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Ескорт травестити от Top BG Escorts
Ескорт травестити и секси запознанства от topbgescorts.com
http://obiavidnes.com/obiava/26580/eskort-travestiti-ot-top-bg-escorts

Жигола от Top BG Escorts
Жигола и секси запознанства от topbgescorts.com
http://obiavidnes.com/obiava/26579/jigola-ot-top-bg-escorts

Елитни Компаньонки от Top BG Escorts
Елитни компаньонки и секси запознанства от topbgescorts.com
http://obiavidnes.com/obiava/26578/elitni-kompanyonki-ot-top-bg-escorts

Компаньонки от Top BG Escorts
компаньонки и секси запознанства от topbgescorts.com
http://obiavidnes.com/obiava/26577/kompanyonki-ot-top-bg-escorts
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Земеделска земя в обл.Монтана 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/26575/zemedelska-zemya-v-oblmontana-kupuvam-0886236248

Земеделска земя в обл.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,
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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/26574/zemedelska-zemya-v-obltyrgovishte-kupuvam-0886236248
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Товарни превози до 1.2 т в София и страната .
Предлага лекотоварен транспорт в София и страната с микробус до 1,2 тона.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, буркани , плодове и зеленчуци,
дърва за огрев , строителни материали , стоки , офис оборудване , машини , палета и др. От дома до вилата , от офиса
до склада Вашите вещи ще бъдат превозени бързо и внимателно до посочено от Вас място.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/26570/tovarni-prevozi-do-12-t-v-sofiya-i-stranata-

Лекотоварен превоз
Предлага лекотоварен транспорт в София и страната с микробус до 1,2 тона.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, буркани , плодове и зеленчуци,
дърва за огрев , строителни материали , стоки , офис оборудване , машини , палета и др. От дома до вилата , от офиса
до склада Вашите вещи ще бъдат превозени бързо и внимателно до посочено от Вас място.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/26569/lekotovaren-prevoz
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RENT A CAR SOFIA AIRPORT,CAR RENTAL VARNA AIRPORT,CAR HIRE BOURGAS
AIRPORT
Veger rent a car предлага голямо разнообразие от луксозни, компактни, икономични, 4х4, стандартни и семейни
автомобили под наем. Предлагаме трансфери до всяка точка на България на най – ниски цени. Изготвяме индивидуални
оферти за клиенти, съобразени с техните изисквания и възможности, като се запазват професионализма и
коректността към всеки един.
Очакваме Ви на www.vegercar.com и office@vegercar.com
http://obiavidnes.com/obiava/26565/rent-a-car-sofia-airportcar-rental-varna-airportcar-hire-bourgas-airport

djiPGONNiIIhbndrHE
I'll put him on how young lolita porn 72277 lolita japanese big tits %) board little lolitas
%-( free lil lolitas 201982 lolitas picsfree wohly hard lolitas top aqpg lolita motorcycle jacket 541 pass preteen lolita 8))) petite
teen lolita gallety zwjky preteen lolita incest ddoggprn bjtw
http://obiavidnes.com/obiava/26564/djipgonniiihbndrhe

RyAKhiWzRgSEP
Wonderfull great site young fresh lolita lolas evth lolita bbs preteen pussy meb free lolita sex photos 03507 non nude lolita jpeg
nsxmz naked lolita porn pics 841 little tiny hairy lolitas zhf underage preteen lolita nudists :[[ top lolitas pussy little >:))) lolita
free pics bbs fqsmb nude naked lolita models agy
http://obiavidnes.com/obiava/26563/ryakhiwzrgsep

VFcAzlpeEw
I love the theatre adultspace
22408 pronhub
111533 madmamas
=-D
http://obiavidnes.com/obiava/26562/vfcazlpeew

EoFbxDtEkmcyOzqfQS
Could you tell me the dialing code for ? forum lolita movies =PP russia lolita porn =PPP lolita perteen xxx 022978 lolitas incest
sexy 099 naked german lolitas 01332 lolita teens movis porno 407966 japan lolita girl gallery 70518 cum lolita top sites vhpk
young angel lolitas 286 lolitas videos tgp yysmvl
http://obiavidnes.com/obiava/26561/eofbxdtekmcyozqfqs

YiajRTgtcmrg
Whereabouts are you from? top lolita model links
vix tiny young lolita nude =-( free lolita hentai porn qgs gallerie preteen incest lolitas :-OO pretty models teen prelolita
rmwl jbbs livedoor outdoor lolita ovnpn loli bbs ne jp 535748 free little lolita girls 9629 4 15yo lolita galleries ljkx sunshine
lolitas free models %-(
http://obiavidnes.com/obiava/26560/yiajrtgtcmrg

Страница 3/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.02.2012

Целулес МД- вакуумен масажор
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/26559/celules-md--vakuumen-masajor

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
www.market99.net
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Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/26557/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta
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Давам под наем етаж от къща лукс в Русе
Давам под наем луксозно обзаведен етаж от къща в центъра на Русе с климатик, TV с кабелна,хладилник,пералня и
интернет за фирми и работници по 15 лв на легло Резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/26549/davam-pod-naem-etaj-ot-kyshta-luks-v-ruse

Нощувки за работници в Русе
Нощувки за работници в Русе в самостоятелни луксозни стаи,кухня с готварска печка , самостоятелен санитарен
възел,пералня,телевизор с кабелна, хладилник,климатик,интернет 15 лв. на човек .Резервации : 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/26548/noshtuvki-za-rabotnici--v-ruse

Нощувки за задочници в Русе
Нощувки за задочници в Русе в самостоятелни луксозни стаи с климатик, TV с кабелна,хладилник,пералня и интернет
15 лева на легло Резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/26547/noshtuvki-za-zadochnici-v-ruse

Нощувки лукс в Русе
Нощувки в Русе в самостоятелни луксозни Стаи за двама с климатик, TV с кабелна,хладилник,пералня и интернет по
20 лева на легло Резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/26546/noshtuvki-luks-v-ruse

Нощувки лукс в Русе
Нощувки в Русе в самостоятелни луксозни Стаи за двама с климатик, TV с кабелна,хладилник,пералня и интернет по
20 лева на легло Резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/26545/noshtuvki-luks-v-ruse
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Шперплат – хидрофобен / водоустойчив - www.mipgroup.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
3. Телескопични подпори , прахово боядисани , кафяви , 1.6-2.9м (8.64Кг.) и 2.0-3.6м (10.40Кг.)
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
*4. Втора употреба H2O хоризонтални греди DOKA ( едрово ) цена по договаряне .
26 000 л/метра на склад.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за много подробности.
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
WWW.SHPERPLAT.BG
WWW.MIPGROUP.EU
http://obiavidnes.com/obiava/26544/shperplat--hidrofoben---vodoustoychiv----wwwmipgroupeu

Продавам Четиристаен Апартамент в Русе
Продавам Четиристаен апартамент в Идеален център в Русе /България / 1- ви етаж ,намира се срещу Община Русе
,състои се от кухня,две спални,хол,коридор,баня и тоалетна отделно ,две тераси и маза 110 кв. 120 000 евро 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/26543/prodavam-chetiristaen-apartament-v-ruse

Продавам Едностаен Гарсониера в Русе
Продавам Едностаен Апартамент Гарсониера в Идеален център в Русе /България/ 3-ти етаж,намира се в съседство до
Съдебната палата ,състои се от стая ,кухна,санитарен възел след ремонт pvc дограма и врати ,под ламинат,окачен
таван,сан.възел фаянс и теракот 40 кв. 40 000 евро 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/26542/prodavam-ednostaen-garsoniera-v-ruse
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МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ НА Д-р ЛИВАЙН ** от 60 лв. на 28 лв.
МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ НА Д-р ЛИВАЙН- САЩ
** ПРЕМАХВАТ БОЛКАТА В КОЛЯННАТА СТАВА;
** ПОДПОМАГАТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ПРИ ТРАВМИ;
** ПОДХОДЯЩИ ПРИ СПОРТНИ ПРЕТОВАРВАНИЯ;
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** НАКОЛЕНКИТЕ СЕ РЕКЛАМИРАТ ПО ТV ЗА 59,90 лв.!
Възстановете физическата си активност и се освободете от болките в ставите и коленете с магнитните наколенки
на д-р Джак Ливайн- директор на ортопедична хирургия в медицински център в Брукдейл Ню Йорк, който е и световно
известна личност сред медицинската общественост.
Наколенките се носят от хиляди хора по света, получавайки облекчение при болки в коляното.
С магнитните наколенки се гарантира възвръщане на физическата активност и отново напълно свободно движение без
болки в коляното.
Магнитната терапия е всеизвестна още от древността и е с доказано облекчаващо въздействие при болки в ставите и
колената, предизвикани от шипове, артроза и артрити.
Можете да носите наколенките по всяко време и навсякъде, когато сте в движение. Те са удобни за носене и
незабележими под дрехите.
Магнитните наколенки не трябва да се използват при имплантирани кардиостимулатори, сърдечно-съдови проблеми,
тромбофлебит, диабет и бременност, както и да се ограничи ползването при психични отклонения, увреждания на
централната нервна система и исхемична болест на сърцето.
Видеоклип:
http://youtu.be/Z-CtOogk-0s
Комплектът е от две магнитни наколенки и подарък магнитна лента за ръка облекчаваща болките в китката.
Сертификат СЕ
Произход: САЩ
Производител: Китай
ЦЕНА: 28 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване 4,90 лв. и на адрес 6 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/26539/magnitni-nakolenki-na-d-r-livayn--ot-60-lv-na-28-lv
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Лубрика ООД - смазочни продукти и индустриални масла
Фирма Лубрика предлага богата гама от моторни и индустриални масла. Сертифицирана по ISO 9001-2008, разполага с
химико-технологична лаборатория, акредитирана по БДС EN ISO/ IEC 17025:2006.
office@lubrica.com
http://obiavidnes.com/obiava/26536/lubrika-ood---smazochni-produkti-i-industrialni-masla
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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/26533/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni
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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://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26532/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 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26531/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi
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НАРЯЗАН НА ЛЕНТИ ТЮТЮН
КАЧЕСТВЕН ТЮТЮН ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ПРАВЯНЕ НА ЦИГАРИ,НАРЯЗАН Е,СЪХРАНЕН И ПРЕРАБОТЕН ПО
РАЗЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ,СЪДЪРЖАНИЕТО НА НИКОТИНА Е НАМАЛЕНО,А НА ВКУСА И ПЛЪТНОСТТА
РАЗЛИЧНО.ПРЕРАБОТКАТА МУ Е УНИКАЛНА.ПРЕДЛАГАМЕ 3 СОРТА „КРУМОВГРАД,НЕВРОКОПСКА
БАСМА,ВЕРЖИНИЯ” ЦЕНА ЗА КГ- 20 ЛВ., ПОЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА МОЖЕ ДА СЕ АРОМАТИЗИРА С РАЗЛИЧНИ
АРОМАТИ /ванилия,карамел,шоколад,,кафе,череша и др. /КАТО ЦЕНАТА ЗА КГ- 25 ЛВ. ПРИЕМАМ ОБАЖДАНИЯ ПО
ВСЯКО ВРЕМЕ .ИЗПРАЩАМ С ЕКОНТ ДО ВСЯКА ТОЧКА НА СТРАНАТА.
http://obiavidnes.com/obiava/26525/naryazan-na-lenti-tyutyun

НАРЯЗАН НА ЛЕНТИ ТЮТЮН
КАЧЕСТВЕН ТЮТЮН ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ПРАВЯНЕ НА ЦИГАРИ,НАРЯЗАН Е,СЪХРАНЕН И ПРЕРАБОТЕН ПО
РАЗЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ,СЪДЪРЖАНИЕТО НА НИКОТИНА Е НАМАЛЕНО,А НА ВКУСА И ПЛЪТНОСТТА
РАЗЛИЧНО.ПРЕРАБОТКАТА МУ Е УНИКАЛНА.ПРЕДЛАГАМЕ 3 СОРТА „КРУМОВГРАД,НЕВРОКОПСКА
БАСМА,ВЕРЖИНИЯ” ЦЕНА ЗА КГ- 20 ЛВ., ПОЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА МОЖЕ ДА СЕ АРОМАТИЗИРА С РАЗЛИЧНИ
АРОМАТИ /ванилия,карамел,шоколад,,кафе,череша и др. /КАТО ЦЕНАТА ЗА КГ- 25 ЛВ. ПРИЕМАМ ОБАЖДАНИЯ ПО
ВСЯКО ВРЕМЕ .ИЗПРАЩАМ С ЕКОНТ ДО ВСЯКА ТОЧКА НА СТРАНАТА.
http://obiavidnes.com/obiava/26524/naryazan-na-lenti-tyutyun
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Eлектроинсталации
Изграждам електроинсталации
0877191905
0877719660
Велев
Цена по договаряне
София
http://obiavidnes.com/obiava/26522/elektroinstalacii

Рекламни табели
Изработваме светещи и несветещи рекламни табели.
0877719660
Мария и Александър Велеви
Цена по договаряне
София
http://obiavidnes.com/obiava/26521/reklamni-tabeli
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Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
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Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26517/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/26516/zlatna-oferta---nadomna-rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26515/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
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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/26513/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Лекотоварен превоз
Предлага лекотоварен транспорт в София и страната с микробус до 1,2 тона.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, буркани , плодове и зеленчуци,
дърва за огрев , строителни материали , стоки , офис оборудване , машини , палета и др. От дома до вилата , от офиса
до склада Вашите вещи ще бъдат превозени бързо и внимателно до посочено от Вас място.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
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ВиК УСЛУГИ: Извършвам спешни ВИК услуги. Високо качество на ниски цени! ГАРАНЦИЯ!
ВиК УСЛУГИ:
Извършвам спешни ВИК услуги. Високо качество на ниски цени! ГАРАНЦИЯ! 0895214452 042 279335
Водопровод и канализации с полипропиленови, полиетилен и PVC тръби. Оборудване на бани. Монтаж на бойлери, мивки,
вани, душ-кабини.
andrian.minchev@gmail.com Град Стара Загора
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Детективска Агенция Фокс -Частен Детектив- офис гр.Пазарджик
Частен Детектив-Детективска Агенция ФоксПредлага Детективски услуги за частни и
бизнес лица с гарантирана поверителност.
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
Райони на действие - Детективска Агенция Фокс:
София,Пазарджик,Пловдив,Хасково,Стара Загора,
Бургас,Велинград,Панагюрище,Карлово,Хисаря
Димитровград,Асеновград,Кърджали и страната.
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
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Пейнт Зуум
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/26471/peynt-zuum

Голяма Разпродажба
Стартирайте свой собствен бизнес с минимален начален капитал!
Продавам маси за продажба на сладка царевица в чашка, варена на пара.
Изработенa от неръждаема ламарина.
Масата е с размери:
Дължина: 160см.
Ширина : 80см.
Височина: 88см. - без удължението за тентата.
Масата включва:
-Заключващи се ролетни щори - отпред и отзад.
-Тента
-1 казан за варене на царевицата на ток.
-монтиран електромер
-ел инсталация
-осветление
-рекламни стикери
Ние ще ви осигурим и съдействие, както и консултации за начина на приготовление на царевица
и работния процес като цяло.
Можем да ви доставяме и консумативи за работа както и самата царевица при желание

Страница 20/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.02.2012
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За контакти тел: 0884 043 736
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Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито -Частен Детектив
Безплатни консултации-Дискретно !!!
разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота и др.
откриване на скрити микрофони в жилища ,
офиси и автомобили.
скрито наблюдение-GPS предаватели
Открива биологични родственици . . .
Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/26469/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Tоварен превоз
Предлага лекотоварен транспорт в София и страната с микробус до 1,2 тона.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, буркани , плодове и зеленчуци,
дърва за огрев , строителни материали , стоки , офис оборудване , машини , палета и др. От дома до вилата , от офиса
до склада Вашите вещи ще бъдат превозени бързо и внимателно до посочено от Вас място.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/26468/tovaren-prevoz

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750ZG-B964G1TMnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750ZG-B964G1TMnkk, двуядрен Pentium® B960 2.2GHz, HD LED Display & GeForce GT 610M
1GB (HDMI), 4GB, 1000GB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26467/156-3962-cm-acer-as5750zg-b964g1tmnkk

10.1" (25.65 cm) Asus Eee Pad Transformer TF101G-1B172A
10.1" (25.65 cm) Asus Eee Pad Transformer TF101G-1B172A, 3G, таблет, Multi-touch IPS LED Display, Nvidia Tegra 2 CPU,
1GB, 16GB SSD, 802.11n, bluetooth, 2x camera, miniHDMI, GPS, Android 3.2, 695g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26466/101-2565-cm-asus-eee-pad-transformer-tf101g-1b172a

18.5" (47 cm) Acer V193HQVBb
18.5" (47 cm) Acer V193HQVBb, HD, 5ms 10 000:1 200cd/m2 черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/26465/185-47-cm-acer-v193hqvbb
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http://obiavidnes.com/obiava/26463/nvijlzgvqnunl

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/26462/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/26461/zlatna-oferta---nadomna-rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
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http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26460/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/26459/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/26458/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

18.5" (47 cm) Acer S191HQLGb
18.5" (47 cm) Acer S191HQLGb, HD LED, 5ms 100 000 000:1 250cd/m2 черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/26457/185-47-cm-acer-s191hqlgb

23" (58.42 cm) Acer P236Hbd FULL HD
23" (58.42 cm) Acer P236Hbd FULL HD, 5ms 80 000:1 250cd/m2, DVI, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/26456/23-5842-cm-acer-p236hbd-full-hd

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
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office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26455/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/26454/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

23" (58.42 cm) Acer G235Hbd
23" (58.42 cm) Acer G235Hbd, Crystal Brite, FULL HD, 5ms 80 000:1 300cd/m2, DVI (HDCP), черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/26453/23-5842-cm-acer-g235hbd

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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26452/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Машинатза хрупкави картофени спирали
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
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/26451/mashinatza-hrupkavi-kartofeni-spirali

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
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/26450/parochistachka-stiym-mop-x5
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ДЕТОКСИКАТОР 350лв !Масажори!Виброколани!Апарат за отслабване!
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
13 Антирадар "MARUHAMA 199лв
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 69лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 30лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 270лв
22 Дигитален фотоапарат Ferrania solaris 169лв
23 Фотоапарат за еднократна употреба "Ferrania SOLARIS" 25 лв
24 Радиоуправляемата лодка за захранка катамаран 340 лв
25 Пластири за отслабване 1.6лв
26 Никотинови лепенки за откозване на цигарите 1.6лв
27 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
28 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 990лв
29 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
30 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/26449/detoksikator-350lv-masajorivibrokolaniaparat-za-otslabvane

Целулес МД-Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
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мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26448/celules-md-noviya-vakuumen-masajor-celules-md

27" (68.58 cm) Acer H274HLbmid
27" (68.58 cm) Acer H274HLbmid, FULL HD LED 5ms 100 000 000:1 300cd/m2, HDMI & DVI, колонки, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/26447/27-6858-cm-acer-h274hlbmid

Acer P1303W 3D Ready 3100lum 1280x800 3700:1 HDMI
Acer P1303W 3D Ready 3100lum 1280x800 3700:1 HDMI, управление чрез USB, чанта, 2.5kg 2г
http://obiavidnes.com/obiava/26446/acer-p1303w-3d-ready-3100lum-1280x800-37001-hdmi

Acer H5360BD 3D Ready 2500lum 1280x720 3200:1 HDMI
Acer H5360BD 3D Ready 2500lum 1280x720 3200:1 HDMI, управление чрез RS232, чанта, 2.2kg 2г
http://obiavidnes.com/obiava/26445/acer-h5360bd-3d-ready-2500lum-1280x720-32001-hdmi

Acer H7531D 2000lum FULL HD 50 000:1 2xHDMI
Acer H7531D 2000lum FULL HD 50 000:1 2xHDMI, управление чрез USB & RS-232, чанта, 3.2kg 2г
http://obiavidnes.com/obiava/26444/acer-h7531d-2000lum-full-hd-50-0001-2xhdmi

Acer H9500BD 3D Ready 2000lum FULL HD 50 000:1 2xHDMI & DVI
Acer H9500BD 3D Ready 2000lum FULL HD 50 000:1 2xHDMI & DVI, управление чрез USB & RS-232, чанта, 7.2kg 2г
http://obiavidnes.com/obiava/26443/acer-h9500bd-3d-ready-2000lum-full-hd-50-0001-2xhdmi--dvi

Huawei Sonic (U8650)
Huawei Sonic (U8650), 3G GSM, GPS, 3.5" (8.89 cm) multi-touch сензорен екран, 3.15Mpix камера, 256MB RAM, WiFi 802.11n,
bluetooth, Android 2.3.3
http://obiavidnes.com/obiava/26442/huawei-sonic-u8650

niCVEhuyPFyApIXLzju
waJhkJ http://www.YPADZx4viosd5w2eNz85rtSpDsHQauOn.com
http://obiavidnes.com/obiava/26441/nicvehuypfyapixlzju

Thinx-Store Mudpuppy "Counting nature"
Заповядайте в магазина ни на адрес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен 43-45“

Страница 27/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.02.2012

и вижте продуктите ни, които развиват визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения
на децата.
Представяме ви новият продукт на Mudpuppy – Flash Cards “Counting nature”
Нека потопим децата в света на цифрите с този комплект красиви карти. Това са двулицеви, висококачествени карти
свързани помежду си с пластмасив ринг. Те са удобни за пътуване и подходящи за декорация на детската стая.
Съдържат числата от 1 до 10 и нагледно илюстрирани действията събиране и изваждане!
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/26440/thinx-store-mudpuppy-counting-nature

Детски дрехи онлайн
Трябва ви детски дрехи онлайн ? Имате възможността да намерите информация за онлайн магазин за детски дрехи .
Детски дрехи онлайн ще откриете тук .
http://obiavidnes.com/obiava/26439/detski-drehi-onlayn

Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
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E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/26438/chasten-detektiv-ivan-ivanov-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективи,Детективска агенция"Инкогнито"-Детективски услуги, Частен детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/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/26437/detektividetektivska-agenciyainkognito-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс -Частен Детектив- 0888400413
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/26436/detektivska-agenciya-foks--chasten-detektiv--0888400413

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.
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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/26435/lipovon

Промоция - учи Английски език сега!
Премахнете езиковите граници и бъдете свободни да комуникирате с целия свят!
По случай 3 март, е-obuchenie предлага на вашето внимание курс по Английски език, разработен по най-нова система за
обучение на възрастни на промоционална цена - 100 учебни часа само за 150лв.
Първа дата за започване на курса - 9 март !
Промоцията е валидна от 23.02.2012 до 03.03.2012г.
Искайте повече!
За контакти тел. 0700 13 005 – на цената на един градски разговор.
http://obiavidnes.com/obiava/26434/promociya---uchi-angliyski-ezik-sega

Промоция - учи Английски език сега!
Премахнете езиковите граници и бъдете свободни да комуникирате с целия свят!
По случай 3 март, е-obuchenie предлага на вашето внимание курс по Английски език, разработен по най-нова система за
обучение на възрастни на промоционална цена - 100 учебни часа само за 150лв.
Първа дата за започване на курса - 9 март !
Промоцията е валидна от 23.02.2012 до 03.03.2012г.
Искайте повече!
За контакти тел. 0700 13 005 – на цената на един градски разговор.
http://obiavidnes.com/obiava/26433/promociya---uchi-angliyski-ezik-sega

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.
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://obiavidnes.com/obiava/26432/kurs-po-italianski-ezik----vtoro-nivo

СЪБОТЕН КУРС по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни
часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската история,
култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат всяка събота по три учебни часа от 10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/26431/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв.
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/26430/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-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./
- 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
тел. 0896146153
http://obiavidnes.com/obiava/26429/visokokachestven-naryazan-tyutyun-za-pylnene-na-cigari

www.floratea.net - Доставки на цветя за 8ми март
Нека цветята говорят.
Подари една различна емоция за Осми март.
„Флоратеа“ – бързи онлайн поръчки и доставки на цветя в София за 8 ми март.
http://obiavidnes.com/obiava/26428/wwwflorateanet---dostavki-na-cvetya-za-8mi-mart

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531/GFO
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531/GFO, черен, двуядрен Pentium™ B950 2.1GHz, HD LED Display & GeForce GT525M
1GB (HDMI), 8GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26427/156-3962-cm-fujitsu-lifebook-ah531gfo

Товарни превози до 1.2 т в София и страната .
Товарни превози до 1. 2 т в София и страната . Превоз на мебели, бяла и черна техника , строителни материали , дърва
за огрев и други. Коректност и достъпни цени. Без почивен ден. от офиса до склада от дома до вилата вашите вещи ще
бъдат превозени бързо и внимателно до желаното от вас място!!
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http://obiavidnes.com/obiava/26426/tovarni-prevozi-do-12-t-v-sofiya-i-stranata-

15.6" (39.62 cm) Toshiba C660-2QT
15.6" (39.62 cm) Toshiba C660-2QT, черен, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display, 2GB, 320GB, DVDRW, 802.11n,
bluetooth, camera, no OS, 2.54kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26425/156-3962-cm-toshiba-c660-2qt

15.6" (39.62 cm) Toshiba C660-2QU
15.6" (39.62 cm) Toshiba C660-2QU, черен, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display, 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n,
bluetooth, camera, no OS, 2.54kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26424/156-3962-cm-toshiba-c660-2qu

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/26423/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
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office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26422/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26421/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/26420/zlatna-oferta---nadomna-rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
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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/26419/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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://obiavidnes.com/obiava/26418/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/26417/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-1XV
15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-1XV, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display & GeForce GT520M 1GB (HDMI), 4GB,
640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26416/156-3962-cm-toshiba-l750-1xv

17.3" (43.94 cm) Toshiba X770-12M
17.3" (43.94 cm) Toshiba X770-12M, Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, 3D FULL HD LED Display & GeForce GTX 560M 1.5GB
DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, BluRay ROM & DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 3.4kg,
3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26415/173-4394-cm-toshiba-x770-12m

Asus P8Z68-M PRO
Asus P8Z68-M PRO, Z68, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E(CF)(HDMI, DVI & DisplayPort), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 2xUSB3.0, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/26414/asus-p8z68-m-pro

GF GT 520
GF GT 520, 2GB Asus ENGT520 Silent/DI/1GD3(LP), PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/26413/gf-gt-520

GF GTX 560 Ti
GF GTX 560 Ti, 2GB Asus ENGTX560 Ti DC2 TOP/2DI/2GD5, PCI-E, DDR5, 256bit, miniHDMI & 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/26412/gf-gtx-560-ti
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24" (60.96 cm) DELL Professional P2411H
24" (60.96 cm) DELL Professional P2411H, FULL HD LED, 5ms 2 000 000:1 250cd/m2 DVI (HDCP), USB hub, черен, TCO5.0,
3г.
http://obiavidnes.com/obiava/26411/24-6096-cm-dell-professional-p2411h

Зарядно у-во UNIROSS
Зарядно у-во UNIROSS, 12V -> 2xUSB, 1000mA/5.2V
http://obiavidnes.com/obiava/26410/zaryadno-u-vo-uniross

8-ми март в Комплекс Острова
8 Март- Ден на жената- майка, съпруга, любима
Комплекс ОСТРОВА Ви предлага идея за оригинален подарък
ПАКЕТ 1, 2 или 3 нощувки от 7 до 11 март, съответен брой закуски,Ь
празнична вечеря на 8 март, безплатно използване на СПА център и вътрешен басейн,
10% отстъпка от цените на масажи цяло тяло
Пакет 1 НОЩУВКА на човек при настаняване двама в стандартна стая – 70 лв; студио – 75 лв; апартамент (спалня и
дневна) – 85 лв
Пакет 2 НОЩУВКИ на човек при настаняване двама в стандартна стая – 100 лв; студио – 115 лв
апартамент (спалня и дневна) – 125 лв
Пакет 3 НОЩУВКИ на човек при настаняване двама в стандартна стая – 135 лв; студио – 150 лв
апартамент (спалня и дневна) – 165 лв
Пакетната цена е на човек при съответното настаняване двама в стая, студио и апартамент. Цената включва:
1 , 2 или 3 нощувки, 1, 2 или 3 закуски, 1 празнична вечеря, използване на вътрешен басейн и СПА център: парна баня,
сауна, лакониум, релакс душ, 10 % отстъпка от цените на масажи цяло тяло, безплатен интернет достъп, паркинг,
всички такси и ДДС.
Меню вечеря включва: салата, предястие, основно ястие, следястие, десерт, безалкохолни напитки, 50 мл концентрат,
вино.
Резервациите се извършват по телефон или e-mail на база заявка от клиента– писмено потвърждение от страна на
хотела. Резервацията се счита за потвърдена след заплащане на аванс по резервацията по банков път в посочения в
потвърждението срок за плащане.
Валидност на офертата: от 7 до 11 март 2012г без фиксирани дати за използване на пакета
http://obiavidnes.com/obiava/26409/8-mi-mart-v-kompleks-ostrova

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/26408/algara-ood-metaloobrabotka

Денонощна Заложна къща Кеш и Корект EOOД
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Заложни къщи Кеш и Корект предлагат заеми срещу залог на златни и сребърни изделия, TV, GSM, компютри, лаптопи,
таблети, битова техника, автомобили. При нас ще намерите най- ниските лихви и много добри условия при погасяване на
заема. Ще платите лихва само за дните в които веща ви е била заложена. Може да намалявате от главницата с колкото
и когато поискате. За повече информация посетете сайта ни – www.cashandcorrect.bg или се свържете с нас на
032631155, 0878770807, 0878685433
e-mail: cash_correct@abv.bg
skype: kesh_korekt
facebook: Заложна къща Кеш и Корект ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/25608/denonoshtna-zalojna-kyshta-kesh-i-korekt-eood

Хотел Варна Св.св. Константин и Елена Сириус
Хотел Варна Константин и Елена Сириус предлага балнеология и почивка на море. Хотелът разполага с рибен ресторант,
спа, басейн с минерална вода и уникален Кораб ресторант. Спа Хотел SIRIUS BEACH e четиризвезден, морски комплекс.
Разположен е на самия морски бряг в богатия на минерални води курорт Св. Св. Константин и Елена.
http://obiavidnes.com/obiava/26407/hotel-varna-svsv-konstantin-i-elena-sirius

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/26406/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 ,
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проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26405/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 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26404/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Шофьорски курсове от Каталина
Автошкола Каталина извършва обучение на водачи на моторни превозни средства от категориите M,B,B+E,C,C+E,D.
Кормуване и теоретични занятия в удобно за курсиста време.
http://obiavidnes.com/obiava/26403/shofyorski-kursove-ot-katalina

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
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-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/26402/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-burgas

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/26401/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Smart Choice – Интелигентния избор
Smart Choice – Интелигентния избор
В нашия магазин Ви предлагаме спокойно, сигурно и бързо пазаруване. Нашето желание е, разнообразието от продукти в
комбинация с разумни цени да задоволи желанията и очакванията на всички наши клиенти. При нас можете да намерите
голям асортимент от качествени стоки – подаръци, сувенири, дамски чанти, часовници, продукти за здраве, електронни
цигари, бебешки и детски дрехи, LED продукти, аксесоари за вино, артикули за пушачи, наргилета и още много други
интересни артикули за вашия дом.
http://www.smartchoicebg.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/26400/smart-choice--inteligentniya-izbor

Зеолит (клиноптилолит) – лечебният минерал на 20-ти век!
Зеолит (клиноптилолит) – лечебният минерал на 20-ти век!
Известно е още, че вода, преминала през зеолит, придобива лечебни свойства. Попаднал във водна среда,
клиноптилолитът променя химическия състав и вкусовите качества на водата. Вода, обработена със зеолит
нормализира кръвното налягане, премахва безсънието, потенето, напрегнатостта. Хората, употребяващи йонизирана
със зеолит вода, не познават болести като язва, гастрит, колит, проблеми на сърдечно- съдовата и нервната система.
Минералът лекува и предпазва и от най-различни заболявания - рак, язва, сърдечно-съдови проблеми, стомашно-чревни
разстройства, колити, гастрити, хипертония, неврози.
УПОТРЕБА: около 100 гр. от пакетчето със зеолит се изсипва в 5 литра нехлорирана вода (изворна ). След 8 часа тя е
готова за пиене. Човек може да поема толкова от зеолитната вода, колкото пожелае. Когато водата започне да
свършва, съдът се напълва отново. След 2 месеца минералът трябва да се замени с нов.
Цена за 0.500 кг. – 10.00 лв.
При покупка на 3 опаковки, получавате една опаковка ПОДАРЪК.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА (ЕКОНТ)
За контакти:
www.smartchoicebg.com
GSM: 0884 448 585
E-mail: niko_2225@abv.bg
Николай Павлов
http://obiavidnes.com/obiava/26399/zeolit-klinoptilolit--lechebniyat-mineral-na-20-ti-vek

Машинка за пълнене на цигари Easy Roll – мини
Машинка за пълнене на цигари Easy Roll – мини
5-степенна скорост,
контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък.
работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
производителност до 7 цигари в минута
I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Уредът работи с мрежово напрежение 220V.
II. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Включете щепсела в контакта;
2. Натиснете лостчето надолу;
З. С въртеливо движение поставете празната цигара върху металната тръба, оставете да влезе до края и пуснете
лостчето;
4. Поставете регулатора на желаната гъстота на тютюна;
5. Сложете чист тютюн в камерата. Не препълвайте и не тъпчете твърде стегнато, тъй като това ще затрудни
постигането на желаната гъстота! Ще получите най-добър резултат ако използвате обемен неслепнат тютюн.
6. Натиснете горния бутон и изчакайте цигарата да се напълни. За да видите как работи машинката за цигари моля
проследете следния линк: http://www.youtube.com/watch?v=xNTc6hy5Gmw
Цена: 34.90 лв.
С всяка закупена машинка Easy Roll – мини, получавате подарък табакера за 16 цигари.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За повече информация:
http://www.smartchoicebg.com/
За контакти:
0877 777 963
0878 709 663
E-mail:
smartchoicebg@abv.bg
smartchoicebg@mail.bg
Skype: smartchoicebg
ЕМИЛ НИКОЛОВ
http://obiavidnes.com/obiava/26398/mashinka-za-pylnene-na-cigari-easy-roll--mini
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Машинка за пълнене на цигари Easy Roll
Машинка за пълнене на цигари Easy Roll
5-степенна скорост,
контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък.
работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
производителност до 7 цигари в минута
I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Уредът работи с мрежово напрежение 220V.
II. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Включете щепсела в контакта;
2. Натиснете лостчето надолу;
З. С въртеливо движение поставете празната цигара върху металната тръба, оставете да влезе до края и пуснете
лостчето;
4. Поставете регулатора на желаната гъстота на тютюна;
5. Сложете чист тютюн в камерата. Не препълвайте и не тъпчете твърде стегнато, тъй като това ще затрудни
постигането на желаната гъстота! Ще получите най-добър резултат ако използвате обемен неслепнат тютюн.
6. Натиснете горния бутон и изчакайте цигарата да се напълни. За да видите как работи машинката за цигари моля
проследете следния линк: http://www.youtube.com/watch?v=xNTc6hy5Gmw
Цена: 48.90 лв.
С всяка закупена машинка Easy Roll, получавате подарък табакера за 20 цигари.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За повече информация:
http://www.smartchoicebg.com/
За контакти:
0877 777 963
0878 709 663
E-mail:
smartchoicebg@abv.bg
smartchoicebg@mail.bg
Skype: smartchoicebg
ЕМИЛ НИКОЛОВ
http://obiavidnes.com/obiava/26397/mashinka-za-pylnene-na-cigari-easy-roll

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/26396/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/26395/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane---izvyrshva-detektivski-uslugi-na-te

Детективи,Детективска агенция-Детективски услуги, Частен детектив
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
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Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/26394/detektividetektivska-agenciya-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

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/26393/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс
Частен Детектив-Детективска Агенция ФоксПредлага Детективски услуги за частни и
бизнес лица с гарантирана поверителност.
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
Райони на действие - Детективска Агенция Фокс:
София,Пазарджик,Пловдив,Хасково,Стара Загора,
Бургас,Велинград,Панагюрище,Карлово,Хисаря
Димитровград,Асеновград,Кърджали и страната.
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/26392/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

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/26391/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/26390/zlatna-oferta---nadomna-rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
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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/26389/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/26388/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/26387/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/26386/angliyski-ezik--za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak
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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/26385/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/26384/kurs-po-angliyski-ezik--180lv-kv-lozenec-do-h-l-hemus

Английски за възрастни в група – 180лв., София
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.
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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/26383/angliyski-za-vyzrastni-v-grupa--180lv-sofiya

СТАРТИРА Немски 3-По най-добрите системи!
ПРИ НАС УЧЕБНИЦИТЕ,ПРЕПОДАВАНЕТО И СЕРТИФИКАТА СА ПО НАЙ-НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И СТАНДАРТИ
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/26382/startira-nemski-3-po-nay-dobrite-sistemi

СДРУЖЕНИЕ 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/26381/sdrujenie-na-chastnite-detektivi-0884556761

СТАРТ!Холандски1-Имате малко време да се включите!
Да учим заедно по най-успешните системи,най-новите изисквания и с най-добрите професионалисти!ПО
ИЗИСКВАНИЯТА 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/26380/startholandski1-imate-malko-vreme-da-se-vklyuchite

НОВО!Руски/1,2 ниво/ЗНАНИЕТО Е БОГАТСТВО!
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.
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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/26379/novoruski12-nivoznanieto-e-bogatstvo

НОВО!Арабски/1,2 ниво/Учете с най-добрите!
ПО НАЙ-НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!С НАЙ-ДОБРИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!С НАС ВИНАГИ Е ПО-ЛЕСНО!
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/26378/novoarabski12-nivouchete-s-nay-dobrite

НОРВЕЖКИ и ПОРТУГАЛСКИ-Научете лесно,бързо и качествено!
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/26377/norvejki-i-portugalski-nauchete-lesnobyrzo-i-kachestveno

НОРВЕЖКИ и ПОРТУГАЛСКИ-Научете лесно,бързо и качествено!
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/26376/norvejki-i-portugalski-nauchete-lesnobyrzo-i-kachestveno

Висококачествен тютюн "Вирджиния"
Предлагам качествен тютюн сорт Вирджиния нарязан на финни лентички и преработен чрез специлна рецепта за
достигане на най-доброто качество и премахване на неприятната миризма на качак.Можете сами да се уверите в това
на тел.0893790178
http://obiavidnes.com/obiava/26375/visokokachestven-tyutyun-virdjiniya

Отпушване на канали
Канал Експерт-професионално отпушване на канали,мивки,сифони,тоалетни със специализирана техника.Ремонт и
изграждане.Спешна помощ.http://www.kanalexpert.com
http://obiavidnes.com/obiava/12274/otpushvane_na_kanali
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НОВО!Китайски и Японски!С най-добрите професионалисти!
Искате да научите езика?Желаете преподавателите да са професионалисти?
Тогава заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26374/novokitayski-i-yaponskis-nay-dobrite-profesionalisti

НОВО!Гръцки или Турски?
Предлагаме Ви всички нива по Турски и Гръцки език.ПО НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!
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/26373/novogrycki-ili-turski

ИТАЛИАНСКИ и ИСПАНСКИ/1,2,3ниво/Знанието е БОГАТСТВО!
Да учим заедно по най-успешните системи,най-новите изисквания и с най-добрите професионалисти!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26372/italianski-i-ispanski123nivoznanieto-e-bogatstvo

НОВО!Френски/1,2,3ниво/Винаги по най-актуалните системи!
При нас със сигурност ще получите повече от един езиков курс, защото ние имаме за цел не само да ви научим, а и да ви
вдъхнем обич към езика, който изучавате!
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/26371/novofrenski123nivovinagi-po-nay-aktualnite-sistemi

НОВО!НЕМСКИ от 1-во до 3-то ниво.Най-доброто за Вас!
Най - съвременната учебна система,
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включваща ефективни материали за обучение,
създаваща висока мотивация за работа!
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/26370/novonemski-ot-1-vo-do-3-to-nivonay-dobroto-za-vas

НОВО!АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-от 1-во до 5-то ниво!ВИЕ СТЕ НАЙ-ВАЖНИ!
УЧЕТЕ ПО НАЙ-УСПЕШНИТЕ И НОВИ СИСТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТЕНИ ПО КРИТЕРИИТЕ И
СТАНДАРТИТЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26369/novoangliyski-ezik-ot-1-vo-do-5-to-nivovie-ste-nay-vajni

Висококачествен тютюн
Предлагам качествен тютюн нарязан на финни лентички и преработен чрез специлна рецепта за достигане на
най-доброто качество и премахване на неприятната миризма на качак.Можете сами да се уверите в това на
тел.0892386073
http://obiavidnes.com/obiava/26368/visokokachestven-tyutyun

Висококачествен тютюн
Предлагам качествен тютюн нарязан на финни лентички и преработен чрез специлна рецепта за достигане на
най-доброто качество и премахване на неприятната миризма на качак.Можете сами да се уверите в това.
http://obiavidnes.com/obiava/26367/visokokachestven-tyutyun

НОВО!Индивидуално обучение на над 10 езика!Вие сте най-важни!
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.
Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково обучение.
В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото владеене на
езика. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно.Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално
съобразен с вашите възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната
терминология от сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в
преподаването на чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение
центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/26366/novoindividualno-obuchenie-na-nad-10-ezikavie-ste-nay-vajni

НОВО!АНГЛИЙСКИ 2-Дневна група!Най-доброто за Вас!
С нас ще научите езикът по-лесно,по-качествено,по най-успешните и нови системи на обучение и с най-добрите
професионалисти!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26365/novoangliyski-2-dnevna-grupanay-dobroto-za-vas

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/26364/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/26363/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
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Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26362/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОСТОЯННИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ С ТЕНДЕНЦИЯ СЛЕД ВРЕМЕ ДА ЗАДМИНАТ
ВАШИТЕ ОСНОВНИ ДОХОДИ !
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 !
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
http://obiavidnes.com/obiava/26361/postoyanni-dopylnitelni-dohodi-s-tendenciya-sled-vreme-da-zadminat-vashite-osnovni-

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/26360/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
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
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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/26359/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/26358/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
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http://obiavidnes.com/obiava/26357/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Зареждане на тонер Samsung SCX4200 SCXD4200A 3000к. цена:35.00лв. 029788386
www.scansystems.org

0885775818

Зареждане на тонер Samsung SCX4200 SCXD4200A 3000к. цена:35.00лв. 029788386 0885775818 www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/26356/zarejdane-na-toner-samsung-scx4200-scxd4200a-3000k-cena3500lv-029788386---08

13.3" (33.78 cm) HP Folio 13-2000 (B0N00AA)
13.3" (33.78 cm) HP Folio 13-2000 (B0N00AA), Intel® Core™ i5 2467M 1.6/2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 128GB
SSD, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Professional 64bit, 1.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26355/133-3378-cm-hp-folio-13-2000-b0n00aa

Стол Офисен 6012
Стол Офисен 6012
http://obiavidnes.com/obiava/26354/stol-ofisen-6012

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/26353/algara-ood-metaloobrabotka

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/26352/lipovon

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/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
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Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/26351/detektivska-agenciya-inkognito-bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив-Детективска Агенция ФоксПредлага Детективски услуги за частни и
бизнес лица с гарантирана поверителност.
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
Райони на действие - Детективска Агенция Фокс:
София,Пазарджик,Пловдив,Хасково,Стара Загора,
Бургас,Велинград,Панагюрище,Карлово,Хисаря
Димитровград,Асеновград,Кърджали и страната.
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/26350/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/26349/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/26348/zlatna-oferta---nadomna-rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26347/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/26346/zlatna-oferta---nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://clixsensebg.webnode.com/
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http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26345/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

“Колори 2005” ЕООД-щори и сенници
Фирма "Колори 2005" ЕООД предлага богата гама от слънцезащитни продукти-както традиционни, така и нови
високофункционални и иновативни модели, а именно:
- Хоризонтални алуминиеви щори
- Хоризонтални дървени щори
- Вертикални щори;
- Плисе и дует щори;
- Римски щори;
- Щори "японска стена";
- Щори "Хармония";
- Сенници: класически, кабрио, еко, модулен, стандарт, моно, бокс,вертикален,широкоплощен,перго-тента.
http://obiavidnes.com/obiava/26344/kolori-2005-eood-shtori-i-sennici

Thinx Store - Mudpuppy "Counting nature"
Заповядайте в магазина ни на адрес 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 “Counting nature”
Нека потопим децата в света на цифрите с този комплект красиви карти. Това са двулицеви, висококачествени карти
свързани помежду си с пластмасив ринг. Те са удобни за пътуване и подходящи за декорация на детската стая.
Съдържат числата от 1 до 10 и нагледно илюстрирани действията събиране и изваждане!
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/26343/thinx-store---mudpuppy-counting-nature

ВАН ПОД НАЕМ,6+1 ПОД НАЕМ,OPEL ZAFIRA ПОД НАЕМ,СЕМЕЙНА КОЛА ПОД НАЕМ
НАЕМЕТЕ ОПЕЛ ЗАФИРА ИЛИ ПОДОБНА НА АТРАКТИВНАТА ЦЕНА ОТ 22 ЕВРО НА ДЕН.
ВЕГЕР РЕНТ А КАР Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ 24/7
Разгледайте и последните промоции на сайта ни www.vegercar.com
http://obiavidnes.com/obiava/26342/van-pod-naem61-pod-naemopel-zafira-pod-naemsemeyna-kola-pod-naem

ВАН ПОД НАЕМ,6+1 ПОД НАЕМ,OPEL ZAFIRA ПОД НАЕМ,СЕМЕЙНА КОЛА ПОД НАЕМ
НАЕМЕТЕ ОПЕЛ ЗАФИРА ИЛИ ПОДОБНА НА АТРАКТИВНАТА ЦЕНА ОТ 22 ЕВРО НА ДЕН.
ВЕГЕР РЕНТ А КАР Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ 24/7
Разгледайте и последните промоции на сайта ни www.vegercar.com
http://obiavidnes.com/obiava/26341/van-pod-naem61-pod-naemopel-zafira-pod-naemsemeyna-kola-pod-naem

Най-новият модел iPhone Apple5
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН !
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ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРОДУКТ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ! НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
НАШИТЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРОДУКТИ, КОИТО СА ТЕСТВАНИ И РАБОТЯТ !
ИМАТЕ ПРАВО ДА ТЕСТВАТЕ АРТИКУЛА ПРЕД КУРИЕР НА ЕКОНТ - ЕКСПРЕС !
СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ !!! КАКВОТО ВИЖДАТЕ - ТОВА ПОЛУЧАВАТЕ !!!
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МОДЕЛ НА МОБИЛЕН АПАРАТ С ВИСОКО КАЧЕСТВО, В
ЛУКСОЗНА ПОДАРЪЧНА КУТИЯ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ ЗА ТЕЛЕФОНА!
КАЛЪФ - ЗАРЯДНО - СЛУШАЛКИ - USB КАБЕЛ ЗА КОМПЮТЪР - ЗАРЯДНО ЗА КОЛА - USB ПАМЕТ С НАД 4000
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИГРИ И ПРОГРАМИ - ПРОТЕКТОР !
СПЕСТЯВАТЕ НАД 100 ЛЕВА !!!
ИНТЕРНЕТ*ТЕЛВИЗИЯ*ФЕЙСБУК*СКАЙП*ДЖАВА*3D*2 SIM карти
Телефон за поръчки: 0893954008
ЛУКСОЗНА КУТИЯ
СЕРВИЗНА ГАРАНЦИЯ
БОНУС ТОЧКИ В НАД 20 E-МАГАЗИНА
ЧЕРЕН и БЯЛ цвят.
Супер нов ултра тънък / 7 мм / външен вид на iphone 5 copy!
САМО 108 гр. с батерията !!!
Модел 2011 от ДУБАЙ
Новият Apple iPhone 5 изненада всички по характеристики и цена.
iPhone 5 copy 3,6 инчов сензорен капацитивен екран Quad Band Dual SIM картата Dual Camera WiFi Gravity индуктор Java
мобилен телефон.
Работи и с трите български оператора
3.6 inch touch screen, 260k QVGA; - 3.6 инча /9 см/ супер устойчив екран
26 млн, цвята
Wi-Fi 802.11b/g wireless / безплатен интернет-навсякъде/
FM RADIO/Може да слушате радио и без слушалки/
ТЕЛЕВИЗИЯ
Bluetooth
Две СИМ карти, работещи независимо една от друга
2 камери със светкавица-2.5 mega pixel
Телефонът има две камери - лицева и задна със светкавица, за да правите детайлни и ясни снимки. Може да се използва и
като WEB камера.
Google
Google maps
Skype
JAVA 2.0
Shake Sensor /при разклащане сменяйте: картинки,музика,радио/
И още една може би уникална функция Black List - позволява ви да добавите до 20 номера, на които да забраните да ви
търсят. Когато някой от тези номера ви позвъни просто ще чува сигнал заето.
GPS функция чрез Google Мaps.
http://obiavidnes.com/obiava/26340/nay-noviyat-model--iphone-apple5

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва
Цени!0878907360,029737707 Румен Радев

отпадъците,

ВИК

и

Довършителни

работи

на

Ниски

http://obiavidnes.com/obiava/26339/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

Курсове по маникюр, декоративен маникюр, ноктопластика
Квалификационни и преквалификационни курсове по маникюр, педикюр и ноктопластика, индивидуални или в група.
Учебна програма маникюр: теория базов маникюр, структура на ноктите и кожата, френски и мъжки маникюр,
обеззаразяване, третираща терапия, практика върху манекени, лакиране, декоративно лакиране, термини в маникюра.
Учебна програма ноктопластика: теория, ноктопластиката в стъпки, видове системи за ноктопластика, вграждане в
гел, практика върху манекени, термини в ноктопластиката. Курсовете се провеждат в София!
Тел: 0895 78 00 98
website: www.kursove.artnokti.com
e-mail: artnokti@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/26338/kursove-po-manikyur-dekorativen-manikyur-noktoplastika

Курсове по маникюр, декоративен маникюр, ноктопластика
Квалификационни и преквалификационни курсове по маникюр, педикюр и ноктопластика, индивидуални или в група.
Учебна програма маникюр: теория базов маникюр, структура на ноктите и кожата, френски и мъжки маникюр,
обеззаразяване, третираща терапия, практика върху манекени, лакиране, декоративно лакиране, термини в маникюра.
Учебна програма ноктопластика: теория, ноктопластиката в стъпки, видове системи за ноктопластика, вграждане в
гел, практика върху манекени, термини в ноктопластиката. Курсовете се провеждат в София!
Тел: 0895 78 00 98
website: www.kursove.artnokti.com
e-mail: artnokti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26337/kursove-po-manikyur-dekorativen-manikyur-noktoplastika

Частен детектив – Детективски услуги
Детективско бюро Стелт Детективс предлагам всички видове детективски услуги на територията на Р.България.
Частни детективи Стелт Детективс предлагат професионални услуги и гарантират дискретност на всички клиенти. С
големият си опит и разнообразието от предлаганите услуги, детективи Стелт Детективс успешно удовлетворяват
нуждите на своите клиенти.
Информация за нас и безплатна консултация може да намерите на нашия сайт: http://stealthdetectives.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/26336/chasten-detektiv--detektivski-uslugi

Хамали,пренасяне на мебели-преместване на офиси и домове,транспорт от Трансконсулт-Колев
ЕООД
Хамали-Колев предлага професионални транспортни и хамалски услуги за София и страната.Цялостно и частично
преместване на дом,офис,търговски обекти,складове.Надежден товарен превоз със закрити бус и камион-2.5т.Нашите
хамали имат съвременно виждане за хамалските услуги и клиентите ни и работят с внимание и вежливост.Извършваме и
де/монтаж на мебели,качествено опаковане на багажа.Определяне на крайна разумна цена след безплатен оглед.За
контакт:02/925-24-86, 0888/195-752.
http://obiavidnes.com/obiava/26335/hamaliprenasyane-na-mebeli-premestvane-na-ofisi-i-domovetransport-ot-transkonsu

PC barebone Foxconn T20-H3
PC barebone Foxconn T20-H3, без процесор, памет и твърд диск, поддържа процесори LGA1155, DDR3, HDMI & DVI, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26334/pc-barebone-foxconn-t20-h3

Магазин - 65м2, партер, А16, Тракия до Lidl
Продават се 2 магазина в нова кооперация с Акт 16 по 65 м2 на ниво партер на оживено място, до спирка в близост до
Lidl - Тракия, с паркинг пред сградата. Единият от магазините е отдаден под наем. Обявената цена е без ДДС и не
подлежи на коментар. Цена: 52 000 Евро без ДДС. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/26333/magazin---65m2-parter-a16-trakiya-do-lidl

МИНИ ПИНЧЕРИ
Продавам мъжки и женски пинчери. Малките са ваксинирани и обезпаразитени вътрешно и външно. Притежават
международни вет.паспорти. Цени от 150 до 300лв. Актуални снимки.
http://obiavidnes.com/obiava/26332/mini-pincheri

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2436G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2436G75Mnkk, Intel® Core™ i5 2430M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce GT540M 1GB
(HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26331/156-3962-cm-acer-as5750g-2436g75mnkk
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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/26330/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 .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26329/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 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26328/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

AzUCcRoAzibyVPpSgk
CACYJG hurgmiohcihc, [url=http://guqwvyvhpxzx.com/]guqwvyvhpxzx[/url], [link=http://nikrgersigrd.com/]nikrgersigrd[/link],
http://cjaazyabzwry.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26327/azuccroazibyvppsgk

счетоводно обслужване на фирми
Фирма предлага счетоводно обслужване, ДДС, ТРЗ, Ликвидация
http://obiavidnes.com/obiava/26326/schetovodno-obslujvane-na-firmi

13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-951
13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-951, Intel® Core™ i5 2467M 1.6/2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB + 20GB
SSD, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 1.37kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26325/133-3378-cm-acer-ultrabook-s3-951

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: --->
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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/26324/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/26323/zlatna-oferta---nadomna-rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26322/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/26321/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/26320/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

GF GTX 460
GF GTX 460, 1GB Gigabyte N460OC-1GI V2 rev3.0, PCI-E, DDR5, 192bit, miniHDMI & 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/26319/gf-gtx-460

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
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/26318/parochistachka-stiym-mop-x5

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
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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
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/26317/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
13 Антирадар "MARUHAMA 199лв
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 69лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 30лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 270лв
22 Дигитален фотоапарат Ferrania solaris 169лв
23 Фотоапарат за еднократна употреба "Ferrania SOLARIS" 25 лв
24 Радиоуправляемата лодка за захранка катамаран 340 лв
25 Пластири за отслабване 1.6лв
26 Никотинови лепенки за откозване на цигарите 1.6лв
27 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
28 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 990лв
29 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
30 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/26316/detoksikator-elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

Фотоапарат Olympus VG-150
Фотоапарат Olympus VG-150, черен/сребрист, 12Mpix, 4xOptical, 4xDigital zoom, 2.7" (6.86 cm) екран, цифров
стабилизатор на изображението, поддържа SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/26315/fotoaparat-olympus-vg-150

Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на мебели без почивен ден. Превози от врата до врата.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Превоз на товари до 3 тона
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://valtrans.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/26314/prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-transport-na-mebeli-bez-pochiven-den-prevozi-ot-vrat

Фотоапарат Olympus VG-160
Фотоапарат Olympus VG-160, черен/сребрист/червен/оранжев, 14Mpix, 5xOptical, 4xDigital zoom, 3" (7.62 cm) екран,
цифров стабилизатор на изображението, поддържа SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/26313/fotoaparat-olympus-vg-160

Фотоапарат Olympus VH-210
Фотоапарат Olympus VH-210, черен/червен/оранжев/лилав/зелен/бял, 14Mpix, 5xOptical, 4xDigital zoom, 3" (7.62 cm) екран,
цифров стабилизатор на изображението, поддържа SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/26312/fotoaparat-olympus-vh-210

Фотоапарат Olympus VG-170 +подарък 4GB SD карта & калъф
Фотоапарат Olympus VG-170 +подарък 4GB SD карта & калъф, черен/червен/бял, 14Mpix, 5xOptical, 4xDigital zoom, 3"
(7.62 cm) екран, цифров стабилизатор на изображението, поддържа SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/26311/fotoaparat-olympus-vg-170-podaryk-4gb-sd-karta--kalyf

Фотоапарат Olympus SP-620UZ +подарък кожен калъф Olympus
Фотоапарат Olympus SP-620UZ +подарък кожен калъф Olympus, 16Mpix, 21xOptical, 4xDigital zoom, 3" (7.62 cm) екран,
HDMI изход, механичен стабилизатор на изображението, SDHC/SDXC
http://obiavidnes.com/obiava/26310/fotoaparat-olympus-sp-620uz-podaryk-kojen-kalyf-olympus

yoTfmcDOvem
L5vHho
iyoizefbuzxw,
http://dzgoebwakmuo.com/

[url=http://fxsqjharsdkb.com/]fxsqjharsdkb[/url],

http://obiavidnes.com/obiava/26309/yotfmcdovem

СтелтДетективс Детективски услуги за цялата страна.
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Детективско бюро СтелтДетективс предлагам всички видове детективски услуги на територията на Р.България.
Частни детективи СтелтДетективс които предлагат професионални услуги и гарантирана дискретност на всички
клиенти. С големият си опит и разнообразието от предлагани те услуги детективи Стелт Детективс успешно
удолетворяват нуждите на своите клиенти.
Информация за нас и безплатна консултация може да намерите на нашият сайт: http://stealthdetectives.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26308/steltdetektivs-detektivski-uslugi-za-cyalata-strana

CHEAP RENT A CAR SOFIA BULGARIA
Предлагаме на Вашето внимание разнообразие от автомобили, които да направят по- приятен празничния уикенд.
Вземете джип под наем и спестете пари!Защо трябва да плащате много, когато можете да направите своя оптимален
избор на достъпни цени – Veger rent a car е на Ваше разположение.
http://obiavidnes.com/obiava/26307/cheap-rent-a-car-sofia-bulgaria

CHEAP RENT A CAR SOFIA BULGARIA
Предлагаме на Вашето внимание разнообразие от автомобили, които да направят по- приятен празничния уикенд.
Вземете джип под наем и спестете пари!Защо трябва да плащате много, когато можете да направите своя оптимален
избор на достъпни цени – Veger rent a car е на Ваше разположение.
http://obiavidnes.com/obiava/26306/cheap-rent-a-car-sofia-bulgaria

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/26305/algara-ood-metaloobrabotka

Денонощна Заложна къща Кеш и Корект EOOД
Заложни къщи Кеш и Корект предлагат заеми срещу залог на златни и сребърни изделия, TV, GSM, компютри, лаптопи,
таблети, битова техника, автомобили. При нас ще намерите най- ниските лихви и много добри условия при погасяване на
заема. Ще платите лихва само за дните в които веща ви е била заложена. Може да намалявате от главницата с колкото
и когато поискате. За повече информация посетете сайта ни – www.cashandcorrect.bg или се свържете с нас на
032631155, 0878770807, 0878685433
e-mail: cash_correct@abv.bg
skype: kesh_korekt
facebook: Заложна къща Кеш и Корект ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/26304/denonoshtna-zalojna-kyshta-kesh-i-korekt-eood

Гореща промоция в Троянския Балкан
ГОРЕЩИ ЦЕНИ за СТУДЕНИТЕ ДНИ
ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА за почивка в Комплекс ОСТРОВА
3 нощувки, от които 1 е БЕЗПЛАТНА, 3 закуски, 3 вечери, използване на вътрешен басейн и топла зона СПА център, 10 %
отстъпка от цените на масажи, интернет достъп, паркинг.
Зимни забавления и спортове- на 15 км от Комплекс Острова- ски писта Беклемето!
В парка на Комплекс Острова: джаги, тенис на маса, стрелба с пушка по мишена, открито барбекю! Приятни разходки
до забележителности в близост.
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ПАКЕТ НА ЧОВЕК в:
стая за двама: 135 лв
студио – настаняване двама: 150 лв
апартамент – настаняване двама: 160 лв (спалня и дневна)
апартамент – настаняване четирима: 150 льв (2 спални, 2 бани, дневна с кухненски кът)
мансарда – настаняване четирима: 125 лв (2 стаи с по две легла, дневна, 1(2) бани)
Пакет за дете от 5 до 12г : 45 лв (на редовно или допълнително легло)
Пакет за дете над 12г: 95 лв (на допълнително легло)
Допълнително легло в стая- разтегателен фотьойл. Допълнително легло в студио и апартамент- разтегателен диван
Валидност на пакетната оферта: от 9 януари до 31 март 2012г
Пакетната цена е на човек при съответното настаняване двама или четирима и включва:
3 нощувки на цената на 2 нощувки, 3 закуски, 3 вечери, използване на вътрешен басейн и СПА център: парна баня, сауна,
лакониум, релакс душ,10 % отстъпка от цените на масажи цяло тяло,
безплатен интернет достъп, паркинг, всички такси и ДДС
Вечерята, включена в пакета, е по избор от над 15 разнообразни варианта- със свинско и пилешко месо, риба, пица, паста,
вегетариански. Вечерята не включва напитки. При по- голям брой гости вечерята се организира на блок маса.
Пакет при единично настаняване в двойна стая: 185 лв
Резервациите се извършват по телефон или e-mail на база заявка – потвърждение.
Ваканционен Комплекс О С Т Р О В А www.ostrova-bg.com
тел. 06965 23 23, 0878 90 95 95
reservations@ostrova-bg.com, marketing@ostrova-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/26303/goreshta-promociya-v-troyanskiya-balkan

Бургас - Детективска Агенция Инкогнито
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/26302/burgas----detektivska-agenciya-inkognito

Капитал Сити - Монтаж на щрангове, Водомери
Капитал Сити ЕООД предлага на своите клиенти смяна на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове с
полипропиленови тръби.
Фирмата предлага на своите клиенти най-добрите полипропиленови тръби на пазара, които с доказано качество:
а) за студена вода - полипропиленови тръби PN 16;
б) за топла и циркулация - тръби STABI с алуминиева вложка.
Предимство на полипропиленовите тръби:
а) не се запушват;
б) не корозират;
в) алуминиевата вложка предпазва тръбата от деформация.
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За нас е важно коректното изграждане на водопроводната инсталация, така че вие като клиенти да не бъдете
ощетени. Укрепването на тръбите е необходимо да става на всеки 1,5 м. или 2 метра, което предпазва тръбите от
изкривяване. При смяната на щрангове се съобразяваме с техническите параметри на жилищната сграда и изискванията
на клиента. Специалист от фирмата ви посещава и изготвя оферта на място за конкретната смяна на щрангове.
За извършваните от нас ВиК услуги вижте: www.capital-city.biz
Тел. – 0886 611 525
Владимир Дунев
http://obiavidnes.com/obiava/26301/kapital-siti---montaj-na-shtrangove-vodomeri

dzzago.eu - просто личен блог
Желаете раздвижване на вашия е-магазин с добра уеб оптимизация? Тук ще откриете информация за SEO уроци. Този
сайт е реализиран за предоставяне на всевъзможни статии за маркетинг и SEO и реклама и др.
http://obiavidnes.com/obiava/26300/dzzagoeu---prosto-lichen-blog

готов преработен тютюн
Продавам висококачествен тютюн.
Обработен на водна пара и обезпрашен.
Предлагам три вида, сортове-Крумовград,Неврокопска басма
и Вирджиния и комбинации от тях.Предлагаме и доставяме в цялата страна.
Цени от 20 до 35 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/26299/gotov-preraboten-tyutyun

нарязан тютюн
Продавам висококачествен тютюн.
Обработен на водна пара и обезпрашен.
Предлагам три вида, сортове-Крумовград,Неврокопска басма
и Вирджиния .Предлагаме в цялата страна.
Цени от 20 до 35 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/26298/naryazan-tyutyun

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/26297/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/26296/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/26295/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

купувам струг пет метра
купувам универсален струг междуцентрово-работно разтояние пет метра
http://obiavidnes.com/obiava/26294/kupuvam-strug-pet-metra

продавам товарен камион със кран
продавам товарен камион Мерцедес със кран производство 1986 год, вдига 3 т, общо тегло 11 т, товароносимост - 4100
kg-цена шестнадесет хиляди лева
http://obiavidnes.com/obiava/26293/prodavam-tovaren-kamion-sys-kran

продавам товарен камион със кран
продавам товарен камион Мерцедес със кран производство 1986 год, вдига 3 т, общо тегло 11 т, товароносимост - 4100
kg-цена шестнадесет хиляди лева
http://obiavidnes.com/obiava/26292/prodavam-tovaren-kamion-sys-kran

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
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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/26291/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Курсове по маникюр, декоративен маникюр, ноктопластика
Квалификационни и преквалификационни индивидуални курсове или в група.
Учебна програма маникюр: теория базов маникюр, структура на ноктите и кожата, френски и мъжки маникюр,
обеззаразяване, третираща терапия, практика върху манекени, лакиране, декоративно лакиране, термини в маникюра.
Учебна програма ноктопластика: теория, ноктопластиката в стъпки, видове системи за ноктопластика, вграждане в
гел, практика върху манекени, термини в ноктопластиката. Курсовете се провеждат в София!
Тел: 0895 78 00 98
website: www.kursove.artnokti.com
e-mail: artnokti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26290/kursove-po-manikyur-dekorativen-manikyur-noktoplastika

Земеделска земя купувам в област Плевен-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/26289/zemedelska-zemya-kupuvam-v-oblast-pleven-0886236248

Земеделска земя в Бяла Слатина,Враца и Козлодуй 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
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зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/26288/zemedelska-zemya-v-byala-slatinavraca-i-kozloduy-kupuvam-0886236248

Онлайн магазин за парти артикули - parti-artikuli.com
Организирате парти за рожден ден, за 1 юни или просто за нечия изненада? Онлайн магазин за парти артикули
http://parti-artikuli.com/ е на разположение, за да ви помогне да направите преживяването истински незабравимо!
Посетете ни и ще намерите огромно разнообразие от всичко, от което един цветен и забавен купон се нуждае – балони,
бенгалски огън, конфети, шапки, надписи, свирки, маски, светещи носове и какво ли още не!
http://parti-artikuli.com/ - всичко, от която вашето парти се нуждае!
http://obiavidnes.com/obiava/26287/onlayn-magazin-za-parti-artikuli---parti-artikulicom

Детективски услуги – Разкриване на изневери
Частни детективи Стелт Детективс.
Нашата основна дейност е да Ви предоставим информацията от която имате нужда. Без значение дали искате да
разберете дали Вашата половинка Ви изневерява или искате да проучите някой Ваш бъдещ бизнес партньор/клиент, ние
можем да Ви набавим и предоставим нужната информация. Разполагайки с множество контакти и нужният опит,
детективите от Стелт Детективс успешно разрешават и най-заплетените случаи.
Анонимността и дискретността са 100% гарантирани.
Повече информация за нас и услугите, които предлагаме, вижте на нашият сайт:
http://stealthdetectives.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26286/detektivski-uslugi--razkrivane-na-izneveri

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/26285/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

Предлагаме 36W УВ лампи за ноктопластика
Онлайн магазин Беллмаре предлага професионални УВ лампи за изпичане на гел 220v 36W.
Две степени на таймера (120 и 180 секунди) и постоянен режим на работа, долна плоча с огледално покритие.
Лампата работи с 4 крушки по 9w.
Изключително лесна за употреба, почистване, поддръжка и съхранение.
Подходяща за стягане/изпичане на гел и при педикюр.
Цветове: Бял, Розов.
Безплатна доставка за цялата страна!
www.bellmare-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/26284/predlagame-36w-uv-lampi-za-noktoplastika

2-стаен апартамент,обзаведен, Смирненски
2-стаен апартамент в Смирненски в къща с малко дворче. Жилището е със следното разпределение: хол с преходна
спалня, кухня, антре, баня. На хола и спалнята и банята е правен основен ремонт, като дограмата в цялото жилище е
подменена с PVC, ламиниран паркет, чисто нов разтегателен диван, мебели от масивно дърво. Ел. уреди - печка,
хладилник и пералня. НАЕМ: 250 лева. Офертата е за клиенти на агенцията. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65
Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/26283/2-staen-apartamentobzaveden-smirnenski

Интер Нутс-сурови и печени ядки, сушени плодове, пчелен мед
Фирма Интер Нутс е създадена през 2005г. Фирмата е с предмет на дейност печене на ядки, сушене на плодове и
зеленчуци, пакетиране на ядки и сушени плодове, пчелен мед и пчелни продукти. Притежаваме собствена пекарна за ядки,
пакетажен цех, три пчелина, сушилня за плодове и зеленчуци, десет обекта в София за търговия на дребно и един обект
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за търговия на едро. При нас ще откриете бадем, кашу, орех, фъстък, бразилски ядки, лешник, шам фъстък, кедрови ядки,
сусам, ленено семе, царевица за пуканки, слънчоглед, белен слънчоглед, тиквени семки, белени тиквени семки, дребен
фъстък, нахут, леблебия, соя, гарида, стафиди, сушени кайсии, фурми, сушена червена боровинка, смокини, пчелен мед,
сушени сливи, смучащи бонбони и други.
http://nuts-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/26282/inter-nuts-surovi-i-pecheni-yadki-susheni-plodove-pchelen-med

Лабораторията за проверка на водомери
Лабораторията осъществява първоначална и последваща проверка на водомери за топла и студена вода от 0.015 m3/h до
35 m3/h. Класове на точност A, B, C и D. Проверката се извършва в самата лабораторията по сравнителен и тегловен
метод и е съобразена съгласно нормите на Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол.
Лабораторията разполага с три стенда, осигурени с еталонни измервателни средства и компютърно-изчислителни
системи, обезпечаващи бързо и прецизно извършване на проверката.
Оставаме на Ваше разположение за всяка допълнителна информация, която може да Ви бъде полезна, както и за
извършването в кратки срокове на предлаганите от нас услуги, в кръга на нашата компетентност.
http://www.gaztest.net
Тел/ Факс: (02) 839 0 800
Димитър Пехливанов
http://obiavidnes.com/obiava/26281/laboratoriyata-za-proverka-na-vodomeri

15.6" (39.62 cm) Asus K53SD-SX296D
15.6" (39.62 cm) Asus K53SD-SX296D, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce 610M 2GB DDR3
(HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26280/156-3962-cm-asus-k53sd-sx296d

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
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http://obiavidnes.com/obiava/26279/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/26278/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26277/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz
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Отводняване, отпушване, видеодиагностика и ремонт на канали.
Отпушване на канали - главни и второстепенни. Отводняване на мазета и септични ями. Ремонт, профилактика и
видеодиагностика на канали и шахти. Модерна техника: вакум-помпа, цистерна, земекопни машини, фекалка и камера за
видеодиагностика.
www.kanalito.com
Моб. – 0885 123 123
Тел. – 02/ 936 72 02
Николай Станимиров
http://obiavidnes.com/obiava/26276/otvodnyavane-otpushvane-videodiagnostika-i-remont-na-kanali

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/26275/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/26274/zlatna-oferta---nadomna-rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->

Страница 73/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.02.2012

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/26273/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/26272/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/26271/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Батерия DELL WU946
Батерия DELL WU946, 6-клетъчна батерия за Inspiron 1535/1536/1537/1555/1558
http://obiavidnes.com/obiava/26270/bateriya-dell-wu946

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
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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/26269/ayakschasten-detektiv-0888135197

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/26268/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
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http://obiavidnes.com/obiava/26267/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Батерия DELL PU556
Батерия DELL PU556, 9-клетъчна батерия за XPS 1330 / Inspiron 13
http://obiavidnes.com/obiava/26266/bateriya-dell-pu556

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26265/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
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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/26264/masajna-masajirashta-sedalka

HP TS-L632M
HP TS-L632M, DVDRW SLIM за преносим компютър, PATA, LightScribe, черна
http://obiavidnes.com/obiava/26263/hp-ts-l632m

Sony AD-7700S
Sony AD-7700S, DVDRW SLIM за преносим компютър, SATA, черна
http://obiavidnes.com/obiava/26262/sony-ad-7700s

Нека цветята говорят...
Подари една различна емоция за Осми март.
„Флоратеа“ – бързи онлайн поръчки и доставки на цветя в София за 8 ми март.
http://obiavidnes.com/obiava/26261/neka-cvetyata-govoryat

Нека цветята говорят...
Подари една различна емоция за Осми март.
„Флоратеа“ – бързи онлайн поръчки и доставки на цветя в София за 8 ми март.
http://obiavidnes.com/obiava/26260/neka-cvetyata-govoryat

Калъф Canyon CNR-NB11DBL
Калъф Canyon CNR-NB11DBL, до 13.3" (33.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/26259/kalyf-canyon-cnr-nb11dbl

Инвертор
Инвертор, 24V DC -> 220V AC, 600W
http://obiavidnes.com/obiava/26258/invertor

Стойка за стена
Стойка за стена, HAMA FIX TV L (83754), VESA 400 x 300 mm, до 56kg
http://obiavidnes.com/obiava/26257/stoyka-za-stena

Частен детектив Детективски услуги
Стелт Детективс детективи за страната. Специализирани частни детективи Стелт Детективс предлагат дискретни и
професионални детективски услуги. За контакти http://stealthdetectives.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26256/chasten-detektiv-detektivski-uslugi

ЕВТИНА КОЛА ПОД НАЕМ СОФИЯ
Бих искала да Ви представя едно кратко интро за фирма VEGER Rent a Car, както и новите неща, случващи се около, и в
нея
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Както се досещате ние отдаваме автомобили под наем. Разполагаме с коли от различни класове, марки и модели.
Повечето от тях са произведени през 2010/2011 година.
http://obiavidnes.com/obiava/26255/evtina-kola-pod-naem-sofiya

ЕВТИНА КОЛА ПОД НАЕМ СОФИЯ
Бих искала да Ви представя едно кратко интро за фирма VEGER Rent a Car, както и новите неща, случващи се около, и в
нея
Както се досещате ние отдаваме автомобили под наем. Разполагаме с коли от различни класове, марки и модели.
Повечето от тях са произведени през 2010/2011 година.
http://obiavidnes.com/obiava/26254/evtina-kola-pod-naem-sofiya

Мебели по поръчка
Цялостно индивидуално проектиране и гарантирано професионално изпълнение на стандартни и нестандартни кухни и
мебели от ПДЧ. Транспорт и монтаж в рамките на страната. За контакт и информация: http://creodecor.net/ тел.: 0894
450 805
http://obiavidnes.com/obiava/26253/mebeli-po-porychka

Маркетинг България - off page и SEO оптимизация
Маркетинг БГ предлага на своите клиенти нова по рода си услуга – Links. Чрез нея клиентите могат да оптимизират
сайта си, тъй като той ще бъде регистриран в множество сайтове за обяви, каталози, директории, форуми и други.
Фирмата е и притежател на браншовия каталог reklamator.com.
http://obiavidnes.com/obiava/26252/marketing-bylgariya---off-page-i-seo-optimizaciya

Изкупува ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА ЦЕНА ОТ 60 ДО 750ЛВ.в зависимост от района.0886236248
ПОКУПКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе,
Разград, Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с.
Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с. Ореш, с.
ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с.
Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с.
Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ,
с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица,
с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова,
ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховиц
а, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна
Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци,
с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в
зависимост от района категорията и големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/26251/izkupuva-zemedelska-zemya-na-cena-ot-60-do-750lvv-zavisimost-ot-rayona088623624

Ново 2W KASENS G6000 USB WiFi адаптер с антена 13DBI
Високо чувствителен и високо мощен USB WiFi адаптер.Осигурява безжична връзка за преносими компютри и настолни
компютри.
Достъп до безжичен 802.11 b /g мрежи, за да можете да се наслаждавате на интернет където и да е чрез точки WiFi.
13DBi антена работи на 2000mw (MAX)
Поддържа Windows XP, 2000, 7, Vista, MAC 10.4 и Linux 2.6
* Chipset: RTL8187L
* Честотен обхват: 2,4 GHz
* Операционна система: Windows XP, 7, Vista, Mac, Linux
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* Антена: 39,5 см
Комплектът включва:
* 1 х USB адаптер WiFi
* 1 х USB кабел
* 1 х CD Driver + софтуер за хакване на мрежи
http://obiavidnes.com/obiava/26250/novo-2w-kasens-g6000-usb-wifi-adapter-s-antena-13dbi

BLUEWAY 150 mbps Wireless WiFi адаптор с 10 DBi антена
Високо чувствителен и високо мощен USB WiFi адаптер
Осигурява безжична връзка за преносими компютри и настолни компютри. Достъп до безжичен 802.11 a/b/g, n мрежи, за
да можете да се наслаждавате на интернет чрез точки WiFi
Спецификация:
* Frequency: 2.4GHz to 2.484GHz
* Modulation system: IEEE 802.11b:(DSSS), 5.5/11Mbps (CCK), 2Mbps (DQPSK), 1Mbps (DBPSK)
IEEE 802.11g: (OFDM), 48/54Mbps (64-QAM), 24/36Mbps (16-QAM), 12/18Mbps (QPSK), 6/9Mbps (BPSK)
* Security:WEP 64/128, WPA, WPA2
* 1500mW high power.
* Antenna type: 10dbi SMA-367 мм
* Поддържа: Windows 98, SE, ME, 2000, XP 32/64, Vista 32/64, 7
http://obiavidnes.com/obiava/26249/blueway-150-mbps-wireless-wifi-adaptor-s-10-dbi-antena

WIFISKY 9600G usb WiFi адаптер с 10 DBi антена
Високо чувствителен и високо мощен USB WiFi адаптер
Осигурява безжична връзка за преносими компютри и настолни компютри. Достъп до безжичен 802.11 a/b/g мрежи, за да
можете да се наслаждавате на интернет чрез точки WiFi
Спецификация:
* Frequency: 2.4GHz to 2.484GHz
* Modulation system: IEEE 802.11b:(DSSS), 5.5/11Mbps (CCK), 2Mbps (DQPSK), 1Mbps (DBPSK)
IEEE 802.11g: (OFDM), 48/54Mbps (64-QAM), 24/36Mbps (16-QAM), 12/18Mbps (QPSK), 6/9Mbps (BPSK)
* Security:WEP 64/128, WPA, WPA2
* 1600mW high power.
* Antenna type: 10dbi SMA-367 мм
* Поддържа: Windows 98, SE, ME, 2000, XP 32/64, Vista 32/64, 7
http://obiavidnes.com/obiava/26248/wifisky-9600g-usb-wifi-adapter-s-10-dbi-antena

JetTech Безжична оптична мишка 800/1600 DPI
Безжичната мишка използва оптична технология с висока разделителна способност и микро приемник.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
2,4 GHz безжична технология
On / Off ключ увеличава живота на батерията
Превключване между 800/1600 DPI
16 безжични работни програми, автоматично превключване
6 клавиша (ляво, дясно, превъртете, страница нагоре, страница надолу, резолюция)
функция на "Последно" и "Напред"
Пакета включва:
1 х Mini Wireless Optical Mouse
1 х Мини безжичен USB приемник
1 х 2 бр. батерии ААА
http://obiavidnes.com/obiava/26247/jettech-bezjichna-optichna-mishka-8001600-dpi

Соларно зарядно за батерии ААА/АА
За зареждане 1- 4бр NI-MH или Ni-Cd AA / AAA батерии, работи дори и при облачно време.
Изложете продукта на слънчева светлина, когато LED светлината свети означава, че устройството работи.
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Махнете батериите след пълно зареждане. Не докосвайте батерии веднага, защото за загрели.
Моля изберете правилно необходимото време за зареждане в съответствие с капацитета на батериите.
Капацитет на соларния панел: 1W
Изходна мощност: 2.5v/400mA
Време за зареждане на 1 батерия: 2 часа
Време за зареждане на 2 батерии: 4.5 часа
Време за зареждане на 3 батерии : 6 часа
Време за зареждане на 4 батерии: 8.5 часа
http://obiavidnes.com/obiava/26246/solarno-zaryadno-za-baterii-aaaaa

Спестете до 35% от сметките за ток
Супер интелигентно дигитално енергоспестяващо устройство.
Използва електрическа технология за активно наблюдение и подобряване на фактора на мощността на офиса или дома.
Технологията оптимизира напрежението и спомага за намаляване на активната мощност, постига до 35% спестявания
на вашата сметка за електроенергия. Повишаване ефективността на енергопотреблението и способства за намаляване
на размера на загубите.
Просто включете защитата в контакта.
За едно домакинство се използва едно устройство.
Инсталира се най-близо до мястото на влизане на електроснабдяването в дома Ви, за да се открият всички
натоварвания.
ПАРАМЕТРИ:
- Оптимално напрежение: 220V, 50Hz/60Hz
- Монофазен модел
- Използвайте едно устройство за всеки 15 kW
http://obiavidnes.com/obiava/26245/spestete-do-35-ot-smetkite-za-tok

Карта памет microSD 4GB + adapter + card reader
Карта памет microSD 4GB + adapter + card reader
http://obiavidnes.com/obiava/26244/karta-pamet-microsd-4gb--adapter--card-reader

Универсално соларно зарядно
Когато сте навън дълго време, вие можете да използвате мобилно си устройство със слънчево зарядно.
Зарядното устройство може да прехвърли енергия в мобилното ви устройство и можете да говорите 100-150 минути.
За по-голяма ефекривност преди употреба заредете устройството с USB кабела чрез ел. мрежа или компютър.
Подробности за продукта:
Слънчево-панелно зарядно;
Висок капацитет на вградената акумулаторна полимерна батерия - 2600 mA/h;
Зареждане на мобилни устройства от слънчева енергия или USB порт;
Съвместим с мобилни телефони, цифрови камери, PDA, MP3 / MP4;
Висока слънчева енергийна ефективност: над 15% - пълен заряд под слънчевите лъчи за 8-10 часа;
Слънчева панел: 0.7 W (монокристален силиций);
Входно напрежение: AC 100V-240 V;
Максимален изходен ток: DC 500 mА;
Тегло: 120 грама.
Комплекта включва:
1x Solar Power Station 2600mah (черен цвят)
1x зарядно
1x usb кабел
5x Преходника (вижте картинката)
1х БГ преходник
http://obiavidnes.com/obiava/26243/universalno-solarno-zaryadno

2000MW USB WiFi адаптер със антена 10DBI
Високо чувствителен и високо мощен USB WiFi адаптер.Осигурява безжична връзка за преносими компютри и настолни
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компютри.
Достъп до безжичен 802.11 b /g мрежи, за да можете да се наслаждавате на интернет където и да е чрез точки WiFi.
10DBi антена работи на 2000mw (MAX)
Поддържа Windows XP, 2000, 7, Vista, MAC 10.4 и Linux 2.6
* Chipset: RTL8187L
* Честотен обхват: 2,4 GHz
* Операционна система: Windows XP, 7, Vista, Mac, Linux
* Антена: 39,5 см
Комплектът включва:
* 1 х USB адаптер WiFi
* 1 х USB кабел
* 1 х CD Driver + Beini софтуер за хакване на мрежи
http://obiavidnes.com/obiava/26242/2000mw-usb-wifi-adapter-sys-antena-10dbi

Диагностичен скенер за OPEL OP-COM V1.44 CAN OBD2
Firmware Version: 1.44 (последна версия)
Software Version: 100219a (CD - не изисква активиране)
Закупен от Великобритания
Поддържани модели:
Agila 2000-2009
Antara 2009
Astra-F 1992-2002
Astra-G 1998-2010
Astra-H 2004-2010
Astra-J 2010
Calibra 1996-1999
Campo 2001-2003
Captiva 2009
Captiva MAXX 2010
Combo-C 2001-2010
Corsa-B 1994-2003
Corsa-C 2001-2010
Corsa-D 2009-2010
Frontera 1996-1999
Frontera-B 1999-2003
Insignia 2010
Meriva 2003-2009
Monterey 1997-1999
Movano 1999-2010
Omega-b 1994-2003
Sintra 1997-1999
Speedster/VX220 2001-2010
Tigra 1999-2000
Tigra-B 2005-2009
Vectra-A 1992-1995
Vectra-B 1996-2002
Vectra-C/Signum 2002-2009
Vivaro 2001-2009
Zafira 1999-2005
Zafira-B 2005-2010
GM Based SAAB 9-3
GM Based SAAB 9-5
http://obiavidnes.com/obiava/26241/diagnostichen-skener-za-opel-op-com-v144-can-obd2

HP 12A LaserJet Q2612A касета с черен тонер
НОВА, НЕРАЗПЕЧАТАНА
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Оригинален HP консуматив - тонер касета
• Капацитет 2 000 стр. A4
• За HP LaserJet M1005, 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, M1319, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055
http://obiavidnes.com/obiava/26240/hp-12a-laserjet-q2612a-kaseta-s-cheren-toner

Спестете до 35% от сметките за ток с новото 20 kW устройство
Супер интелигентно дигитално енергоспестяващо устройство.
Използва електрическа технология за активно наблюдение и подобряване на фактора на мощността на офиса или дома.
Технологията оптимизира напрежението и спомага за намаляване на активната мощност, постига до 35% спестявания
на вашата сметка за електроенергия. Повишаване ефективността на енергопотреблението и способства за намаляване
на размера на загубите.
Просто включете защитата в контакта.
За едно домакинство се използва едно устройство.
Инсталира се най-близо до мястото на влизане на електроснабдяването в дома Ви, за да се открият всички
натоварвания.
ПАРАМЕТРИ:
- Оптимално напрежение: 90 ~ 250V, 50Hz/60Hz
- Монофазен модел
- Използвайте едно устройство за всеки 20 kW
Оценете обявата
http://obiavidnes.com/obiava/26239/spestete-do-35-ot-smetkite-za-tok-s-novoto-20-kw-ustroystvo

5.0" GPS Навигация SIRF Atlas 5 2011 Map + 4GB карта
Навигационна система с последно поколение процесори и най-висока скорост.
Cpu: New cpu sirf Atlas IV - 600 mhz;
GPS модул: sirf Atlas V;
Екран: 5.0", TFT, чрез докосване на екрана, 260k цветове 480x272 пиксела
Операционна система: Windows CE 6.0 Core Версия; RAM: 64MB;
Външна памет: 4 GB
Батерия: Вградена литиева батерия (1110 mA/h);
Точност: Позиция: 10 метра, 95% при скорост: 0,1 м / сек. и стабилно състояние;
Антена: Вградена антена с висока чувствителност;
Изглед на картата: Предлага триизмерна гледна точка на картографиране или 2D изглед;
Слот за карта: tf карта Макс до 8gb/ 4 Гб включена в комплекта/;
Видео формати: wmv, avi, asf (wmv9, mpeg2 / 4, Divx5.0/4.0/3.11 , Xvid) Макс qvga;
Аудио формати: wma9, mp3, wav;
Преглед на снимки: формат jpg, gif, bmp, png;
Е-книга: текстов формат (.txt)
Usb конектор: бърз пренос на данни usb 2.0 с максимална скорост
Размер (wxhxd): 13.3 cm x 8,2 cm x 1.2 см
Зарядно устройство за автомобил:
Входно 12v изход 5v/1.5A
Меню: българско
GPS softwere: iGO 8 на български
Гласови команди: български
Последни карти на България и Европа (други по желание)
http://obiavidnes.com/obiava/26238/50-gps-navigaciya-sirf-atlas-5-2011-map--4gb-karta

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито -Частен Детектив
Безплатни консултации-Дискретно !!!
разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота и др.
откриване на скрити микрофони в жилища ,
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офиси и автомобили.
скрито наблюдение-GPS предаватели
Открива биологични родственици . . .
Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/26237/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

Ремонт на водопровод и канализация
Строй Инвест Ви предлага бързо и качествено:
* подмяна на хоризонтални щрангове
* подмяна на вертикални щрангове
* ремонт на канализация
* ремонт на водопровод
* ремонт при аварии
Използваме само качествени материали! * Работим с гаранция до ДЕСЕТ години! * Предлагаме безплатен оглед на
място!
Имаме богат опит в изграждане и ремонт на ВиК инсталации за битови и промишлени нужди, монтажи на щрангове,
цялостно ВиК оборудване на сгради и жилища.
02 936 80 30, 0887223266
http://stroiinvest.eu/
Атанас Белотелев
http://obiavidnes.com/obiava/26236/remont-na-vodoprovod-i-kanalizaciya

Продавам Konica Minolta Bizhub C252
Втора употреба – в много добро състояние
Система: Електростатично лазерно копиране, Тандем, Индиректно
Тонер система: Simitri (TM) полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране:
Ч/Б A4: 25 стр./мин.
Цветно A4: 25 стр./мин.
Ч/Б A3: 13 стр./мин.
Цветно A3: 13 стр./мин.
1-во копие/принт:
Цветно A4: 11.7 сек.
Ч/Б A4: 8.4 сек.
Резолюция:
Копиране: 600 x 600 dpi
Принтиране: 1800 еквивалентна x 600 dpi
Сканиране: 600 x 600 dpi
Факс: 600 x 600 dpi
Многократно копиране:1 – 999
Памет на копира: 1024MB станд. / макс. (512 MB работна памет + 512 MB Памет за файлове/изображения, Факс памет
- опция)
Формат на медиата: A5 – A3FB+ (311 x 457 мм) + нестандартни размери
Функции на копира:
Автоматично разпознаване на оригинала: Цветно/ЧБ
Автоматично разпознаване на размера: Да
Автоматичен избор на касета: Да
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Автоматична смяна на касета: Да
Обхват на увеличаване: 25 – 400%
Режими на цветове: Авто Цвят ACS, Пълноцветен, ЧБ, 2-цвята, Един цвят/ 21 цвята
Режими на експозиция: Режим Текст, Текст/ Фото режим (отпечатана снимка/ фотохартия), Режим Фото
(отпечатана снимка/ фотохартия), Подобряване на текста
Други функции: Вмъкване на лист/корица/глава, Копиране на книга, Постер режим (Многократно увеличаване на
страница), Повторение на изображение, Огледален печат, Негатив / Позитив, Цвят на фона, Настройка на цветовете,
Номериране на брошура
Поле на страница / Изтриване на страници, Печат– Време/ Дата, Страница, Сет
Характеристики на скенера:
Метод: 8Bit RGB – 24Bit
Скорост на сканиране: 25 оригинала в минута (моно и цветно)
Формат: До A3
Формат на файловете: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF (само пълноцветен), многостраницов PDF
Настройки на сканиране:
Едностранно / Двустранно
Тип на оригинала (Текс / Текст Фото / Фото / Карта/ От матричен принтер / Копие)
Размер на сканиране – Авто, DIN, Нестандартен, Фото
Цветност – ACS, Пълноцветен, ЧБ; Сива скала
Премахване на фон
Сканиране на книга / Смесени оригинали/ Поставяне на бяло поле при печат
Характеристики на факса (опция):
Факс протокол
Group 3 (вместим с ITU-T T.30)
F-Code комуникация
Мин.време на трансмисия
< 3 сек. ITU-T V.34,JBIG (ITU No. 1)
Макс.скорост на модема/ Вместимост
33,6 kbps / ECM, Super G3
Памет за документи: 32 MB (споделена с копира)
Характеристики на принтера:
Памет:1024MB
Твърд диск: 40GB (споделен с копира)
PostScript: PS3 емулация (Win98SE, ME, NT.40, 2K, XP, 2003Mac OS 9.x / 10.x или следваща)
PCL: PCL 5C / PCL6 (Win98SE, ME, NT.40, 2K, XP, 2003)
Характеристики на системата:
Формат на медиата
A5 – A3FB+ (311 x 457 мм) + нестандартен размер
Месечно натоварване
Препоръчително: 25.000 / Максимум: 40.000
Време загряване
По-малко от 110 сек.
Размери (Ш x Д x В), мм
650 x 755 x 771 мм
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/26235/prodavam-konica-minolta-bizhub-c252

Продавам лазeрен принтер Hp Laser Jet 4345 MFP
Втора употреба – в много добро състояние
HP лазерен принтер, копир, скенер, факс(опция)
Формат: A4
Разделит. способност: 1200 dpi
Скорост: 43 стр./мин.
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Памет: 256 MB
Технология на печат: Monochrome Laser
Разделителна способност: 1200 x 1200 dpi
Разделителна способност скенер: 600 ppi оптична , 9600 ppi интерполирана
Време за първа страница: 10 сек.
Памет (стандартна): 256 MB RAM, 20 GB HDD
Памет (максимална): 512 MB RAM, 20 GB HDD
Процесор: 533 MHz MIPS 20Kc
Капацитет на консумативите: 18 000 стр.
Min размер на разпечатките: 76 x 127 mm
Max размер на разпечатките: 216 x 356 mm
Листоподаваща система:
1) касета за 100 листа
2) касета за 500 листа
3) ADF за 50 листа
Управление на печата: Прав път на хартията
Капацитет на входа: 600 листа
Капацитет на изхода: 500 листа
Стандартни графични езици: HP PCL6, HP PCL 5e , HP PostScript level 3,Direct PDF, PML, XHTML
Стандартни интерфейси: 10/100base-TX PrintServer Foreign Interface (FIH) Port IEEE-1284 Parallel Port
Max месечно натоварване: 200 000 стр.
Размери: Ш х Д х В 980 x 490 x 550 mm
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/26234/prodavam-lazeren-printer-hp-laser-jet-4345-mfp

Продавам HP Color Laser Jet 2840
Втора употреба – в много добро състояние
Цветен лазерен мрежови принтер-скенер-копир-факс
Резолюция:
2400 dpi с HP ImageRet
600x600 dpi
Скорост на печат:
- черно - 19 стр./мин
- цветно - 4стр./мин.
Памет: 96 MB
Интерфейс: 10/100base-TX PrintServer
USB 2.0 Port
Формат: А4
Технология на печат: 4-pass Color Laser
Касети за хартия: 1бр. за 375 листа
Натоварване: 30 000 стр. месечно
Управление на печат:
- ръчен двустранен печат
- прав път на хартията
- печат от карти с памет
Размер: 498 x 532 x 573 mm
Тегло: 34.2кг.
Допълнителна информация: Устройството работи с процесор Motorola Coldfire® v 4e. Разполага със слотове за карти с
памет SD, microSD, SDHC, CF
HP Color LaserJet 2840 е цветен мрежови лазерен принтер-скенер-копир-факс.
Това е една надеждна и лесна за работа многофункционална машина, изключително подходяща за работа в малки и
средни фирми. Технологията на печат е четири пасова, достатъчно бърза с 19стр/мин. при принтиране на черно-бели
документи и 4стр/мин. при цветни. Автоматичното подаване на оригинали(ADF) при копиране помага и ускорява
процеса. Високата разделителна способност и печата с прав ход на хартията Ви дават възможност да създадете
материали с много добро качество върху различни медии. Зададените стандартно мрежови функции допринасят
съществено за улесняване на работата на малки и средни работни групи.
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Добавете към това надеждната работа и ниската себестойност на копието и ще получите машина "всичко в едно" от
добър клас и разбира се на достъпна цена.
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/26233/prodavam-hp-color-laser-jet-2840

Mr
IPL Център предлага, кислородни апарати,апарати за безиглена мезотерапия и козметично оборудване
апарати за уголемяване на бюст,апарати за отслабване и козметично оборудване
апарати за грижа за кожата,мултифункционални апарати и козметично оборудване
апарати за дермабразио,високо честотни апарати и козметично оборудване
http://obiavidnes.com/obiava/26232/ipl-centyr-predlaga-kislorodni-aparatiaparati-za-beziglena-mezoterapiya-i-kozme

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-Бургас
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/26231/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-burgas

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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http://obiavidnes.com/obiava/26230/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas

Английски език, индивидуален курс - /1 месец, с 40% намаление/
Учебен център Инглиш Експлорър Ви предлага да се възползвате от намаление за индивидуалните курсове по английски
език.
Ако работите на смени и не можете да присъствате на регулярни курсове с фиксирани дни, дати и часове, или
заминавате в чужбина или желаете да опресните знанията си по английски – този курс е перфектния за Вас!
Безплатно получавате:
- диагностичен тест
- Учебни материали
- Междинни тестове
- Безплатно изготвяне на индивидуална програма скроена по вашите нужди.
Ако желаете, можете да започнете още и днес!
Забележка: Има ограничение на бройките записани за обучение лица. Предимство е, ако се запишете по-рано.
Свържете се с нас сега, за да се възползвате от голямото намаление!
http://obiavidnes.com/obiava/26229/angliyski-ezik--individualen-kurs---1-mesec-s-40-namalenie

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/26228/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Вечерен курс по английски – 3-то ниво
Възползвайте се от зимното намаление за вечерен курс по английски език трето ниво. Курсът се посещаша два пъти
седмично. Местата са ограничени! Групите са малки, с което Ви гарантираме успеваемост. При нас ще получите
специално отношение в уютна обстановка. След успешно положен финален изпит, получавате сертификат, който
може да Ви послужи пред работодател.
Цената е 240 лв. Цената е крайна и в нея са включени: учебните материали, явяването на изпит, както и издаването на
вашите сертификати .
Продължителтостта на курса е 7-8 седмици, с 2 посещения седмично от 19.00 – 21.00 – Курсът започва в края на м.
Февруари.
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/26227/vecheren-kurs-po-angliyski---3-to-nivo

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/26226/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

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/26225/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
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Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26224/noviya-vakuumen-masajor-celules-md

Турмалинов Колан - Dr.Nature
Турмалинов Колан - Dr.Nature
Коланът Dr.Nature е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
и гръбначния стълб, стабилизира био-динамиката на тялото.
Вградените високоактивни елементи отдават своето действие по време на иползването на продукта.
Турмалиновият колан Dr.Nature е предназначен за превантивна грижа и подобряване на състоянието
при остеохондроза на гръдните и лумбални прешлени на гръбначния стълб, херния на междупрешленните
дискове, болки в областта на таза, мускулите на глезените и бедрата, ишиас, невралгии,
спазми на бедрения мускул, разширени вени, отоци и болки в краката.
Цена 78.00лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26223/turmalinov-kolan---drnature

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
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или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
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/26222/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

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
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/26221/parochistachka-stiym-mop-x5

Конферентна зала под наем
Конферентна зала под наем на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Организиране на конференции;
• Провеждане на семинари и обучения;
• Уъркшопи и работни срещи;
• Организиране на фирмени и частни партита и др.
Залата е с големина около 80 кв.м. разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София, бул. Дондуков 11
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев или
http://zala1.com/zala-za-seminari/
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http://obiavidnes.com/obiava/26220/konferentna-zala-pod-naem

Зала за танци под наем
Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Тае бо, Аеробика;
• Танци;
• Бойни изкуства;
• Рождени дни.
Залата е с големина около 80 кв.м. разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев или
http://zala1.сom/zala-za-tanci/
http://obiavidnes.com/obiava/26219/zala-za-tanci-pod-naem

Детективско бюро – Разкриване на изневери
Детективско бюро Стелт Детективс предлага детективски услуги на територията на цялата страна.
Независимо дали Вашия проблем е в личен план или е свързан с Вашия бизнес, ние можем да Ви помогнем при
разрешаването му. Разполагайки с екип от професионални детективи, нужното оборудване и подхождайки индивидуално
към всеки случай, ние можем да Ви гарантираме максимална дискретност и да предоставим информацията, която Ви е
нужна за разрешаването на Вашия проблем.
За повече информация за предлаганите от нас услуги и за контакти вижте в нашият сайт:
http://stealthdetectives.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/26218/detektivsko-byuro--razkrivane-na-izneveri

Уроци по Хип-хоп танци (street dance) с Rhythm Escape
Научи се да танцуваш хип-хоп танци с Rhythm Escapе - от първите стъпки, през основите на различните стилове до
freestyle и хореографии, за да можеш да покажеш танцови умения дори и на сцена!
Popping, Break ( Top rock basics), C-walk, House dance и още много стилове!
Адрес:
„Зала 1“, бул. Дондуков 11, ет 2 – срещу „Младежки театър“
Контакти:
Албена Тодорова – 0885358835, http://zala1.сom/ hip-hop-tanci/rhythm-escape/
Е-mail: rhythmescape@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26217/uroci-po-hip-hop-tanci-street-dance-s-rhythm-escape

Каси за оръжия
Според законите в България абсолютно всеки разполагащ с оръжие е длъжен да се е снабдил с каса в която да пази
оръжието си. Ние можем да ви направим предложим необходимият сейф !
http://obiavidnes.com/obiava/26216/kasi-za-oryjiya

ПРОМОЦИОНАЛЕН УРОК ПО АРЖЕНТИНСКО ТАНГО: ТАНЦУВАЙ ЗА 1 ЛЕВ!
АРЖЕНТИНСКО ТАНГО ЗА АБСОЛЮТНО НАЧИНАЕЩИ в Tango Porta
В петък, на 24-ти февруари 2012 г. от 19:30 ч. до 20:30 ч. Танго Порта ще проведе промоционален урок по аржентинско
танго. Искаме да започнете да танцувате и да се запознаете с аржентинското танго. Всичко това сега е възможно на
промоционална цена от 1 лев.
Заповядайте в Зала 1 на бул. Дондуков 11 - София.
За записване: тел 0878329556.
Присъединете се към нашата страница, за да следите текущите събития facebook: Tango Porta.
Заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/26215/promocionalen-urok-po-arjentinsko-tango-tancuvay-za-1-lev
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Транспортни ленти, ремъци, скоби за транспортни ленти
Стенимар ЕООД е вносител на скоби за транспортни ленти, гумено-текстилни транспортни ленти. Предлагаме
транспортни ленти с PVC, PU, текстилни повърхности, различни видове ремъци на водещи в бранша фирми за леката и
хранително-вкусова промишлености като Ammeraal beltech, Megadyne, Volta, Mitsuboshi и др..
http://obiavidnes.com/obiava/26214/transportni-lenti-remyci-skobi-za-transportni-lenti

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://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26213/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Комбинирана детска бебешка количка VIP Оптима 2012 на Chipolino
Комбинирана количка ОПТИМА• Подходяща за деца на възраст 0+ мес.• Олекотена алуминиева рама• 3 положения на
гръбчето,включително и пълно легнало• Седалката се монтира в две посоки– с лице към майката и в посока
надвижението само с две движения• Телескопична дръжка – регулира сена височина• Регулираща се поставка за
крачетата• Въртящо се предно колело съсзастопоряващ механизъм, удобнопозициониран на дръжката• 5-точков
предпазен колан с мекиподплънки• Свалящ се предпазен борд• Голям сенник с прозорец• Допълнителен аксесоар –
поставказа чаша за майката с възможностза монтиране от двете страни надръжката на количката• Голям кош за
багаж• Покривало за крачета, включено вкомплекта• Допълнителни аксесоари – чанта заколичка, дъждобран, чадърче,
мрежапротив насекоми• Възможност за монтиране на столчеза кола ЕУФОРИЯ – опция• Порт-бебе подходящо за
студеновреме – опция
http://obiavidnes.com/obiava/26212/kombinirana-detska-bebeshka-kolichka-vip-optima-2012-na-chipolino

Адванс Интернешънъл Транспорт Инк
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Фирма Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. се занимава с превоз на товари и стоки чрез воден, въздушен, железопътен
и сухопътен транспорт. Основни направления са Близкия Изток, ОНД и Източна Европа.
http://obiavidnes.com/obiava/26211/advans-interneshynyl-transport-ink

Изграждане и ремонт на ВиК инсталации
Интер Монтаж ЕООД специализирана в смяната на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове в стари
жилищни блокове и административни сгради.
Огледът, консултацията и изготвянето на офертата са безплатни.
По желание на клиента, след изготвянето на офертата, се дават адреси в района, на които фирмата е извършвала
ремонтна дейност, за проверка на качеството на работата.
Фирмата предлага варианти за разсрочено плащане без оскъпяване на дължимата сума.(например на равни вноски до
12мес без лихва)
Гаранция - 7години.
тел: 02/8471809 GSM.0885 598 213
www.intermontaj.com
Красимир Павлов
http://obiavidnes.com/obiava/26210/izgrajdane-i-remont-na-vik-instalacii

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/26209/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/26208/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/26207/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Земеделска земя купувам 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/26206/zemedelska-zemya-kupuvam-v-oblast-montana

Земеделска земя в обл.Силистра,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/26205/zemedelska-zemya-v-oblsilistratyrgovishte-kupuvam-0886236248

Препрограмиране на Bios чипове на лаптопи
Препрограмиране на Bios чипове на лаптопи
Цената на препрограмирането е приблизително 20 лв. в зависимост от чипа и в случай, че чипът не е физически повреден.
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Поддържат се следните модели чипове групирани по прозиводител:
ATMEL
AT24C02, AT24C02, AT24C04, AT24C08, AT24C1024, AT24C128, AT24C16, AT24C256, AT24C32, AT24C512, AT24C64,
AT25010, AT25020, AT25040, AT25080, AT25128, AT25160, AT25256, AT25320, AT25512, AT25640, AT26DF041A,
AT26DF081A, AT26DF161A, AT26DF321, AT45DB021D, AT45DB041D, AT45DB081D, AT45DB132, AT45DB132D,
AT45DB161D, AT45DB321, AT93C46, AT93C56, AT93C66, AT93C86
CEA
93C46P
COMMON CHIP
24C00, 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C1024, 24C128, 24C16, 24C256, 24C32, 24C512, 24C64, 25010, 25020, 25040, 25080,
25128, 25160, 25256, 25320, 25512, 25640, 93C46 x16BIT, 93C46 x8BIT, 93C56 x16BIT, 93C56 x8BIT, 93C66 x16BIT, 93C66
x8BIT, 93C76 x16BIT, 93C76 x8BIT, 93C86 x16BIT, 93C86 x8BIT
EON
EN25B16, EN25B16T, EN25B32, EN25B32T, EN25B64, EN25B64T, EN25D10, EN25D16, EN25D20, EN25D40, EN25D80,
EN25F05, EN25F10, EN25F128, EN25F16, EN25F20, EN25F32, EN25F32, EN25F40, EN25F64, EN25F80, EN25LF05,
EN25LF10, EN25LF20, EN25LF40, EN25P05, EN25P10, EN25P32, EN25P64, EN25Q128, EN25Q16, EN25Q32, EN25Q64,
EN25Q80, EN25T16, EN25T80
ESMT
F25L004A, F25L008A, F25L016A, F25L04UA, F25L08PA, F25L16PA, F25L32PA, F25L32QA
MICROCHIP
24AA00, 24AA01, 24AA014, 24AA02, 24AA024, 24AA025, 24AA04, 24AA08, 24AA128, 24AA16, 24AA256, 24AA32A, 24AA512,
24AA64, 24C01C, 24C02C, 24FC128, 24FC256, 24FC512, 24FC64, 24LC00, 24LC014, 24LC01B, 24LC024, 24LC025, 24LC02B,
24LC04B, 24LC08B, 24LC128, 24LC16B, 24LC256, 24LC32A, 24LC512, 24LC64, 25AA010A, 25AA020A, 25AA040A, 25AA080A,
25AA080B, 25AA1024, 25AA128, 25AA160A, 25AA160B, 25AA256, 25AA320A, 25AA512, 25AA640A, 25LC010A, 25LC020A,
25LC040A, 25LC080A, 25LC080B, 25LC1024, 25LC128, 25LC160A, 25LC160B, 25LC256, 25LC320A, 25LC512, 25LC640A,
93AA46A, 93AA46B, 93AA46C, 93AA56A, 93AA56B, 93AA56C, 93AA66A, 93AA66B, 93AA66C, 93AA76A, 93AA76B, 93AA76C,
93AA86A, 93AA86B, 93AA86C, 93C46A, 93C46B, 93C46C, 93C56A, 93C56B, 93C56C, 93C66A, 93C66B, 93C66C, 93C76A,
93C76B, 93C76C, 93C86A, 93C86B, 93C86C, 93LC46A, 93LC46B, 93LC46C, 93LC56A, 93LC56B, 93LC56C, 93LC66A,
93LC66B, 93LC66C, 93LC76A, 93LC76B, 93LC76C, 93LC86A, 93LC86B, 93LC86C
MXIC
MX25L1005, MX25L12805D, MX25L1605D, MX25L1635D, MX25L2005, MX25L3205D, MX25L3225D, MX25L3235D,
MX25L3237D, MX25L4005A, MX25L512, MX25L6405D, MX25L8005, MX25V4005, MX25V512, MX25V8005
PMC
PM25LV010A, PM25LV016B, PM25LV020, PM25LV040, PM25LV080B, PM25LV512A
RAMTRON
FM24C04A, FM24C16A, FM24C256, FM24C512, FM24C64, FM24CL04, FM24CL16, FM24CL256, FM24CL64
ROHM
BR93L46, BR93L56, BR93L66, BR93L76, BR93L86
SST
SST25VF010, SST25VF010A, SST25VF016B, SST25VF020, SST25VF020A, SST25VF032B, SST25VF040, SST25VF040A,
SST25VF040B, SST25VF064C, SST25VF080B, SST25VF512, SST25VF512A
ST
M25P05A, M25P10A, M25P128, M25P16, M25P20, M25P32, M25P40, M25P64, M25P80, M25PE10, M25PE16, M25PE20,
M25PE40, M25PE80, M25PX16, M25PX32, M25PX64, M25PX80
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WINBOND
W25P10, W25P16, W25P20, W25P32, W25P40, W25P80, W25X10, W25X10A, W25X10AL, W25X10L, W25X16, W25X20,
W25X20A, W25X20AL, W25X20L, W25X32, W25X40, W25X40A, W25X40AL, W25X40L, W25X64, W25X80, W25X80A,
W25X80AL, W25X80L
http://obiavidnes.com/obiava/26204/preprogramirane-na-bios-chipove-na-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.
www.bat.free.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26203/baterii-i-adapteri-za-laptopi
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