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АВТОГАЗОВИ-УРЕДБИ
КОНВЕНЦИОНАЛНИ
ОТ 350 ДО 450
ГАЗОВ ИНЖЕКЦЦИОН
ОТ 700 ДО 900
http://obiavidnes.com/obiava/26881/avtogazovi-uredbi

Дентална избелваща система за зъби White Light
ДЪЛГОТРАЕН ИЗБЕЛВАЩ ЕФЕКТ ПРИ ДОМАШНИ УСЛОВИЯ, ЛЕСНО ЗА УПОТРЕБА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА!

Избелването на зъбите със система WHITELIGHTе иновативен метод , пренасящ избелващите процедури от
зъболекарския кабинет в дома. Активната съставка на системата е карбамид пероксид 10%. Това е същата съставка,
която зъболекарите използват при скъпоплатените избелващи процедури. Съставката има силен избелващ и
антибактериален ефект.

Системата WHITELIGHTпритежава всички предимства на нормалната лазерна процедура за избелване на зъбите,
като същевременно е по-ефективна, на по-достъпна цена, с привлекателен външен вид и лесна за употреба. Избелване на
зъбите при стоматолог е от 500 до 1000 лв.
Усъвършенстваните светлинни лъчения действат като инхибитор върху специфично формулирания гел,
вследствие на което се наблюдава бързо премахване на повърхностни и дълбоко внедрени петна по зъбите. Така че, ако на
момента искате по-бели зъби, за да бъдете по-представителни на важно събитие или просто търсите бърз начин да се
сдобиете с бляскава усмивка WHITELIGHTще ви осигури бързите резултати, от които имате нужда.

Методът за избелване е тестван в професионалната стоматологична практика по целия свят в продължение на
години и е доказал високата си ефективност и безопасност при употреба.
Ефектът на системата WHITELIGHTе от 6 месеца до 2 г., в зависимост от денталната хигиена и ограниченото
приемане на храни и напитки с оцветяващи свойства, като червено вино, кафе, чай, цигари и др.

Комплектът включва:
- 1 бр. машинка за избелване
- 2 бр. силиконови скоби
- 2 бр. тубички гел за избелване(всяка една от тях е достатъчна за около 20 процедури)
http://obiavidnes.com/obiava/27211/dentalna-izbelvashta-sistema-za-zybi-white-light

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
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част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/27209/masajna-masajirashta-sedalka

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
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/27208/parochistachka-stiym-mop-x5

Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
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.
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Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27207/elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

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
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/27206/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Курсове по италиански език в „Италика”-Пловдив
От 01.01.2012 г. Италия отвори трудовия си пазар за българи. Условията за кандидатстване в италианските
университети за българи са приравнени към тези за италианците. Научете повече за условията за работа и следване в
Италия, запознайте се с езика на Леонардо да Винчи, Микеланджело, Марко Поло, София Лорен, Лучано Павароти.
Бъдете част от света на италианския език и култура.
Следващият стартиращ курс по италиански език в Пловдив е на 19.03.2012.
За повече информация – 0877 718 818, skype – evgeni6687
www.italikabg.com
http://obiavidnes.com/obiava/27205/kursove-po-italianski-ezik-v-italika-plovdiv

Онлайн самолетни билети От/До град Варна, София, Бургас, Пловдив,
CeniSamoletniBileti. Com е онлаин търсачка за евтини полети.
Резервирайте самолетен билет от град Бургас, Варна, Пловдив, София, до Мелбърн, Порто, Риад, Хавана, Варшава,
Копенхаген, Любляна, Сана, Анкара, Ванкувър, Пекин, Сантяго, Стокхолм, Венеция, Делхи, Дубай, Баку, Мароко, Осло,
Шанхай, Вилнюс, Тбилиси, Вашингтон, Рабат, Палма де Майорка, Алжир, Лима, Ню Йорк, Тайланд, Токио, Тунис, Рига,
Хелзинки, Кишинев, Монтевидео, Рим, Мексико, Париж, Рига, Валенсия, Бразилия, Кито, Абу Даби, Торонто, Берн,
Барселона, Брюксел, Атина, Найроби, Минск, Ереван, Прага, Киев, Киншаса, Москва, Ла пас, Бурно Айрес, Лондон,
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Истанбул, Виена, Берлин, Аман, Катар, Мадрид, Цюрих, Отава, и т. Н.
С авиолинии wizzair, Пегасус еър, Flyniki, еър Берлин German wings, алиталия, еър франс, Ryanair, Bulgaria air, и други
Направете резервация на през интернет на www. Cinisamoletnibileti.Com
Или на телефон: 024395041
http://obiavidnes.com/obiava/27203/onlayn-samoletni-bileti-otdo-grad-varna-sofiya-burgas-plovdiv

Продавам или заменям 1стаен апартамент в Слънчев бряг
Продавам или заменям едностаен апартамент/тип студио/в затворен новопостроен комплекс в Слънчев бряг,на 500 м
от плажа и центъра,с 2 басейна,тенис корт игрище,детска площадка.Етаж 5 от 6 ,асансьор,зелени
площи,паркинг,денонощна охрана и др.
http://obiavidnes.com/obiava/27199/prodavam-ili-zamenyam-1staen-apartament-v-slynchev-bryag

Строителство, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти, покриви.
Рус–Булстрой ЕООД извършва:
Строителство:
- Изкопи, грубо строителство.
- Изграждане, монтаж, арматура.
- Зидане, замазка, шпакловка, боядисване.
- Ел, ВиК, отопление, вентилация, дограма.
- Фаянс и теракота, настилки и облицовка.
- Врати, прозорци, щори, паркет.
- Мебели, обзавеждане, осветление.
Покриви:
- Цялостно изграждане на нов покрив.
- Ремонт на покриви на промишлени обекти.
- Ремонт на покриви на входове, къщи, вили, гаражи, селскостопански постройки.
- Ремонт и хидроизолация на конструкции, монтирани на покриви.
- Измазване и хидроизолация на бордове, комини, асансьорни помещения.
- Обшивка на бордове и комини.
- Монтаж на ламарини, улуци, водосточни тръби, воронки, капандури.
- Монтаж и ремонт на дървени конструкции.
Топлоизолации:
- Саниране.
- Външни топлоизолации със скеле, вишка или алпинисти.
- Вътрешни топлоизолации.
- Панелни фуги.
- Монтажи на труднодостъпни места.
- Измазване и боядисване на фасади.
Фундаменти и основи:
- Хидроизолация и топлоизолация на основи и фундаменти на сгради.
- Хидроизолации и топлоизолации на подземни съоръжения.
- Хидроизолации на мостове и виадукти.
Вътрешни ремонти:
- Зидане, измазване, шпакловка, боядисване.
- Настилки и облицовка.
- Фаянс, теракота, паркет.
- Врати, прозорци, щори.
- Мебели, обзавеждане, осветление.
- Ел, ВиК, отопление, вентилация,
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- Усвояване на тераси.
- Преместване на стени.
- Строителни ремонти от всякакъв вид.
Ангажименти към клиентите ни:
- Високо качество.
- Многогодишна гаранция.
- Безплатни огледи и изготвяне на оферти.
- Ниски цени.
- Почистване и премахване на всички строителни отпадъци и извозване до сметище.
Връзки с нас:
- GSM : 0898 432 248
- Факс : 082 860 401
- Поща : rus_bulstroi@abv.bg
- Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/27198/stroitelstvo-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-pokrivi

доставка на Минерална вода
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27190/dostavka-na-mineralna-voda

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27189/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

Търсим контакт
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на натурална минерална вода ”Княжево”/червен етикет/ и
плодово идентични сокове - студен чай "TAITI"..Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре позната и приета в
района София и Югозападна България.Фабриката е нова и отговаря на всички европейски изисквания.
Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да
дистрибутира нашите напитки моля обадете се на тел.0888/592661-Донов.Даваме си сметка колко е трудно
начинанието и затова сме склонни на големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара- стока на отложено плащане в началото не се дава.
За подробности разгледайте-Website: http://www.buldrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/27188/tyrsim-kontakt

Предлагам да работим заедно.
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на натурална минерална вода ”Княжево”/червен етикет/ и
плодово идентични сокове - студен чай "TAITI"..Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре позната и приета в
района София и Югозападна България.Фабриката е нова и отговаря на всички европейски изисквания.
Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да
дистрибутира нашите напитки моля обадете се на тел.0888/592661-Донов.Даваме си сметка колко е трудно
начинанието и затова сме склонни на големи отстъпки.
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И понеже сме отдавна на пазара- стока на отложено плащане в началото не се дава.
За подробности разгледайте-Website: http://www.buldrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/27187/predlagam-da-rabotim-zaedno

Кризата явно скоро няма да свърши.Предлагам да работим заедно.
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на натурална минерална вода ”Княжево”/червен етикет/ и
плодово идентични сокове - студен чай "TAITI"..Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре позната и приета в
района София и Югозападна България.Фабриката е нова и отговаря на всички европейски изисквания.
Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да
дистрибутира нашите напитки моля обадете се на тел.0888/592661-Донов.Даваме си сметка колко е трудно
начинанието и затова сме склонни на големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара- стока на отложено плащане в началото не се дава.
За подробности разгледайте-Website: http://www.buldrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/27186/krizata-yavno-skoro-nyama-da-svyrshipredlagam-da-rabotim-zaedno

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27185/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете.
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27184/zapomnete-ako-nyama-kyde-da--ya-zavedete

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27182/evtini-hotelski-stai-pod-naem-moje-i-mesechen-naem

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ

Страница 6/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.03.2012

Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27181/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27180/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27179/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

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/27176/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie
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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/27175/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/27174/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Tоварен превоз 0889/201919
Предлага товарен транспорт в София и страната с микробус до 1,5 тона.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, 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/27165/tovaren-prevoz-0889201919
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Частни уроци по английски език
Частни уроци по английски език за възрастни. Изгодни цени, гарантирани резултати. Квалифициран преподавател,
удобен график.
Забележка: Посочената цена е за астрономически час.
http://obiavidnes.com/obiava/27150/chastni-uroci-po-angliyski-ezik

Билярд,боксове,симулатори,джаги,дартц,флипер,клатушки и др
Продаваме или предоставяме за ползване срещу процент от прихода БИЛЯРД МАСИ, ДЖАГИ, КЛАТУШКИ, КРАНЧЕТА
ЗА ХВАЩАНЕ НА ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ, ДАРТС, ВЕНДИНГ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА КАПСУЛИ С ИГРАЧКИ И
ГУМЕНИ ТОПЧЕТА, както и други типове спортно - развлекателни автомати, работещи с монети или жетони.
Нова и употребявана техника. Подходящи за инсталиране в заведения, клубове, хотели, открити и закрити търговски
центрове и магазини.
Аксесоари, консумативи, резервни части, смяна на сукно. Доставки с куриер за цялата страна.
Изкупуване на употребявани съоръжения.
http://obiavidnes.com/obiava/27145/bilyardboksovesimulatoridjagidartcfliperklatushki-i-dr

Двустаен - Кършияка - 240 лв
Кършияка, Спалня, Хол, Бокс, Баня с тоалетна, тераса, ет.7, чисто и подържано жилище, обзаведено, хладилник, печка,
пералня, климатик, Наем:240 лв, 032/620815, 0878/620815
http://obiavidnes.com/obiava/27144/dvustaen---kyrshiyaka---240-lv

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен вносител на хидрофобен / водоустойчив шперплат . Офис гр.София , основна база гр.
София-Столична митница, терминал Деспред.
Предлагаме на едро хидрофобен шперплат с черен и кафяв филм. ( САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) . За подробности
прегледайте нашия сайт – www.mipgroup.eu
Предлагаме още телескопични подпори (кафеви, прахово боядисани , САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) , хоризонтални
греди DOKA (ВТОРА УПОТРЕБА) само едрово за количество над 2 000 л.метра.
Транспорт до всяка точка на страната на изгодни цени.
* Уважаеми клиенти , текстовете на обявите ни, както и в сайтовете ни са уникални и всяко копиране на информация и
фрази от други фирми е непрофесионално и некоректно .
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
www.mipgroup.eu
www.shperplat.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27139/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Уроци по цигулка - MusicRoom
Уроците по цигулка включват поставяне на правилна постановка, принципи на звукоизвличане, елементарна теория на
музиката и др. Запознаване с произведения на композитори от различни епохи, както и с известни парчета от
популярната и филмова музика (според предпочитанията на ученика).
http://obiavidnes.com/obiava/27134/uroci-po-cigulka---musicroom

Уроци по китара - MusicRoom
Уроци по китара за начинаещи и напреднали. Ел.теория на музиката, нотно писмо, ритмика, хармония, импровизация,
аранжиране и др. Разучаване на парчета и развиване на умения за свирене в група.
http://obiavidnes.com/obiava/27133/uroci-po-kitara---musicroom

Уроци по пиано - MusicRoom
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Уроци по пиано и солфеж . Постановка, хармония, ритмика, акомпанимент, разучаване на парчета и др. За начинаещи и
напреднали, в центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/27132/uroci-po-piano---musicroom

Уроци по цигулка - MusicRoom
Уроците по цигулка включват поставяне на правилна постановка, принципи на звукоизвличане, елементарна теория на
музиката и др. Запознаване с произведения на композитори от различни епохи, както и с известни парчета от
популярната и филмова музика (според предпочитанията на ученика).
http://obiavidnes.com/obiava/27131/uroci-po-cigulka---musicroom

Уроци по тромпет и саксофон
Уроци по тромпет и саксофон при преподавател в Музикалната академия. За начинаещи и напреднали. Подготовка за
кандидатстване в музикално училище и Музикалната академия.
http://obiavidnes.com/obiava/27130/uroci-po-trompet-i-saksofon

Подготовка на кандидат-студенти в НАТФИЗ
Подготовка на кандидат-студенти за НАТФИЗ за специалностите актьорско майсторство за драматичен театър
(АДТ) и актьорско майсторство за куклен театър (АКТ) , при професионална актриса с богат преподавателски опит и
голяма успеваемост при прием в НАТФИЗ.
Подготовка за кастинги и конкурси.
http://obiavidnes.com/obiava/27129/podgotovka-na-kandidat-studenti-v-natfiz

Уроци по пеене - MusicRoom
Уроците включват изучаване на вокалнa постановкa, динамика, дихателни техники, солови и бек вокали, солфеж и
елементарна теория на музиката, упражнения за разширяване на диапазона, микрофонна техника, сценично поведение и
др.
http://obiavidnes.com/obiava/27128/uroci-po-peene---musicroom

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито -Частен Детектив
Безплатни консултации-Дискретно !!!
разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота и др.
откриване на скрити микрофони в жилища ,
офиси и автомобили.
скрито наблюдение-GPS предаватели
Открива биологични родственици . . .
Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/27123/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

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 ,
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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/27120/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/27119/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
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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/27118/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Тарамбука
Тарамбуката е екзотичен музикален инструмент. Има много различни разновидности и е интересен подарък за млади
хора.
Предимства на този подарък
Научаването на свирене на тарамбука не е много трудно (не професионалното свирене). Moжем да го наречем идеален
музикален инструмент за забавления на свежи партита или купони. Ако сте решили да запалите огън край плажа или да
си направите забавен пикник една тарамбука може да допринесе за повдигане на настроението, както и да бъде съпровод
на много песни. А ако сте решили да запалите огън, да изрисувате всеки участник с индиански окраски и да скачате около
огъня в стил индиански ритуали, то задължително се нуждаете от тарамбука. Тарамбуката може да бъде идеално
допълнение към звученето на китара и прекрасен съпровод за много песни.
http://obiavidnes.com/obiava/27113/tarambuka

Часовник LED RED Watch White
- огледален дисплей
- силиконова каишка
- метален корпус а антиалергично покритие
- минерално стъкло на дисплея
- тегло: 74 грама
- размер: 3,8 * 3,8 * 1,2 cm
- формат 24/12 часа
- показва час, минути, секунди, дата, година
- допълнителна червена светлина за по-ясно виждане в тъмни зони
- водоустойчив при ежедневна употреба
http://obiavidnes.com/obiava/27112/chasovnik-led-red-watch-white
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1000GB HP SimpleSave
1000GB HP SimpleSave, черен, 3.5" (8.89 cm), външен, USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/27111/1000gb-hp-simplesave

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

Съдържание на комплекта:

2 бр. батерии 650 mAh 3.7-4.2V
2 бр. атомизатори - Tank system
5 бр. пълнители - Tank system
1 бр. калъфче за носене
1 бр. USB зарядно
1 бр. зарядно ел. мрежа (220V)
http://obiavidnes.com/obiava/27110/elektronna-cigara--ego--t

Редене и Циклене на паркет с дискови машини
Циклене на паркет и дюшеме с дискови обезпрашителни машини.
Реставрация на стари паркети и дюшемета.
Запълване фуги и дефекти по пода, което води до максимално добър краен ефект.
Работим с материали на "Loba" "Bona" и "Levis".
Използваме немски лакове на водна основа, оставящи естествения цвят на подовата натилка.Те са безвредни,
бързосъхнещи и с гарантирано качество.
При желание на клиента може и със негов лак.
Поставяне на лайсни, первази, ламиниран паркет, ламперия, "осб"плокости.
Монтаж на масивен паркет и дюшеме.
Поставяне на скара за дюшеме.
Телефони за запитвания и контакти:
0887 / 159 593
0876 / 088 032
Пламен Иванов.
http://obiavidnes.com/obiava/27108/redene-i-ciklene-na-parket-s-diskovi-mashini

Качественно циклене на паркет и дюшеме
Циклене на паркет и дюшеме с дискови обезпрашителни машини.
Реставрация на стари паркети и дюшемета.
Запълване фуги и дефекти по пода, което води до максимално добър краен ефект.
Работим с материали на "Loba" "Bona" и "Levis".
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Използваме немски лакове на водна основа, оставящи естествения цвят на подовата натилка.Те са безвредни,
бързосъхнещи и с гарантирано качество.
При желание на клиента може и със негов лак.
Поставяне на лайсни, первази, ламиниран паркет, ламперия, "осб"плокости.
Монтаж на масивен паркет и дюшеме.
Поставяне на скара за дюшеме.
Телефони за запитвания и контакти:
0887 / 159 593
0876 / 088 032
Пламен Иванов.
http://obiavidnes.com/obiava/27107/kachestvenno-ciklene-na-parket-i-dyusheme

Циклене на паркет и дюшеме-0887/159 593
Циклене на паркет и дюшеме с дискови обезпрашителни машини.
Реставрация на стари паркети и дюшемета.
Запълване фуги и дефекти по пода, което води до максимално добър краен ефект.
Работим с материали на "Loba" "Bona" и "Levis".
Използваме немски лакове на водна основа, оставящи естествения цвят на подовата натилка.Те са безвредни,
бързосъхнещи и с гарантирано качество.
При желание на клиента може и със негов лак.
Поставяне на лайсни, первази, ламиниран паркет, ламперия, "осб"плокости.
Монтаж на масивен паркет и дюшеме.
Поставяне на скара за дюшеме.
Телефони за запитвания и контакти:
0887 / 159 593
0876 / 088 032
Пламен Иванов.
http://obiavidnes.com/obiava/27106/ciklene-na-parket-i-dyusheme-0887159-593

Качественно циклене на паркет и дюшеме
Циклене на паркет и дюшеме с дискови обезпрашителни машини.
Реставрация на стари паркети и дюшемета.
Запълване фуги и дефекти по пода, което води до максимално добър краен ефект.
Работим с материали на "Loba" "Bona" и "Levis".
Използваме немски лакове на водна основа, оставящи естествения цвят на подовата натилка.Те са безвредни,
бързосъхнещи и с гарантирано качество.
При желание на клиента може и със негов лак.
Поставяне на лайсни, первази, ламиниран паркет, ламперия, "осб"плокости.
Монтаж на масивен паркет и дюшеме.
Поставяне на скара за дюшеме.
Телефони за запитвания и контакти:
0887 / 159 593
0876 / 088 032
Пламен Иванов.
http://obiavidnes.com/obiava/27105/kachestvenno-ciklene-na-parket-i-dyusheme

Циклене на паркет и дюшеме-0876/088 032
Циклене на паркет и дюшеме с дискови обезпрашителни машини.
Реставрация на стари паркети и дюшемета.
Запълване фуги и дефекти по пода, което води до максимално добър краен ефект.
Работим с материали на "Loba" "Bona" и "Levis".
Използваме немски лакове на водна основа, оставящи естествения цвят на подовата натилка.Те са безвредни,
бързосъхнещи и с гарантирано качество.
При желание на клиента може и със негов лак.
Поставяне на лайсни, первази, ламиниран паркет, ламперия, "осб"плокости.
Монтаж на масивен паркет и дюшеме.
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Поставяне на скара за дюшеме.
Телефони за запитвания и контакти:
0887 / 159 593
0876 / 088 032
Пламен Иванов.
http://obiavidnes.com/obiava/27104/ciklene-na-parket-i-dyusheme-0876088-032

2000GB HP SimpleSave
2000GB HP SimpleSave, черен, 3.5" (8.89 cm), външен, USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/27103/2000gb-hp-simplesave

2000GB Seagate Expansion™ External Drive
2000GB Seagate Expansion™ External Drive, 3.5" (8.89 cm), външен, USB3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27102/2000gb-seagate-expansion-external-drive

Tоварен превоз 0889/201919
Предлага товарен транспорт в София и страната с микробус до 1,5 тона.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, 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/27101/tovaren-prevoz-0889201919

2000GB HITACHI Touro Desk
2000GB HITACHI Touro Desk, външен, черен, 3.5" (8.89 cm), USB 3.0, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/27100/2000gb-hitachi-touro-desk

ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ - София - МИКРОБУСИ, КАМИОНИ до 3 тона. Превоз на покъщнина,
багаж, транспорт на мебели, превози от врата до врата.
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/27099/tovaren-transport---sofiya---mikrobusi-kamioni-do-3-tona-prevoz-na-pokyshtnina-b

AMD 7750
AMD 7750, 1GB, Gigabyte R775OC-1GI, PCI-E, DDR5, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/27098/amd-7750

AMD 7770
AMD 7770, 1GB, Gigabyte R777OC-1GD, PCI-E, DDR5, 128bit, HDMI, DVI, 2x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/27095/amd-7770

LG BE12LU38
LG BE12LU38, Външна, Blu-Ray DualLayer RWR, BD-R 12/10x, BD-RE 2/8x, DVD-/+R 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD
16x, CDRWR 48x24x40x, LightScribe, USB & eSATA
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http://obiavidnes.com/obiava/27093/lg-be12lu38

Xerox WorkCentre 3045B
Xerox WorkCentre 3045B, лазерен принтер/копир/скенер, 24стр/мин, до 1200x1200dpi, 128MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27091/xerox-workcentre-3045b

Xerox WorkCentre 3045NI
Xerox WorkCentre 3045NI, лазерен принтер/копир/скенер/факс, 24стр/мин, 600dpi, ADF, 128MB, LAN & USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27086/xerox-workcentre-3045ni

Транспортни услуги
Транспортни услуги от 1 до 8 тона.
Разполагаме с бусове за центъра.
Предлагаме камиони с палетна количка и борд.
Курсове за цяла България
Хамалски услуги
0886916355
0897999317
http://obiavidnes.com/obiava/27082/transportni-uslugi

Продавам часовници Adidas,Puma, Nike led watch! Нови! Най - ниска цена!!!
Продавам часовници на Adidas, Puma и Nike led watch! Всички часовници са нови! За снимки моля пишете на skype :
www.markovi-parfumi.eu или телефон 0876570707! За по – голямо количество намаления! Часовниците се изпращат до
всяка точка на България с куриерска фирма Еконт Експрес! Доставката е 4лв. При закупуване на по – голямо количество
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. МНОГО МОДЕЛИ И ЦВЕТОВЕ. Освен това предлагам много други артикули като: дрехи,
парфюми , маратонки и т.н.
За поръчка : www.markovi-parfumi.eu
ТЕЛЕФОН: 0876570707
SKYPE: www.markovi-parfumi.eu
ЦЕНА : 15 - 18 (в зависимост от модела) ЛВ за 1 бройка, над 5 бройки – 16лв, над 10 бройки – 14лв, над 20 бройки – 12лв!!!
http://obiavidnes.com/obiava/27075/prodavam-chasovnici-adidaspuma-nike-led-watch-novi-nay---niska-cena

Поддръжка ,ремонт и преустройство на асансьори
Поддръжка ,ремонт и преустройство на асансьори ; доставка,монтаж и сертифициране на асансьорни уредби ,
ескалатори и паркинг системи .
1. Предлагаме 24 часова поддръжка,7 дни в седмицата, 365 дни в годината на асансьори и ескалатори
2. Ремонтните и монтажните дейности се извършват от високо квалифицирани специалисти.
3. Преустройство -частична или пълна подмяна на асансьорите и синхронизирането им до европейските нормите за
безопасност.
4. Доставка на нови асансьори , платформи , ескалатори и паркинг системи. Както и на промишлени ,гаражни и
интериорни врати.
5. Стараем се монтажа на нашите продукти да е на европейско ниво.
6. Сертифицирането и узаконяването на продуктите ни пред контролните органи е неизменна част от услугите които
предлагаме на нашите клиенти.
7. Възможност за разсрочено плащане.
Ти Ейч Си ООД
Пловдив ул. Детелин Войвода №7
МОЛ . Георги Георгиев 0897823801
http://obiavidnes.com/obiava/27074/poddryjka-remont-i-preustroystvo-na-asansyori
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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/27072/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Кредитен оферта от надеждна компания заем.
Имате ли нужда от незабавни парични заеми за финансиране на вашия бизнес мечта? Вашият бизнес или личен живот
откъсне само заради липсата на пари в брой? Имате ли нужда от пари за погасяване на дълговете, ти дължа? Бъдете
щастливи, защото ние сме тук, за да ви помогне с каквато и да е финансова помощ, от която се нуждаете. заем Даман
момента компанията предлага и всички видове на заем само на два процента лихва с надежден срок на издължаване на
кредита. За да се прилагат се свържете с нас чрез електронна поща.
http://obiavidnes.com/obiava/27069/krediten-oferta-ot-nadejdna-kompaniya-zaem

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-София
астен 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/27067/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-sofiya

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито -Частен Детектив
Безплатни консултации-Дискретно !!!
разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота и др.
откриване на скрити микрофони в жилища ,
офиси и автомобили.
скрито наблюдение-GPS предаватели
Открива биологични родственици . . .
Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/27066/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги (за цялата страна)
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/27063/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-za-cyalata-strana

Земеделска земя в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО -КУПУВАМ от 60 до 750 лв.
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,
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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/27059/zemedelska-zemya-v-oblast-veliko-tyrnovo--kupuvam-ot-60-do-750-lv

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,
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/27058/zemedelska-zemya-v-obltyrgovishte-kupuvam-0886236248

Земеделска земя в обл.Монтана купувам, изгодни оферти за големите парцели
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/27057/zemedelska-zemya-v-oblmontana-kupuvam-izgodni-oferti-za-golemite-parceli

Tоварен превоз
Предлага товарен транспорт в София и страната с микробус до 1,5 тона.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, 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/27055/tovaren-prevoz
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Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27053/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Обучение по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по английски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27051/obuchenie-po-angliyski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по ИСПАНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по испански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27050/obuchenie-po-ispanski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по ФРЕНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/27049/obuchenie-po-frenski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27048/obuchenie-po-italianski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански, френски, испански и английски език
за изпита след осми клас. Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за
посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
http://obiavidnes.com/obiava/27047/ezikovo-obuchenie-za-izpita-sled-8-klas

Обяви за трактори
Обяви за продажба на нови и втора употреба трактори и друга техника. - http://www.obyavi-traktori.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/27045/obyavi-za-traktori

Ретро автомобили
Сайт за ретро автомобили, обяви за ретро коли, части. - http://www.obyavi-retro-koli.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/27044/retro-avtomobili

купувам металообработващи машини
купувам универсални стругове-с10мв-с11мт-с13мв-су582-су586-дълги паралели-струг със дължина на паралелите пет
метра-кръгъл шлайф диаметър на обработване на детайлите триста и петдесет милиметра
http://obiavidnes.com/obiava/27043/kupuvam-metaloobrabotvashti-mashini

Стоматологичен кабинет Асланян се намира в центъра на град София
Стоматологичен кабинет Асланян предлага красиви усмивки за цялото семейство. С перфектната нова усмивка ще
получите увереност, успех и самочувствие. Нашите дейности – цялостна промяна на усмивката, общо зъболечение,
силанти, професионална устна хигиена, бондинг, порцеланови и композитни фасети, металокерамика,частични и цели
протези, пародонтология - ще подобрят вашето здраве и визия. Кабинетът работи и със здравната каса.
Адрес: ул. Цар Иван Асен 2, № 34
Tелефон:+359 (2) 846 53 36
GSM: +359 (878) 941 948
+359 (887) 956 388
email: office@aslanyandent.com
http://www.aslanyandent.com
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http://obiavidnes.com/obiava/27042/stomatologichen-kabinet-aslanyan-se-namira-v-centyra-na-grad-sofiya

10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D257-1Cws
10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D257-1Cws, бял, Intel® Atom™ 1.33GHz, LED Display, 1GB, 250GB, 802.11n, camera, Linux,
1.3kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27041/101-2565-cm-acer-aspire-one-d257-1cws

Биотор, биохумус, еко ферма, червени калифорнийски червеи
Еко ферма за производство на биотор от ЧКЧ.
НАСТОЯЩА ОФЕРТА: Предлагаме биотор, рафиниран /финно пресят с фракция до 3мм./
*разфасовка-3л. с агроперлит и фирмена опаковка-1,00лв.
*разфасовка-10л. с/без агроперлит-3,00лв.
*разфасовки-20л, 50л, 100л. и т.н-0,30лв. за литър с/без агроперлит по желание на клиента. Предлагаме насипно
нерафиниран /непресят/ цена по договаряне.
*Червени калифорнийски червеи /размножителен материал /максимална гъстота/-1кв.м.-60лв.
*калифорнийски червеи за риболовна стръв-1кг.-15лв. по куриер с наложен платеж.
* калифорнийски червеи за риболовна стръв-35-40бр. в кутийки
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА В РАМКИТЕ НА ГРАДА.
ПЪЛЕН АНАЛИЗ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ КЪМ МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАЦИОНОЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА.
http://obiavidnes.com/obiava/27040/biotor-biohumus-eko-ferma-cherveni-kaliforniyski-chervei

15.6" (39.62 cm) ACER AS5755G-2678G1TMnks
15.6" (39.62 cm) ACER AS5755G-2678G1TMnks, черен, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD LED Display &
GeForce GT 630M 1GB (HDMI), 8GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27038/156-3962-cm-acer-as5755g-2678g1tmnks

Вечерен курс по английски език за ниво Intermediate – 190 лева
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по общ английски за трето ниво. Цената е с 30% отстъпка: 190.00 лева
за 80 учебни часа. Начало: 19.03.2012г. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет:
www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/27037/vecheren-kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-intermediate--190-leva

15.6" (39.62 cm) ACER AS5755G-72678G1TMnks
15.6" (39.62 cm) ACER AS5755G-72678G1TMnks, черен, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD LED Display &
GeForce GT 630M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27036/156-3962-cm-acer-as5755g-72678g1tmnks

13.3" (33.78 cm) ACER AS3830G-52454G75nbb
13.3" (33.78 cm) ACER AS3830G-52454G75nbb, Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT540M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, 802.11n, camera, Linux, 1.85kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27033/133-3378-cm-acer-as3830g-52454g75nbb

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z570Am 59325188
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z570Am 59325188, Metal Grey, Intel™ Core i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce
GT 630M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27031/156-3962-cm-lenovo-ideapad-z570am-59325188

15.6" (39.62 cm) Lenovo Z570Am 59325201
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z570Am 59325201, Metal Grey, четириядрен Intel™ Core i7 2670QM 2.2GHz, HD LED Display &
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GeForce GT 540M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27028/156-3962-cm-lenovo-z570am-59325201

4GB USB Flash
4GB USB Flash, HAMA Valore, лилава
http://obiavidnes.com/obiava/27026/4gb-usb-flash

8GB USB Flash
8GB USB Flash, HAMA Valore, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/27023/8gb-usb-flash

16GB USB Flash
16GB USB Flash, HAMA Valore, синя
http://obiavidnes.com/obiava/27020/16gb-usb-flash

HAMA BM1500
HAMA BM1500, безжичен бейби-фон
http://obiavidnes.com/obiava/27017/hama-bm1500

Слушалки HAMA HK-3028
Слушалки HAMA HK-3028, тип "тапи", бели
http://obiavidnes.com/obiava/27014/slushalki-hama-hk-3028

Предлагам висококачествен тютюн САМО 38лв за кг
Предлагам висококачествен тютюн САМО 38лв за кг
Отлично качество, нарязан на фини лентички с мек и плътен аромат, внимателно обработен и обезпрашен на специална
парна инсталация от човек с дългогодишен опит в отглеждането и обработването на тютюн. Изпращам с куриерска
фирма Еконт до всяка точка на страната с опция да видите и пробвате тютюна преди да го вземете.0896523140
http://obiavidnes.com/obiava/26999/predlagam-visokokachestven-tyutyun-samo-38lv-za-kg

Предлагам висококачествен тютюн САМО 38лв за кг
Предлагам висококачествен тютюн САМО 38лв за кг
Отлично качество, нарязан на фини лентички с мек и плътен аромат, внимателно обработен и обезпрашен на специална
парна инсталация от човек с дългогодишен опит в отглеждането и обработването на тютюн. Изпращам с куриерска
фирма Еконт до всяка точка на страната с опция да видите и пробвате тютюна преди да го вземете.
http://obiavidnes.com/obiava/26998/predlagam-visokokachestven-tyutyun-samo-38lv-za-kg

Курс по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни часа.
Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Занятията се провеждат три пъти седмично – понеделник, сряда и петък
от 10.40 до 12.00 или два пъти седмично – понеделник и петък от 15.00 до 17.00. Цена 250лв. Начало: 21 март
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
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http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26992/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Suena, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало –
20.03.2012 г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
http://obiavidnes.com/obiava/26991/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-София
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/26990/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-sofiya

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги- За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/26989/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--za-cyalata-strana

Курс по португалски език – В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 80 учебни часа, събота от 10.30 до 14.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 18 февруари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26987/kurs-po-portugalski-ezik--v1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата Campus, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 часа Начало: 20 март
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26986/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

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://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26985/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Курс по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни
часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската история,
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култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат всяка събота по три учебни часа от 10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26984/kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800 - 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 19
март
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26983/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

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/26982/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Джобна печка Platinum Handy Warmer "Jaintai"
Джобна печка Platinum Handy Warmer "Jaintai"
Описание на продукта:
• Jaintai Platinum Handy Warmer е революционен продукт, който излъчва топлина от 12 до 24 часа с едно зареждане.
• Jaintai Platinum Handy Warmer е създаден с цел да поддържа телесната Ви температура в нормални граници през
студените зимни дни.
• Jaintai Platinum Handy Warmer може да бъде използван от скиори, сноубордисти, алпинисти, ловци, рибари, планинари и
от всички, които са се отдали на удоволствието да прекарат приятни мигове сред природата през зимата.
Технически характеристики:
• Размери: 97х68х18 мм
• Тегло: 80 гр
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• Разход: 1 мл/час
• Гориво: Бензин за запалки Zippo, Ronson
• Безпламъчна технология (с платинен катализатор).
Принцип на работа: Посредством катализатора в дюзата се запалват бензиновите пари и те горят без пламък (тлеят).
От повишената температурата се нагрява цялата запалка и тогава тя влиза в работен режим и е готова за използване.
Благодарение на процеса "платинена катализа" се отделя единствено и само горещ въздух, който е незапалим.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За повече информация:
http://www.magazincheto.info/
За контакти:
0882886540
E-mail:
office@magazincheto.info
Skype: magazincheto.info
Владимир Крумов
http://obiavidnes.com/obiava/26980/djobna-pechka-platinum-handy-warmer-jaintai

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/26978/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
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7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26977/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-АНГЕЛОВ-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/26973/chasten-detektiv-angelov-0884556761

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-АНГЕЛОВ-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/26175/chasten-detektiv-angelov-0884556761

ВиК услуги
Ремонт и изграждане на канализация и водопровод.http://www.kanalexpert.com
http://obiavidnes.com/obiava/26971/vik-uslugi

3 Фон Импекс - вендинг машини за топки/топчета
3 Фон Импекс ООД е основана през 2000 г. Вече 10 години дружеството оперира с детски атракции, работещи на
принципа на самообслужване и се наложи на пазара с богатото разнообразие на машини, високо качество на сервиз и
коректност към клиентите.
Представители сме на Италиански консорциум от фирми и фабрики произвеждащи киди раидс и бал вендинг машини. 3
Фон Импекс ООД е представител и на Роуертролик от Полша произвеждащи боксови круши, хокей и др.
http://obiavidnes.com/obiava/26968/3-fon-impeks----vending-mashini-za-topkitopcheta

ESCORT:НАСЛАДЕТЕ СЕ НА УДОВОЛСТВИЕТО ДА СТЕ С МЕН.
( ЧИСТОПЛЬТЕН НАДАРЕН КРАСАВЕЦ ) ПОЖЕЛАЙТЕ МЕ И ЩЕ СЬМ ВАШ, ЩЕ СБЬДНА ЖЕЛАНИЯТА ВИ, НЕ СЕ
ЧУДЕТЕ А ЭВЬНЕТЕ. ЖИГОЛО ЭА ДАМИ, ПРИЯТЕЛКИ И СЕМЕЙСТВА. ПРЕДЛАГАМ НЕ/СТАНДАРТНИ
ЭАБАВЛЕНИЯ 80.00лв-1час, 250.00лв-ЭА ЦЯЛА НОЩ. УСЛУГИТЕ СА НА ВАШ ТЕРЕН В ОФИСИ И ХОТЕЛИ,
ТЕЛ-0884670490, Skype-tqloto.vip, БЕЭ СКРИТИ НОМЕРА И ЕСЕМЕСИ, ДИСКРЕТЕН И КОРЕКТЕН, НЕСЕРИОЭНИ ДА
НЕ МИ ПИШАТ И ЭВЬНЯТ.
http://obiavidnes.com/obiava/26967/escortnasladete-se-na-udovolstvieto-da-ste-s-men

Страница 28/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.03.2012

Сервиз и поправка на климатици
Ремонт и сервиз за всички марки климатици. Нашите техници ремонтират без проблеми климатици Daikin, Mitsubishi,
Fujitsu, Fuji, Midea, Osaka, Haier, Panasonic, Samsung, Sharp, LG, Kobe, Neo, Gree, Hitachi и други. Ще диагностицират
точния проблем и ще го отстранят ако е възможно на място, а ако не е, ще откарат климатика в нашия сервиз.
Разполагаме с оборудвана сервизна база и при нужда климатикът Ви ще бъде демонтиран и докаран за поправка.
http://obiavidnes.com/obiava/26966/serviz-i-popravka-na-klimatici

Ремонт и поправка на всякакъв вид дограма
Ние ще се погрижим да ремонтираме Вашата алуминиева или PVC дограма по най-добрия възможен начин. Нашите
професионални техници ще сменят повреден обков, дръжки или панти, ще подменят дефектирал стъклопакет, ще
сменят гумените уплътнения с нови, за запазване на доброто функциониране на дограмата. Не чакайте проблемът да се
задълбочи, а ни потърсете, колкото е възможно по-скоро.
http://obiavidnes.com/obiava/26965/remont-i-popravka-na-vsyakakyv-vid-dograma

Денонощен ключар в София
При всякакви аварийни ситуации с Вашата врата се обръщайте към професионални ключари като нашите. Ние сме на
денонощно разположение и ще Ви помогнем независимо от деня и часа на обаждането Ви. До 30 минути при Вас
пристига ключар, който в минимални срокове ще отключи вратата. Работим професионално, с най-добрата техника и
инструменти за аварийно отключване на пазара.
http://obiavidnes.com/obiava/26963/denonoshten-klyuchar-v-sofiya

Chafeto.com -богат асортимент на ръчно изработени бижута
"За да задоволите Вашия вкус и стил, посетете chafeto.com. При нас може да откриете богат асортимент от изделия за
всеки вкус и стил. Бижута, изработени с финес и удоволствие: брошки, обици, дамски пръстени, плочки за гравиране,
ланци, гривни, висулки, гравиране, комплекти, часовници Espirit, мъжки пръстени и други. Продаваме сребро, а също
предлагаме и гравиране на плочки.
Повече информация ще намерите на нашия сайт!
www.chafeto.com
http://obiavidnes.com/obiava/26960/chafetocom--bogat-asortiment-na-rychno-izraboteni-bijuta

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 :
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26958/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/26957/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,
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e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26956/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

wellness-zone.net -търговия с продукти за здравето
wellness-zone.net предлага богата гама от продукти за здравето. Разполагаме с разнообразие от продукти, включително
продукти за здравословно хранене, продукти за енергия и фитнес, хранителни продукти за здраво сърце, продукти за
храносмилателната система, които ще спомогнат за премахване на киселини в стомаха, запек и лошо храносмилане,
продукти за здрава имунна система, както и козметични продукти за Вашата кожа и тяло.
http://www.wellness-zone.net/
http://obiavidnes.com/obiava/26955/wellness-zonenet--tyrgoviya-s-produkti-za-zdraveto

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26952/ured-za-srebyrna-voda

Tоварен превоз
Предлага товарен транспорт в София и страната с микробус до 1,2 тона.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, 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/26946/tovaren-prevoz

15.6" (39.62 cm) Lenovo Z570Am 59325191
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z570Am 59325191, Metal Grey, Intel™ Core i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT 630M
2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26942/156-3962-cm-lenovo-z570am-59325191
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13.3" (33.78 cm) Lenovo ThinkPad Edge E320 NWYA4BM
13.3" (33.78 cm) Lenovo ThinkPad Edge E320 NWYA4BM, черен, Intel® Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 320GB 7200rpm, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 1.74kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26938/133-3378-cm-lenovo-thinkpad-edge-e320-nwya4bm
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http://obiavidnes.com/obiava/26936/cyqrjfixmqfdacmotb

13.3" (33.78 cm) Lenovo ThinkPad Edge E320 NWY7PBM
13.3" (33.78 cm) Lenovo ThinkPad Edge E320 NWY7PBM, черен, Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 1.74kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26935/133-3378-cm-lenovo-thinkpad-edge-e320-nwy7pbm
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Аларма против заспиване
Невероятно устройство, направено така, че да следи да не заспите във важен момент или на работното си място.
Устройството е предназначено за професионални шофьори на камиони, хора занимаващи се с охранителна дейност,
оператори на машини и др.
Алармата против заспиване се задейства като ви се наклони главата напред или встрани, след което ще се включи силен
звуков сигнал, който ще ви събуди моментално.
Минимална консумация на ток, захранва се от 4 броя AG3 плоски батерии.
Носи се зад дясното ухо.
Пазете устройството от достъп до пряка слънчева светлина и влага.
Размери:
- Дължина: 7см,
- Широчина: най-широка част 1.50см , най-тънка част 0.50 см,
- Височина: 5.50см
http://obiavidnes.com/obiava/26933/alarma-protiv-zaspivane

Ръчните часовници са носени и харесвани от почти всеки. Преди часовниците същесвували в еди единствен вариянт обкинивения аналогов часовник, но това вече не е така. Днес в 21-ви век съществуват различни видове и модели часовници,
но едни от тях се отличават с изключителния си дизайн, простота и най-вече дългия живот на батерията, а именно Led
часовниците.

Първият Led часовник е разработен преди около 40 години през далечната 1970г. от Хамилтън Уатч Компъни. Техният
нов модел показвал часа много просто във вид на номер за разлика от аналоговите часовници, който показват часа чрез
къси и дълги стрелки. Първият Led часовник, който имал само червени светодиоди е изработен от 18 каратово злато и
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има цена от $2,100. Този пръв модел остава извън обсега на обикновения човек, докато Тексас Инструментс не започва
масово производство на такива Led часовници.
След като Led часовниците стават популярни сред хората, производителите започват да правят различни подобрения с
цел продуктът им да е по- атрактивен за аудиторията. През 1982г. Seiko произвеждат ръчен часовник, чийто дисплей
прилича на малък телевизор. Това се превръща в модна тенденция сред хората и всеки един човек независимо от
възрастта и пола си желае да притежава въпросния модел. След това Casio пускат още много подобни модели, които
притежават различни функции: часовник с хронометър, термометър, калкулатор, джобен бележник и т.н
Днешните Led часовници са с много по-опростени функции, за да съвпадат с изискванията на обикновения човек. Led
часовникът има много предимства, като например, че е благоприятен за околната среда, с по-дълъг живот на батериите
им в сравнение с дургите видове дисплей, лесно подържани и стилни. Led часовниците са много лесно достъпни на пазара.
В дешно време почти всеки производител на часовници произвежда няколко Led модела. Изключително лесно е човек да
влезе в магазина и да се снабди с един Led часовник или да си закупи такъв онлайн. Освен модерния стил породен от
цветния дисплей, който се забелязва от далеч, Led часовниците спестяват и много енергия.
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Електрическа машинка за пълнене на цигари
Електрическа машинка за пълнене на цигари.
5-степенна скорост,
контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък.
работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
производителност до 9 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.
Easy Filter (mini) – тегло 0.300 кг. Цена: 29.90 лв. със всяка закупена електроческа машинка получавате подарък Ръчна
машинка за пълнене на цигари
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За повече информация:
http://www.magazincheto.info/
За контакти:
0882886540
E-mail:
office@magazincheto.info
Skype: magazincheto.info
Владимир Крумов
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Спортен пистолетен арбалет МК - 501
Спортен пистолетен Арбалет с устройство за зареждане
Автоматичен Предпазител
Технически данни:
Сила на опън - 23кг.
Тегло - 0.5кг.
Дължина на тетивата - 45см.
Рамо - желязо
Приклад - синтетичен
Комплект - 5 стрели
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За повече информация:
http://www.magazincheto.info/
За контакти:
0882886540
E-mail:
office@magazincheto.info
Skype: magazincheto.info
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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/26895/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

купувам земеделски земи от собственици
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в областите Варна ,Добрич ,Шумен ,Силистра ,Разград ,Бургас
,Сливен ,Ямбол , плащане веднага след проверка на имота ,цената се определя от населеното място ,категорията
,големината на парцелите и арендния договор
тел за връзка:
0898745460
0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/26894/kupuvam-zemedelski-zemi--ot-sobstvenici

купувам земеделски земи от собственици
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в областите Варна ,Добрич ,Шумен ,Силистра ,Разград ,Бургас
,Сливен ,Ямбол , плащане веднага след проверка на имота ,цената се определя от населеното място ,категорията
,големината на парцелите и арендния договор
http://obiavidnes.com/obiava/26893/kupuvam-zemedelski-zemi--ot-sobstvenici
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Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги- За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/26889/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--za-cyalata-strana

Детективска агенция Инкогнито-Частни Детективи-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-частни детективи
>Разполага със съвремена апаратура за :
откриване на скрити микрофони в жилища ,офиси и автомобили.
>Програми за проверка на телефони, компютри и др.вещи(за вградени в тях устройства за прослушване и проследяване)
>JPS- предаватели
>Сателитни връзки и сървъри
Дискрекността на проведения разговор или разследване са
напълно гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:offise@detektivi.com
Http:detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/26888/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-burgas

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-частни детективи
>Разполага със съвремена апаратура за :
откриване на скрити микрофони в жилища ,офиси и автомобили.
>Програми за проверка на телефони, компютри и др.вещи(за вградени в тях устройства за прослушване и проследяване)
>JPS- предаватели
>Сателитни връзки и сървъри
Дискрекността на проведения разговор или разследване са
напълно гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:offise@detektivi.com
Http:detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/26887/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-stara-zagora

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-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.
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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/26886/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-ofis-grpazardjik
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Батерия ACER AS09C31
Батерия ACER AS09C31, 6-клетъчна батерия за ACER Extensa 5235/5635 или Packard Bell NJ31/NJ32/NJ65/NJ66
http://obiavidnes.com/obiava/26882/bateriya-acer-as09c31

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

курс по математика – ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СУ и УНСС
Учебен център Орбис организира курсове по математика - подготовка за матура и за кандидатстване в СУ и УНСС.
Целогодишно обучение и допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол
и висока успеваемост. Курсът се провежда всяка неделя от 9.30 до 12.30 часа.
Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26880/kurs-po-matematika--podgotovka-za-matura-i--za-kandidatstvane-v-su-i-unss

курс по български език – ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СУ и
УНСС
Учебен център Орбис организира курсове по български език - подготовка за матура и за кандидатстване в СУ и УНСС.
Целогодишно обучение и допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол
и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26879/kurs-po-bylgarski-ezik--podgotovka-za-matura-i--za-kandidatstvane-v-su-i-unss

НЕМСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по немски език - подготовка за матура. Тренировъчен курс с решаване на тестове и
писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв. на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
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/26878/nemski-ezik---podgotovka-za-matura

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по английски език - подготовка за матура и кандидатстване в СУ и УНСС.
Тренировъчен курс с решаване на тестове и писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и
висока успеваемост.
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Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
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/26877/angliyski-ezik---podgotovka-za-matura

ИСПАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по испански език подготовка за матура. Тренировъчен курс с решаване на тестове
и писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Курсът се провежда
всяка неделя от 12.00 до 16.00 часа.
Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
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/26876/ispanski-ezik---podgotovka-za-matura

ФРЕНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по френски език подготовка за матура. Тренировъчен курс с решаване на тестове и
писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Курсът се провежда всяка
неделя от 10.30 до 14.30 часа.
Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
тел. 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26875/frenski-ezik---podgotovka-za-matura

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по италиански език подготовка за матура. Тренировъчен курс с решаване на
тестове и писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Обучението се
провежда всяка събота от 9.00 до 12.00 часа.
Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456

Страница 47/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.03.2012

e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26874/italianski-ezik---podgotovka-za-matura

подготовка за матура по - АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, НЕМСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ИСПАНСКИ,
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА И БИОЛОГИЯ
Учебен център Орбис провежда подготвителни курсове за матура по английски, френски, немски, италиански, испански,
български език, математика и биология. Езиковата подготовка включва - граматичен преговор, решаване на тестове и
писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв. на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26873/podgotovka-za-matura-po---angliyski-frenski-nemski-italianski-ispanski--byl

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ ЗА ПРИЕМНИ
УНИВЕРСИТЕТ, УНСС И ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА

ИЗПИТИ

В

СОФИЙСКИЯ

Учебен център Орбис организира кандидатстудентски курсове и подготовка за матура по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика за Софийския университет и УНСС. Решаване на тестове, писане на
есе и симулация на изпити. Курсовете са през цялата учебна година всяка събота или неделя по 5 учебни часа. Цена 150 лв
на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26872/kandidatstudentski-kursove-za-priemni-izpiti-v-sofiyskiya-universitet-unss-i-pod
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8GB DDR3 1333Mhz SO-Dimm
8GB DDR3 1333Mhz SO-Dimm
http://obiavidnes.com/obiava/26869/8gb-ddr3-1333mhz-so-dimm
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320GB
320GB, HITACHI Travelstar Z7K320, SATA2, 7200rpm, 16MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/26867/320gb-hitachi-travelstar-z7k320-sata2-7200rpm-16mb-25-635-cm
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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/26864/transportni-lentiremyciskobi-za-transportni-lenti
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8GB DDR3 1333MHz Corsair CMV8GX3M1A1333C9
8GB DDR3 1333MHz Corsair CMV8GX3M1A1333C9, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26862/8gb-ddr3-1333mhz-corsair-cmv8gx3m1a1333c9

Кредити до 1 000 000 лв.
СИ ФИНАНСИ ГРУП е финансова институция, чиято основна дейност е отпускане на експресни кредити.Услугата е
насочена към лица, опериращи в бизнес климат, изискващ бързи решения и избягвайки тромавата бюрокрация и
процедури по отпускане на кредит. Ние ще се стремим да помогнем развитието на Вашия бизнес чрез бърз заем, в
ситуацията когато неотложно се нуждаете от финанансиране.
http://obiavidnes.com/obiava/26861/krediti-do-1-000-000-lv

Фирмени Кредити до 1 000 000 лв.
Си Финанси Груп Ви предлага фирмени кредити, опростена и гъвкава процедура, персонално и професионално отношение,
бързо обслужване, кредитно консултиране във всяко едно Ваше бизнес начинание, надежден партньор.
http://obiavidnes.com/obiava/26860/firmeni-krediti-do-1-000-000-lv
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4GB USB Flash
4GB USB Flash, SATZUMA Diamante Red Apple Flash
http://obiavidnes.com/obiava/26856/4gb-usb-flash

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен вносител на хидрофобен / водоустойчив шперплат . Офис гр.София , основна база гр.
София-Столична митница, терминал Деспред.
Предлагаме на едро хидрофобен шперплат с черен и кафяв филм. ( САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) . За подробности
прегледайте нашия сайт – www.mipgroup.eu
Предлагаме още телескопични подпори (кафеви, прахово боядисани , САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) , хоризонтални
греди DOKA (ВТОРА УПОТРЕБА) само едрово за количество над 2 000 л.метра.
Транспорт до всяка точка на страната на изгодни цени.
* Уважаеми клиенти , текстовете на обявите ни, както и в сайтовете ни са уникални и всяко копиране на информация и
фрази от други фирми е непрофесионално и некоректно .
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
www.mipgroup.eu
www.shperplat.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26855/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup
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Презареждане
тонер
Xerox
http://www.scansystems.org

Phaser

3124

Phaser

3125

106R01159

цена:30.00лв.

Презареждане тонер Xerox Phaser 3124 Phaser 3125 106R01159 цена:30.00лв. http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/26851/prezarejdane-toner-xerox-phaser-3124-phaser-3125-106r01159-cena3000lv-http

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/26850/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
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26849/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26848/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Подарете старото си пиано на SM&RT
SM&RT (чете се „смарт”) е културен фестивал, който ще се проведе от 12 до 22 май 2012 в Централен Военен Клуб под
Патронажа на Министъра на отбраната, г-н Аню Ангелов. Фестивалът ще се състои от ежедневни класически
концерти със субтитри, концерти на възглавници, лекции, предконцертни разговори и други интересни арт събития. 11
пиана ще бъдат разположени на комуникативни места, паркове и градинки в столицата и ще бъдат достъпни за всички
любопитни да посвирят на тях. Вашето старо пиано може да стане едно от тези представителни пиана. Свържете се с
нас и ние с радост ще осигурим транспорта на пианото и ще отбележим името на дарителя. Лице за контакт: Силва
Крушовска, моб.тел: 0896616460, e-mail: silva.krushovska@modo.bg. Повече за нас и фестивала може да научите от сайта
ни http://modo.bg/smart/. Благодарим ви!
http://obiavidnes.com/obiava/26847/podarete-staroto-si-piano-na-smrt

23" (58.42 cm) Philips 236V3LSB FULL HD LED
23" (58.42 cm) Philips 236V3LSB FULL HD LED, 5ms 10 000 000:1 250cd/m2, DVI (HDCP), черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/26846/23-5842-cm-philips-236v3lsb-full-hd-led
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Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/26844/masajna-masajirashta-sedalka

Енергопестяващо 15Kw
Енергопестяващо 15Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок: 24 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26843/energopestyavashto--15kw
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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
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/26842/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta
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Labtec Optical Mouse 800
Labtec Optical Mouse 800, оптична (800dpi), сребристо-черна, USB/PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/26840/labtec-optical-mouse-800
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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, 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/26838/tovaren-prevoz

ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Предлага лекотоварен транспорт в София и страната с микробус до 1,2 тона.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, 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/26837/tovarni-prevozi
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SATZUMA DJ Teddy Bear
SATZUMA DJ Teddy Bear, преносими колонки във формата на плюшено мече, 3.5мм стерео жак, 2xAA батерии
http://obiavidnes.com/obiava/26834/satzuma-dj-teddy-bear
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SATZUMA Diamante Stylus (химикалка с украса)
SATZUMA Diamante Stylus (химикалка с украса), розова
http://obiavidnes.com/obiava/26829/satzuma-diamante-stylus-himikalka-s-ukrasa

kJnlzRhxGfRtNcYtsd
Other amount Naked Preteen
4951 Nude Preteen Models
369 Preteen Naked
>:OOO Sexy Preteen Models
manuae Preteen Nn
=DD Preteen Art
hhmxzd Naked Preteens
ckfp Preteen Nude Art
8P Nn Preteen
:-DDD Preteen Tgp
vmonb

Страница 57/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.03.2012

http://obiavidnes.com/obiava/26828/kjnlzrhxgfrtncytsd

koLLxKXkLIkwKDh
Do you know each other? Toplist Cz Erotika
8]]] Toplist Early Girls Bbs
kqw Teen Model Toplist
kqt Young Girl Toplist
=-))) Preteen Lolita Toplist
njzvut Nude Preteen Toplist
kgrot Preteen Model Toplist
=]]] Toplist Early Bbs
vepa Early Girls Bbs Toplist
14128 Lolitas Top 100 Toplist
4688
http://obiavidnes.com/obiava/26827/kollxkxklikwkdh

SATZUMA Water Clock
SATZUMA Water Clock
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SATZUMA Hovering UFO
SATZUMA Hovering UFO, радио-управляема мини летяща чиния
http://obiavidnes.com/obiava/26823/satzuma-hovering-ufo
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SATZUMA Lens Cup
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PC Foxconn +подарък игра
PC Foxconn +подарък игра, двуядрен Intel® Core i3 2100 3.1GHz, GeForce GT 520 2GB DDR3 (HDMI), 4GB DDR3 RAM,
500GB HDD, DVDRW, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26816/pc-foxconn-podaryk-igra

Детективи за цялата страна СтелтДетективс
Детективско бюро “Стелт Детективс” предлага детективски услуги на територията ма цялата страна. Нашата
основна дейност е да Ви набавим и предоставим информацията, от която се нуждаете. Без значение дали искате да
разберете дали Вашата половинка Ви изневерява или желаете да проучите някой Ваш бъдещ партньор/клиент. Частните
детективи от “Стелт Детективс” ще Ви намерят(набавят) бързо и дискретно тази информация, от която се
нуждаете.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашият сайт: http://stealthdetectives.com/
http://obiavidnes.com/obiava/26815/detektivi-za-cyalata-strana-steltdetektivs
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15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050, "Obsidian Black" N1017, двуядрен Celeron® B800 1.5GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.37kg, 2г. гаранция
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15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050, "Apple Red" N1018, двуядрен Celeron® B800 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.37kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26807/156-3962-cm-dell-inspiron-n5050

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
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Денонощна Заложна къща Кеш и Корект EOOД
Заложни къщи Кеш и Корект предлагат заеми срещу залог на златни и сребърни изделия, TV, GSM, компютри, лаптопи,
таблети, битова техника, автомобили. При нас ще намерите най- ниските лихви и много добри условия при погасяване на
заема. Ще платите лихва само за дните в които веща ви е била заложена. Може да намалявате от главницата с колкото
и когато поискате. За повече информация посетете сайта ни – www.cashandcorrect.bg или се свържете с нас на
032631155, 0878770807, 0878685433
e-mail: cash_correct@abv.bg
skype: kesh_korekt
facebook: Заложна къща Кеш и Корект ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/25608/denonoshtna-zalojna-kyshta-kesh-i-korekt-eood
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15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5040
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5040, "Obsidian Black" N1113, двуядрен Pentium™ 2.13GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26804/156-3962-cm-dell-inspiron-n5040
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15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050, "Obsidian Black" N1019, двуядрен Intel® Core™ i3 2330M 2.20GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.37kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26801/156-3962-cm-dell-inspiron-n5050
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Prodavam tutun
Продавам нарязан на финни лентички тютюн! Tютюнът е специално обработен,така че да не мерише тежко(ТОВА
ПРИТЕСНЯВА НАЙ-МНОГО ПУШАЧИТЕ).Освен това тютюнът е сорт вирджиния,който е идеален за свиване на
цигари с машинка.Наистина ще останете доволни!!! Цената на 1 кг. е 30 лв.Изпращам с куриер в цялата страна. тел:
0898442526
http://obiavidnes.com/obiava/26798/prodavam-tutun
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Монетен двор ЕАД изработва продукти- значки, медали, ордени
Монетен двор разполага с модерно машинно оборудване и квалифицирани специалисти. TUV NORD CERT гарантира
постоянно качество на продуктите- значки, ордени, ювелирни изделия, наградни и почетни знаци, печати, миниатюри и
реплики на старобългарски монети.
МОНЕТЕН ДВОР ЕАД
София 1528
Гара Искър
ул. 5006 №6
Продажби и реклама тел.:
02 807 18 67
Електронна поща: mint@spnet.net
http://mint.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26796/moneten-dvor-ead-izrabotva-produkti--znachki-medali-ordeni

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110, "Diamond Black" N2702, двуядрен Pentium™ B950 2.1GHz, HD LED Display &
GeForce GT 525M 1GB (HDMI), 6GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26795/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110
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Детективски услуги -NEW- офис гр.Пазарджик-Агенция Фокс-0888400413
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/26790/detektivski-uslugi--new--ofis-grpazardjik-agenciya-foks-0888400413

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110, "Diamond Black" N0987, двуядрен Pentium™ B950 2.1GHz, HD LED Display &
GeForce GT 525M 1GB (HDMI), 4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.65kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26789/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110
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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/26788/detektivska-agenciyainkognito-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

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/26787/detektividetektivska-agenciyainkognito-detektivski-uslugi-chasten-detektiv
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15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s A1D18EA +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s A1D18EA +подарък чанта, Intel® Core™ i5 2430M 2.4Ghz, HD LED Display & AMD HD
6490M 1GB DDR5 (HDMI), 4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, Linux, 2.51kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/26783/156-3962-cm-hp-probook-4530s-a1d18ea-podaryk-chanta
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Celeron® G460 (1.8GHz
Celeron® G460 (1.8GHz, 1.5MB, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/26780/celeron-g460-18ghz

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен вносител на хидрофобен / водоустойчив шперплат . Офис гр.София , основна база гр.
София-Столична митница, терминал Деспред.
Предлагаме на едро хидрофобен шперплат с черен и кафяв филм. ( САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) . За подробности
прегледайте нашия сайт – www.mipgroup.eu
Предлагаме още телескопични подпори (кафеви, прахово боядисани , САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) , хоризонтални
греди DOKA (ВТОРА УПОТРЕБА) само едрово за количество над 2 000 л.метра.
Транспорт до всяка точка на страната на изгодни цени.
* Уважаеми клиенти , текстовете на обявите ни, както и в сайтовете ни са уникални и всяко копиране на информация и
фрази от други фирми е непрофесионално и некоректно .
МИП ГРУП ООД
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Core i7 3820 Quad Core (3.6GHz (Turbo Boost)
Core i7 3820 Quad Core (3.6GHz (Turbo Boost), 10MB Smart Cache, LGA2011) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/26775/core-i7-3820-quad-core-36ghz-turbo-boost
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A4Tech BT-630-3
A4Tech BT-630-3, bluetooth, оптична (1000dpi), сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/26771/a4tech-bt-630-3

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/26770/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
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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/26769/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26768/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv
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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.
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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/26766/detektividetektivska-agenciyainkognito-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Частен
детектив-Детективска
проблеми,издирвани личности

агенция

Фокс-изневери,фирмени

тайни,

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/26765/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneverifirmeni-tayni-biznes-problemi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-БУРГАС
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
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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/26764/detektivska--agenciya--foks-chasten--detektiv-burgas

Детективи,Детективска агенция-ФОКС-,Детективски услуги, Частен детектив
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/26763/detektividetektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив- oфис 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
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ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/26762/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv--ofis-grpazardjik
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Philips SPN5044B
Philips SPN5044B, 4 гнезда със защита от токови удари, защита коаксиален кабел, 2m. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/26760/philips-spn5044b
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НОВО!!!Скан Системс-Зареждане на тонер Brother DCP-7060 / HL-2130 касета Tn-2010
/1000копия/ цена:25.00лв. бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818
http://www.scansystems.org
НОВО!!!Скан Системс-Зареждане на тонер Brother DCP-7060 / HL-2130 касета Tn-2010 /1000копия/ цена:25.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/26758/novoskan-sistems-zarejdane-na-toner-brother-dcp-7060--hl-2130-kaseta-tn-2010

evqVXnpqoBcODgF
Accountant supermarket manager Pedo Portal
>:PP Pedo Boy
chbro Russian Pedo
mgp Pedo Files
8-]] Pedo Pussy
xledet Pedo Cp
:-) Pedo Pictures
:] Pedo Art
babfaf Cp Pedo Bbs Links
:PP Pedo Incest
:-(((
http://obiavidnes.com/obiava/26757/evqvxnpqobcodgf

DcFDdWokUPi
Will I have to work shifts? underground underage angel lolita %[ naked nude underage lolita >:-] underground lolita pre %-[ 101
lolita pic 374 xxx lolita preteen nude %PPP free pics pretty lolita >:-[ lolita mpg angel =(( Japanese lolita panty pictures :-[[
sweet lolitas fucked child gqa ilegal preeteen zep lolita gedr
http://obiavidnes.com/obiava/26756/dcfddwokupi

Страница 73/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.03.2012

ТЮТЮН ЧИСТ И КАЧЕСТВЕН
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/26755/tyutyun-chist-i-kachestven

ТЮТЮН ЧИСТ И КАЧЕСТВЕН
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/26754/tyutyun-chist-i-kachestven

2 Sweex SP040
2 Sweex SP040, захранване от USB, черно-сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/26753/2-sweex-sp040

Компютърна Грамотност - Офис-пакет за начинаещи – нова група!
Лицензираният (към НАПОО и МОН) Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение - Начална
компютърна грамотност и Компютърна грамотност за офис администратор !
Предлагаме обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. Легитимно удостоверение за придобитите знания, съгласно
МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26752/kompyutyrna-gramotnost---ofis-paket-za-nachinaeshti--nova-grupa

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
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http://obiavidnes.com/obiava/26751/angliyski-ezik--za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

Индивидуално обучение по английски език (-40% намаление)
Крайно време е да научите английски език! Омръзна ли Ви да ходите с месеци на курс и после нищо. Ако вашият случай е
този, или просто предпочитате преподавателското внимание да е изцяло за Вас, това е вашият курс – Индивидуално
обучение в Инглиш Експлорър! Запишете се сега и се възползвайте от голямото зимно-пролетно намаление. При нас ще
получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. С вас ще работят млади, интелигентни
и образовани преподаватели, които използват модерни методи с доказан положителен краен резултат.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
2, 3 или 4 седмици
Обадете се, за да попитате за нашите пакети за индивидуално обучение.
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком / БТК)
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26750/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/26749/kurs-po-angliyski-ezik--180lv-kv-lozenec-do-h-l-hemus

Английски за възрастни в група – 180лв., София
Голямо намаление на курс по английски език за възрастни – първо ниво в образователен център Инглиш Експлорър. При
нас ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка.
Обадете се сега и се възползвайте от намалението! Курсът започва втората седмица на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
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близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26748/angliyski-za-vyzrastni-v-grupa--180lv-sofiya
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СТАРТИРА ГРУПА!Научете лесно ХОЛАНДСКИ-По най-актуалните системи!
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗАЩОТО ЩЕ УЧИТЕ ПО НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОГРАМИ,ПО НАЙ-НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И С
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26745/startira-grupanauchete-lesno-holandski-po-nay-aktualnite-sistemi

NQYmPBZVnvKrgPjv
Could I ask who's calling? teen lolita gallery links fpalco young girls lolita panties 5608 lolitas lolita russian preteen 1546 lolita
sex thumbnail %DDD lolitas bbs sun 924 childs lolitas igyki pics of lolita galleries 8-PPP verry young lolitas gnjp young petite
lolita movies %-OOO young teen sex lolita 676
http://obiavidnes.com/obiava/26744/nqympbzvnvkrgpjv

СТАРТИРАТ Испански 2 и Италиански 3-Имате малко време да се запишете!
Да знаеш много езици, значи да имаш много ключове за една врата!!!
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.
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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/26743/startirat-ispanski-2-i-italianski-3-imate-malko-vreme-da-se-zapishete

Sweex LW163V2
Sweex LW163V2, 150Mbps Wireless-N USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/26742/sweex-lw163v2

СТАРТИРАТ НЕМСКИ 2 и 3!Лесно и качествено!!!
Човек може толкова,колкото знае!
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/26741/startirat-nemski-2-i-3lesno-i-kachestveno
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ХОЛАНДСКИ,НОРВЕЖКИ,ИСПАНСКИ,ИТАЛИАНСКИ-По най-успешните системи!
Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието!
Ще учите по най-актуалните системи на обучение,ще получите отлично преподаване,учебен комплект,както и
сертификат за завършен курс.
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26739/holandskinorvejkiispanskiitalianski-po-nay-uspeshnite-sistemi
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Слушалки Philips SHE2660
Слушалки Philips SHE2660, черни, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/26736/slushalki-philips-she2660
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ФРЕНСКИ от 1- 3ниво!С най-добрите професионалисти!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА

ЗАВЪРШЕН

ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26731/frenski-ot-1--3nivos-nay-dobrite-profesionalisti

Слушалки Philips SHE2661
Слушалки Philips SHE2661, бели, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/26730/slushalki-philips-she2661
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Курс по АНГЛИЙСКИ/1-5ниво/.По най-добрите системи!
Най - съвременната учебна система,
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/26729/kurs-po-angliyski1-5nivopo-nay-dobrite-sistemi

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

Продавам тютюн вирджиния
Много добре обработен тютюн Златна Верджиния. Нарязан на тънки лентички.Обработ ен на парна инсталация.Готов
за пушене.Ако поискате аромат по ваше желание. тел за връзка 0896 243 163
http://obiavidnes.com/obiava/26728/prodavam-tyutyun-virdjiniya

Продавам тютюн вирджиния
Много добре обработен тютюн Златна Верджиния. Нарязан на тънки лентички.Обработ ен на парна инсталация.Готов
за пушене.Ако поискате аромат по ваше желание.
http://obiavidnes.com/obiava/26727/prodavam-tyutyun-virdjiniya
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Проектиране, производство и монтаж на външна реклама
Светеща реклама, рекламни табели, рекламни надписи и знаци, неон и неонова реклама, светещи обемни букви, фирмени и
указателни табели, рекламни тотеми, покривна реклама и покривни конструкции, външна реклама, стелажи и дисплеи,
облепване с фолио, изложбени щандове, светещи букви, светещи букви с неон, светещи букви с диоди. Изработка и
монтаж. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
Узаконяване на реклами.
http://obiavidnes.com/obiava/26725/proektirane-proizvodstvo-i-montaj-na-vynshna-reklama
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Печат на рекламни материали, визитки, каталози, брошури
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Фирмена кореспонденция,брошури и каталози, листовки, дипляни, плакати, покани, книги, презентации, химизирани
формуляри, фактури, хартиени торби, стикери и етикети, опаковки, календари, търговски марки и лога, паспорт на
фирмен дизайн, уеб дизайн и мултимедия, менюта и сувенири, продукти за промоции, надписи върху облекло.
http://obiavidnes.com/obiava/26723/pechat-na-reklamni-materiali-vizitki-katalozi-broshuri

Шалом - смяна на водопроводни щрангове с полипропиленови тръби
Шалом – името гарантира!
Основната дейност от предлаганите от нас ВиК услуги при ремонта на водопроводи е смяната на щрангове
Извършваме:
Смяна на вертикални и хоризонтални щрангове за водопровод, канализация и отопление.
Аварийни и текущи ремонти на ВиК инсталации.
Изграждане на нови ВиК системи.
Ремонт и саниране на канализационни тръби посредством високотехнологични автоматизирани системи.
Работим успешно на пазара вече повече от десет години и благодарение на натрупания опит и наличието на
квалифицирани кадри и специализирана техника сме в състояние да изпълним обекти с най-висока степен на сложност.
За извършваните от нас ВиК услуги вижте: www.shalom-vik.com
Тел. – 029367349, 029367371
Моб. – 0884 277 625
Борислав Божинов
http://obiavidnes.com/obiava/26722/shalom---smyana-na-vodoprovodni-shtrangove-s-polipropilenovi-trybi
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Слушалки Philips SHM6500
Слушалки Philips SHM6500, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/26720/slushalki-philips-shm6500

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
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7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26719/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/26718/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26717/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv
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Слушалки Philips SHM7000
Слушалки Philips SHM7000, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/26716/slushalki-philips-shm7000
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Слушалки Philips SHM7110U
Слушалки Philips SHM7110U, микрофон
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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
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26710/ured-za-srebyrna-voda
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Слушалки Philips SHP2700
Слушалки Philips SHP2700
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Слушалки Philips SHL8800
Слушалки Philips SHL8800
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SqdJYxcnVeTcScTHYO
I've got a part-time job young lolita porn passwords 734784 lolita illegal russian porn 095 preteen lolitas russians 865821 lolita
ru underage %] top cp lolitas nvzj arabic lolitas 805 petite lolita teen models 942 illegal teen lolita >:-[ young boy lolita art
1025 lolitas mpeg sample velew
http://obiavidnes.com/obiava/26703/sqdjyxcnvetcscthyo

EFzdVjWEjSyBdHXpyVl
Sorry, you must have the wrong number bubblebutt
8PPP myhomeclips
321623 boobtube
6718
http://obiavidnes.com/obiava/26702/efzdvjwejsybdhxpyvl

Уеб камера Sweex WC031V4
Уеб камера Sweex WC031V4, 0.3Mpix, микрофон, LED осветление
http://obiavidnes.com/obiava/26701/ueb-kamera-sweex-wc031v4
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Фотоапарат Olympus VR-340
Фотоапарат Olympus VR-340, черен, 16Mpix, 10xOptical, 4xDigital zoom, 3" (7.62 cm) екран, двоен стабилизатор на
изображението, поддържа SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/26697/fotoaparat-olympus-vr-340
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Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 5m, Philips, високоскоростен
http://obiavidnes.com/obiava/26694/kabel-hdmim---hdmim
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Хотел „АКВАЯ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 3 МАРТ!!!
Уважаеми клиенти! Хотел АКВАЯ, разположен в центъра на град Велико Търново, близо до административни сгради,
магазини и туристически обекти, Ви предлага едно незабравимо изкарване на Националния празник във нашия град !!!
Специално за националния празник.Цена на човек за ДВЕ НОЩУВКИ с включена вечеря, настанен в:
– Двойна стая – 69.90 лв.
– Студио – 79.90 лв.
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– Малък апартамент – 89.90 лв.
– Голям апартамент – 99.90 лв.
– ВИП апартамент – 125.00 лв.
– Цена за единично настаняване – 105.00 лв.
Пакетът е в сила за дните: 2-ри и 3-ти или 3-ти и 4-ти март.
Цената включва – Празнична вечеря, закуска, безплатен WI-FI, фитнес ползване на подземен паркинг /нужна е резервация
на паркинг място/, туристическа такса, ДДС.
Празничното менюто, което сме подготвили за Вас ще бъде тристепенно и ще включва напитки.
Заповядайте на почивка при нас за едно невероятно изживяване или направете бизнес посещението си в града по приятно
и спокойно.
За контакти и запитвания: 0889 044 744, 062 519 200 или akvaya@abv.bg
Посетете и нашия сайт за повече информация – www.akvaya.com
http://obiavidnes.com/obiava/26688/hotel-akvaya--veliko-tyrnovo--specialno-predlojenie-za-3-mart
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Продавам часовници Adidas,Puma, Nike led watch! Нови! Ниска цена!
Търсите подарък за своя любим? Вашият проблем е решен - невероятните часовници led watch...ИЗОБИЛИЕ ОТ
МОДЕЛИ!!!
Продавам часовници на Adidas, Puma и Nike led watch! Всички часовници са нови! За снимки моля пишете на skype :
www.markovi-parfumi.eu или телефон 0876570707! За по – голямо количество намаления! Часовниците се изпращат до
всяка точка на България с куриерска фирма Еконт Експрес! Доставката е 4лв. При закупуване на по – голямо количество
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. МНОГО МОДЕЛИ И ЦВЕТОВЕ. Освен това предлагам много други артикули като: дрехи,
парфюми , маратонки и т.н.
За поръчка : www.markovi-parfumi.eu
ТЕЛЕФОН: 0876570707
SKYPE: www.markovi-parfumi.eu
ЦЕНА : 15 - 18 (в зависимост от модела) ЛВ за 1 бройка, над 5 бройки – 16лв, над 10 бройки – 14лв, над 20 бройки – 12лв!!!
http://obiavidnes.com/obiava/26686/prodavam-chasovnici-adidaspuma-nike-led-watch-novi-niska-cena

Часовници Adidas,Puma, Nike led watch! Нови! Най - ниска цена!!!
Търсите подарък за своя любим? Вашият проблем е решен - невероятните часовници led watch...ИЗОБИЛИЕ ОТ
МОДЕЛИ!!!
Продавам часовници на Adidas, Puma и Nike led watch! Всички часовници са нови! За снимки моля пишете на skype :
www.markovi-parfumi.eu или телефон 0876570707! За по – голямо количество намаления! Часовниците се изпращат до
всяка точка на България с куриерска фирма Еконт Експрес! Доставката е 4лв. При закупуване на по – голямо количество
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. МНОГО МОДЕЛИ И ЦВЕТОВЕ. Освен това предлагам много други артикули като: дрехи,
парфюми , маратонки и т.н.
За поръчка : www.markovi-parfumi.eu
ТЕЛЕФОН: 0876570707
SKYPE: www.markovi-parfumi.eu
ЦЕНА : 15 - 18 (в зависимост от модела) ЛВ за 1 бройка, над 5 бройки – 16лв, над 10 бройки – 14лв, над 20 бройки – 12лв!!!
http://obiavidnes.com/obiava/26685/chasovnici-adidaspuma-nike-led-watch-novi-nay---niska-cena

Adidas, Puma, Nike led watch на едро и дребно. Нови. Най - ниска цена!
Търсите подарък за своя любим? Вашият проблем е решен - невероятните часовници led watch...ИЗОБИЛИЕ ОТ
МОДЕЛИ!!!
Продавам часовници на Adidas, Puma и Nike led watch! Всички часовници са нови! За снимки моля пишете на skype :
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www.markovi-parfumi.eu или телефон 0876570707! За по – голямо количество намаления! Часовниците се изпращат до
всяка точка на България с куриерска фирма Еконт Експрес! Доставката е 4лв. При закупуване на по – голямо количество
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. МНОГО МОДЕЛИ И ЦВЕТОВЕ. Освен това предлагам много други артикули като: дрехи,
парфюми , маратонки и т.н.
За поръчка : www.markovi-parfumi.eu
ТЕЛЕФОН: 0876570707
SKYPE: www.markovi-parfumi.eu
ЦЕНА : 15 - 18 (в зависимост от модела) ЛВ за 1 бройка, над 5 бройки – 16лв, над 10 бройки – 14лв, над 20 бройки – 12лв!!!
http://obiavidnes.com/obiava/26684/adidas-puma-nike-led-watch-na-edro-i-drebno-novi-nay---niska-cena
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офиси, главна, Пловдив
Отдавам под наем офиси главна Пловдив 0888737329 Мария
http://obiavidnes.com/obiava/26681/ofisi-glavna-plovdiv

кафене, сладкарница с градина, Пловдив главната
Отдавам под наем оборудвано кафене,сладкарница с градина – главна Пловдив 0888737329 Мария
http://obiavidnes.com/obiava/26680/kafene-sladkarnica-s-gradina-plovdiv-glavnata

магазин, главна Пловдив, под наем
Отдавам под наем много хубав магазин главна улица Пловдив
0888737329 Мария
http://obiavidnes.com/obiava/26679/magazin-glavna-plovdiv-pod-naem
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Детектив професионални частни детективи

Страница 87/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.03.2012

Дискретни качествени детективски услуги за цялата страна "Стелт Детективс"
Детективи с голям опит и с професионална техника могат да Ви открият и съберат информацията от която се
нуждаете.
Стелт Детективс ЕООД повече за нас и безплатна консултация може да намерите в нашият сайт:
http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/26676/detektiv-profesionalni-chastni-detektivi
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Школа за шофьорски курсове „Александър Коляндов”
Школа за шофьорски курсове „Александър Коляндов” предлага на кандидат шофьорите обучение, преминаващо в два
основни етапа:
-Обучението по теория: провежда се, както групово, така и индивидуално всеки делничен ден, в удобно за курсиста
време.;
-Обучението по практика: кормуването се провежда в удобно за курсиста време. Инструктурите работят всеки ден от
седмицата – от сутрин до вечер, включително събота и неделя.
гр.София, ул. „Монтевидео“ 21
тел: 0878 786 796
тел: 0878 786 797
Е-mail: kolyandov@abv.bg
http://www.avtokursove.eu
http://obiavidnes.com/obiava/26671/shkola-za-shofyorski-kursove-aleksandyr-kolyandov
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Евтини Шофьорски курсове Пловдив
ЕТ "Николай Георгиев" организира шофьорски курсове
категория "B", с автомобил Пежо 307.При записване вие получавате:
-Теоритична подготовка
-Практическа подготовка
-Учебник за подготовка
-Кормуване в удобно за Вас време
-Достъпна цена:520 лева(Включва абсолютно всичко!)
-Един допълнителен час: 15 лева!
Повече информация на www.georgievauto.com
http://obiavidnes.com/obiava/26666/evtini-shofyorski-kursove-plovdiv
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ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
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/26661/tovarni-prevozi

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/26660/tovaren-prevoz
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Intenzivno.com предлага онлайн езиково обучение
Зад сайта Intenzivno.com стои обучителен център, който съществува от 1997г. Сайтът предлага записване за онлайн
езиково обучение с преподавател на живо, аудио материали и истинска бяла дъска. Езиковите курсове, които предлагаме
са по английски, немски, италиански, френски, гръцки и руски език. Един истински езиков курс, проведен през една
по-различна среда.
070017550
02 9533906
www.intenzivno.com
070017550@intenzivno.com
http://obiavidnes.com/obiava/26658/intenzivnocom-predlaga-onlayn-ezikovo-obuchenie
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Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект гр. София е с над 20 годишна традиция в професионалното обучение с
последващ трансфер в бакалавърска програма предлага бърз старт и успешна професионална реализация по търсени и
модерни специалности в професионалните направления мениджмънт, маркетинг, икономика, информатика, туризъм и
биофермерство (фермерство и биоземеделие). Знанията и уменията, придобити в колежа, отварят врати към много
работни места у нас и в Европейския съюз. Записването в колежа става чрез диплома за завършено средно образоване.
Има възможност за намаляване на таксата за обучение при успешно преминаване на тест за интелигентност.
София 1233
бул. Христо Ботев 131
етаж 2, стая 8
тел:
0999 666 580
моб.:
0898 257 538
0896 870 633
e-mail: office@eubusiness-college.com
http://www.eubusiness-college.com
http://obiavidnes.com/obiava/26656/evropeyski-biznes-kolej-fumi-intelekt
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ЗДРАВА И КРАСИВА ОГРАДА ОТ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПАНЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНОВИ ОГРАДИ ОТ СТОМАНОБЕТОН
( над 180 вида различни оградни панела - производство , доставка , монтаж , боядисване ) .
Този тип огради, който ние произвеждаме Ви дават чудесни възможности не само за заграждане и защита, но и за
съвременен и модерен изглед на желаният от Вас обект, независимо от структурата, разположението и характера му.
Тези характеристики се дължат на здравата конструкция, специалната обработка на бетона и етапите, при които
всеки елемент преминава.
Нашите продукти съчетават здравина и елегантност, които са в състояние да задоволят вкуса на всеки потребител.
Знак за качество и сигурност са качествените материали, с които ние работим. Всяко от изделията може да се
монтира на различни видове изкуствени или естествени повърхности ( почва, бетон, скала и т.н ) , позволявайки на
нашите цени да бъдат конкурентни и достъпни.
Здраво , достъпно , красиво – трите най-важни характеристика за нашите огради!
ЗА НАШИТЕ КАТАЛОЗИ ( НАД 200 ВИДА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ И НАД 180 ВИДА АТРАКТИВНИ ОГРАДНИ ПАНЕЛА )
ИЛИ ЗА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ , ПИШЕТЕ НИ…
Кареком Еоод Хасково – Където качеството има значение .
http://obiavidnes.com/obiava/26653/zdrava-i-krasiva-ograda-ot-stomanobetonovi-paneli
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Първо място в Гугъл? Популяризация на уеб сайт от Инноваторсдизайн ЕООД само за 50лв.
Рекламата в Интернет заема все по-важна част от ежедневието ни. Първите позиции в Гугъл са задължително условие
за успех на бизнеса. Целта ни е да предложим именно това чрез нашите атрактивни оферти - регистрация в над 120
български портали и търсачки - 50лв., одит на уеб сайт - 50лв., абонаментна поддръжка за СЕО - на цени от 400лв.
http://obiavidnes.com/obiava/26646/pyrvo-myasto-v-gugyl-populyarizaciya-na-ueb-sayt-ot-innovatorsdizayn-eood-samo-za-
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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/26641/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
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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/26640/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/26639/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon
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Хотели в Созопол - мнения и оценки
Справочник за хотели в Созопол, квартири, къщи за гости, апартаменти. Описания и директен контакт с всеки обект.
Мнения, коментари и оценки за хотели в Созопол.
http://obiavidnes.com/obiava/26636/hoteli-v-sozopol---mneniya-i-ocenki
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купувам кръгъл шлайф
купувам кръгъл шлайф със диаметър на обработване на детайлите триста и петдесет милиметра-купувам струг със
дължина на паралелите пет метра-купувам стругове с 10-с 11-с 13 -су 582-су 586-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/26633/kupuvam-krygyl-shlayf

Безизкопно саниране на канали
При ремонт на канализационни обекти, ние използваме безизкопна технология, която в сравнение с конвенционалния
метод на открити изкопи спестява подреждането на канавки, разрушаването и възстановяването на пътища,
спирането на трафика и още безброй неудобства.
Методът се прилага в подземни тръбопроводи, а също така и във вертикални тръби, като вентилационни шахти,
затворени дренажни тръби и водостоци за дъждовна вода.
Техниката е мобилна и може да се инсталира и използва от вътрешността на сгради, в мазета, покриви и др.
http://saninvest.eu
02 441 42 83
0887 266 488
http://obiavidnes.com/obiava/26632/bezizkopno-sanirane-na-kanali
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ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ-VOSTOK-1-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/26630/detektivska-agenciya-vostok-1-0884556761
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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.
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Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/26625/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ - ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/26624/chasten--detektiv---ivan--ivanov-iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-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.
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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/26623/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-ofis-grpazardjik
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Скансистемс - зареждане на тонер касета Cartridge 719 за Canon i-SENSYS MF5840 / MF5880
цена 30.00лв. http://www.scansystems.org/canon.html
Скансистемс - зареждане на тонер касета Cartridge 719 за Canon i-SENSYS MF5840 / MF5880
цена 30.00лв. http://www.scansystems.org/canon.html
София,
ж.к. Дружба
бул.Капитан Димитър Списаревски 3
бизнес център "Глобъл Индустри" офис 310
029788386 0885775818
http://scansystems.org/
http://obiavidnes.com/obiava/26620/skansistems----zarejdane-na---toner-kaseta-cartridge-719--za-canon-i-sensys-mf58
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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
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26618/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

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
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/26617/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
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office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/26616/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/26615/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/26614/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/26613/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/26612/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/26611/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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