes.com/obiava/26183/kompleksni-remontni-resheniya

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
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

Детективи СтелтДетективс – Частни детективски услуги
Детективско бюро СтелтДетективс Ви предлага частни детективски услуги за цялата страна.
Детективски услуги от всякакво естество с гарантирана поверителност.Посете нашият сайт за повече информация и
безплатна консултация: http://stealthdetectives.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26182/detektivi-steltdetektivs--chastni-detektivski-uslugi

Детективи СтелтДетективс – Частни детективски услуги.
Детективско бюро СтелтДетективс Ви предлага частни детективски услуги за цялата страна.
Детективски услуги от всякакво естество с гарантирана поверителност.Посете нашият сайт за повече информация и
безплатна консултация: http://stealthdetectives.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26181/detektivi-steltdetektivs--chastni-detektivski-uslugi

Thinx-Store Mudpuppy "N is for Nature"
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.
Представяме ви новият продукт на Mudpuppy – Flash Cards “N is for nature”
Това са 26 двустранни карти, свързани заедно с пластмасов ринг! Заедно с тях децата лесно и забавно ще усвоят
английската азбука. Цветни, красиви, с отличен дизайн и високо качество те ще пленят детското внимание. Картите са
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удобни за пътуване и подходящи за декорация на детската стая!
Работното ни време е
От понеделник до 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
http://obiavidnes.com/obiava/26180/thinx-store-mudpuppy-n-is-for-nature

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

090 36 30 19 вътр. 110
ОБАДИ СЕ, ЗА ДА СЕ ПОЗАБАВЛЯВАШ! ТЕЛ- 090 36 30 19 :110 (0.96лв), ЗА SKYPE ИЗПРАТИ SMS с тескт- 110 SKYPE НА НОМЕР 191919(1.20лв)
http://obiavidnes.com/obiava/26179/090-36-30-19-vytr-110

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/26178/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

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
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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/26177/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/26176/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

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/26175/chasten-detektiv-angelov-0884556761

Стоманена лента BOHLER
Предлагам стоманена лента BOHLER.Тексон 696.(TEXON Germany);Прешпан Fibrex (BARTOLI Italy) .GSM 0888 789 767.
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http://picasaweb.google.bg/haker3
http://obiavidnes.com/obiava/26174/stomanena-lenta-bohler

Вик Услуги, Водопровод, щрангове, Канализация , Отопление
Аква Водопровод,София предлага • Смяна на вертикални и хоризонтални щрангове за водопровод • Аварийни и текущи
ремонти на ВиК за блокове, офиси и жилща • Монтаж на ел. Бойлери, Газови котлета, нови ВиК и отоплителни системи
• Осигуриаваме безплатен оглед, оферта и фирмена гаранции за работата ни. 0896088147 / 0876412841 /
http://obiavidnes.com/obiava/26173/vik-uslugi-vodoprovod-shtrangove-kanalizaciya--otoplenie

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/26172/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,
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http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26171/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ-ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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/26170/profesionalni-detektivski-uslugi-za-cyalata-strana

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/
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*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/26169/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/26168/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/26167/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

LRQA България
Задавали ли сте си въпроса при кого се серифициране по стандарти? Фирма LRQA предлага сертифициране с стандарти
ISO 9001, ISO 14001:2004, ISO 22000, OHSAS 18001 и други и валидиране по Корпоративно докладване, Емисии на
парникови газове, EMAS и др..
http://obiavidnes.com/obiava/26166/lrqa-bylgariya

15.6" (39.62 cm) Lenovo Z570Am 59-326073
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z570Am 59-326073, Metal Grey, Intel™ Core i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT 520M
1GB DDR3 (HDMI), 6GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26165/156-3962-cm-lenovo-z570am-59-326073

Детектив СтелтДетективс за страната
Професионални детективски услуги от Стелт Детективс.
Детективско бюро Стелт разполага с голям екип от опитни детективи, както и с богато оборудване. В състояние сме
да поемем и изпълним поръчки на територията на цялата страна. Ако имате проблем, който е свързан с личния Ви
живот или Вашия бизнес, Стелт Детективс могат бързо и дискретно да Ви съберат и предоставят информацията,
която Ви е нужна за разрешаването му. Консултацията с нас е безплатна!
Повече информация за нас и услугите, които предлагаме: http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/26164/detektiv-steltdetektivs-za-stranata

Пътна Помощ Пловдив
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Превоз на аварирали или катастрофирали автомобили,транспорт на техники до 6 тона.Цени по договаряне.За повече
информация на:http://patnapomo6t.com
http://obiavidnes.com/obiava/26163/pytna-pomosht-plovdiv

Добре ферментиран нарязан тютюн
Продавам 2 сорта тютюн за пълнене на цигари: 1.Крумовград 2. Вирджиния Характеристики: Двата сорта са 1
качество,
почистени, обезпрашени с парна технология, което гарантира, че не са използвани химикали и препарати, минал е през
ферментация преди да бъде нарязан / заводско нарязване / на лентички с размер 0,6-0,9 мм.Крумовград е по слаб,
а Вирджиния е по силен. Двата сорта са с отлични показатели за вкус и аромат. Доставка за цялата страна с Еконт
Експрес.
Цената на Крумовград е 20 лева за килограм, а за Вирджиния - 30 лева за килограм. Можете да поръчате вече и с СМС
Изпратете Вашите данни за доставка и желаното количество на 0899880182..или на скайп stivan793
http://obiavidnes.com/obiava/26162/dobre-fermentiran-naryazan-tyutyun

Добре ферментиран нарязан тютюн
Продавам 2 сорта тютюн за пълнене на цигари: 1.Крумовград 2. Вирджиния Характеристики: Двата сорта са 1
качество,
почистени, обезпрашени с парна технология, което гарантира, че не са използвани химикали и препарати, минал е през
ферментация преди да бъде нарязан / заводско нарязване / на лентички с размер 0,6-0,9 мм.Крумовград е по слаб,
а Вирджиния е по силен. Двата сорта са с отлични показатели за вкус и аромат. Доставка за цялата страна с Еконт
Експрес.
Цената на Крумовград е 20 лева за килограм, а за Вирджиния - 30 лева за килограм. Можете да поръчате вече и с СМС
Изпратете Вашите данни за доставка и желаното количество на 0899880182..или на скайп stivan793
http://obiavidnes.com/obiava/26161/dobre-fermentiran-naryazan-tyutyun

Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
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/26160/detektivska-agenciya-inkognito-bezplatni-konsultacii

Частен
детектив-Детективска
проблеми,издирвани личности

агенция

Фокс-изневери,фирмени

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
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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/26159/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneverifirmeni-tayni-biznes-problemi

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/26158/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/26157/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!
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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/26156/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детска преносима сгъваема кошара Cangaroo Funny Dreams с две нива и табла за повиване
Сгъваема преносима кошара Cangaroo Funny Dreams. Алуминиева конструкция с извити тръби. Две нива + омекотена
табла за повиване. Гриф с играчки с 5 функции. Отвор с цип за излизане от кошарката. Страничен джоб за играчки.
Джобове за памперси и принадлежности. Мрежа против насекоми. Механизъм за бързо и лесно сгъване. Предлага се в
следните десени: син, розов, зелен и лилав.
Размери разгъната:
- Височина: 80 см
- Дължина: 120 см
- Ширина: 60 см
Размери на кашона:
- Височина: 28,5 см
- Дължина: 80 см
- Ширина: 28,5 см
http://obiavidnes.com/obiava/26155/detska-prenosima-sgyvaema-koshara-cangaroo-funny-dreams-s-dve-niva-i-tabla-za-pov

Електронна цигара - eGo T
EGO-T е най-новата електронна цигара от модела EGO , която използва нова революционна система за директно пълнене
на пълнителите, -"tank system".
Пълнителите вече не съдържат вата и са прозрачни, което прави възможно следенето на количеството останала
никотиновата течност в резервоарчето.
Зареждането става по-лесно от преди. Маха се капачето на пълнителя след което резервоарчето се напълва с течност .
Батерията на модела EGO-T е идентична с тази на модела EGO. Но имат фукция изключване/включване на батерията с
цел предодвратяване на случайни включваня когато не се използва.
Приятно е-пушене!

Съдържание на комплекта:

2 бр. батерии 650 mAh 3.7-4.2V
2 бр. атомизатори - Tank system
5 бр. пълнители - Tank system
1 бр. калъфче за носене
1 бр. USB зарядно
1 бр. зарядно ел. мрежа (220V)
http://obiavidnes.com/obiava/26154/elektronna-cigara---ego-t

Разговорен курс по български език
Как да поздравя?
Как да попитам колко е часът?
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Как да отида до летището?
Ако си задавате тези и други въпроси от типа “Как да…?”, този курс е точно за Вас.
Курсът по български език “Как да…” е предназначен за чужденци, които живеят или пътуват в България. Чрез него
студентите ще получат основни знания по български език, които да приложат в разнообразни ежедневни ситуации. Ще
научат как да се представят, как да си наемат транспорт, как да проведат разговор по телефона или как да си поръчат
в ресторант. Цената е 250 лева. Продължителността е 50 часа. Два пъти в седмицата от 10.00 до 12.00 ч. Начало: 27
февруари.
Ако искате да научите повече, не се колебайте да се свържете с нас:
Учебен център Орбис
гр. София, ул. Мизия, 19
тел. 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26153/razgovoren-kurs-po-bylgarski-ezik

Курс по унгарски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по унгарски език, първо ниво по системата "Hallo! Itt Magyarorszag!. 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 18.30 до 20.30 часа. Цената на курса е 250лева. Начало: 5 март.
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/26152/kurs-po-ungarski-ezik-za-nachinaeshti

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/26151/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

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: 06 март. 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
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26150/kurs-po-rumynski-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/26149/kurs-po-turski-ezik

Курс по английски език - Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично –
вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 8 март
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
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/26148/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

Курс по английски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда. два пъти седмично –
понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 5 март
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
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/26147/kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни часа.
Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
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писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Занятията се провеждат три пъти седмично – понеделник, сряда и петък
от 10.40 до 12.00 или два пъти седмично – понеделник и петък от 15.00 до 17.00. Цена 250лв. Начало: 24 февруари
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/26146/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

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 –
06.03.2012 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
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26145/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/26144/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik

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
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http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26143/kurs-po-portugalski-ezik--v1

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: 7 март
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/26142/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – В1
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/26141/kurs-po-frenski-ezik--v1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - трето ниво
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/26140/kurs-po-italianski-ezik----treto-nivo

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30часа. Начало: 20 февруари
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/26139/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Курс по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни
часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската история,
култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат всяка събота по три учебни часа от 10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26138/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/26137/kurs-po-italianski-ezik--nachalno-nivo

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./
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Предлагам и тютюн на калъпи/високо качество на 15 лв. на кг./
За редовни клиенти задължително правя бонуси към количеството поръчка
Гарантирам за качеството на тютюна/няма да останете разочаровани/
Доставката се извършва с куриерска фирма Еконт чрез наложен платеж

http://obiavidnes.com/obiava/26136/visokokachestven-naryazan-tyutyun-za-pylnene-na-cigari

Английски език за възрастни - трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Започна записването за курс по английски език трето ниво! Да знаеш английски език в днешно време е повече от
необходимост, а мъдрите хора са казали - „По време на криза се учи“. Заповядайте в Инглиш Експлорър, защото при нас
ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега, за да се запишете!
Курсът започва в края на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
7– 8 седмици, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА
240 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26135/angliyski-ezik--za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

Индивидуално обучение по английски език (-40% намаление)
Крайно време е да научите английски език! Омръзна ли Ви да ходите с месеци на курс и после нищо. Ако вашият случай е
този, или просто предпочитате преподавателското внимание да е изцяло за Вас, това е вашият курс – Индивидуално
обучение в Инглиш Експлорър! Запишете се сега и се възползвайте от голямото зимно-пролетно намаление. При нас ще
получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. С вас ще работят млади, интелигентни
и образовани преподаватели, които използват модерни методи с доказан положителен краен резултат.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
2, 3 или 4 седмици
Обадете се, за да попитате за нашите пакети за индивидуално обучение.
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком / БТК)
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26134/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik--40-namalenie

Курс по английски език – 180лв. (кв. Лозенец, до х-л Хемус)
Възползвайте се от пролетното намаление на курсове по английски език и индивидуално обучение в Инглиш Експлорър!
Запишете се на вечерен курс по английски език. При нас ще получите специално отношение, поднесено в уютната и
приветлива обстановка. Можете да се запишете в офиса на място или по телефона.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици, вечер от 19.00 до 21.00
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КЪДЕ В СОФИЯ?
В кв. Лозенец – между МОЛ София Сити Център и Спортен комплекс Спартак. За ваше удобство в близост има 2
безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
180лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
Тел.: 02 865 91 35(Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26133/kurs-po-angliyski-ezik--180lv-kv-lozenec-do-h-l-hemus

Английски за възрастни в група – 180лв., София
Голямо намаление на курс по английски език за възрастни – първо ниво в образователен център Инглиш Експлорър. При
нас ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка.
Обадете се сега и се възползвайте от намалението! Курсът започва втората седмица на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26132/angliyski-za-vyzrastni-v-grupa--180lv-sofiya

Безизкопен ремонт на канали
Нов метод за ремонт и саниране на старите отходни канали - без разбиване и разкопаване - благодарение на най-новите
и достъпни технологии с използване на роботи и гъвкави материали. Изграждане на тръба в тръбата - метод на
чорапа.Без изкопните методи за ремонт на комуникациите значително съкращават времето за ремонт и броя на
заетите служители, повишава се нивото на сигурност при работа, както за служителите, така и за живущите в района
(липса на окопи и тежки машини по натоварените градски улици). Подмяната на остарели, износени подземни градски
комунални услуги (тръбопроводи) чрез традиционни (отворени, изкопни) методи е все по-трудно, а понякога и просто
невъзможно. Прилагането на по-чисти и удобни методи за без изкопно саниране и изграждане на комуникациите е
стратегическо решение на този проблем.
За повече информация:
www.kanal.bg
Тел. – 0885 601 658
Виктор Кузманов
http://obiavidnes.com/obiava/26131/bezizkopen-remont-na-kanali

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/26130/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/26129/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/26128/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Предлагам iPhone Apple5
НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
ИНТЕРНЕТ*ТЕЛВИЗИЯ*ФЕЙСБУК*СКАЙП*ДЖАВА*3D*2 SIM карти
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
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/ безплатен интернет-навсякъде/
FM RADIO
ТЕЛЕВИЗИЯ
Bluetooth
Две СИМ карти
Телефонът има две камери Може да се използва и като WEB камера
Google maps
Skype
JAVA 2.0
Shake Sensor .
GPS функция чрез Google Мaps.
http://obiavidnes.com/obiava/26127/predlagam--iphone-apple5

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/26126/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

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

Страница 24/76

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.02.2012

и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26125/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

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/26124/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/26123/magnitni-nakolenki--dr-livayn

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/26122/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
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/26121/parochistachka-stiym-mop-x5

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

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26120/prechistvatel-na-vyzduh-s-uv-baktericidna-lampa-yonizator-ozonator

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B570e2 59325610
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B570e2 59325610, двуядрен Celeron® B800 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 320GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Free DOS, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26119/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b570e2-59325610
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15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B570e2 59325624
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B570e2 59325624, двуядрен Celeron® B800 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Free DOS, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26118/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b570e2-59325624

23" (58.42 cm) EIZO FORIS FS2331
23" (58.42 cm) EIZO FORIS FS2331, S-PVA Panel, FULL HD, 7ms, 10 000:1, 300cd/m2, 2xHDMI & DVI (HDCP), колонки,
TCO5.1, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/26117/23-5842-cm-eizo-foris-fs2331

23" (58.42 cm) EIZO EV2335W
23" (58.42 cm) EIZO EV2335W, IPS Panel, FULL HD LED, 6ms, 1 000:1, 250cd/m2, DVI (HDCP) & DisplayPort, колонки,
TCO5.1, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/26116/23-5842-cm-eizo-ev2335w

Волан с педали PRIVILEG GT Racing King
Волан с педали PRIVILEG GT Racing King, съвместим с PC/PS/PS2, USB
http://obiavidnes.com/obiava/26115/volan-s-pedali-privileg-gt-racing-king

Мебели по поръчка и обзавеждане по Ваши идеи
Внедряването на съвременни технологии в производствения процес, както и богатия професионален опит на персонала,
ни позволяват да осигурим на клиентите си прецизно обслужване. Висококачествените суровини, вложени в процеса на
производство са още една гаранция за качеството на крайните ни продукти. Фирмата произвежда комплексно
обзавеждане на домове, офиси и заведения. Проектите се изготвят от интериорни дизайнери, според предпочитанията
на инвеститорите. По този начин предлагаме на нашите клиенти цялостен и реалистичен облик на интериора.
Проектирането за хотелско обзавеждане или заведения от типа ресторанти, механи и барове е съобразено с
категоризацията на туристически обекти в България. Ние работим с висококачествени материали и с бързи срокове на
изпълнение, като се стараем да задоволим изцяло и най-високите изисквания на всеки наш клиент. Можем да Ви бъдем
полезни независимо дали става въпрос за стандартни или нестандартни мебели.
http://obiavidnes.com/obiava/26114/mebeli-po-porychka-i-obzavejdane-po-vashi-idei

Занимания по рисуване за деца
Учебен център „Дружба” съвместно с Мария Велева- художник-педагог организират: занимания по рисуване за деца.
0877719660 Мария Велева
mariya_veleva@abv.bg
www.drujba.org
Цена: 24 часа - 100 лв. 48 часа- 200лв.
http://obiavidnes.com/obiava/26113/zanimaniya-po-risuvane-za-deca

Подготовка по изобразително изкуство за кандидатстване в средните и висши учебни заведения
Учебен център „Дружба” съвместно с Мария Велева- художник-педагог организират:
подготовка по изобразително изкуство за кандидатстване в средните и висши учебни заведения.
занимания по рисуване за деца.
0877719660 Мария Велева
mariya_veleva@abv.bg
www.drujba.org
Цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/26112/podgotovka-po-izobrazitelno-izkustvo-za-kandidatstvane-v-srednite-i-visshi-uchebni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
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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/26111/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

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
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/26110/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Системен администратор под наем - поддръжка на малки фирми
Инсталации, настройване и абонаментна поддръжка на компютри, Microsoft Windows и друг ваш софтуер. Организиране
на защита и възстановяване на данните. Анализ и повишаване сигурността на компютърната мрежа.
Разработване на специализиран софтуер. Автоматизиране на работата с Microsoft Excel с помощта на макроси и др.
Живко Ковачев 02/920 76 63; 0885 819 660; J.Kovachev@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/26109/sistemen-administrator-pod-naem---poddryjka-na-malki-firmi

За малки фирми - системен администратор под наем
Инсталации, настройване и абонаментна поддръжка на компютри, Microsoft Windows и друг ваш софтуер. Организиране
на защита и възстановяване на данните. Анализ и повишаване сигурността на компютърната мрежа.
Разработване на специализиран софтуер. Автоматизиране на работата с Microsoft Excel с помощта на макроси и др.
Живко Ковачев 02/920 76 63; 0885 819 660; J.Kovachev@yahoo.com
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http://obiavidnes.com/obiava/26108/za-malki-firmi---sistemen-administrator-pod-naem

Компютърна квалификация на вашето работно място
Провеждам курсове (встъпителни, за напреднали и специализирани) по Microsoft Project, Excel, Word, PowerPoint и
създаване и използване на макроси и програми в Microsoft Excel. Адаптиране на учебната програма по Ваши изисквания.
Курсът ще е във Ваш учебен център.
За контакт: Живко Ковачев 02/481 94 62; 0885 819 660; J.Kovachev@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/26107/kompyutyrna-kvalifikaciya-na-vasheto-rabotno-myasto

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/26106/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Пиргос Пласт ООД-дограма, стъклопакети, врати
Ако търсите - производство, доставка и монтаж на РVС и алуминиева дограма, стъклопакети, врати, прозорци, щори,
ударо- и куршумоустойчиви стъкла, АL окачени фасади и покривни конструкции, обърнете се към Пригос Пласт ООД.
Фирмата разполага с представителства в градовете Пловдив, София, Варна, Плевен, Русе, Хасково, Сливен и Велико
Търново.
http://www.pirgosplast.com
http://obiavidnes.com/obiava/26105/pirgos-plast-ood-dograma-styklopaketi-vrati

HC Klima – климатици на разумни цени
Климатици от “HCKlima“- Висока компетентност на базата на дългогодишен опит. Ние ще ви предложим климатици
от доказани производители. Експертни и експресни сервизни и монтажни услуги, отлично професионално ниво на
консултация, конфеденциалност при посещение на вашият дом или офис. Грижа за Вашия климатик и следгаранционно
обслужване, това са принципите, на които е основана нашата практика! При нас можете да намерите климатици на
всички водещи марки на пазара. Всеки климатик в нашият сайт е получен от официалния дистрибутор на страната.
Това, което виждате, гарантирано е това, за което плащате. При нас ще получите лично отношение, професионален
съвет и готовност за разумни отстъпки, а за правилния избор на климатична система, ще помогне и демонстрация на
функциониращи климатични системи, а не изложбени експонати.
За още информация и за да разгледате предлаганите климатични системи, посетете фирменият ни сайт http://www.hcklima.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/26104/hc-klima--klimatici-na-razumni-ceni
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Спедиторска фирма ADL
Фирма ADL предлага на своите клиенти услуги в сферата на транспорта и спедицията. Превоз на товари, въздушен,
сухопътен и морски транспорт, митнически брокери, застраховка на товар, както и съпътстващи дейност като
опаковане, складиране, разтоварване на превозните средства, оформяне на транспортни документи. За повече
информация посетете нашия сайт!
http://adlbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/26103/speditorska-firma-adl

Превоз и застраховка на товари от ADL
Спедиторска фирма ADL предлага: въздушно карго, транспорт по море, застраховка на товари, групажни сухопътни
товари, представяне пред митническата институция, както и съпътстващи дейности като опаковане на товарите,
складиране, товаро-разтоварни дейности и оформяне на документите за транспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/26102/prevoz-i-zastrahovka-na-tovari-ot-adl

Сандвич панели
сандвич панели и допълнителни материали за изграждане на съвременни метални халета, складове, магазини,
промишлени, селскостопански и други постройки. Предлагаме
панели с изолация от полиуретанова пяна, EPS и минерална вата. Панелите се доставят в шест стандартни цвята,
нарязани и готови за монтаж. Повече информация ще откриете на нашият сайт www.bravopanel.com
Телефон 0892 210 143
http://obiavidnes.com/obiava/26101/sandvich-paneli

Английски език за възрастни - трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Започна записването за курс по английски език трето ниво! Да знаеш английски език в днешно време е повече от
необходимост, а мъдрите хора са казали - „По време на криза се учи“. Заповядайте в Инглиш Експлорър, защото при нас
ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега, за да се запишете!
Курсът започва в края на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
7– 8 седмици, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА
240 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26100/angliyski-ezik--za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

Индивидуално обучение по английски език (-40% намаление)
Крайно време е да научите английски език! Омръзна ли Ви да ходите с месеци на курс и после нищо. Ако вашият случай е
този, или просто предпочитате преподавателското внимание да е изцяло за Вас, това е вашият курс – Индивидуално
обучение в Инглиш Експлорър! Запишете се сега и се възползвайте от голямото зимно-пролетно намаление. При нас ще
получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. С вас ще работят млади, интелигентни
и образовани преподаватели, които използват модерни методи с доказан положителен краен резултат.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
2, 3 или 4 седмици
Обадете се, за да попитате за нашите пакети за индивидуално обучение.
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КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком / БТК)
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26099/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik--40-namalenie

Курс по английски език – 180лв. (кв. Лозенец, до х-л Хемус)
Възползвайте се от пролетното намаление на курсове по английски език и индивидуално обучение в Инглиш Експлорър!
Запишете се на вечерен курс по английски език. При нас ще получите специално отношение, поднесено в уютната и
приветлива обстановка. Можете да се запишете в офиса на място или по телефона.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици, вечер от 19.00 до 21.00
КЪДЕ В СОФИЯ?
В кв. Лозенец – между МОЛ София Сити Център и Спортен комплекс Спартак. За ваше удобство в близост има 2
безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
180лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
Тел.: 02 865 91 35(Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26098/kurs-po-angliyski-ezik--180lv-kv-lozenec-do-h-l-hemus

Английски за възрастни в група – 180лв., София
Голямо намаление на курс по английски език за възрастни – първо ниво в образователен център Инглиш Експлорър. При
нас ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка.
Обадете се сега и се възползвайте от намалението! Курсът започва втората седмица на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26097/angliyski-za-vyzrastni-v-grupa--180lv-sofiya

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
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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/26096/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/26095/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/26094/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
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Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26093/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

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/26092/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon
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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/26091/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТЕКТИВИ-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/26090/zdrujenie-na-chastnite-detektivi-0884556761

ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СТР.УСЛУГИ ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ НИСКИ ЦЕНИ!!!
Изпълнява следните строителни услуги с над 25 години стаж!!!!!!!
1.Фаянс-теракот,гранитогрес,камък,мрамор и др…..
2.Подмяна на стара ВиК инсталация с нова…..
3.Подмяна стара Ел инсталация с нова ……
4.Гипсокартон,окачени тавани,фигури и др……
5.Мазилки/шпакловки,мин.мазилки и др ………
6.Изработка и монтаж на Ал и пвц дограма………..
7.Присвояване на балкони към кухни ………
8.Железарски,оградни парапети,портали и др…..
9.Професионално преместване на багаж и транспортиране до место.Офиси,апартаменти др…..
10.Mонтаж на аксесоари….0899821836/ 0888821836/0878821836/ www.rodopski.com
http://obiavidnes.com/obiava/26089/vytreshni-remonti

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26088/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Зареждане тонер Brother HL2070 TN2000 цена:35.00лв. http://www.scansystems.org
Зареждане тонер Brother HL2070 TN2000 цена:35.00лв. http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/26087/zarejdane-toner-brother-hl2070-tn2000-cena3500lv-httpwwwscansystemsorg

продавам матрица за лаптоп
LP156WH1 (TL)(C1)- 100лв.Матрицата е лаптоп тошиба сателит и е като нова 0879221644
http://obiavidnes.com/obiava/26086/prodavam-matrica-za-laptop

продавам матрица за лаптоп
LP156WH1 (TL)(C1)- 100лв.Матрицата е лаптоп тошиба сателит и е като нова
http://obiavidnes.com/obiava/26085/prodavam-matrica-za-laptop

Зарядно у-во FUJICELL SCH500F
Зарядно у-во FUJICELL SCH500F, за 2/4 батерии AAA/AA
http://obiavidnes.com/obiava/26084/zaryadno-u-vo-fujicell-sch500f

Хотел „АКВАЯ” – Велико Търново – И ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ПРОМОЦИИ !!!
Уважаеми клиенти! Хотел АКВАЯ, разположен в центъра на град Велико Търново, близо до административни сгради,
магазини и туристически обекти Ви предлага да се възползвате от специалните ни промоционални оферти и през месец
Февруари !!!
- За всяка нощувка - безплатна вечеря - по избор от тристепенно меню !
- Втората Ви поредна нощувка - на половин цена!
- При 2 поредни нощувки - третата БЕЗПЛАТНА!
Изберете една от тях и се насладете на престоя в нашия приятен хотел!
Забележка: Офертите НЕ МОГАТ да се ползват ЕДНОВРЕМЕННО. Важат при заплащане на СТАНДАРТНА ЦЕНА(цена
рецепция)
Заповядайте на почивка при нас за едно невероятно изживяване или направете бизнес посещението си в града по приятно
и спокойно.
За контакти и запитвания: 0889 044 744, 062 519 200 или akvaya@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26083/hotel-akvaya--veliko-tyrnovo--i-prez-fevruari-promocii-

Вибропресовани бетонови елементи- Агромах
Агромах произвежда вибропресовани бетонови елементи- тухли, бордюри, паважни
настилки и тротоарни плочки, паркинг елементи, бехатон, улей, унипаве и др. по австрийска
технология. Голяма част от тротоарите в Благоевград и Петрич са подновени с елементите.
073 86 12 00
- Централа
E-mail: office@agromah.bg
http://www.agromah.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/26082/vibropresovani-betonovi-elementi--agromah

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/26081/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/26080/rabota----tyrsete-realni-predlojeniya--za-rabota-tuk--httpserious-datingovo

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/26079/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
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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/26078/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги предлагани от квалифицирани
детективи
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/26077/detektivska-agenciya-foks-specializirani-detektivski-uslugi-predlagani-ot-kvalifi

Шперплат – хидрофобен / водоустойчив - www.mipgroup.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
3. Телескопични подпори , прахово боядисани , кафяви , 1.6-2.9м (8.64Кг.) и 2.0-3.6м (10.40Кг.)
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
*4. Втора употреба H2O хоризонтални греди DOKA ( едрово ) цена по договаряне .
26 000 л/метра на склад.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за много подробности.
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
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WWW.SHPERPLAT.BG
WWW.MIPGROUP.EU
http://obiavidnes.com/obiava/26076/shperplat--hidrofoben---vodoustoychiv----wwwmipgroupeu

ИСПАНСКИ 2-При записване до и над 2-ма човека получавате-ОТСТЪПКИ!
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/26075/ispanski-2-pri-zapisvane-do-i-nad-2-ma-choveka-poluchavate-otstypki

ИТАЛИАНСКИ-При записване до и над 2-ма човека получавате-ОТСТЪПКИ!
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА!!!
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/26074/italianski-pri-zapisvane-do-i-nad-2-ma-choveka-poluchavate-otstypki

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A200 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A200 таблет, сив, Capacitive Display, двуядрен NVIDIA Tegra 2 1GHz, 1GB RAM, 8GB
вградена памет, 802.11n, bluetooth, GPS, camera, Android 3.2, 710g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26073/101-2565-cm-acer-iconia-tab-a200-tablet

ИНТЕР АЛИАНС-При записване до и над 2-ма човека получавате-ОТСТЪПКИ
Лицензиран Езиков Център ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано обучение по Английски, Немски или Италиански
език за начинаещи и напреднали. В центъра се предлага още обучение по над 10 европейски езика– Английски, Немски,
Френски език, Испански език, Гръцки език, Чешки, Полски, Руски, Турски, Румънски, Сръбски Датски, Норвежки,
Холандски.
С висок стандарт в преподаването, осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Броя на курсистите в група е от пет до осем човека!Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно
изготвен за Вас график!
http://obiavidnes.com/obiava/26072/inter-alians-pri-zapisvane-do-i-nad-2-ma-choveka-poluchavate-otstypki

СТАРТ!ФРЕНСКИ-При записване до и над 2-ма човека ползвате ОТСТЪПКИ!
ЗАЩОТО С НАС Е ПО-ЛЕСНО!!!
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
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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/26071/startfrenski-pri-zapisvane-do-i-nad-2-ma-choveka-polzvate-otstypki

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A200 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A200 таблет, цвят "пепел от рози", Capacitive Display, двуядрен NVIDIA Tegra 2 1GHz,
1GB RAM, 8GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, GPS, camera, Android 3.2, 710g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26070/101-2565-cm-acer-iconia-tab-a200-tablet

СТАРТ!ИСПАНСКИ-При записване до и над 2-ма човека ползвате ОТСТЪПКИ!
УЧЕТЕ ПО НАЙ-УСПЕШНИТЕ И НОВИ СИСТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТЕНИ ПО КРИТЕРИИТЕ И
СТАНДАРТИТЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!
Предлагаме Ви качество!Вие избирате!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26069/startispanski-pri-zapisvane-do-i-nad-2-ma-choveka-polzvate-otstypki

СТАРТ!НЕМСКИ-При записване до и над 2-ма човека-ОТСТЪПКИ!
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/26068/startnemski-pri-zapisvane-do-i-nad-2-ma-choveka-otstypki

АНГЛИЙСКИ-При записване до и над двама човека ползвате отстъпки!
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/26067/angliyski-pri-zapisvane-do-i-nad-dvama-choveka-polzvate-otstypki

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
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Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/26066/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B812G64Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B812G64Mnkk, сив, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 640GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26065/156-3962-cm-acer-as5349-b812g64mnkk

Thinx-Store Mudpuppy "What time is it"
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.
Представяме ви новият продукт на Mudpuppy - Flash Cards “What time is it”
Това са 26 висококачествени цветни карти със страхотен дизайн , свързани помежду си с пластмасов ринг. От едната
страна на всяка карта има изображение на един красив аналогов часовник, а от другата цифровият отговор! Нека
превърнем в забавна игра изучаването на часовника. Картите са удобни за пътуване и подходящи дори за декорация на
детската стая!
Работното ни време е:
От понеделник до 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
http://obiavidnes.com/obiava/26064/thinx-store-mudpuppy-what-time-is-it

15.6" (39.62 cm) Asus G53SX-S1144M
15.6" (39.62 cm) Asus G53SX-S1144M, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, FULL HD LED Display & GeForce GТX
560M 2GB DDR5 (HDMI), 12GB, 2x500GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26063/156-3962-cm-asus-g53sx-s1144m

Курс за Екскурзоводи-ДА УЧИМ ПО НАЙ-ДОБРИТЕ СИСТЕМИ!
ИНТЕР АЛИАНС организира курсове за Екскурзоводи-аниматори и организатори в туристическа агенция по актуална,
образователна програма .
Обучението е подходящо за желаещите да се реализират в сферата на туризма, хотелиерството и рекламата.
Програмата включва:
* Изучаване на основните и специфични форми на туризма.
* Материално-техническа база в хотелиерството.
* Запознаване със Закона за туризма и рекламата.
* Работа с клиенти, организиране на пътувания, съставяне на маршрути и др.
* Практикум.
Удостоверение-сертификат за повишаване на квалификацията, съгласно МОН.
Предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26062/kurs-za-ekskurzovodi-da-uchim-po-nay-dobrite-sistemi
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Скан Системс-Зареждане на тонер HP LaserJet P1505 / M1522 / M1120 касета CB436A
цена:30.00лв. бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
Скан Системс-Зареждане на тонер HP LaserJet P1505 / M1522 / M1120 касета CB436A цена:30.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/26061/skan-sistems-zarejdane-na-toner-hp-laserjet-p1505--m1522--m1120-kaseta-cb436a-

Скан Системс-зареждане на тонер HP Lj1010 / HP1018 / HP1020 касета Q2612A цена:28.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
Скан Системс-зареждане на тонер HP Lj1010 / HP1018 / HP1020 касета Q2612A цена:28.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/26060/skan-sistems-zarejdane-na-toner-hp-lj1010--hp1018--hp1020-kaseta-q2612a-cena2

АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ ЗА ДЕЦА!ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?
ЗАЩОТО СИСТЕМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ СА НАЙ-ДОБРИТЕ И НАЙ-АКТУАЛНИ И НАЙ-ДОБРИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ СА
ПРИ НАС!
В занятията се набляга на развитието на слуховата и зрителната памет при усвояването на езика. Курсът е много
ефективен и се забелязват реални резултати още през първия месец на обучение.Програмата е съобразена с учебните
планове на МОН и затова нашите възпитаници са винаги най- активните ученици в училище.
Учебният материал съчетава едновременно практически занятия и граматически упражнения, съобразена с възрастта
на децата и интересите им. Децата изучават нови думи и фрази, играят игри, слушат интересни истории и
най-важното-общуват на английски или немски език.
При нас работят най-добрите педагози, познати с професионализма си в града ни.
Подхождаме с внимание към всеки ученик, заповядайте при нас, за да работим заедно за бъдещето на нашите деца!
След всяко завършено ниво на обучение центъра издава сертификат- удостоверение за придобитите знания съгласно
МОН.
гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите
търговски центрове./; тел.042/605363; 0895/62-24-70 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26059/angliyski-ili-nemski-za-decazashto-da-izberete-nas

15.6" (39.62 cm) Asus Lamborghini VX7SX-S1197Z
15.6" (39.62 cm) Asus Lamborghini VX7SX-S1197Z, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GTX 560M 3GB DDR5 (HDMI), 16GB, 2x500GB 7200rpm, Blu-Ray ROM & DVDRW, 802.11n, USB3.0, Windows7
Ultimate 64bit, 3.82kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/26058/156-3962-cm-asus-lamborghini-vx7sx-s1197z

СТАРТ!АНГЛИЙСКИ 3 И 4!По най-актуалните системи!
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/26057/startangliyski-3-i-4po-nay-aktualnite-sistemi

СТАРТ!Дневна група по АНГЛИЙСКИ 2!С професионално преподаване!
Плащане на вноски!Отстъпки!
Все още не е късно да се запишете!
Предлагаме Ви знания,отлично преподаване,легитимно удостоверение за завършен курс,преподаватели-професионалисти!
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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/26056/startdnevna-grupa-po-angliyski-2s-profesionalno-prepodavane

СТАРТ!АНГЛИЙСКИ 2-Включете се и Вие в съб.-неделната група!
ЩЕ ПОЛУЧИТЕ УЧЕБНИК ,УЧЕБНА ТЕТРАДКА,СЕРТИФИКАТ И ПРЕПОДАВАНЕ ПО НАЙ-УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ
И ИЗИСКВАНИЯ 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/26055/startangliyski-2-vklyuchete-se-i-vie-v-syb-nedelnata-grupa

СТАРТ!НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ!Дневна или вечерна група!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение - Начална компютърна грамотност
за начинаещи и напреднали !
Занятията включват работа с WINDOWS, OFFICE, WORD, EXCEL, INTERNET и др. програми изключително необходими ,
както на работното място, така и за употреба вкъщи.
Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни!
Предлагаме обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за
да преговарят уроците или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат
необходимите думи, за да разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са
изградени изключително върху примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видеоуроци и фирмено
обучение. Правим също и консултански услуги, както и разработка на софтуерни задачи. След всяко завършено ниво на
обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
Накарайте, колегите и шефовете, да се възхищават от вашите умения!
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на х-л Верея, с-у новите търговски центрове/
тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26054/startnachalna-kompyutyrna-gramotnostdnevna-ili-vecherna-grupa

СТАРТ!СЪБ.-НЕДЕЛНА ГРУПА ПО АНГЛИЙСКИ 1!По най-актуалните системи!
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
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http://obiavidnes.com/obiava/26053/startsyb-nedelna-grupa-po-angliyski-1po-nay-aktualnite-sistemi

17.3" (43.94 cm) Asus K73SV-TY469DM
17.3" (43.94 cm) Asus K73SV-TY469DM, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD+ LED Display & GeForce GТ
540M 1GB (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, Free DOS, 3.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26052/173-4394-cm-asus-k73sv-ty469dm

АНГЛИЙСКИ 1-ВЕЧЕРНА ГРУПА!Да го научим бързо,лесно и качествено!
УЧЕТЕ ПО НАЙ-УСПЕШНИТЕ И НОВИ СИСТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТЕНИ ПО КРИТЕРИИТЕ И
СТАНДАРТИТЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!
Предлагаме Ви качество!Вие избирате!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26051/angliyski-1-vecherna-grupada-go-nauchim-byrzolesno-i-kachestveno

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/26050/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/26049/zlatna-oferta---nadomna-rabota
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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/26048/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/26047/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Скансистемс - Зареждане на тонер касета ML-D2850B за Samsung ML-2850 / 2851 5000к. + смяна
на чип цена 45.00лв.
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/26046/skansistems---zarejdane-na---toner-kaseta-ml-d2850b-za-samsung-ml-2850--2851-50

3000GB HITACHI
3000GB HITACHI, SATA 6Gb/s, 32MB
http://obiavidnes.com/obiava/26045/3000gb-hitachi

Вулканични камъни
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Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26044/vulkanichni-kamyni

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26043/vulkanichni-kamyni

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26042/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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/26041/parochistachka-stiym-mop-x5

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
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ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
http://obiavidnes.com/obiava/26040/carski-bilki

Casio XJ-A141 LED projector
Casio XJ-A141 LED projector, 2500lum 1024x768, 1800:1, HDMI, 2.3kg, дистанционно, чанта, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/26039/casio-xj-a141-led-projector

Casio XJ-A146 LED projector
Casio XJ-A146 LED projector, 2500lum 1024x768, 1800:1, HDMI, USB (за преносима памет), WiFi 802.11b/g, 2.3kg,
дистанционно, чанта, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/26038/casio-xj-a146-led-projector

Casio XJ-A241 LED projector
Casio XJ-A241 LED projector, 2500lum 1280x800, 1800:1, HDMI, 2.3kg, дистанционно, чанта, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/26037/casio-xj-a241-led-projector

Casio XJ-A251 LED projector
Casio XJ-A251 LED projector, 3000lum 1280x800, 1800:1, HDMI, 2.3kg, дистанционно, чанта, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/26036/casio-xj-a251-led-projector

Casio XJ-A256 LED projector
Casio XJ-A256 LED projector, 3000lum 1280x800, 1800:1, HDMI, USB (за преносима памет), WiFi 802.11b/g, 2.3kg,
дистанционно, чанта, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/26035/casio-xj-a256-led-projector

Услуги от частен детектив
Детективските услуги все по-популярни в България. Агенция Фокс предлага частни детективски услуги с богат опит.
Гарантирана коректност и сигурност - нужни качества за тази дейност.
http://obiavidnes.com/obiava/26034/uslugi-ot-chasten-detektiv

„Изцеление, въпреки диагноза „нелечим“ – становище на лекар. Разкази на изцелени.
Информационен доклад на 08.03.12 от 18:30 ч. в хотел Рила, Зала "ЕДНО и ДВЕ",ул. „Калоян“ № 6, 1000 София.
Лекарски доклад за помощ и изцеление по духовен път чрез учението на Бруно Грьонинг. Изцеления, документирани от
независими лекари, доказват истинността на думите на Бруно Грьонинг: „Няма нищо нелечимо – Бог е най-големият
лекар“.
Необикновени изцеления се анализират критично от много лекари, когато са станали по чистo духовен път.
Междувременно чрез приемане на духовната лечебна сила все повече хора получават изцеление, дори и от нелечими
психически и телесни болести, и от зависимости.
Сърдечно каним всички интересуващи се.
Вход свободен. Моля за дарение.
Контакт:
г-жа Анкова тел: 02 / 8745191
e-mail: svetulka_ma@abv.bg
Интернет: www.bruno-groening.org
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http://obiavidnes.com/obiava/26033/izcelenie-vypreki-diagnoza-nelechim--stanovishte-na-lekar-razkazi-na-izceleni

Информационен доклад на лекар: „Изцеление по духовен път чрез учението на Бруно Грьонинг“.
Информационен доклад на 08.03.12 от 18:30 ч. в хотел Рила, Зала "ЕДНО и ДВЕ", ул. „Калоян“ № 6, 1000 София.
Доктор Дишкова представя изцеления, които са необясними от гледна точка на традиционната медицина. Изцелени
разказват за своето оздравяване. Ще се представят закономерностите на метода на изцеление.
Проверени от независими лекари документирани изцеления доказват истината на думите на Бруно Грьонинг: „Няма
нищо нелечимо – Бог е най-големият лекар“.
Всеки участник има възможността да почувства въздействието на духовната лечебна сила върху собственото си тяло.
Сърдечно каним всички интересуващи се.
Вход свободен. Моля за дарение.
Контакт:
г-жа Анкова тел: 02 / 8745191
e-mail: svetulka_ma@abv.bg
Интернет: www.bruno-groening.org
http://obiavidnes.com/obiava/26032/informacionen-doklad-na-lekar-izcelenie-po-duhoven-pyt-chrez-uchenieto-na-bruno-

Детски матраци на промоция
Детски матраци на промоция.Спестете време,нерви и пари с вашия интернет магазин.Онлайн магазин Mattro.net е
магазин в който може да откриете богат избор на всички познати в България еднолицеви и двулицеви матраци,
подматрачни рамки и системи, спално бельо и възглавници, продукти от гъши пух и спални продукти за вашето дете. В
онлаин магазин Mattro.net може да откриете матраци на фирмите Тед, Блян, Латекс Екон, Нани, Magniflex, Латекс Еко,
Дон Алмохадон и много други.Mattro.net предлага освен всички актуални промоции на фирмите, които представя, така и
обявява ежемесечно собствени промоции, които са съпроводени с много подаръци и награди.
http://obiavidnes.com/obiava/26031/detski-matraci-na-promociya

Шперплат – хидрофобен / водоустойчив - www.mipgroup.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
3. Телескопични подпори , прахово боядисани , кафяви , 1.6-2.9м (8.64Кг.) и 2.0-3.6м (10.40Кг.)
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
*4. Втора употреба H2O хоризонтални греди DOKA ( едрово ) цена по договаряне .
26 000 л/метра на склад.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за много подробности.
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
WWW.SHPERPLAT.BG
WWW.MIPGROUP.EU
http://obiavidnes.com/obiava/26030/shperplat--hidrofoben---vodoustoychiv----wwwmipgroupeu

Земеделска земя в Свищов,Полски Тръмбеш,Стражица,Севлиево-КУПУВАМ
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с.
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Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с. Ореш, с.
ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с.
Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с.
Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ,
с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица,
с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова,
ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховиц
а, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна
Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци,
с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в
зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/26029/zemedelska-zemya-v-svishtovpolski-trymbeshstrajicasevlievo-kupuvam

Земеделска земя търся в област Монтана
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с.
Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с. Ореш, с.
ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с.
Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с.
Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ,
с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица,
с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова,
ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховиц
а, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна
Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци,
с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в
зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/26028/zemedelska-zemya-tyrsya-v-oblast-montana

Земеделска земя в Попово,Търговище купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с.
Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с. Ореш, с.
ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с.
Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с.
Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ,
с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица,
с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова,
ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховиц
а, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна
Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци,
с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в
зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/26027/zemedelska-zemya-v-popovotyrgovishte-kupuvam-0886236248

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
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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/26026/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 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/26025/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Зареждане на тонер за Xerox Work Centre Pe120 013R00606 за 5000 копия цена:45.00лв.
http://www.scansystems.org
Зареждане на тонер за Xerox Work Centre Pe120 013R00606 за 5000 копия цена:45.00лв. http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/26024/zarejdane-na-toner-za-xerox-work-centre-pe120-013r00606-za-5000-kopiya-cena4500

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
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Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26023/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/26022/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 ,
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издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/26021/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Детективска агенция АЯКС|Реалното Решение
Търсите частен детектив?
Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с необходимият опит
нужен за разрешаването на Вашия случай.
Защо детективска агенция Аякс Р&С?
Работим в бранша от години и имаме над 600 разрешени случая.
Разполагаме с богата материална база - средства за комуникация, техническо оборудване, транспортни
възможности,апаратура за наблюдение, събиране и документиране на данни.
Работим с много опитен екип и разполагаме с широка мрежа от контакти.
И на последно, НО НЕ И ПО ЗНАЧЕНИЕ място - защото Ви гарантираме пълна дискретност, отговорно отношение,
лоялност и експедитивност.
Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детективhttp://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26020/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
Търсите частен детектив?
Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с необходимият опит
нужен за разрешаването на Вашия случай.
Защо детективска агенция Аякс Р&С?
Работим в бранша от години и имаме над 600 разрешени случая.
Разполагаме с богата материална база - средства за комуникация, техническо оборудване, транспортни
възможности,апаратура за наблюдение, събиране и документиране на данни.
Работим с много опитен екип и разполагаме с широка мрежа от контакти.
И на последно, НО НЕ И ПО ЗНАЧЕНИЕ място - защото Ви гарантираме пълна дискретност, отговорно отношение,
лоялност и експедитивност.
Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детективhttp://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26019/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – КУРС/СЕМИНАР
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Новостите в BG и EU данъчно законодателство за 2012г. Осчетоводяване на Електронно Касово Отчитане.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив организира модулно обучение за новостите в Българското и
Европейското законодателство. Всички данъчните закони с последните изменения и под законови актове по прилагането
им - ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ППЗАДС, ЗВНАУА И ЗДЗП.
Подгответе се за новата данъчна година с нас. Отстъпки за фирми и групи!
Пълната информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26018/danychno-zakonodatelstvo--kursseminar

ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВА ПРОФЕСИЯ - ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ !
Ние от ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив, Ви предлагаме обучение по следните професии: Касиер с ЕКО,
Валутен касиер, Офис служител, Счетоводител, Асистент в Бизнес Организация, Аниматор в туризма с език по избор и
Екскурзовод. Програмата е динамична и според съвременните норми на административната дейност. Отстъпки за
фирми и групи!
Пълната информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26017/obuchenie-za-nova-profesiya----prekvalifikaciya-

КУРС „КАСИЕР” И „ВАЛУТЕН КАСИЕР” – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Ние от ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив, предлагаме на Вашето внимание курсовете: Касиер с
Електронно Касово Отчитане и Валутен касиер.
Обучението е предназначено за всеки, който иска да работи в различни финансови институции, обменни бюра, магазини,
складове и други на длъжност "касиер". Чрез курса може да придобиете нова професия или да повишите
квалификацията си. Обучението е интензивно в рамките на 50 учебни часа, с много помощни и нагледни материали.
Отстъпки за фирми и групи!
Пълната информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26016/kurs-kasier-i-valuten-kasier--teoriya-i-praktika

НОВО! ИНТЕНЗИВНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ - ПЛОВДИВ
Едно от най-трудните за придобиване умения при изучаването на чужд език е говоренето.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив организира интензивни разговорни курсове по: Английски, Немски,
Испански, Френски, Италиански, Гръцки и Турски език.
След обучението Вие : много по-лесно да се изразявате, ще образувате правилни изречения без проблем, ще преодолеете
езиковата бариера, ще подобрите уменията си за говорене, слушане и разбиране, полезен и за работещи хора, които
желаят да подобрят своя език. Отстъпки за фирми и групи! Хорариум от 65 учебни часа!
Пълната информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26015/novo-intenzivni--ezikovi-kursove----plovdiv

ГРЪЦКИ ЕЗИК ЗА ВАШИЯТ БИЗНЕС ИЛИ ТУРИЗЪМ-ВЕЧЕРЕН КУРС
На почивка или по работа искаш да общуваш свободно? Научи Гръцки език!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив предлага професионално обучение по Гръцки език за начинаещи или
напреднали по оригиналната гръцка система “
http://obiavidnes.com/obiava/26014/grycki-ezik-za-vashiyat-biznes-ili-turizym-vecheren-kurs

СТАРТИРАТ КУРСОВЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 1 И 2 НИВО !
При нас ще се научете да използвайте модерния Италиански език във всякакви ситуации.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив предлага качествено обучение чрез единствената система, одобрена
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от МОН в България за обучение по италиански език “PROGETTO ITALIANO”; за напреднали и начинаещи от 1 до 3 ниво,
всяко покрива хорариум от 80 учебни часа. Тя залага на комуникативността, бързо развива говорните умения и разчупва
бариерите, които са неизменна част от общуването на всеки чужд език.
Пълната информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26013/startirat-kursove--po-italianski-ezik--1-i-2-nivo-

ИСПАНСКИ ЕЗИК 2 НИВО-НОВА ГРУПА!
Ако искате да научите или обогатите познанията си по Испански език - ние можем да ви помогнем.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив предлага подходящо обучение по Испански език за начинаещи и
напреднали по ефективната испанска система “V.E.N.” Обучението покрива хорариум от 80 учебни часа. Учебните
материали са съчетание от актуална тематика и технични средства в чуждо езиковото обучение.
Пълната информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26012/ispanski-ezik-2-nivo-nova-grupa

РУСКИ ЕЗИК 2 НИВО – СТАРТ ВЕДНАГА!
Работим по международните стандарти за владеене на руски език като чужд.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив предлага качествено обучение по Руски език за напреднали и начинаещи
от 1 до 3 ниво. Учебната система "НЕТ ПРОБЛЕМЫ" е с изключително ефективна и оптимално пригодена към лесното
усвояване на руския език. Тя допринася за отличните резултати на курсистите както по отношение на писмената, така
и разговорната форма на езика Предлагаме отстъпки и възможност за разсрочено плащане за фирми и семейства!
Пълната Информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26011/ruski-ezik-2-nivo--start-vednaga

ВЕЧЕРЕН КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК 2 НИВО
Каквото и да е ниво да владеете езика, ние ще ви помогнем да развиете уменията си.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив предлага качествено обучение по Немски език за начинаещи и
напреднали от 1 до 3 ниво. Обучението покрива хорариум от 100 учебни часа с доказалата се немска система “THEMEN
NEU”. Разработена е по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. В учебника са засегнати както
ежедневни теми, така и делови, което подготвя курсистите за комуникация в по-широк кръг ситуации.
Пълната информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26010/vecheren-kurs-po-nemski-ezik--2-nivo

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВСИЧКИ - ОБРАЗОВАНИЕ, БИЗНЕС, ТУРИЗЪМ
Подходящи за вас курсове независимо от нивото, на което владеете езика.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив провежда курсове по английски език от А1 до С2. Обучението покрива
хорариум от 100 учебни часа с най-добрата система “NEW HEADWAY”. Системата съчетава най-доброто от
съвременните и традиционните подходи. Тя е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения, оптимално
съчетава граматическите основи на речта и разговорната практика, гарантира успешно усвоявате на езика.
Пълната информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26009/angliyski-ezik-za-vsichki---obrazovanie-biznes-turizym

BULGARIAN LANGUAGE TRAINING FOR FOREIGNERS
You like our country, live or work in Bulgaria, but do not know Bulgarian language?

Страница 55/76

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.02.2012

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив предлага индивидуално обучение по Български език за чужденци. Изучава
се граматиката на съвременния български език, натрупва се лексика, свързана с общуването в семейна, обществена,
професионална и учебна среда.
Пълната информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26008/bulgarian-language-training-for-foreigners

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА!
Курсът е подходящ за всички които не са или малко са работили на компютър, както и за тези които искат да обогатят
своите познания. ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив предлага отлично компютърно обучение за Windows,
Word, Excel, Internet. Обучение върху пълния офис пакет има за цел да придобиете знания и практически умения в
работата с най-често използваната ОС. Също така и операции с файлове и директории, програмите за
текстообработка, създаване на електронни таблици. В курса ще се научите да работите с Web-сайтове, да търсите и
изтегляте софтуер, музика, видео, да провеждате видео-конференции по Интернет, да работите с Chat, FTP и други.
Пълната Информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26007/kompyutyrni-kursove---teoriya-i-praktika

ОБУЧЕНИЕ ПО ARCHICAD - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД
ArchiCAD е програма за архитектурно моделиране и проектиране.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив организира професионален курс по ArchiCAD за начинаещи и напреднали
специалисти. След обучението ще можете да чертаете строителен план, да изготвите чертежи за конкретна сграда,
да моделирате детайли, да представите общ изглед.
Пълната Информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26006/obuchenie--po-archicad----profesionalen-podhod

УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА WEB САЙТ - СТАРТИРА ВЕЧЕРЕН КУРС
Най - важните HTML, XHTML и CSS правила и похвати за създаване на валиден код.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив предлага професионално IT обучение във водещите информационни
технологии и стандарти в областта на техническия WEB design. Курсът е подходящ за хора с познания по
текстообработка и работа с файлове, които искат да създадат и поддържат свой собствен статичен сайт или да
поддържат фирмен сайт без да са програмисти.
Пълната Информация може да видите на www.centernauka.alle.bg.
Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442;
0895/622473; e-mail: nauka_pld@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26005/upravlenie-i-optimizaciya-na-web-sayt---startira-vecheren-kurs

Презареждане тонер Xerox Work Centre Pe220 Тонер Касета 013R00621 цена:35.00лв.
http://www.scansystems.org
Презареждане тонер Xerox Work Centre Pe220 Тонер Касета 013R00621 цена:35.00лв. http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/26004/prezarejdane-toner-xerox-work-centre-pe220-toner-kaseta-013r00621-cena3500lv-

11.6" (29.46 cm) Apple MacBook Air mc968
11.6" (29.46 cm) Apple MacBook Air mc968, двуядрен Intel™ Core i5 2467M 1.6/2.3GHz, LED Display (mini DisplayPort), 2GB,
64GB SolidStateDisk, 802.11n, bluetooth, camera, OS X Lion, 1.08kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26003/116-2946-cm-apple-macbook-air-mc968

13.3" (33.78 cm) Apple MacBook Air mc965
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13.3" (33.78 cm) Apple MacBook Air mc965, двуядрен Intel™ Core i5 2557M 1.7/2.7GHz, LED Display (mini DisplayPort), 4GB,
128GB SolidStateDisk, 802.11n, bluetooth, camera, OS X Lion, 1.35kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26002/133-3378-cm-apple-macbook-air-mc965

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/26001/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/26000/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/25999/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

13.3" (33.78 cm) Apple MacBook Air mc966
13.3" (33.78 cm) Apple MacBook Air mc966, двуядрен Intel™ Core i5 2557M 1.7/2.7GHz, LED Display (mini DisplayPort), 4GB,
256GB SolidStateDisk, 802.11n, bluetooth, camera, OS X Lion, 1.35kg, 1г. gаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/25998/133-3378-cm-apple-macbook-air-mc966

FORTRON NET 40
FORTRON NET 40, 19V/40W универсално захранване за нетбук преносими компютри
http://obiavidnes.com/obiava/25997/fortron-net-40

ASRock N68-GS3 UCC
ASRock N68-GS3 UCC, AM3 (up to 95W), GeForce 7025, DDR3, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan1000, SATA RAID 0,1,5, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/25996/asrock-n68-gs3-ucc

GF GT 440
GF GT 440, 1GB Asus ENGT440/DI/1GD3, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/25995/gf-gt-440

GF GTS 450
GF GTS 450, 1GB Asus ENGTS450 DC SL/DI/1GD3, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/25994/gf-gts-450

Алгара ООД Металообработка
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/25993/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/25992/denonoshtna-zalojna-kyshta-kesh-i-korekt-eood

Много палава и секси брюнетка
Име: Татяна
Години: 22
Град: София
Цени: 1ч-150 3ч-300 6ч-500
Раб. време: След 20:00 часа
За мен: Много палава и секси брюнетка
Услуги: Стандартен секс и френска любов
Интереси и хобита: Нощен живот
Бисексуална: Не
Езици: EN
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Националност: Българска
Височина: 168 см.
Тегло: 50 кг.
Цвят на очите: Черни
По душа: Брюнетка
Бюст: Среден
Питие: Джйин фис
Парфюм: D & G
Цветя: Карамфили
Кухня: Българска
Цигари: Понякога
Email: kompanionkibg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25991/mnogo-palava-i-seksi-bryunetka

Пожелай ме и ще ме имаш.
Име: Поли
Години: 22
Град: София
Цени: 1ч-100 3ч-250 6ч-400
Раб. време: след 20:00 часа
За мен: Пожелай ме и ще ме имаш. Аз съм всеотдайна, разкрепостена и интилигентна дама. Предлагам страхотни
преживявания... само на ваш терен.
Услуги: стандартен секс и френска любов
Интереси и хобита: плуване,спортуване
Бисексуална: Не
Езици: EN
Националност: Българска
Височина: 150 см.
Тегло: 51 кг.
Цвят на очите: Черни
По душа: Брюнетка
Бюст: Среден
Питие: водка
Парфюм: dolge&gabana
Цветя: кокичета
Кухня: гръцка
Цигари: Да
Email: kompanionkibg@abv.bg
тел. 0876 737 908
http://obiavidnes.com/obiava/25990/pojelay-me-i-shte-me-imash

Искаш ли да се позабавляваме?
Име: Тина
Години: 20
Град: София
Цени: 1ч-150 3ч-300 6ч-500
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Раб. време: След 20:00 часа
За мен: Искаш ли да се позабавляваме? Не му мисли, а ми звънни...
Услуги: Стандартен секс и френска любов
Интереси и хобита: Обичам купона
Бисексуална: Не
Езици: EN
Националност: Българска
Височина: 167 см.
Тегло: 49 кг.
Цвят на очите: Кафяви
По душа: Брюнетка
Бюст: Среден
Питие: Уиски
Парфюм: Bulgari
Цветя: Рози
Кухня: Българска
Цигари: Да
Email: kompanionkibg@abv.bg
0876 88 14 45
http://obiavidnes.com/obiava/25989/iskash-li-da-se-pozabavlyavame

Палава секси брюнетка
Име: Сара
Години: 22
Град: София
Цени: 1ч-200 3ч-400 6ч-600
Раб. време: След 20:00 часа
За мен: Палава секси брюнетка ще превърне вашите еротични фантазии в реалност.
Услуги: Стандартен секс и френска любов
Интереси и хобита: Шопинг, фитнес
Бисексуална: Не
Езици: EN
Националност: Българска
Височина: 167 см.
Тегло: 47 кг.
Цвят на очите: Пъстри
По душа: Брюнетка
Бюст: Среден
Питие: Уиски
Парфюм: Versace
Цветя: Рози
Кухня: Българска
Цигари: Понякога
Email: kompanionkibg@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/25988/palava-seksi-bryunetka

Vip kompanionki http://www.vipkompanionki.com/
Услуги: Стандартен секс и френска любов
telefon - 0876737908
http://obiavidnes.com/obiava/25987/vip-kompanionki-httpwwwvipkompanionkicom

Vip kompanionki http://www.vipkompanionki.com/
Услуги: Стандартен секс и френска любов
http://obiavidnes.com/obiava/25986/vip-kompanionki-httpwwwvipkompanionkicom

Escort kompanionki http://www.kompanionki.bg/
Услуги: Стандартен секс и френска любов
http://obiavidnes.com/obiava/25985/escort-kompanionki-httpwwwkompanionkibg

Escort girls http://www.escortgirlsbg.com/
Предлага: Стандартен секс, Орален секс, Компания, Масажи, Стандартен секс, Орален секс, Компания, Масажи,
Стриптийз
http://obiavidnes.com/obiava/25984/escort-girls-httpwwwescortgirlsbgcom

Escort girls http://www.escortgirlsbg.com/
Предлага: Стандартен секс, Орален секс, Компания, Масажи, Стандартен секс, Орален секс, Компания, Масажи,
Стриптийз
http://obiavidnes.com/obiava/25983/escort-girls-httpwwwescortgirlsbgcom

нежна,всеотдайна с лъчезарна усмивка
Vili
Град: София
Години: 21
Ръст: 168 см.
Тегло: 51 кг.
Телосложение: Слабо
Очи: Черни
Коса: Черна
Говори: Английски, Английски
Предлага: Стандартен секс, Орален секс, Компания, Масажи, Стриптийз, Стандартен секс, Орален секс, Компания,
Масажи, Стриптийз
Раб. време: нон-стоп
Цени: 1ч-100лв., 3ч-250лв., 6ч-400лв.
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Обява: нежна,всеотдайна с лъчезарна усмивка
Телефон (1): 0876737903
Телефон (2):
E-mail: escortgirlsbg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/25982/nejnavseotdayna-s-lychezarna-usmivka

. просто ми се обадете
Zlatina
Град: София
Години: 22
Ръст: 168 см.
Тегло: 50 кг.
Телосложение: Нормално
Очи: Кафяви
Коса: Черна
Говори: Английски
Предлага: Стандартен секс, Орален секс, Компания, Масажи, Стриптийз
Раб. време: нон-стоп
Цени: 1ч-100лв., 3ч-250лв., 6ч-400лв.
Обява: Ако искате да прекарате невероятни и незабравими моменти с мен... просто ми се обадете
Телефон (1): 0876737903
Телефон (2):
E-mail: escortgirlsbg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/25981/-prosto-mi-se-obadete

предлага всякакви забавления на интелигентни господа.
Katrin
Град: София
Години: 23
Ръст: 167 см.
Тегло: 49 кг.
Телосложение: Атлетично
Очи: Пъстри
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Коса: Тъмно кафява
Говори: Английски
Предлага: Стандартен секс, Орален секс, Компания, Стриптийз
Раб. време: Нон-стоп
Цени: 1ч-200лв., 3ч-400лв., 6ч-600лв.
Обява: Катрин, 23 години, манекенка, предлага всякакви забавления на интелигентни господа.
Телефон (1): 0876 656 759
Телефон (2):
E-mail: escortgirlsbg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/25980/predlaga-vsyakakvi-zabavleniya-na-inteligentni-gospoda

Пожелай ме и ще ме имаш
Nelina
Град: София
Години: 23
Ръст: 166 см.
Тегло: 49 кг.
Телосложение: Нормално
Очи: Кафяви
Коса: Тъмно кафява
Говори: Английски, Руски
Предлага: Стандартен секс, Орален секс, Компания, Масажи
Раб. време: Нон-стоп
Цени: 1ч-100лв., 3ч-250лв., 6ч-400лв.
Обява: Пожелай ме и ще ме имаш... всеотдайна, разкрепостена и интелигентна. Предлагам незабравими изживявания...
само на ваш терен.
Телефон (1):
Телефон (2): 0886 964 467
E-mail: escortgirlsbg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/25979/pojelay-me-i-shte-me-imash

Шатри, халета и тенти с най-висок ранг
Глобал РТС ООД предлага шатри, халета и тенти, удовлетворяващи желанията и на най-взискателните ни клиенти.
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Всяка шатра, хале или тента се предлага в разнообразни размери и цветове. Продуктите са с висока степен на
мобилност и с възможност за оборудване, отопление и осветление! Фирмата предлага транспорт, монтаж и
демонтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/25978/shatri-haleta-i-tenti-s-nay-visok-rang

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/25977/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Търсим контакт със сериозни партньори
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
http://obiavidnes.com/obiava/25976/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

Търсим контакт със сериозни партньори
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
http://obiavidnes.com/obiava/25975/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

Търсим контакт със сериозни партньори
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
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http://obiavidnes.com/obiava/25974/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
http://obiavidnes.com/obiava/25973/zapomnete-ako-nyama-kyde-da--ya-zavedete

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
http://obiavidnes.com/obiava/25972/zapomnete-ako-nyama-kyde-da--ya-zavedete

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
http://obiavidnes.com/obiava/25971/zapomnete-ako-nyama-kyde-da--ya-zavedete

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
http://obiavidnes.com/obiava/25970/zapomnete-ako-nyama-kyde-da--ya-zavedete

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
http://obiavidnes.com/obiava/25969/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
http://obiavidnes.com/obiava/25968/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
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Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
http://obiavidnes.com/obiava/25967/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
http://obiavidnes.com/obiava/25966/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
http://obiavidnes.com/obiava/25965/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

Дневен курс по английски език за ниво Pre-Intermediate – 130.00 лева
Езиков център „Юнити” организира дневен курс по общ английски за второ ниво. Цената е с 50% отстъпка: 130.00 лева
за 80 учебни часа. Начало: 20.02.2012г. Записването за курсовете ще се извършва до 17.02.2012г. в централния офис на
„Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет:
www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/25964/dneven-kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-pre-intermediate--13000-leva

Вечерен курс по английски език за ниво Elementary – 170.00 лева
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по общ английски за първо ниво. Цената е с 30% отстъпка: 170.00 лева
за 80 учебни часа. Начало: 05.03.2012г. Записването за курсовете ще се извършва до 02.03.2012г. в централния офис на
„Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет:
www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/25963/vecheren-kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-elementary--17000-leva

Курс по бизнес английски език за ниво Intermediate – 220.00 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по бизнес английски за трето ниво. Курсът е съботно-неделен. Цената е с 30%
отстъпка: 220.00 лева за 80 учебни часа. Начало: 18.02.2012г. Записването за курсовете ще се извършва до 17.02.2012г. в
централния офис на „Юнити” на ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9. За повече информация, можете да посетите
страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org
или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/25962/kurs-po-biznes-angliyski-ezik-za-nivo-intermediate--22000-leva

Руди-Ра-ортопедични обувки
Фирма Руди-Ра предлага разнообразие от ортопедични и анатомични чехли, обувки, боти и ботуши на водещите марки
ARA, LEGERO и SCHOLL. Ще Ви помогнем да разберете дали имате плоско стъпало (дюстабан) с помощта на
специалист от Горна Баня. Предлагаме също така козметика на SCHOLL за крака, както и бои за обувки на марките
TARAGO и CASABLANCA.
http://www.rudy-ra.com
Телефон: 02 981 23 65
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Факс: 02 981 23 65
Мобилен телефон: 0882 040 580
Информация: 0888 46 20 25
ул Г С Раковски 161
София
България
http://obiavidnes.com/obiava/25961/rudi-ra-ortopedichni-obuvki

Prodavam zemedelska zemq
Prodavam zemedelska zemq v selo Qrebi4na podhodq6ta za jili6tno stroitelstvo.Spe6no
http://obiavidnes.com/obiava/25960/prodavam-zemedelska-zemq

Prodavam zemedelska zemq
Prodavam zemedelska zemq v selo Qrebi4na na 10km ot grada.zemqta e podhodq6ta za promi6leni celi.
http://obiavidnes.com/obiava/25959/prodavam-zemedelska-zemq

Английски език за възрастни - трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Започна записването за курс по английски език трето ниво! Да знаеш английски език в днешно време е повече от
необходимост, а мъдрите хора са казали - „По време на криза се учи“. Заповядайте в Инглиш Експлорър, защото при нас
ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега, за да се запишете!
Курсът започва в края на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
7– 8 седмици, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА
240 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25958/angliyski-ezik--za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

Индивидуално обучение по английски език (-40% намаление)
Крайно време е да научите английски език! Омръзна ли Ви да ходите с месеци на курс и после нищо. Ако вашият случай е
този, или просто предпочитате преподавателското внимание да е изцяло за Вас, това е вашият курс – Индивидуално
обучение в Инглиш Експлорър! Запишете се сега и се възползвайте от голямото зимно-пролетно намаление. При нас ще
получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. С вас ще работят млади, интелигентни
и образовани преподаватели, които използват модерни методи с доказан положителен краен резултат.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
2, 3 или 4 седмици
Обадете се, за да попитате за нашите пакети за индивидуално обучение.
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
Контакти:
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Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком / БТК)
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25957/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik--40-namalenie

Курс по английски език – 180лв. (кв. Лозенец, до х-л Хемус)
Възползвайте се от пролетното намаление на курсове по английски език и индивидуално обучение в Инглиш Експлорър!
Запишете се на вечерен курс по английски език. При нас ще получите специално отношение, поднесено в уютната и
приветлива обстановка. Можете да се запишете в офиса на място или по телефона.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици, вечер от 19.00 до 21.00
КЪДЕ В СОФИЯ?
В кв. Лозенец – между МОЛ София Сити Център и Спортен комплекс Спартак. За ваше удобство в близост има 2
безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
180лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
Тел.: 02 865 91 35(Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25956/kurs-po-angliyski-ezik--180lv-kv-lozenec-do-h-l-hemus

Английски за възрастни в група – 180лв., София
Голямо намаление на курс по английски език за възрастни – първо ниво в образователен център Инглиш Експлорър. При
нас ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка.
Обадете се сега и се възползвайте от намалението! Курсът започва втората седмица на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25955/angliyski-za-vyzrastni-v-grupa--180lv-sofiya

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН,РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ОТ МИРАЛ ООД
„ВСИЧКО В ЕДНО“ за вашето жилище,офис,магазин или заведение ! :
Интериорен дизайн и 3D проектиране
Всички видове строително –ремонтни дейности
Цялостно обзавеждане.
Професионално и Отговорно Изпълнение !
РАБОТНИ ГРУПИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
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офис: София, ул.Козлодуй 72
тел.: 0887136323, 0887157600, 02 4414699
office@miral.bg
http://www.miral.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25954/interioren-dizaynremont-i-obzavejdane-ot-miral-ood

Английски език индивидуално - /1 месец, с 40% намаление/ София
Учебен център Инглиш Експлорър Ви кани да се възползвате от зимното намаление за индивидуално обучение по
английски език.
Ако работите на смени и не можете да присъствате на регулярни курсове с фиксирани дни и дати, или заминавате в
чужбина или желаете да опресните познанията си по английски – това е вашият курс!
Безплатно получавате:
- диагностичен тест
- Учебни материали
- Междинни тестове .
- Безплатно изготвяне на индивидуална програма скроена по вашите нужди.
Можете да започнете още днес!
Забележка: Има ограничение на бройките записани за обучение лица. С предимство са онези, които се запишат по-рано.
Свържете се с нас сега, за да се възползвате от голямото намаление:
Тел.: 0878 423 215 ; 088423212
http://obiavidnes.com/obiava/25953/angliyski-ezik-individualno---1-mesec-s-40-namalenie-sofiya

Курс по английски - 180 лв. (кв. Лозенец, София)
Започна записването за вечерен курс по английски език за месец Февруари. Местата са ограничени! Курсът е с две
посещения седмично. При нас ще получите специално отношение в уютна и приветлива обстановка. Групите са малки.
Получавате сертификат.
НАЧАЛО
Втората седмица на Февруари
ЦЕНА и ЗАПИСВАНЕ
1 ниво – 180лв. В цената са включени учебните материали . Обадете се сега! Има ограничение на бройките записани за
обучение лица. С предимство са онези, които се запишат по-рано.
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215
http://obiavidnes.com/obiava/25952/kurs-po-angliyski---180-lv--kv-lozenec-sofiya

Вечерен курс по английски – ТРЕТО ниво (240 лв.)
Възползвайте се от зимното намаление за вечерен курс по английски език тртое ниво. Курсът е с две посещения седмично.
Местата са ограничени! Групите са малки, с което Ви гарантираме висока успеваемост. При нас ще получите
специално отношение в уютна и приветлива обстановка. След успешно положен финален изпит, получавате
сертификат, който може да Ви послужи пред работодател.
ЦЕНА
240 лв. Цената е крайна и в нея са включени: учебните материали, явяването на изпит, както и издаването на вашите
сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
7-8 седмици, с 2 посещения седмично от 19.00 – 21.00 – Курсът започва в края на м. Февруари.
ИЗИСКВАНИЯ
За да запишете този курс, вие трябва да владеете поне А1 по Европейската езикова рамка.
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Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215
http://obiavidnes.com/obiava/25951/vecheren-kurs-po-angliyski---treto-nivo-240-lv

BlackBerry Porsche Design P9981 (отключена)
Име BlackBerry Porsche Design P9981 (отключена)
Състояние Нов
SKU BBP9981
Производител Blackberry
Porsche Design P'9981 е смартфон BlackBerry. Телефон с футуристичен QWERTY клавиатура е бил известен като
BlackBerry Knight. Устройството предлага масивна конструкция, за едно нещо, с подправени неръждаема стомана рамка,
обратно кожа, и изваяна QWERTY клавиатура. Моделът е оборудван с изключителната Porsche Design UI и Wikitude
World Browser разширената реалност на ап. Всяка единица на P'9981 получава премия ПИН код, който позволява на
потребителя на устройството да се намери друг P'9981 потребител в тълпата. Други спецификации включват едноядрен
1.2GHz процесор, HD видео запис и 8GB на родната съхранение, които може да се изпомпва до 40GB с помощта на
микроб карта. Телефонът е NFC поддръжка и има BlackBerry 7 OS на борда. Това означава, че телефонът има второ
поколение WebKit браузър и включва най-бързо и гладко течни графика.
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Технология
GSM
850/900/1800/1900 MHz
UMTS
900/2100 MHz
Porsche Design
Височина
115 mm / 4,53
Ширина
67 mm / 2,64
Дълбочина
11.3 мм / 0,44 в
Тегло
155 гр / 5,47 унция
Мощност и ефективност
Процесор:
MSM 8655, 1.2GHz
Повече, когато имате нужда от него
Памет:
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768MB RAM, 8 GB eMMC
Разширение на паметта:
До 32 GB карта
http://obiavidnes.com/obiava/25950/blackberry-porsche-design-p9981-otklyuchena

Apple IPAD 2 Wi-Fi + 3G Черно 64 GB Tablet NEW отключена
Състояние:
Ново: чисто нов, неизползван, неотворени, невредим елемент в неговата оригинална опаковка
Марка: Apple
Размер на екрана: 9.7 "
Капацитет за съхранение: 64 GB
Цвят: Black / White
Свързване: Wi-Fi + 3G
Модел: Wi-Fi + 3G
процесор:
Процесор Производител Apple
Тип на процесор Apple A5
Скоростта на процесора 1 GHz
Дисплей и на екрана:
Покажи Tech LED
Покажи Макс. Резолюция 1024 х 768
Touch Screen технология Multi-Touch
Цифрови фотоапарати:
Камера за задно виждане резолюция 0,7-мегапикселова
Резолюцията 0.3-мегапикселова камера на предния панел
Връзки и разширяемост:
Безжичните възможности Bluetooth, WLAN 802.11a, WLAN 802.11b, 802.11g WLAN, WLAN 802.11n
Аудио вход микрофон
Аудио изход високоговорителя (ите)
Размери:
Височина 9.5in (24.12 cm)
Ширина 7.31in (18.57 cm)
Дълбочина 0.34in (0,88 см)
Тегло
http://obiavidnes.com/obiava/25949/apple-ipad-2-wi-fi--3g-cherno-64-gb-tablet-new-otklyuchena

ЗДРАВА И КРАСИВА ОГРАДА ОТ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПАНЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНОВИ ОГРАДИ ОТ СТОМАНОБЕТОН
( над 180 вида различни оградни панела - производство , доставка , монтаж , боядисване ) .
Този тип огради, който ние произвеждаме Ви дават чудесни възможности не само за заграждане и защита, но и за
съвременен и модерен изглед на желаният от Вас обект, независимо от структурата, разположението и характера му.
Тези характеристики се дължат на здравата конструкция, специалната обработка на бетона и етапите, при които
всеки елемент преминава.
Нашите продукти съчетават здравина и елегантност, които са в състояние да задоволят вкуса на всеки потребител.
Знак за качество и сигурност са качествените материали, с които ние работим. Всяко от изделията може да се
монтира на различни видове изкуствени или естествени повърхности ( почва, бетон, скала и т.н ) , позволявайки на
нашите цени да бъдат конкурентни и достъпни.
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Здраво , достъпно , красиво – трите най-важни характеристика за нашите огради!
ЗА НАШИТЕ КАТАЛОЗИ ( НАД 200 ВИДА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ И НАД 180 ВИДА АТРАКТИВНИ ОГРАДНИ ПАНЕЛА )
ИЛИ ЗА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ , ПИШЕТЕ НИ…
Кареком Еоод Хасково – Където качеството има значение .
http://obiavidnes.com/obiava/25948/zdrava-i-krasiva-ograda-ot-stomanobetonovi-paneli

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/25947/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

3 Фон Импекс - вендинг автомати за топки/топчета
3 Фон Импекс ООД е основана през 2000 г. Вече 10 години дружеството оперира с детски атракции,работещи на
принципа на самообслужване и се наложи на пазара с богатото разнообразие на машини,високо качество на сервиз и
коректност към клиентите.
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 електромагнитна съвместимост.
http://obiavidnes.com/obiava/25946/3-fon-impeks----vending-avtomati-za-topkitopcheta

Детективска Агенция Фокс - Частен детектив - Велико Търново
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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/25945/detektivska-agenciya-foks---chasten-detektiv---veliko-tyrnovo

ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК **от 58 на 29 лв.!
КАК ДА НАМАЛИМ СМЕТКИТЕ
ЗА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ от 10 до 30%?
** ВНОСЕН УРЕД ГАРАНТИРА 10% ИКОНОМИЯ
НА ТОК, А ДО 30% ЗАВИСИ ОТ ЕЛ.УРЕДИТЕ,
КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ В ЖИЛИЩЕТО;
** В МАГАЗИНИТЕ ЕЛ.УРЕДИТЕ ОТ „ЕНЕРГИЕН
КЛАС А” СА С ВГРАДЕН ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ!
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛЯТ ОБСЛУЖВА ЕДНОВРЕМЕННО
ВКЛЮЧЕНИ ЕЛ.УРЕДИ С МОЩНОСТ ДО 19 кW!
Как да намалим разходите за ел.енергия в нашия дом?
Като се закупи и включи в ел.мрежа вносно, напълно легално и законно устройство “Mister Plugins” за икономия на
ел.енергия от 10 до 30%.
Използва се съвременна технология на фирма от Германия.
Устройството използва технология за мониторинг на ел.мрежа, стабилизира напрежението и намалява реактивната
мощност, която ел.уредите консумират. Това се постига от кондензаторите в уреда.
Практически устройството елиминира консумацията на реактивна мощност от ел.мрежа и по този начин се постига
икономия на ел.енергия.
Едно устройство може да обслужва голям апартамент, малък хотел, ресторант, или производствено помещение със
сумарна мощност на едновременно включените електросъоръжения до 19 kW.
Устройството има щепсел и се включва в силов контакт, възможно най-близко до ел.таблото с предпазителите
(бушоните), с цел обслужване на всичките ел.кръгове (колкото е броят на бушоните) в жилището.
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Не трябва да се използва разклонител или удължител!
Устройството може да се използва и за трифазни инсталации (към всяка фаза се включва по един уред).
Максимална ефективност се постига при ел.уреди и съоръжения с ел. двигатели: климатици, хладилници, фризери,
перални, вентилатори, компютри, микровълнови печки, луминисцентно осветление и др.
Устройството не е ефективно при ползване на ел.уреди с реотанови нагреватели (бойлери, маслени радиатори и др.
отоплителни ел.съоръжения).
Тъй като в даден апартамент не се знае какви уреди се ползват затова предварително не може да се определи каква ще е
икономията на ел.енергия. Гарантира се минимална икономия от 10%, а по-голям процент икономия се постига при
използване на уреди с ел.двигатели.
В магазините за бяла техника уредите от „Енергиен клас А” са с вграден енергоспестител и за всеки конкретен уред с
ел.двигател се посочва и конкретната икономия на ел.енергия.
Уредът легално се продава в Европа, САЩ, Канада и много др. страни.
Видеоклипове:
http://www.youtu.be/39WDtrUxhRI
http://www.youtu.be/rZr4FOMyJOs
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ЦЕНА: 29 лв.
В Интернет се предлага на цена от 34 лв. до 65 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване 5,70 лв., а на адрес 7 лв. и получаване на следващия ден.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазините посочени по-долу куриерската такса се намалява с -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
инж. Димитър СТОЯНОВ
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/25944/energospestitel-za-ikonomiya-na-tok-ot-58-na-29-lv

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/
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http://obiavidnes.com/obiava/25943/skansistems---zarejdane-na---toner-kaseta-ml-d2850b-za-samsung-ml-2850--2851-50

Депо за паркет
Циклене без прах 5.99лв./кв.м. с включен лак.
Продажба и монтаж на масивен паркет.
Ламиниран паркет с безплатен монтаж и доставка, подарък подложка и первази.
www.parket.bg
02/8220222; 0878878199; 0878467053
ДЕПО ЗА ПАРКЕТ осигурява на своите клиенти продукт с най-високо качество и услуги извършвани от професионалисти
с голям опит в областта.
Във веригата от магазини биха могли да се видят над 160 цветови варианта на ламиниран паркет, над 30 вида
интериорен и екстериорен паркет, както и дюшеме. За успешната дейност на фирмата допринасят и добрите ни
партньорски взаимоотношения с доказали се български фабрики за производство на паркет.
http://obiavidnes.com/obiava/25942/depo-za-parket

Гарсониера 46 м2, основен ремонт, Въстанически
Основно ремонтирана гарсониера в панелен блок на етаж 6-ти от общо 8 с асансьор, във Въстанически - района на
Халите. PVC дограма в цялото жилище, нова баня, нови кухненски шкафове, AL интериорни врати, климатик, външна
изолация на цялото жилище, външни щори на терасата. Много хубаво и поддържано жилище. Цена 25 200 Евро.
Офертата е за клиенти на агенцията. За контакти: 0878 211 667, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/25941/garsoniera-46-m2-osnoven-remont-vystanicheski

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/25940/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Смяна, тестване и пломбиране на водомери
Демонтаж, метрологична проверка и монтаж на водомер
Дистанционното отчитане на водомери с радио модул
Пломбиране на водомер закупен от фирма .
Пломбиране на клиентски водомер
Монтаж на клиентски водомер .
Спирателен кран и монтаж
Монтаж на клиентски спирателен кран
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СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
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Фирмата има грижата да придвижи документите, с които се удостоверява, че тестваните водомери са годни и
пломбирани.
Партньори са метрологична лаборатория „Газ Тест” ЕООД и „Софийска Вода” АД.
www.vodomer.bg
Тел. – (02) 936 77 27
GSM - 0885 111 333
Лидия Луканова
http://obiavidnes.com/obiava/25939/smyana-testvane-i-plombirane-na-vodomeri
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