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Магазините на Beautymake предлагат на своите клиенти висококачествени интериорни врати
Beautymake предлага на своите клиенти немска 3 и 5 камерна дограма на WEISS PROFIL и ALUPLAST, вътрешни и външни
щори от висококачествени материали, задоволяващи вкуса и на най-взискателния клиент. Фирмата изработва външни
щори, охранителни ролетки и не на последно място, разполага с многообразие от интериорни врати и блиндирани врати .
Те са изпълнявани с покритие от декоративно фолио, CPL покритие или иридиум; със стандартен пълнеж тип ”пчелна
пита” или ” Sauerland”. Посетете нашите магазини!
1330 София,жк Разсадника, бул. „Възкресение”, бл 87 вх.З /8/
Тел/факс 02/822 20
моб. 089 843 44 38
e-mail: beautymake1@abv.bg
http://www.beautymake.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27978/magazinite-na-beautymake-predlagat-na-svoite-klienti-visokokachestveni-interiorni

ОБЯВИ - ИЗМАМИ ОТ СЪБКО МУЛЕШКОВ "КУПУВАЧ" НА ТЪРГ. ДРУЖЕСТВА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Обяви-Измами с автор Събко Мулешков "КУПУВАЧЪТ" на фирми със задължения : "Купуваме фирми със задължения" , "
Топ Оферта №1 - ОБАДЕТЕ СЕ " , " Професионално правно съдействие на фирми" , " Изкупуваме фирми с финансови
проблеми ", "Решавам проблеми на търг. дружества" и др.
Цитирам една част от такива "ОФЕРТИ"" Купувам фирми със задължения независимо дали към НАП, НОИ, БАНКИ, ЛИЗИНКОВИ КОМПАНИЙ,КОНТРАГЕНТИ и
др. Веднага освобождавам собственик-управител от всички задължения финансови и юридически! " ГАРАНТИРАМЕ "
възможно наЙ- добрата цена която със сигурност ще вие изгодна. Процедурата се подготвя от " КОРПОРАТИВЕН "
адвокат. След Зделката със нас забравяте че сте имали фирма и проблеми. ЗДЕЛКИТЕ се извършват само в гр.СОФИЯ и
гр.ПЛОВДИВ. ТЕЛ. за връзка - 0889648432 , 0896948733 , 0887815106 ,0884775960 и много др. ".......
След прочитане на такава "ОБЯВА" на всеки средно интелигентен собственик или управител на фирма му става ясно, че
авторът е много неграмотен писменно и изобщо не е запознат с материята. Заблуждава хората,че има възможност да
ги "СПАСИ" от задължения към БАНКИ и ЛИЗИНГОВИ КОМПАНИИ. Всеки знае, че няма такава правна възможност в
РБ. Ако наистина авторът ПРИТЕЖАВА ТАКИВА СВРЪХ СИЛИ НЕЗЕМНИ , защо си ги хаби срещу "...НАЙ-ДОБРАТА
ЦЕНА , КОЯТО ЩЕ ВИ Е ИЗГОДНА..." , а лично не усвоява кредити и след това да използва своите "ВЪЗМОЖНОСТИ" за
" СПАСЕНИЕ". От посочените телефони са публикувани стотици обяви за тази "УСЛУГА-ИЗМАМА" но подателят се
представя с различни имена - "адв. ПЕНЕВ" , "адв. НИКОЛОВ" , "ГЕНЧЕВ" , "НИК" , "СТОЙНОВ" ,"ЗЛАТЕВ"," ЖОРО" и
много други. А всъщност авторът "СПАСИТЕЛ" е Събко Мулешков от гр.Панагюрище. Напишете в ГУГЪЛ името му и
ще разберете кой е този "СПАСИТЕЛ НА ЗАКЪСАЛИ ФИРМИ" - един неграмотен човечец,който е излежал присъди за
ИЗМАМИ и БЛУДСТВО !!! Заповядайте и в профила му във ФЕЙСБУК-Събко Мулешков- за да се насладите на обяви и
бисери !!! Към настоящия момент публикува обявите си АНОНИМНО без да посочва име и населено място и за по-сигурен
"УЛОВ" на клиенти обявите са ВИП. "ПРИНЦИПИТЕ" на този човечец са :
" ПЛАЩАЙТЕ И СЪЖАЛЯВАЙТЕ , ЧЕ СМЕ СЕ ВИДЯЛИ" и " МУЛЕШКОВ КРЪВ ПОВРЪЩА , ПАРИ НЕ ВРЪЩА "
П.П. - Само при мен "клиентите" на г-н Мулешков, които са имали нещастието да се възползват от неговите
"възможности" са четирима.Предприели сме необходимото. "Специалитет" на г-н Мулешков е след купуване на фирма,
започва да изнудва предишния собственик на тази фирма. Заявява, че ако не "снесе" още пари щял да сигнализира МВР.
С гореизложеното предупреждавам потенциални клиенти да не попаднат в мрежата на Събко Мулешков.
http://obiavidnes.com/obiava/27976/obyavi---izmami-ot-sybko-muleshkov-kupuvach-na-tyrg-drujestva-sys-zadyljeniya

Уеб Дизайн и Реклама в Google от Импулс Медия ПРОМО
Интернет Стартер е най-новият продукт на Импулс Медия, който е предвиден за малкия и средния бизнес. Ако смятате,
че е време да станете част от Интернет, но разполагате с ограничен бюджет Интернет Стартер е възможно
най-оптималният вариант за създаване на собствена интернет страница и реклама в популярни места.
Интернет Стартер включва:
• Статичен HTML уеб сайт с 5 страници, с готов дизайн и код
• Хостинг и Домейн за 1 година, с пълен достъп
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• Създаване на фирмен и-мейл
• Програма за събиране на статистика
• Реклама в Google за един месец
• Създаване на фирмен профил във Facebook
• Публикуване на сайта Ви в 40 портала за обяви
От Вас се изисква единствено:
• Да се свържете с нас за консултация
• Да подготвите Лого и от 5 до 10 изображения
• Да подготвите Текст за бъдещата Ви интернет страница
• Списък с 10 ключови думи, които пасват най-добре на дейността Ви.
Поръчайте своя Интернет Стартер още днес!
http://www.impulsemedia.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/27972/ueb-dizayn-i-reklama-v-google-ot-impuls-mediya-promo

Купуваме търговски дружества с задължения
Решаваме проблемите на търговски дружества с задължения 0884775960
http://obiavidnes.com/obiava/27967/kupuvame-tyrgovski-drujestva-s-zadyljeniya

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/27961/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Детективска Агенция Фокс -Частен Детектив- 0888400413
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
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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/27956/detektivska-agenciya-foks--chasten-detektiv--0888400413

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/27941/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

детоксикатори
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -350 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27940/detoksikatori

БГ магазин разполага с богата гама уреди за вашия дом и офис
БГ магазин разполага с богата гама уреди за вашия дом и офис
Осигурете си глътка свеж и чист въздух с нашия въздухоочестител.
"БГ магазин" поддържа налични пречиствател на въздух с йонизатор, озонатор, UV бактерицидна лампа,
НЕРА и Е.S.Р. филтър и дистанционно управление. Ние предлагаме и два модела квантов анализатор за

Страница 3/76

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.03.2012

проверка на здравословното състояние, чрез компютърна диагностика.
Подарете си спокоен живот с тези уреди или здраве и красота с някой от продуктите на
"Sanct Bernhard" - КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ.
Очакваме Вашите поръчки!
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/27939/bg-magazin-razpolaga-s-bogata-gama-uredi-za-vashiya-dom-i-ofis

Лодка за захранка
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
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/27938/lodka-za-zahranka

Виброплейт фитнес уруд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/27937/vibropleyt-fitnes-urud-ot-novo-pokolenie

Тютюн за цигари Marlboro Gold,King,Karelia и Golden Virginia!!!
ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧЕСТВА!!!
Професионално обработени тютюни създадени по рецепти на марките Marlboro,King,Golden Virginia,Karelia и
др.Рецептите са по American Blend стандарт.Обработени са фабрично и варират от 30 до 40лв в зависимост от
стандарта на рязане,сила и давност.Предлагаме и високо никотинови хармани от ориенталски тютюни на цена от 25лв
Сирийски
Аромати-шоколад,бадем,кафе,карамел,череша,ябълка,кокос,грозде,боровинки,пъпеш,праскова,ягода,малина,банан,скоро и
още.Качествени цигарени гилзи с нормален филтър не с традиционно укъсения каквито се предлагат по магазините и
ръчни машинки за направа на цигари.
Ароматизирането струва 5лв,едно флаконче аромат също е 5лв,филтрите са 3лв за 500бр.,а машинките на 3.50лв.
ИНДИВИДУАЛНИ ОТСТЪПКИ!!!
ПРАЩАМЕ ДО ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/27933/tyutyun-za-cigari-marlboro-goldkingkarelia-i-golden-virginia

Ремонтни решения за вашият дом
Ремонт на електоинсталации, Монтаж на домофонни уредби. ВиК. Шпакловка. Боядисване. Гипсокартон. Тапети.
Фаянс, теракота, гранитогрес. Ламинат. За информация : www.bulset.hit.bg ; e-mail : bulset@mail.bg ; GSM: 0884 935 819,
гр. София.
http://obiavidnes.com/obiava/27927/remontni-resheniya-za-vashiyat-dom

Xerox WorkCentre 6015B
Xerox WorkCentre 6015B, цветен лазерен принтер/копир/скенер, 15/12стр/мин, 1200x2400, 128MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27916/xerox-workcentre-6015b

HAMA дигитален компас с алтиметър & барометър
HAMA дигитален компас с алтиметър & барометър
http://obiavidnes.com/obiava/27911/hama-digitalen-kompas-s-altimetyr--barometyr

Изкупуваме фирми с задължения и др.
Имаме възможност да съдеистваме на фирми с финансови проблеми, от цялата страна!Ако имат задължения които са
във невъзожност да изплатят към НАП НОИ дистрибутори и др, пред фалид НО нямат запор на дружествените дялове
наш представител може да изкупи фирмата с активи-пасиви дружествените дялове!Предишния собственик-управител
се освобождава от всякаква финансова-юридическа отговорност а също щеим отпадне и солидарната отговорност но
начина по които става ще обясним при лична среща или по тел!!!Цената за услугата е по договаряне?Всичко е законно
според промените по ДОПК от миналата година и Т.ЗАКОН.Офертата важи за цялата страна от всички бизнес
сектори за контакт тел.0896948733 документите по зделките се изготвят в гр.СОФИЯ и гр.ПЛОВДИВ 0889648432
Мулешков Контакт само на посочените телефони!!!Документите се изготвят от Корпоративен адвокат или ВАШ
доверен адвокат които също може да подготви документите задасте сигурни че всичко е законно и коректно!!!
http://obiavidnes.com/obiava/27882/izkupuvame-firmi-s-zadyljeniya-i-dr

Ремонт на покриви за София
Покриви.in ви предлага Ремонт на покриви за София и околността.
http://obiavidnes.com/obiava/27878/remont-na-pokrivi-za-sofiya
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Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
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/27876/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
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/27875/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Едностаен апартамент в Слънчев бряг
Продавам или заменям едностаен студиен апартамент в новопостроен комплекс в Слънчев бряг,за магазин в гр.Габрово
или Севлиево
http://obiavidnes.com/obiava/27865/ednostaen-apartament-v-slynchev-bryag
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Висококачествен нарязан тютюн за пълнене на цигари
Висококачествен нарязан тютюн, готов за пълнене на цигари:
Предлагам три сорта тютюн:
- Ориенталска басма/среден за пушене тютюн/ на цена 15 лв. за кг.
- Крумовград/лек и среден за пушене тютюн/ на цена 20 лв. за кг.
- Златна Вирджиния/ лек за пушене тютюн/ на цена 25 лв. за кг.
Тютюнът има следните характеристики:
- Лично производство
- Ферментирал тютюн
- Обезопрашен
- Нарязан на фини лентички/чрез машинна обработка/
- Преминал през парна обработка/ за намаляне на съдържанието на катран/
- Предлага се и ароматизиран/ ароматите са по желание на клиента и цената за кг. се увеличава с 2 лв./
- Предлагам и тютюн на калъпи/високо качество на 15 лв. на кг./
- За редовни клиенти задължително правя бонуси към количеството поръчка
- Гарантирам за качеството на тютюна/няма да останете разочаровани/
- Доставката се извършва с куриерска фирма Еконт чрез наложен платеж и с Български пощи
- Тел. за контакт:0896146153 , 0898804877
http://obiavidnes.com/obiava/27856/visokokachestven-naryazan-tyutyun-za-pylnene-na-cigari

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/27850/tovaren-prevoz-0889201919

15.6" (39.62 cm) Lenovo Y570 59-325426
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y570 59-325426, четириядрен Intel™ Core i7 2670QM 2.2GHz, HD LED Display & GeForce GT 555M
2GB (HDMI), 6GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, DOS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27843/156-3962-cm-lenovo-y570-59-325426

17.3" (43.94 cm) Lenovo G770AM 59-324946
17.3" (43.94 cm) Lenovo G770AM 59-324946, Dark Brown, двуядрен Intel™ Core i5 2450M 2.5GHz, HD+ LED Display & AMD
HD 6650M 1GB (HDMI), 8GB, 500GB, DVDRW, 802.11b/g, DOS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27839/173-4394-cm-lenovo-g770am-59-324946

13.3" (33.78 cm) Lenovo IdeaPad Z370At 59-325178
13.3" (33.78 cm) Lenovo IdeaPad Z370At 59-325178, розов, Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce 410M
1GB (HDMI), 4GB, 500GB, 802.11n, camera, Free DOS, 2.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27833/133-3378-cm-lenovo-ideapad-z370at-59-325178

A4Tech OP-720
A4Tech OP-720, оптична (800dpi), бяла, USB
http://obiavidnes.com/obiava/27826/a4tech-op-720

TP-Link TL-WN751ND
TP-Link TL-WN751ND, 150Mbps MIMO Wireless-N PCI Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/27823/tp-link-tl-wn751nd
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Фотоапарат Nikon Coolpix L25 +зарядно у-во Varta & 2 батерии 2100mAh
Фотоапарат Nikon Coolpix L25 +зарядно у-во Varta & 2 батерии 2100mAh, черен, 10.1Mpix, 5xOptical zoom, 3" (7.62 cm)
екран, поддържа SDHC, 2xAA батерии
http://obiavidnes.com/obiava/27820/fotoaparat-nikon-coolpix-l25-zaryadno-u-vo-varta--2-baterii-2100mah

Марина 0897 51 00 66
Чаровна дама за весела компания и още нещо...1 час-60 лева.0897 51 00 66.Марина/гр.София/
http://obiavidnes.com/obiava/27814/marina-0897-51-00-66

Продавам Декоративна вечнозелена иглолистна растителност!
За Вашата градина „Частен разсадник” предлага на конкурентно ниски цени Декоративна вечнозелена иглолистна
растителност. Проект на обекта Ландшафтен дизайн и Озеленяване. При поискване на снимки по E-mail или Skype .
Продавам „Туя западна” / Thuja occidentalis/
С размер 80/100- 10,00лв.; 100/120- 12,00 лв.; 120/180- 14,00лв
Продавам Туя западна „Смарагд”/ Thuja occidentalis “Smaragd”/
С размер 100/120- 10,00лв.; 120/140- 12,00лв.
Продавам Туя Източна „Компактна”/ Thuja orientalis “Compacta”/
С размер 60/80- 5,00лв.; 80/100- 6,00лв.
“ Частен разсадник”
Село Лесичери,
Община Павликени
Област Велико Търново
тел:061305447/gsm 0886308547
E-mail: sonita@gyuvetch.bg
Skype: sonita_31
http://obiavidnes.com/obiava/27811/prodavam--dekorativna-vechnozelena--iglolistna-rastitelnost

Коли за бракуване на място...София
Изкупува автомобили ,бусове и джипове за скрап,издава веднага документи за КАТ и данъчно,плаща на място, собствен
транспорт,тел. 02/9465436 ,02/4410524 , 0887901663 ,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/27791/koli-za-brakuvane-na-myastosofiya

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/27781/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup
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МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ НА Д-р ЛИВАЙН- САЩ (ЗАМЕНЯ „КОСМОДИСК”) ** 28
лв.!
МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ НА Д-р ЛИВАЙН- САЩ
**12 МОЩНИ МАГНИТИ ПРЕМАХВАТ БОЛКАТА В ГЪРБА И КРЪСТА И
ПОДДЪРЖАТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ В ИЗПРАВЕНА СТОЙКА!
**МНОГОКРАТНО ПО-ЕФЕКТИВЕН И 4,5 ПЪТИ ПО-ЕВТИН ОТ „КОСМОДИСК”!
**ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА СЕ РЕКЛАМИРА ЗА 60 лв.! КУПИ за 28 лв. и СПЕСТИ 32 лв.!
Изправете гърба си, освободете се от болката с новия магнитен масажиращ колан за гръб на д-р Джак Ливайн- САЩ,
директор ортопедична хирургия в престижна болница в Ню Йорк и световно уважавана личност в областта на
медицината.
Магнитният масажиращ колан, който е многократно по-ефективен от Космодиска е предназначен:
- да поддържа гръбначният стълб и стойката в правилната позиция;
- редуцира болките в мускулите на гърба вследствие на неправилна стойка, или дълго време прекарано в неудобна за
тялото позиция, стимулира кръвообращението и мускулния тонус;
- изготвен от еластична дишаща антиалергична материя, която не запарва кожата, съдържа 12 мощни 800 гауса
магнити, стратегически позиционирани към гръбнака и лумбалната област;
- предпазва от гръбначни изкривявания и поддържа правилна изправена стойка;
- дискретно носене под дрехите и инвестиция за цял живот.
Магнитният масажор (колан) за гръб е подходящ за хора, които:
- нямат заболяване, свързано с гърба, но изпитват болки в гърба, поради други причини;
- прекарват много време в седнало положение: служители в офис, чиновници, студенти и др.;
- дълго стоят прави, или работата им е свързана с много движение: келнери, медицински работници, пощальони и др.;.
- работят в определена стойка на тялото: работници зад поточна линия, зъболекари, хирурзи и др.;
- при наднормено тегло;
- професионални шофьори или спортисти.
Да се избягва пряк контакт на масажора с уреди с магнитни носители!
Предлага се в два регулируеми размери: S/M и L/XL.
Възстановете физическата си активност и се освободете от болките в гърба и кръста с помощта на магнитния
масажор на д-р Ливайн- САЩ, в замяна на „Космодиск”!
Сертификат СЕ
Произход: САЩ
Производител: Китай
СУПЕР ЦЕНА 28 лв. (По телевизията се рекламира за 59,90 лв.!)
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4,90 лв. и на адрес 6 лв. и получаване на следващия ден, а до
селища без офис на Еконт до три дни
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/27779/magniten-masajor-za-gryb-na-d-r-livayn--sasht-zamenya-kosmodisk--28-lv

Обучение по френски език за изпита след 8 клас
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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
http://obiavidnes.com/obiava/27773/obuchenie-po-frenski-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/27772/ezikovo-obuchenie-za-izpita-sled-8-klas

Математика за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по
математика. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 12 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/27771/matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Немски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 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/27770/nemski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
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Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 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/27769/podgotovka-po-angliyski-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Португалски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 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/27768/portugalski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Испански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 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/27767/ispanski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

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
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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/27765/detektividetektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 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/27764/frenski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/27763/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

ПОДГОТОВКА ПО ИТАЛИАНСКИ за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 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/27760/podgotovka-po-italianski-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
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италиански и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и
едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се провеждат в удобно на ученика и
преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на
учебен 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/27759/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен 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/27758/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за кандидат - гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по български език за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 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/27757/kurs-po-bylgarski-ezik-za-kandidat---gimnazisti

Курс по математика за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по математика за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
Цена: 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 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/27756/kurs-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

15.6" (39.62 cm) Asus K53SC-SX062D
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15.6" (39.62 cm) Asus K53SC-SX062D, двуядрен Intel® Core™ i3 2310M 2.1GHz, HD LED Display & GeForce GT 520MX 1GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, 2.6kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27752/156-3962-cm-asus-k53sc-sx062d

Хотел Каза Арт
Бъдете наши гости в нoвият Хотел Каза Арт!
Новият Хотел Каза Арт до Троянският манастир дефинира по един различен начин удоволствието от уикенд и почивка.
Арт хотела е уникален по своята концепция, замисъл и изпълнение - симбиоза от изкуство, релакс, природа и
фантастична кулинария.
Тематичните стаи на Хотел Каза Арт са вдъхновени от основните сили във вселената – Море, Земя , Слънце, Луна,
Въздух, Вятър, Любов. Всяка една е обзаведена с различен интериор и артистични мебели допълващи тематиката.
Чудесно място за семейни празненства, партита или приятен завършек на деня е артистичният ресторант на Хотел
Каза Арт. Тук ви очакват нe само традиционни, но и интернационални кулинарни шедьоври. Тематичните стаи
интерпретирахме с тематично меню.
Просторната конферентна зала на Хотел Каза Арт предлага бизнес семинари, фирмени презентации и терен за тийм
билдинг игри.
Хотел Каза Арт разполага с малък, луксозен Спа кът- сауна, и масажно помещение с разнообразни процедури.
Откритият Басейн с външа масажна баня и летния си бар ще бъде любимо място през топлите слънчеви дни.
Защо тук? Хотел Каза Арт се грижи и за по-различната почивка на своите гости. Мнoгoбройни са спортните
активности, културни и природни забележителности във и около Орешак и Троян. Тях допълваме с интересни уъркшопи
за цялото семейство.
Имате допалнителни вапроси?Не се колебаите да се свържете с нас! Радваме се да Ви посрещнем лично като специален
Гост в една от тематичните стаи на Каза Арт!
http://obiavidnes.com/obiava/27751/hotel-kaza-art

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO EH3S6E/W бял двуядрен Pentium® B960 2.2GHz
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO EH3S6E/W бял двуядрен Pentium® B960 2.2GHz, HD Display & GeForce 410M (HDMI), 4GB,
320GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27749/155-3937-cm-sony-vaio-eh3s6ew-byal-dvuyadren-pentium-b960-22ghz

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO EH3V8E/W бял двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO EH3V8E/W бял двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD Display & GeForce 410M (HDMI),
4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27745/155-3937-cm-sony-vaio-eh3v8ew-byal-dvuyadren-intel-core-i3-2350m-23ghz

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO EH3L1E/B черен Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO EH3L1E/B черен Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD Display & GeForce 410M 1GB (HDMI), 4GB,
750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27740/155-3937-cm-sony-vaio-eh3l1eb-cheren-intel-core-i5-2450m-25ghz

КОКОНА - ТАНЯ КАЛАКУНОВА
Фирма Кокона е създадена през 1991 година в град Смолян. През 2001 година фирмата изгражда козметична фабрика
близо до град Пловдив. Всички продукти са със защитени търговски марки и притежават необходимите декларации за
безопастност на козметичния продукт. Областите на разпоространение на козметичните ни продукти са основно
аптеки и козметични магазини. Козметиката, която предлагаме е подходяща, както за жени, така и за мъже.
http://obiavidnes.com/obiava/27739/kokona---tanya-kalakunova
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15.5" (39.37 cm) Sony VAIO SE2F1E/S сребрист Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO SE2F1E/S сребрист Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, FULL HD Display & AMD HD 6630M 1GB
(HDMI), 4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 1.96kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27737/155-3937-cm-sony-vaio-se2f1es-srebrist-intel-core-i5-2450m-25ghz

Качествени ремонти и строителни услуги
ШПАКЛОВКИ,ИНТЕРИОРНИ БОИ,ТАПЕТИ МАЗИЛКИ НИСКИ ЦЕНИ!!!
Боядисване с
латекс и блажно, обръщане на врати и прозорци след подмяната им с нови, фина шпакловка, тапети, преградни стени,
фаянс, теракот, плочки, изолация, аломиниева и ПВЦ дограма, ВИК и всичко останало свързано с довършителните
ремонти. 0899821836/0888821836/0878821836
http://obiavidnes.com/obiava/27735/kachestveni-remonti-i-stroitelni-uslugi

13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SB4L1E/W бял двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz
13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SB4L1E/W бял двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD Display & AMD HD 6470М (HDMI),
4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 1.72kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27732/133-3378-cm-sony-vaio-sb4l1ew-byal-dvuyadren-intel-core-i3-2350m-23ghz

17.3" (39.62 cm) HP ProBook 4730s (B0X54EA)
17.3" (39.62 cm) HP ProBook 4730s (B0X54EA), Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz, HD+ LED Display & AMD HD6490M 1GB
DDR5 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 3kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27728/173-3962-cm-hp-probook-4730s-b0x54ea

13.3" (33.78 cm) HP ProBook 4330s (LW813EA) +подарък чанта
13.3" (33.78 cm) HP ProBook 4330s (LW813EA) +подарък чанта, Intel® Core™ i5 2430M 2.4GHz, HD LED Display & AMD
HD 6490M 1GB DDR5 (HDMI), 4GB, 640GB, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.13kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27722/133-3378-cm-hp-probook-4330s-lw813ea-podaryk-chanta

ПРЕВОЗ с Бус до 1.5 тона в СОФИЯ и страната
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/27720/prevoz-s-bus-do-15-tona-v-sofiya-i-stranata

500GB Toshiba STOR.E CANVIO
500GB Toshiba STOR.E CANVIO, черен, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/27719/500gb-toshiba-store-canvio

1000GB Toshiba STOR.E ALU 2S
1000GB Toshiba STOR.E ALU 2S, сребрист, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/27711/1000gb-toshiba-store-alu-2s

Foxconn NetDVD
Foxconn NetDVD, външна, черна +R 8x, -R 8x, +RW 8x, -RW 6x, DVD-RAM 5x, DVD 8x, CDRWR 24x24x24x, USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/27703/foxconn-netdvd

Фотоапарат Olympus VG-110 +подарък калъф
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Фотоапарат Olympus VG-110 +подарък калъф, червен, 12Mpix, 4xOptical, 4xDigital zoom, 2.7" (6.86 cm) екран, цифров
стабилизатор на изображението, поддържа SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/27697/fotoaparat-olympus-vg-110-podaryk-kalyf

Изкупувам неработещи, изгорели, счупени дънни платки, GSM платки, рам памет и др.
Здравейте, изкупувам неработещи, развалени:
Дънни платки - 5 лв за килограм
Рам памет - 20 лв за килограм
ЛАН, звукови, видео карти - 3.50 лв за килограм
Платки от GSM - 30 лв за килограм
Процесори - по договаряне
Работя с куриер, обявата важи за цялата страна. За повече информация се свържете с мен.
Лице за контакт:
Галин Русев
0894477345
skype: galin.rusev2
http://obiavidnes.com/obiava/27682/izkupuvam-neraboteshti-izgoreli-schupeni-dynni-platki-gsm-platki-ram-pamet-i-dr

Антистрес Часовник "7 LED COLOR" Пирамида
Цифров светещ часовник.
Функции: часовник (формат - 24/12 часа);будилник (аларма); календар (година, дата, ден); термометър.
Автоматична промяна на цвета на всеки час.
Активиране на дисплея само с едно докосване.
Режим на: "постоянно светене".
Захранване на LCD екрана: 2 x AG13 батерии (включени в комплекта).
Захранване на часовника: 3 x 1.5W(AAA включени в комплекта).
Размер: 80 x 80 x 80 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/27675/antistres-chasovnik-7-led-color-piramida

Виртуален секс web cam sex
Българската социална мрежа за виртуален секс, благодарение на която хората могат да се запознават, срещат,
общуват помежду си или просто да се показват пред уеб камера!
На нашия уеб сайт всеки ще може да намери това, от което се интересува: виртуален секс, истински срещи, жени,
мъже, фетиши онлайн, виртуални групови оргии и т.н.
Нямате уеб камера или просто предпочитате да гледате? Няма проблем! Сприятелявайте се с жени или мъже и те ще
ви се разкрият в буквален и преносен смисъл!
http://obiavidnes.com/obiava/27674/virtualen-seks-web-cam-sex

Venus - когато и където ти е удобно!
Безплатен секс чат с уеб камера!
Безплатни ХХХХ видеоклипове на потребители!
Безплатни секс обяви!
Безплатни ХХХХ игри!
Само реални Български потребители!
Регистрирайте се сега и получете безплатни 50 кредити!
Безплатна регистрация! Регистрирайте се безплатно още сега и намерете с кого да правите секс във вашия град!
Безплатен секс част с уеб камера 24 ч.! Комуникирайте с момичета пред уебкамери!
http://obiavidnes.com/obiava/27673/venus---kogato-i-kydeto-ti-e-udobno
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Уроци по барабани - MusicRoom
Уроци по барабани за начинаещи и напреднали. Изучава се постановка, динамика, координация, полиритмика, различни
технически похвати за овладяване на инструмента. Разучаване на парчета според предпочитанията на ученика.
Стилове – рок и хеви метъл. Уроците са индивидуални и се провеждат в центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/27667/uroci-po-barabani---musicroom

Уроци по актьорско майсторство
Подготовка на кандидат-студенти за НАТФИЗ за специалностите „Актьорство за драматичен театър” (АДТ) и
„Актьорство за куклен театър” (АКТ). Уроците се водят от професионална актриса с богат преподавателски опит и
висока успеваемост при прием в НАТФИЗ.
Уроците са индивидуални и се провеждат в центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/27666/uroci-po-aktyorsko-maystorstvo

Уроци по китара - MusicRoom
Уроци по китара за начинаещи и напреднали. Изучава се елементарна теория на музиката, нотно писмо, ритмика,
хармония, аранжиране; разучаване на парчета и др. Стилове – класика, поп, рок, блус и др.
Уроците са индивидуални и се провеждат в центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/27665/uroci-po-kitara---musicroom

Уроци по пеене - MusicRoom
Уроци по пеене - изучава се вокална постановка, динамика, дихателни техники, солови и бек вокали, сценично поведение
и др. Изучавани стилове – поп, джаз, рок. Подготовка за кандидатстване в музикално училище и Музикалната академия.
Уроците са индивидуални и се провеждат в центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/27664/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/27661/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

ATX 450W
ATX 450W, Goldenfield Power Box D500B
http://obiavidnes.com/obiava/27658/atx-450w

DELL 1130 лазерен
DELL 1130 лазерен, 19стр/мин, 600x600dpi, 8MB, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27654/dell-1130-lazeren
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DELL 1130n лазерен
DELL 1130n лазерен, 19стр/мин, 600x600dpi, 64MB, Lan & USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27651/dell-1130n-lazeren

Електронна цигара JOYE EGO TANK – гарантирано високо качество!
ПАКЕТ ЗА ДВАМА – 109.00 лв. с ДДС.
“JOYE EGO TANK” -второ поколение на вече доказалите се в цял свят електронни цигари EGO!
EGO-T е най-новата електронна цигара от модела EGO , която използва новата 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.
Съдържание на комплекта:
2 бр. батерии 650 mAh 3.7-4.2V
2 бр. атомизатори - Tank system
5 бр. празни пълнители - Tank system
1 бр. калъфче за носене
1 бр. USB зарядно
1 бр. зарядно ел. мрежа (220V)
ГАРАНЦИЯ: 6 месеца за батериите и зарядното.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За повече информация:
http://www.magazincheto.info/
За контакти:
0882886540
0886532862
E-mail:
office@magazincheto.info
Skype: magazincheto.info
Владимир Крумов
http://obiavidnes.com/obiava/27650/elektronna-cigara-joye-ego-tank--garantirano-visoko-kachestvopaket-za-dvama--

Светещ LED комплект за баня
Душ слушалка която свети в 3 различни цвята
http://obiavidnes.com/obiava/27649/svetesht-led-komplekt-za-banya

DELL 1250c цветен LED
DELL 1250c цветен LED, 12/10стр/мин, 600x600dpi, 64MB, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27643/dell-1250c-cveten-led

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
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КЪДЕ В СОФИЯ
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА
240 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27641/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/27640/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/27639/kurs-po-angliyski-ezik--180lv-kv-lozenec-do-h-l-hemus
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Английски за възрастни в група – 180лв., София
Голямо намаление на курс по английски език за възрастни – първо ниво в образователен център Инглиш Експлорър. При
нас ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка.
Обадете се сега и се възползвайте от намалението! Курсът започва втората седмица на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27638/angliyski-za-vyzrastni-v-grupa--180lv-sofiya

Електроинструменти и сервиз СПАРКИ - ЕЛТОС
Продажба на машини и резервни части СПАРКИ - ЕЛТОС.
Специализиран сервиз за инструменти на SPARKY - ELTOS.
ЕТ "БИБ - Илка Джонева", София, Метростанция "Младост-1",
бул. А. Сахаров 11, Търговски център РЕЯ, етаж 2, магазин 60
продажби - тел. 0888926331, сервиз - тел. 0888823458
Интернет магазин http://www.bib-sparky.com
bib.sparky@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/27636/elektroinstrumenti-i-serviz-sparki---eltos

DELL 2230d лазерен
DELL 2230d лазерен, 33стр/мин, 1200x1200dpi, Duplex, 32MB, USB & Parallel, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27635/dell-2230d-lazeren

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
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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/27634/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/27633/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 ,
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проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27632/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

DELL 1350cnw цветен LED
DELL 1350cnw цветен LED, 15/12стр/мин, 600x600dpi, 128MB, Lan & WiFi 802.11, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27627/dell-1350cnw-cveten-led

Детективска агенция „РЕФЛЕКС” Частен детектив
"Детективска агенция Рефлекс”- Разследване на изневери, фирмени разследвания, наблюдение, разследване на промишлен
шпионаж, издирване на изчезнали лица
Детективска агенция “Рефлекс” е създадена за бързо, професионално и качествено решаване на вашите проблеми.Член на
"Детективска колегия", което е гаранция за лоялност и добре свършена работа! Разполага с екип от професионалисти
бивши служители на МВР, подготвени и обучени да действат и работят с необходимия ресурс от техника и всички
разрешени от закона средства. Работи както в София и страната, така и в чужбина. Сътрудничи с детективски
агенции членове на европейската и световна асоциация на частните детективи. Гарантираме пълна дискретност от
страна на нашите детективи относно споделената информация.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/27625/detektivska-agenciya-refleks-chasten-detektiv

Частен Детектив „ЕНДЖЕЙ”-Детективска Агенция
Детективска агенция „Енджей” предлага висококачествени детективски услуги на достъпни цени с частен характер и
търговски характер:
• Доказване на изневяра
• Съдействие при развод
• Предибрачно проучване
• Издирване на безследно изчезнали лица
• Корпоративни разследвания
• Подбор на персонал
• Наблюдение и проучване на настоящи служители
• Разследване на отсъствия по болест на служители
• Издирване на длъжници
Анонимността ви е 100 % гарантирана! Можете да бъдете сигурни, че на Вашия случай ще се реагира бързо и
ефективно, при пълна дискретност. Детективска агенция “ЕнДжей” може да гарантира успешен резултат на всяко
разследване!
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://www.detective-nj.com/
http://obiavidnes.com/obiava/27624/chasten-detektiv-endjey-detektivska-agenciya

Детективска агенция “Стенк Секюрити” Частен Детектив
Детективска агенция „Стенк Секюрити”- Детективско разследване по поставената от вас задача с документиране на
съответната дейност.

Страница 22/76

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.03.2012

ОПИСАНИЕ:
Детективска Агенция Стенк Секюрити-специалисти в областта на криминалистиката, проследяване на хора, МПС,
товари, стоки, локализиране на длъжници. Изготвяне на анализи по фирмена сигурност. Съвместна дейност със съдия
изпълнители. Събиране на доказателства по бракоразводни дела и изневери, включително и явяване пред съд.
Детективска агенция “Стенк Секюрити” предлага пълна гама детективски услуги: разследване на изневери, събиране на
доказателства, издирване на хора, разкриване изневери, разследване, намиране на факти, доказване на изневяра, скрито
видеонаблюдение, сателитна връзка при наблюдение, мобилно наблюдение, наблюдение на хора, разкриване на случаи,.
Цените са по договаряне, в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Анонимността е гарантирана !!!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/27623/detektivska-agenciya-stenk-sekyuriti-chasten--detektiv

DELL 2350d лазерен
DELL 2350d лазерен, 38стр/мин, 1200x1200dpi, Duplex, 32MB, USB & Parallel, 3 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27622/dell-2350d-lazeren

DELL 2350dn лазерен
DELL 2350dn лазерен, 38стр/мин, 1200x1200dpi, Duplex, 32MB, USB & Parallel, Lan, 3 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27616/dell-2350dn-lazeren

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/27614/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

DELL 2150cn цветен лазерен
DELL 2150cn цветен лазерен, 24/24стр/мин, 600x600dpi, 256MB, Lan1000 & USB, 3 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27611/dell-2150cn-cveten-lazeren

Товарни таксита-София/Превози на мебели,
цени/Транспорт с МЕБЕЛОВОЗ/0877663995/

багаж,

покъщнина/

0898874253/Изгодни

Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
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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/27610/tovarni-taksita-sofiyaprevozi-na-mebeli-bagaj-pokyshtnina-0898874253izgodni-ce

Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на мебели без почивен ден. Превози от врата до врата.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Превоз на товари до 3 тона
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27608/prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-transport-na-mebeli-bez-pochiven-den-prevozi-ot-vrat

Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на мебели без почивен ден. Превози от врата до врата.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Превоз на товари до 3 тона
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27607/prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-transport-na-mebeli-bez-pochiven-den-prevozi-ot-vrat

Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на мебели без почивен ден. Превози от врата до врата.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Превоз на товари до 3 тона
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27606/prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-transport-na-mebeli-bez-pochiven-den-prevozi-ot-vrat

Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на мебели без почивен ден. Превози от врата до врата.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Превоз на товари до 3 тона
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27605/prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-transport-na-mebeli-bez-pochiven-den-prevozi-ot-vrat
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ЕКСПРЕСНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ/0877663995/Превоз на мебели,багаж БЕЗ ПОЧИВЕН
ДЕН/0898874253/ТОВАРНИ ТАКСИТА - София
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/27604/ekspresni-transportni-uslugi0877663995prevoz-na-mebelibagaj-bez-pochiven-den0

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН/Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0898-8742-53/0877-663-995/.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
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/27603/transportni-uslugi-bez-pochiven-denprevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-c

Товарни таксита-София/Превози на мебели,
цени/Транспорт с МЕБЕЛОВОЗ/0877663995/

багаж,

покъщнина/

0898874253/Изгодни

ТОВАРНИ ТАКСИТА - ЕКСПРЕСНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ. 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/27602/tovarni-taksita-sofiyaprevozi-na-mebeli-bagaj-pokyshtnina-0898874253izgodni-ce

ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ от 1 до 3 тона, (от 5 до 20 куб.м) С МИКРОБУСИ И КАМИОНИ в
СОФИЯ, СТРАНАТА И ЕВРОПА – 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Превози на палетизирани и непалетизирани товари, стоки, машини.
Транспортиране на мебели, багаж, покъщнина. Превози до всяка точка на страната и Европа. Товарни коли с обем до 20
куб.м. и 3 тона полезен товар. Възможност за експресни доставки. ПРЕВОЗИ ОТ ВРАТА ДО ВРАТА. Автомобилите са
снабдени с GPS навигация. Сигурност за вашите стоки и товари.Всички наши превози са под покритието на застраховка
/отговорност на превозвача/ по конвенция CMR. Издава данъчни. ФАКТУРИ / КОРЕКТНОСТ. / Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253
http://obiavidnes.com/obiava/27601/tovarni-prevozi-ot-1-do-3-tona-ot-5-do-20-kubm-s-mikrobusi-i-kamioni-v-sofiya

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.
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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.
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/27600/elektricheska-mashinka-za-pylnene-na-cigari

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
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- 2 бр. силиконови скоби
- 2 бр. тубички гел за избелване(всяка една от тях е достатъчна за около 20 процедури)
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/27599/dentalna-izbelvashta-sistema-za-zybi-white-light

DELL 2150cdn цветен лазерен
DELL 2150cdn цветен лазерен, 24/24стр/мин, 600x600dpi, Duplex, 256MB, Lan1000 & USB, 3 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27594/dell-2150cdn-cveten-lazeren

DELL 3330dn лазерен
DELL 3330dn лазерен, 38стр/мин, 1200x1200dpi, Duplex, 64MB, USB & Parallel, Lan, 3 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27591/dell-3330dn-lazeren

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/27588/tovaren-prevoz-0889201919

Лодка за захранка
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
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При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
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/27587/lodka-za-zahranka

Великден в комплекс "Острова"
3 нощувки, 3 закуски,
2 вечери 13април, 15 април,
1 празнична вечеря 14 април,
използване на модерен СПА център и вътрешен басейн,
безплатен интернет достъп, паркинг.
Допълнителни възможности за развлечения по време на престоя:
разнообразни масажи; стрелба с пушка по мишена, тенис на маса, джаги, велосипеди под наем, федербал, баскетбол,
футбол; Атракцион- въжен парк КАТЕРИчка, разходки до близки забележителности: Троянския манастир,
Природонаучен музей с. Черни Осъм, Национално изложение на художествените занаяти и приложните изкуства с.
Орешак, Музей на народните художествените занаяти и приложните изкуства в гр. Троян
Цена пакет на човек:
255 лв – настаняване двама в стандартна стая
275 лв – настаняване двама в студио
http://obiavidnes.com/obiava/27586/velikden-v-kompleks-ostrova

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27585/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Системата за избелване на зъби WhiteLight
Системата за избелване на зъби WhiteLight™ е разработена от водещи зъболекари за безопасно,
ефективно, бързо и лесно избелване на зъби в домашни условия.
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WhiteLight™ Ви осигурява:
· Дълготраен избелващ ефект!
. Избелване без „Зебра” ефект!
· Лесно използване в домашни условия!
· Достъпна цена!
КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Усъвършенстван светлинен излъчвател
• Избелващ гел - 2 бр.
• Прибор за нанасяне
• Зъбни шини
• Инструкция за употреба
• 2 висококачествени литиеви CR2025 батерии
Бърз и ефективен резултат без посещение при зъболекар!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27584/sistemata-za-izbelvane-na-zybi-whitelight

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/27583/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

DELL 5330dn лазерен
DELL 5330dn лазерен, 50стр/мин, 1200dpi IQ, Duplex, 256MB, USB & Parallel, Lan1000, 3 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27581/dell-5330dn-lazeren

DELL 5130cdn цветен лазерен
DELL 5130cdn цветен лазерен, 47/47стр/мин, 1200x1200dpi, Duplex, 256MB, Lan1000 & USB, 3 г.
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http://obiavidnes.com/obiava/27579/dell-5130cdn-cveten-lazeren

Таблет WACOM Intuos5 S (PTH-450)
Таблет WACOM Intuos5 S (PTH-450)
http://obiavidnes.com/obiava/27576/tablet-wacom-intuos5-s-pth-450

Фотоапарат Olympus E-PM1 DZ Kit
Фотоапарат Olympus E-PM1 DZ Kit, (+обективи EZ-M14-42 II R & EZ-M40-150 R), D-SLR 12.3Mpix, 3" (7.62 cm) екран,
HDMI, ултразвуков прахозащитен филтър
http://obiavidnes.com/obiava/27575/fotoaparat-olympus-e-pm1-dz-kit

15.6" (39.62 cm) ACER AS5749Z-B966G50Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5749Z-B966G50Mnkk, сив, двуядрен Pentium® B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 6GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.4kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27567/156-3962-cm-acer-as5749z-b966g50mnkk

15.6" (39.62 cm) ACER AS5733Z-P624G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5733Z-P624G75Mnkk, черен, двуядрен Pentium® 2.13GHz, HD LED Display, 6GB, 750GB, DVDRW,
802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27563/156-3962-cm-acer-as5733z-p624g75mnkk

15.6" (39.62 cm) ACER AS5749-2354G50Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5749-2354G50Mnkk, сив, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.4kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27558/156-3962-cm-acer-as5749-2354g50mnkk

15.6" (39.62 cm) Asus X54C-SX036D
15.6" (39.62 cm) Asus X54C-SX036D, двуядрен Pentium® B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB DDR3, 500GB, DVDRW,
802.11n, Lan1000, camera, 2.62kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27553/156-3962-cm-asus-x54c-sx036d

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z570Am 59325180
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z570Am 59325180, Metal Grey, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display &
GeForce GT 520M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27541/156-3962-cm-lenovo-ideapad-z570am-59325180

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z570Am 59325204
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z570Am 59325204, Metal Grey, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display &
GeForce GT 630M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27537/156-3962-cm-lenovo-ideapad-z570am-59325204

Хотелиерство,Ресторантьорство,Туризъм-професионално обучение
„Хотелиер”, „Администратор в хотелиерството”, „Камериер”, „Портиер-пиколо”, „Ресторантьор”, „Готвач”,
„Сервитьор-барман”, „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, „Организатор на туристическа агентска
дейност”, „Планински водач”, „Екскурзовод”, „Аниматор в туризма”.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
За подробности и записвания в полезния сайт- http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
Обучения без ограничения за място и време.
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Даваме знания и умения, пестим време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/27536/hotelierstvorestorantyorstvoturizym-profesionalno-obuchenie

Бизнес професии-професионално обучение
„Оперативен счетоводител”, „Бизнес – услуги”, „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Офис – мениджър”, „Офис –
секретар”, ”Икономика и мениджмънт”, „Посредник на трудовата борса”, „Сътрудник социални дейности”, „Еколог” и
др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
За подробности и записвания в полезния сайт- http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
Обучения без ограничения за място и време.
Даваме знания и умения, пестим време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/27535/biznes-profesii-profesionalno-obuchenie

Специализирани обучения
„Ръководители на НАССР екипи”„Мениджъри по осигуряване на качеството и вътрешни одитори съгласно БДС ISO
9001:2008”,„Разработване и управление на проекти”„Защита на вътрешната делова информация и търговската тайна”
„Управление на риска”„Счетоводство на предприятието”,”Бизнес комуникации и кореспонденция”, „Етикетът в
бизнеса” и други.
За подробности и записвания в полезния сайт- http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
Обучения без ограничения за място и време.
Даваме знания и умения, пестим време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/27533/specializirani-obucheniya

Погрижи се за себе си
Ако имаш стаж, но нямаш документ за професионална квалификация,
Център “WISDOM” ще съдейства за придобиване на професионална квалификация при доказан трудов стаж.
За подробности и записвания в полезния сайт- http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
Обучения без ограничения за място и време.
Даваме знания и умения, пестим време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/27532/pogriji-se-za-sebe-si

Училище за предприемчивите
Ела в Училището за предприемчивите към център “WISDOM”.Каквото не знаеш за икономиката и бизнеса, ще го научиш
от нас.
В Кабинета за бизнес умения ще научиш неща, които ще ти трябват.
В Кабинета за бизнес хитрости ще се научиш да бъдеш прагматичен!
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
Обучения без ограничение за място и време!
Даваме знания и умения, пестим време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/27531/uchilishte-za-predpriemchivite

Ние сме първите
Център за Тематично Обучение “WISDOM” ви предлага специализирани обучения, професионални обучения и
допълнителни квалификации по удобен за вас начин:онлайн, дистанционно или семинари. Посетете ни и си избере
обучение http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
Обучения без ограничение за място и време!
Даваме знания и умения, пестим време и пари!
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http://obiavidnes.com/obiava/27530/nie-sme-pyrvite

750GB
750GB, Seagate Momentus® XT, 8GB SSD / SATA 6Gb/s, 7200rpm, 32MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/27529/750gb-seagate-momentus-xt-8gb-ssd--sata-6gbs-7200rpm-32mb-25-635-cm

Транспортни услуги: 0886916355
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/27528/transportni-uslugi-0886916355

8GB DDR3 1600MHz Corsair CMZ8GX3M1A1600C10
8GB DDR3 1600MHz Corsair CMZ8GX3M1A1600C10, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27527/8gb-ddr3-1600mhz-corsair-cmz8gx3m1a1600c10

ИКОНОМИЧНА КОЛА ПОД НАЕМ СОФИЯ
Вегер рент а кар предлага на вниманието Ви икономични автомобили под наем на атрактивната цена само за 11 евро на
ден. До края на месец Април можете да се възползвате от промоцията ни!
Очакваме Ви на телефони
0893302611
0893302614
Също така можете да направите директна он-лайн резервация през нашият сайт http://www.vegercar.com
http://obiavidnes.com/obiava/27526/ikonomichna-kola-pod-naem-sofiya

ИКОНОМИЧНА КОЛА ПОД НАЕМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Вегер рент а кар предлага на вниманието Ви икономични автомобили под наем на атрактивната цена само за 11 евро на
ден. До края на месец Април можете да се възползвате от промоцията ни!
Очакваме Ви на телефони
0893302611
0893302614
Също така можете да направите директна он-лайн резервация през нашият сайт http://www.vegercar.com
http://obiavidnes.com/obiava/27525/ikonomichna-kola-pod-naem-letishte-sofiya

ИКОНОМИЧНА КОЛА ПОД НАЕМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Вегер рент а кар предлага на вниманието Ви икономични автомобили под наем на атрактивната цена само за 11 евро на
ден. До края на месец Април можете да се възползвате от промоцията ни!
Очакваме Ви на телефони
0893302611
0893302614
Също така можете да направите директна он-лайн резервация през нашият сайт http://www.vegercar.com
http://obiavidnes.com/obiava/27524/ikonomichna-kola-pod-naem-letishte-sofiya
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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/27522/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

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/27520/tovaren-prevoz-0889201919

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/27519/tovaren-prevoz-0889201919

4x4GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ Low Profile CML16GX3M4A1600C9
4x4GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ Low Profile CML16GX3M4A1600C9, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27518/4x4gb-ddr3-1600mhz-corsair-vengeance-low-profile-cml16gx3m4a1600c9

ЛИПОВОН
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО! Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/27515/lipovon

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

2x8GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ CMZ16GX3M2A1600C10
2x8GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ CMZ16GX3M2A1600C10, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/27512/2x8gb-ddr3-1600mhz-corsair-vengeance-cmz16gx3m2a1600c10

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/27511/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izvyrshva-cyalostni-razsledvaniya--predla

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/27510/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Земеделска земя купувам в БЯЛА, БОРОВО, РУСЕ,Ветово
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/27509/zemedelska-zemya-kupuvam-v-byala-borovo-rusevetovo

Земеделска земя в Попово,Търговище купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с.
Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с. Ореш, с.
ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с.
Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с.
Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ,
с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица,
с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова,
ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховиц
а, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна
Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци,
с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в
зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/27507/zemedelska-zemya-v-popovotyrgovishte-kupuvam-0886236248

Земеделска
земя
в
Горна
Тръмбеш,Стражица,Севлиево-КУПУВАМ

Оряховица,Лясковец,Свищов,Полски

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,
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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/27506/zemedelska-zemya-v-gorna-oryahovicalyaskovecsvishtovpolski-trymbeshstrajicasevlie

Genius Ltd - интериорен дизайн и обзавеждане
Ние от „Genius” сме на разположение за реализирането на Вашите идеи и решения, подсигурени от професионалното
изпълнение на висококвалифицирания ни eкип от архитекти и дизайнери. Водим се от идеята, че всеки има нужда от
своето местенце на спокойствие и хармония. Според нас, стилът, индивидуализмът, уникалността са неизменна част от
добрия интериор.
Ние предлагаме индивидуален дизайн, изпълнение на цялостни проекти до ключ, проектиране на мебели, 3D визуализации,
обзавеждане.
www.genius.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27505/genius-ltd---interioren-dizayn-i-obzavejdane

23.6" (59.94 cm) Viewsonic VA2448-LED
23.6" (59.94 cm) Viewsonic VA2448-LED, FULL HD LED, 5ms, 10 000 000:1 300cd/m2, DVI, TCO5.1, 2г
http://obiavidnes.com/obiava/27504/236-5994-cm-viewsonic-va2448-led

Индивидуални уроци по МАТЕМАТИКА за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по
математика. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 12 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/27501/individualni-uroci-po-matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Немски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 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/27500/nemski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Английски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
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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/27499/angliyski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Португалски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 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/27498/portugalski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ИСПАНСКИ за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 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/27497/podgotovka-po-ispanski-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 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/27496/frenski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ИТАЛИАНСКИ за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
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GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27495/podgotovka-po-italianski-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и
едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се провеждат в удобно на ученика и
преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на
учебен 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/27494/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен 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/27493/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Курс по български език за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по български език за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 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/27492/kurs-po-bylgarski-ezik-za-kandidat-gimnazisti

Курс по математика за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по математика за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
Цена: 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 лв. на час.
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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/27491/kurs-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

Thermaltake Element Q
Thermaltake Element Q, miniITX, 220W PSU Active PFC
http://obiavidnes.com/obiava/27490/thermaltake-element-q

Belepok.net-качествени ЛР(LR) продукти от каталога на LR(ЛР)
Belepok.net е сайт на независим сътрудник на LR Health and Beauty System-България. В сайта ще намерите информация за
всички продукти от каталога на LR (ЛР), както и обобщена информация за бизнес възможността, която компанията
предалага.
Част от продуктите, които можете да разгледате в сайта, са:
http://obiavidnes.com/obiava/27488/belepoknet-kachestveni-lrlr-produkti-ot-kataloga-na-lrlr

Thermaltake Overseer RX-I
Thermaltake Overseer RX-I, вградена HDD Docking Station, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/27484/thermaltake-overseer-rx-i

АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ,АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ СОФИЯ БЪЛГАРИЯ,ЕВТИНИ
АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ СОФИЯ,АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Само сега може да се възползвате от невероятните промоции на ВегерКар! Освен чисто нови автомобили ние ви
предлагаме и допълнителни аксесоари за Вашето пътуване! Направете сега он-лайн резервация и получете отстъпка www.vegercar.com !
http://obiavidnes.com/obiava/27483/avtomobil-pod-naemavtomobil-pod-naem-sofiya-bylgariyaevtini-avtomobili-pod-naem-

ЕВТИНИ АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ СОФИЯ,АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Само сега може да се възползвате от невероятните промоции на ВегерКар! Освен чисто нови автомобили ние ви
предлагаме и допълнителни аксесоари за Вашето пътуване! Направете сега он-лайн резервация и получете отстъпка http://www.vegercar.com !
http://obiavidnes.com/obiava/27482/evtini-avtomobili-pod-naem-sofiyaavtomobil-pod-naem-letishte-sofiya

airport Sofia rent a car,car rental Sofia,car rental Bulgaria,car hire Sofia,Jeep rent a car,4x4 rent a car
Само сега може да се възползвате от невероятните промоции на ВегерКар! Освен чисто нови автомобили ние ви
предлагаме и допълнителни аксесоари за Вашето пътуване! Направете сега он-лайн резервация и получете отстъпка www.vegercar.com !
http://obiavidnes.com/obiava/27481/airport-sofia-rent-a-carcar-rental-sofiacar-rental-bulgariacar-hire-sofiajee

Захранване 430W
Захранване 430W, Thermaltake Smart, ActivePFC
http://obiavidnes.com/obiava/27479/zahranvane-430w

Международно изложение „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
СОФИЯ, НДК
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16 до 18 март 2012 г.
От 16 до 18 март 2012 година в Националния дворец на културата в София (НДК) ще се проведе международното
изложение „Образование без граници”. Панаирът се организира от Бери Груп България в сътрудничество със Столична
община и над 60 медийни партньори. Според организаторите, това ще бъде едно от най-интересните и полезни издания
на най-големия и популярен образователен панаир в страната.
Новото, което ще видим през месец март са представители на висшето образование от Австралия, Румъния и Индия,
които за първи път ще дойдат у нас. Наред с тях ще видим общо 19 различни държави, сред които традиционно
присъстващите Германия, Австрия, Холандия, Хърватска, Дания, Естония, Япония, Великобритания и т. н. От
шведските представители ще видим Университетите от Стокхолм и Бурос, а от Словения – Университет Марибор.
Най-полезно за учащите на международното изложение „Образование без граници” тази пролет ще бъде, освен
голямото разнообразие участници и присъствието на три организации, които представляват националното образование
на съответната държава. Една от тях е Посолството на Канада от Румъния, която ще представи с Education au/in
Canada всички канадски университети и възможностите за обучение в тази държава. Подобна роля играят испанската
фордация UNIVERSIDAD.ES, която ще участва за втори път на „Образование без граници” и Study Pro Australia - Live
Study Work in Australia – съответно, за първи път у нас. Чрез тези три организации ще се запознаем с канадското,
испанското и австралийското образование и възможностите за обучение в тези големи държави.
Заповядайте в Националния дворец на културата от 16 до 18 март, за да намерите своето място в света на
образованието! Входът е свободен след предварителна регистрация на www.edu-fair.eu или на място в НДК!

ОРГАНИЗАТОР:
Бери Груп България
Ул. Ген. Й. Гурко 74, ет. 1
02 9888 604, 0887 099 730
office.bery1@gmail.com
www.edu-fair.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27478/mejdunarodno-izlojenie-obrazovanie-bez-granici

Международно изложение „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
СОФИЯ, НДК
16 до 18 март 2012 г.
От 16 до 18 март 2012 година в Националния дворец на културата в София (НДК) ще се проведе международното
изложение „Образование без граници”. Панаирът се организира от Бери Груп България в сътрудничество със Столична
община и над 60 медийни партньори. Според организаторите, това ще бъде едно от най-интересните и полезни издания
на най-големия и популярен образователен панаир в страната.
Новото, което ще видим през месец март са представители на висшето образование от Австралия, Румъния и Индия,
които за първи път ще дойдат у нас. Наред с тях ще видим общо 19 различни държави, сред които традиционно
присъстващите Германия, Австрия, Холандия, Хърватска, Дания, Естония, Япония, Великобритания и т. н. От
шведските представители ще видим Университетите от Стокхолм и Бурос, а от Словения – Университет Марибор.
Най-полезно за учащите на международното изложение „Образование без граници” тази пролет ще бъде, освен
голямото разнообразие участници и присъствието на три организации, които представляват националното образование
на съответната държава. Една от тях е Посолството на Канада от Румъния, която ще представи с Education au/in
Canada всички канадски университети и възможностите за обучение в тази държава. Подобна роля играят испанската
фордация UNIVERSIDAD.ES, която ще участва за втори път на „Образование без граници” и Study Pro Australia - Live
Study Work in Australia – съответно, за първи път у нас. Чрез тези три организации ще се запознаем с канадското,
испанското и австралийското образование и възможностите за обучение в тези големи държави.
Заповядайте в Националния дворец на културата от 16 до 18 март, за да намерите своето място в света на
образованието! Входът е свободен след предварителна регистрация на www.edu-fair.eu или на място в НДК!
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ОРГАНИЗАТОР:
Бери Груп България
Ул. Ген. Й. Гурко 74, ет. 1
02 9888 604, 0887 099 730
office.bery1@gmail.com
www.edu-fair.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27477/mejdunarodno-izlojenie-obrazovanie-bez-granici

Международно изложение „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
СОФИЯ, НДК
16 до 18 март 2012 г.
От 16 до 18 март 2012 година в Националния дворец на културата в София (НДК) ще се проведе международното
изложение „Образование без граници”. Панаирът се организира от Бери Груп България в сътрудничество със Столична
община и над 60 медийни партньори. Според организаторите, това ще бъде едно от най-интересните и полезни издания
на най-големия и популярен образователен панаир в страната.
Новото, което ще видим през месец март са представители на висшето образование от Австралия, Румъния и Индия,
които за първи път ще дойдат у нас. Наред с тях ще видим общо 19 различни държави, сред които традиционно
присъстващите Германия, Австрия, Холандия, Хърватска, Дания, Естония, Япония, Великобритания и т. н. От
шведските представители ще видим Университетите от Стокхолм и Бурос, а от Словения – Университет Марибор.
Най-полезно за учащите на международното изложение „Образование без граници” тази пролет ще бъде, освен
голямото разнообразие участници и присъствието на три организации, които представляват националното образование
на съответната държава. Една от тях е Посолството на Канада от Румъния, която ще представи с Education au/in
Canada всички канадски университети и възможностите за обучение в тази държава. Подобна роля играят испанската
фордация UNIVERSIDAD.ES, която ще участва за втори път на „Образование без граници” и Study Pro Australia - Live
Study Work in Australia – съответно, за първи път у нас. Чрез тези три организации ще се запознаем с канадското,
испанското и австралийското образование и възможностите за обучение в тези големи държави.
Заповядайте в Националния дворец на културата от 16 до 18 март, за да намерите своето място в света на
образованието! Входът е свободен след предварителна регистрация на www.edu-fair.eu или на място в НДК!

ОРГАНИЗАТОР:
Бери Груп България
Ул. Ген. Й. Гурко 74, ет. 1
02 9888 604, 0887 099 730
office.bery1@gmail.com
www.edu-fair.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27476/mejdunarodno-izlojenie-obrazovanie-bez-granici

Международно изложение „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
СОФИЯ, НДК
16 до 18 март 2012 г.
От 16 до 18 март 2012 година в Националния дворец на културата в София (НДК) ще се проведе международното
изложение „Образование без граници”. Панаирът се организира от Бери Груп България в сътрудничество със Столична
община и над 60 медийни партньори. Според организаторите, това ще бъде едно от най-интересните и полезни издания
на най-големия и популярен образователен панаир в страната.
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Новото, което ще видим през месец март са представители на висшето образование от Австралия, Румъния и Индия,
които за първи път ще дойдат у нас. Наред с тях ще видим общо 19 различни държави, сред които традиционно
присъстващите Германия, Австрия, Холандия, Хърватска, Дания, Естония, Япония, Великобритания и т. н. От
шведските представители ще видим Университетите от Стокхолм и Бурос, а от Словения – Университет Марибор.
Най-полезно за учащите на международното изложение „Образование без граници” тази пролет ще бъде, освен
голямото разнообразие участници и присъствието на три организации, които представляват националното образование
на съответната държава. Една от тях е Посолството на Канада от Румъния, която ще представи с Education au/in
Canada всички канадски университети и възможностите за обучение в тази държава. Подобна роля играят испанската
фордация UNIVERSIDAD.ES, която ще участва за втори път на „Образование без граници” и Study Pro Australia - Live
Study Work in Australia – съответно, за първи път у нас. Чрез тези три организации ще се запознаем с канадското,
испанското и австралийското образование и възможностите за обучение в тези големи държави.
Заповядайте в Националния дворец на културата от 16 до 18 март, за да намерите своето място в света на
образованието! Входът е свободен след предварителна регистрация на www.edu-fair.eu или на място в НДК!

ОРГАНИЗАТОР:
Бери Груп България
Ул. Ген. Й. Гурко 74, ет. 1
02 9888 604, 0887 099 730
office.bery1@gmail.com
www.edu-fair.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27475/mejdunarodno-izlojenie-obrazovanie-bez-granici

KIA K5 фабрика OEM радио DVD плейър GPS navi bluetooth ТВ CAV-K5
KIA K5 фабрика OEM радио DVD плейър GPS navi bluetooth ТВ CAV-K5
DVD GPS специално за K5 на KIA автомобили
1) 7 инча кола DVD плейъра с докосване на екрана;
2) Вградени стерео Bluetooth опционално;
3) USB интерфейс /DVD /FM/AM/TV/AV;
4) Съвместими с MP4/MP3/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW и т.н.;
5) Уникално проектирани инсталация, включително готовност функция, за да увеличите батерията трайност;
6) Регулируеми параметри могат да бъдат запомнили автоматично и възстанови обратно към стойността по
подразбиране;
7) Стабилен електронно анти шок + механично анти удар;
8) Автоматична идентификация на PAL и NTSC системи;
9) Функцията за часовника на реално време;
10) Видео въвеждане от един канал, два канала видео продукция; Два канала аудио вход, три канала звук продукция;
11) 2 антени въвеждане (антената не се включва);
12) 4 X 45W аудио изход;
13) 30 предварително зададени радиостанции;
14) Многофункционално екранно меню; меню;
15) Малки светлина, налични на бутона на панела;
16) Флуоресцентни ключове, налични за на дистанционното управление;
17) Обратно на rearview функция (по избор);
18) Универсална волана контрол;
19) Английски (касета на няколко диск) играят контрол функция на опцията;
20) GPS навигационни по избор.
www.suavdvdgps.com/product_Info.ASP?ID=415
http://obiavidnes.com/obiava/27471/kia-k5-fabrika-oem-radio-dvd-pleyyr-gps-navi-bluetooth-tv-cav-k5

Захранване 775W
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Захранване 775W, Thermaltake Toughpower XT, ActivePFC, модулно, SLi Ready Certified
http://obiavidnes.com/obiava/27470/zahranvane-775w

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/27468/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/27467/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Захранване 850W
Захранване 850W, Thermaltake Toughpower Grand, ActivePFC, модулно, SLi Ready Certified
http://obiavidnes.com/obiava/27464/zahranvane-850w
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Транспортни и хамалски услуги. Продажба и доставка на кашони и опаковъчни материали
Транспортни и хамалски услуги за София и страната. Цялостен пренос на дома и офиса, каси, пиана и др.Осигурен
транспорт-камиони с падащ борд.Пpодажба и доставка на кашони и опаковъчни материали. Фактури,коректност. За
връзка: www.hamali-harry.com, e-mail: office@hamali-harry.com ,0888972501
http://obiavidnes.com/obiava/27463/transportni-i-hamalski-uslugi-prodajba-i-dostavka-na-kashoni-i-opakovychni-materi

Brother HL-4140CN цветен лазерен принтер
Brother HL-4140CN цветен лазерен принтер, 2400x600dpi, 22/22стр/мин, 128MB, Lan, USB, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27461/brother-hl-4140cn-cveten-lazeren-printer

Brother HL-4150CDN цветен лазерен принтер
Brother HL-4150CDN цветен лазерен принтер, 2400x600dpi, 24/24стр/мин, Duplex, 128MB, Lan, USB, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/27455/brother-hl-4150cdn-cveten-lazeren-printer

Brother HL-4570CDW цветен лазерен принтер
Brother HL-4570CDW цветен лазерен принтер, 2400x600dpi, 28/28стр/мин, Duplex, 128MB, WiFi 802.11b/g & Lan, USB, 2+1
г.
http://obiavidnes.com/obiava/27454/brother-hl-4570cdw-cveten-lazeren-printer

Слушалки Philips SHP5500
Слушалки Philips SHP5500
http://obiavidnes.com/obiava/27450/slushalki-philips-shp5500

Thermaltake Contac 21
Thermaltake Contac 21, съвместим с LGA1156/1155/775 & FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
http://obiavidnes.com/obiava/27448/thermaltake-contac-21

Thermaltake Contac 29 BP
Thermaltake Contac 29 BP, съвместим с LGA1366/1156/1155/775 & AM3
http://obiavidnes.com/obiava/27446/thermaltake-contac-29-bp

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Thermaltake Thunderblade, светещ в синьо
http://obiavidnes.com/obiava/27443/ventilator-120mm

МОНТАЖНИЦИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
Спешно набираме до 30.03.2012 МОНТАЖНИЦИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ за работа във Франция за инсталиране
на Фотоволтаични покривни соларни системи и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала и подстанция.
Краен срок за кандидатсване 30.03.2012 година
Изисквания:
- Квалификация за ЗАВАРЧИК, СТРУГАРО - ФРЕЗИСТ или с ОПИТ В ПОКРИВНОТО СТРОИТЕЛСТВО
- Стаж и опит на позицията
- Желание за работа в екип по обекти на територията на цяла Франция
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Работодателят предлага:
- Трудов договор с френско - българската фирма за работа до 6 месеца във Франция
(възможност за удължаване на договора)
- Платени здравни и социални осигуровки
- Осигурено работно облекло
- Осигурени квартира и транспорт
- ЗАПЛАЩАНЕ 1650 – 1850 лева месечно
За запазване на ден и час за интервю за тази позиция се обадете на посочените телефони 02/477-66-84, 0895872569
Агенция за работа "Киркова" се намира в гр. София, на ул. „Узунджовска” 12,
ет. 2 (пресечка на бул. Витоша / ул. Солунска)
Работно време: от 9.00 до 17. 00 часа
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/27438/montajnici-na-metalni-konstrukcii

ЕЛ. ТЕХНИЦИ С ОПИТ
Спешно набираме до 30.03.2012 ЕЛ. ТЕХНИЦИ С ОПИТ за работа във Франция за инсталиране на Фотоволтаични
покривни соларни системи и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала и подстанция.
Краен срок за кандидатсване 30.03.2012 година
Изисквания:
- Документ или квалификация за „ЕЛ. ТЕХНИК”
- Стаж и опит на позицията
- Желание за работа в екип по обекти на територията на цяла Франция
Работодателят предлага:
- Трудов договор с френско - българската фирма за работа до 6 месеца във Франция
(възможност за удължаване на договора)
- Платени здравни и социални осигуровки
- Осигурено работно облекло
- Осигурени квартира и транспорт
- ЗАПЛАЩАНЕ 1650 – 1850 лева месечно
За запазване на ден и час за интервю за тази позиция се обадете на посочените телефони 02/477-66-84, 0895872569
Агенция за работа "Киркова" се намира в гр. София, на ул. „Узунджовска” 12,
ет. 2 (пресечка на бул. Витоша / ул. Солунска)
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Работно време: от 9.00 до 17. 00 часа
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/27437/el-tehnici-s-opit

Хотел „АКВАЯ” – Велико Търново – ПРОМОЦИИ И ПРЕЗ МАРТ !!!
Уважаеми клиенти! Хотел „АКВАЯ” разположен в центъра на град Велико Търново, близо до административни сгради,
магазини и туристически обекти, Ви предлага СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ за един незабравим престой през месец Март!
- ПОДАРЪК: ВЕЧЕРЯ - При 2 поредни нощувки!
- НОЩУВКА НА ПОЛОВИН ЦЕНА - при реализиране на 2 поредни нощувки, третата може да заплатите с 50%
отстъпка !
- ПОДАРЪК : НОЩУВКА - при реализиране на 3 поредни нощувки, можете да ползвате четвърта - БЕЗПЛАТНО!
Цената включва закуска, безплатен WI-FI интернет, ползване на подземен паркинг, тур. такса, ДДС
Забележка:
Офертите са в сила при настаняване на един или двама души по "цена-рецепция" и важи за всички видове помещения.
Промоциите НЕ МОГАТ да се използват едновременно!
Не важи за 22, 23, 24 Март !
http://obiavidnes.com/obiava/27434/hotel-akvaya--veliko-tyrnovo--promocii-i-prez-mart-

Частен детектив – откриване,издирване на хора.
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/27431/chasten-detektiv--otkrivaneizdirvane-na-hora

Ескурзии златна възраст 55+
Погледнете нашата интернет страница за програма златна възраст 55+ . Желаете златна възраст 55 плюс ?
Предоставяме ви да намерите сведения за програма златна възраст 55+ на нашия специализиран сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/27427/eskurzii-zlatna-vyzrast-55

На планина във вила"Ивена"в Троянския балкан
Вила „Ивена" в село Бели Осъм предлага всички удобства за една пълноценна почивка за вашето семейството и добри
приятели. Вилата работи целогодишно и е предпочитана дестинация за любителите на лова и риболова, както и за тези,
които искат да избягат от шума за да намерят тишината и спокойствието, от което се нуждаят.Вилата предлага
четири двойни стаи, две от който с допълнителни легла, обзаведени луксозно в собствен стил. Три бани със санитарни
възли, уютна механа с оборудвана кухня и посуда. Вилата разполага с просторен двор и възможност за паркиране до три
автомобила.,барбекю,навес с асмалък и обособени кътове за почивка. За студените зимни вечери цялата вила се отоплява
с камина, свързана със система за локално отопление.За вашето развлечение в близост до вилата се намират топлите
минерални басейни на курортните комплекси Шипково и Чифлик.
http://obiavidnes.com/obiava/27425/na-planina-vyv-vilaivenav-troyanskiya-balkan

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
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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/27423/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

Бонбонена фабрика Алпи
Алпи Комерс притежава фабрика за производство на бонбони.
- меки бонбони с инулин, предназначени и за намаляване на теглото
- плодови и шоколадови дъвчащи бонбони
- твърди бонбони със сметана
- билкови бонбони
- твърди бонбони с ментол евкалипт
- млечни бонбони
- мини дропс със плодов аромат
- зърнени бонбони
- нискокалорични бонбони
- карамелажни бонбони
- парфюмиращи бонбони - най-новия асортимент на фабриката
http://www.alpi.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/27422/bonbonena-fabrika-alpi

Частен дом КОСТАНДАРА **,г. Поморие
Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на тиха и спокойна улица, на 50 метра от
най-посещавания плаж и на около 500 метра от центъра на града. Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип
обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор.На две стаи една баня с тоалетна, хладилник и
посуда. Подробности www.bghotelier.com/kostandara
До 23.06 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Константин
Телефон за контакти : 059625987,0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/27419/chasten-dom--kostandara-g-pomorie

Евтина почивка на море в Поморие, сезон 2012
Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на тиха и спокойна улица, на 50 метра от
най-посещавания плаж и на около 500 метра от центъра на града. Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип
обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор.На две стаи една баня с тоалетна, хладилник и
посуда. Подробности www.bghotelier.com/kostandara
До 23.06 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Константин
Телефон за контакти : 059625987,0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
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http://obiavidnes.com/obiava/27417/evtina-pochivka-na-more-v-pomorie-sezon-2012

летящи фенери
Цени: 5 фенера - 4,90 лв. за 1бр. ; 10 фенера - 3,90лв. за 1бр. ; 15 фенера - 3,80лв. за 1бр. 20 фенера - 3,70лв. за 1бр. ; 25
фенера - 3,60лв. за 1бр. ; 40 фенера - 3,45лв. за 1бр. 50 фенера - 3,50лв. за 1бр. ; 60 фенера - 3,55лв. за 1бр. ; 100 фенера3,40лв. за 1бр.
само сега за 8 март 5 фенера за 22.50 лв
http://xn----itbbamdpu2aoy1d6d.com/
http://obiavidnes.com/obiava/27414/letyashti-feneri

Инд.обучения по Английски,Немски,Испански,Гръцки,Френски и др.ВИЕ СТЕ НАЙ-ВАЖНИ!
Лицензиран Езиков Център ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано индивидуално обучение по Английски, Немски или
Италиански език за начинаещи и напреднали. В центъра се предлага още обучение по над 10 европейски езика– Английски,
Немски, Френски език, Испански език, Гръцки език, Чешки, Полски, Руски, Турски, Румънски, Сръбски Датски, Норвежки,
Холандски. С висок стандарт в преподаването, осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна
база. Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика.Индивидуално обучение-организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на
чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания. И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27412/indobucheniya-po-angliyskinemskiispanskigryckifrenski-i-drvie-ste-nay-vajni

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/27411/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
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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/27410/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

СТАРТ!НОВИ групи по Английски,Немски,Испански,Италиански,Гръцки и др.
УЧЕТЕ ПО НАЙ-УСПЕШНИТЕ И НОВИ СИСТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТЕНИ ПО КРИТЕРИИТЕ И
СТАНДАРТИТЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен
опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с
цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на
новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27406/startnovi-grupi-po-angliyskinemskiispanskiitalianskigrycki-i-dr

Курс по PHOTOSHOP-Създайте впечатляващи дизайни,монтажи и колажи!
В курса са разяснени всички понятия за растерните изображения и спецификата им на приложение в различните
области, в които се използват – предпечат, подготовка за публикуване в интернет, професионална фотография.
Обучението включва запознаване с принципната концепция на Adobe Photoshop за създаване и редактиране на графични
изображения чрез използване на различни работни палитри и команди. В програмата се разглежда необходимия
инструментариум за създаване на растерна графика, подготовка на работното платно и неговото модифициране,
работа със слоеве, стандартни селекции и специфични техники за селектиране, основни фотокорекции, както и
инструментите за векторна илюстрация.
Предлагаме обучение в малки групи или индивидуално обучение в удобно за курсистите време - през деня, вечер или събота
и неделя. Работим с хора от всички възрасти. Правим също и консултантски услуги. След всяко завършено ниво на
обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания съгласно МОН.
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски
центрове./;
тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27403/kurs-po-photoshop-syzdayte-vpechatlyavashti-dizaynimontaji-i-kolaji

СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТЕКТИВИ-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
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• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/27396/sdrujenie-na-chastnite-detektivi-0884556761

спешни дребни дърводелски услуги по домовете
Ремонт и монтаж на мебели.Смяна на панти на вратички.Монтаж на врати,первази.Скъсяване на врати.Поправка на
разбити врати.Смяна на брави.Прогонка и уплътняване на врати и прозорци.Укрепване на нестабилни маси и
столове.Освежаване на стари мебели.Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/27392/speshni-drebni-dyrvodelski-uslugi-po-domovete

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/27389/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 :
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GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27388/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/27387/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Курс по AUTO CAD/2Д чертане, 3Д моделиране/Най-доброто за Вас!
Лицензиран професионален учебен Център ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано обучение по AUTO CAD. Предлагаме
Индивидуален курс или групово обучение за специалисти във всички инженерни области! Цел на курса: Придобиване на
фундаментални знания за работа с продукта Autocad в три модула: 2Д чертане, 3Д моделиране, Специални приложения.
Сформираме малки групи (3-5 курсиста) с цел индивидуалната работа с всеки! Професионално справяне с дейности по
създаване на стандартни работни чертежи в областта на енергетиката, машиностроенето, строителството и
архитектурата. Предназначен за: Начинаещи потребители или за потребители професионално занимаващи се с
програмата AutoCAD. Нашите предимства са: План-график на обучение - съобразен с Вашата професионална
ориентация.
В ИНТЕР АЛИАНС Обучение е с доказано по-високи резултати, което съдим от постигнатите резултати на
курсистите ни! Програмата е разработена на базата на - 2D, 3D чертането. Акцентираме на приложението на
програмата във Вашата професионална област! Провеждане: При предварително договорен график в удобно за Вас
време при индивидуалния вариант или дневни, вечерни и съботно неделни варианти за груповотои обучение! Легитимни
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удостоверения 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/27386/kurs-po-auto-cad2d-chertane-3d-modeliranenay-dobroto-za-vas

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/27383/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/27382/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен вносител на хидрофобен / водоустойчив шперплат .
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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/27379/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

СТАРТ на 8 март ИСПАНСКИ2!Най-доброто за Вас!!!
Имате малко време да се запишете!Възможност за плащане на вноски!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27377/start-na-8-mart-ispanski2nay-dobroto-za-vas

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/27372/tovaren-prevoz-0889201919

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/27371/tovaren-prevoz-0889201919

Пейнт Зум
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
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Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27368/peynt-zum

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/27367/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
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Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/27366/podochistachka-twister-sweeper

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/27365/parochistachka-stiym-mop-x5

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.
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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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
Масажна седалка.
www.miramarket.net
масажираща седалка.
www.shopbg.info
Масажна седалка.
www.tehno.shopbg.info
Масажна-масажираща седалка.
www.miramarket.eu
Масажна седалка.
www.market99.net
масажна седалка.
0877540309
http://obiavidnes.com/obiava/27364/masajirashta-sedalka

23" (58.42 cm) DELL Professional P2312H
23" (58.42 cm) DELL Professional P2312H, FULL HD LED, 5ms 2 000 000:1 250cd/m2 DVI (HDCP), USB hub, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/27350/23-5842-cm-dell-professional-p2312h

Samsung E1182
Samsung E1182, поддържа 2 sim карти, FM радио
http://obiavidnes.com/obiava/27346/samsung-e1182

Груб строеж на топ цена
Груб строеж на топ цена
Строителна бригада с дългогодишен опит, предлага строеж на сгради, къщи, постройки и реконстукции на етап груб
строеж.
Бригадата разполага със:
– oторизиран технически ръководител,
– нужното професионално оборудване,
– транспорт
– собствен кофраж.
Коректно и качествено изпълнена работа на добра цена!
За контакти:
08 777 0 5566
0876 312 446
e-mail. armasteel@abv.bg
Константин Бузов
http://obiavidnes.com/obiava/27341/grub-stroej-na-top-cena

Разкриване и доказване на изневяра
Частни детективи Стелт Детективс.
Нашата основна дейност е да Ви предоставим информацията от която имате нужда. Без значение дали искате да
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разберете дали Вашата половинка Ви изневерява или искате да проучите някой Ваш бъдещ бизнес партньор/клиент, ние
можем да Ви набавим и предоставим нужната информация. Разполагайки с множество контакти и нужният опит,
детективите от Стелт Детективс успешно разрешават и най-заплетените случай.
Повече информация за нас и услугите които предлагаме вижте на нашият сайт:
http://stealthdetectives.com/
http://obiavidnes.com/obiava/27339/razkrivane-i-dokazvane-na-iznevyara

Разкриване и доказване на изневяра.
Частни детективи Стелт Детективс.
Нашата основна дейност е да Ви предоставим информацията от която имате нужда. Без значение дали искате да
разберете дали Вашата половинка Ви изневерява или искате да проучите някой Ваш бъдещ бизнес партньор/клиент, ние
можем да Ви набавим и предоставим нужната информация. Разполагайки с множество контакти и нужният опит,
детективите от Стелт Детективс успешно разрешават и най-заплетените случай.
Повече информация за нас и услугите които предлагаме вижте на нашият сайт:
http://stealthdetectives.com/
http://obiavidnes.com/obiava/27338/razkrivane-i-dokazvane-na-iznevyara

масивна къща в Добрич
Продавам или заменям голяма, масивна къща в Добрич на 8-10мин. до центъра пеш. Къщата е на ул. Опълченска и е на 4
етажа - строена е 2003 год. с нова тухла четворка и между нивата е с плоча - бетон. На етаж по 120 кв.м. без
терасите. 1-во ниво - салон, 2 стаи, 12м. гараж за 3 автомобила. 2-ро ниво 3 спални, голяма трапезария, кухня, баня с
тоалет. До тук завършено с всички условия за живот - ламинати, теракоти, подови, дървена дограма с 3 ката
стъклопакет. Нива 3 и 4 са неизмазани, на сурова тухла, без врати и прозорци, но пък с идеално разпределение на стаите голям хол, спалня, детска, кухня с трапезария, баня и тоалет от ет.3 На ет.4 не е направено разпределение вътрешно,
там по вкус на купувача. Съседите са добри и учтиви хора. Продава понеже през повечето време живея в чужбина. Може
и на замяна, без доплащане от моя страна. Ще разгледам всички предложения, пък били те от другия край на България
или света. Може и селска къща някъде с голям двор за отдих. Цена 108 300 евро или 210 000 лв. Къщата е на сметка и
струва много повече тел; 0878528885 или 0048-880-650-714 в Полша - Янко Енчев
http://obiavidnes.com/obiava/27331/masivna-kyshta-v-dobrich

масивна къща в Добрич
Продавам или заменям голяма, масивна къща в Добрич на 8-10мин. до центъра пеш. Къщата е на ул. Опълченска и е на 4
етажа - строена е 2003 год. с нова тухла четворка и между нивата е с плоча - бетон. На етаж по 120 кв.м. без
терасите. 1-во ниво - салон, 2 стаи, 12м. гараж за 3 автомобила. 2-ро ниво 3 спални, голяма трапезария, кухня, баня с
тоалет. До тук завършено с всички условия за живот - ламинати, теракоти, подови, дървена дограма с 3 ката
стъклопакет. Нива 3 и 4 са неизмазани, на сурова тухла, без врати и прозорци, но пък с идеално разпределение на стаите голям хол, спалня, детска, кухня с трапезария, баня и тоалет от ет.3 На ет.4 не е направено разпределение вътрешно,
там по вкус на купувача. Съседите са добри и учтиви хора. Продава понеже през повечето време живея в чужбина. Може
и на замяна, без доплащане от моя страна. Ще разгледам всички предложения, пък били те от другия край на България
или света. Може и селска къща някъде с голям двор за отдих. Цена 108 300 евро или 210 000 лв. Къщата е на сметка и
струва много повече тел; 0878528885 или 0048-880-650-714 в Полша - Янко Енчев
http://obiavidnes.com/obiava/27330/masivna-kyshta-v-dobrich

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
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в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/27308/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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/27306/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

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/27303/detektividetektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Оферти за Кападокия от "Партнер Травел"
Желаете да посетите Кападокия-Земя с невероятните си скални пирамиди и църкви,с подземните си градове днес е един
музей на открито,включен в списъка на Юнеско за световното наследство.Доверете се на „Партнер Травел“и посетете
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Кападокия.
Предлагаме Ви два варианта:18-26.04.12г.или 05-11.06.12г.
Насладете се на едно пътешествие по стъпките на древни народи и събития.Резервирайте Екскурзията и ще
получите:Транспорт с лицензирани български и турски туристически автобуси,Медицинска застраховка,Екскурзоводско
обслужване,включващо водач от агенцията,съвместно с турски екскурзовод,Осем или шест нощувки със закуски и вечери
и още...Подарете на Вас и вашите близки едно невероятно преживяване.
Офертата може да разгледате в сайта ни www.partnertravel-bg.com.
Заповядайте в офиса на фирмата ни в гр.Пловдив,ул.Патриарх Евтимий 15,032/620063,0879629063.
Доверете ни се и ще пътуваме до Кападокия заедно.С "Партнер Травел" винаги печелите.Ние създаваме красиви спомени
за цял живот.Не е нужно да казваме много,просто елате с нас и вижте,за да останете очаровани.
http://obiavidnes.com/obiava/27302/oferti-za-kapadokiya-ot-partner-travel

Английски език за възрастни - трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Започна записването за курс по английски език трето ниво! Да знаеш английски език в днешно време е повече от
необходимост, а мъдрите хора са казали - „По време на криза се учи“. Заповядайте в Инглиш Експлорър, защото при нас
ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега, за да се запишете!
Курсът започва в края на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
7– 8 седмици, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА
240 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27300/angliyski-ezik--za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

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/27299/kurs-po-angliyski-ezik--180lv-kv-lozenec-do-h-l-hemus
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Английски за възрастни в група – 180лв., София
Голямо намаление на курс по английски език за възрастни – първо ниво в образователен център Инглиш Експлорър. При
нас ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка.
Обадете се сега и се възползвайте от намалението! Курсът започва втората седмица на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27298/angliyski-za-vyzrastni-v-grupa--180lv-sofiya

Английски език за възрастни - трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Започна записването за курс по английски език трето ниво! Да знаеш английски език в днешно време е повече от
необходимост, а мъдрите хора са казали - „По време на криза се учи“. Заповядайте в Инглиш Експлорър, защото при нас
ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега, за да се запишете!
Курсът започва в края на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
7– 8 седмици, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА
240 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27297/angliyski-ezik--za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

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.

Страница 60/76

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.03.2012

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/27296/kurs-po-angliyski-ezik--180lv-kv-lozenec-do-h-l-hemus

Английски за възрастни в група – 180лв., София
Голямо намаление на курс по английски език за възрастни – първо ниво в образователен център Инглиш Експлорър. При
нас ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка.
Обадете се сега и се възползвайте от намалението! Курсът започва втората седмица на месец Февруари.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27295/angliyski-za-vyzrastni-v-grupa--180lv-sofiya

Разговорен курс по български език
Как да поздравя?
Как да попитам колко е часът?
Как да отида до летището?
Ако си задавате тези и други въпроси от типа “Как да…?”, този курс е точно за Вас.
Курсът по български език “Как да…” е предназначен за чужденци, които живеят или пътуват в България. Чрез него
студентите ще получат основни знания по български език, които да приложат в разнообразни ежедневни ситуации. Ще
научат как да се представят, как да си наемат транспорт, как да проведат разговор по телефона или как да си поръчат
в ресторант. Цената е 250 лева. Продължителността е 50 часа. Два пъти в седмицата от 10.00 до 12.00 ч. Начало: 19
март.
Ако искате да научите повече, не се колебайте да се свържете с нас:
Учебен център Орбис
гр. София, ул. Мизия, 19
тел. 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27294/razgovoren-kurs-po-bylgarski-ezik

Курс по унгарски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по унгарски език, първо ниво по системата "Hallo! Itt Magyarorszag!. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и
сряда от 18.30 до 20.30 часа. Цената на курса е 250лева. Начало: 2 април.
Допълнителна информация и записване:
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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/27293/kurs-po-ungarski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по фински език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и
сряда от 18 до 20 часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 19 март.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27292/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК – ниво А2
Учебен център Орбис организира неделен курс по румънски език по системата PULS, второ ниво. По време на обучението
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 –
2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Курсът се
провежда един път в седмицата – неделя от 10.30 до 14.45 ч., всичко 80 учебни часа. Цена – 250 лв. Начало: 18 март
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27291/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда. два пъти седмично –
понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 19 март
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27290/kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни часа.
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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
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27288/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
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27287/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1800 - 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 80 часа, неделя от 10.00 до 14.30 часа. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27286/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik

СЪБОТЕН КУРС по португалски език – В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 80 учебни часа, събота от 10.30 до 14.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 18 февруари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/27285/syboten-kurs-po-portugalski-ezik--v1

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800 - 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (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/27284/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

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/27283/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – В1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Progetto Italiano. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
италиански език. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 часа. Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/27282/kurs-po-italianski-ezik--v1

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30часа.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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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/27281/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Курс по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни
часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската история,
култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат всяка събота по три учебни часа от 10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
http://obiavidnes.com/obiava/27280/kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв.
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/27279/kurs-po-italianski-ezik--nachalno-nivo

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,
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/27278/zemedelska-zemya-v-oblast-veliko-tyrnovo--kupuvam-ot-60-do-750-lv

Земеделска земя в обл.Силистра,Търговище купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
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Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,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/27277/zemedelska-zemya-v-oblsilistratyrgovishte-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/27276/zemedelska-zemya-v-oblmontana-kupuvam-izgodni-oferti-za-golemite-parceli

Циклене на паркет и дюшеме-0876/088 032
Монтажна група за паркетни услуги имаме дългогодишен опит във всички видове дейности в областта на паркетните
покрития . Отценени от нашите клиенти и партньори. Работим от 12 г. в южния регион и имаме множество завършени
обекти.
Извършваме седните услуги:
-Качественно , безпрахово циклене на паркет и дюшеме с професионални дискови машини.
-Реставрация на стари паркети и дюшемета.
-Запълване фуги и дефекти по пода, което води до максимално добър краен
ефект.
- Поставяне на лайсни и первази.
- Монтаж на ламиниран паркет и ламперия.
- Поставяне на "OSB"плокости.
- Монтаж на масивен паркет и дюшеме.Използваме предимно двукомпонентни лепила за максимална здравина и
дълготрайност на подовата настилка.
- Поставяне на скара за дюшеме.
Работим с материали на "BONA" , "LEVIS" , "LOBA" , "SIRCA" "LITOCOL"-едни от най-добрите в световен мащаб.
-Използваме немски лакове на водна основа, оставящи естествения цвят на подовата натилка.Те са екологично
чисти,безвредни, бързосъхнещи и с гарантирано качество.
-Материалите се обсъждат с клиента ,при желание от негова страна може и с негови материали.
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Телефони за запитвания и контакти:
0887 / 159 593
0876 / 088 032
http://obiavidnes.com/obiava/27273/ciklene-na-parket-i-dyusheme-0876088-032

Циклене на паркет и дюшеме-0876/088 032
Монтажна група за паркетни услуги имаме дългогодишен опит във всички видове дейности в областта на паркетните
покрития . Отценени от нашите клиенти и партньори. Работим от 12 г. в южния регион и имаме множество завършени
обекти.
Извършваме седните услуги:
-Качественно , безпрахово циклене на паркет и дюшеме с професионални дискови машини.
-Реставрация на стари паркети и дюшемета.
-Запълване фуги и дефекти по пода, което води до максимално добър краен
ефект.
- Поставяне на лайсни и первази.
- Монтаж на ламиниран паркет и ламперия.
- Поставяне на "OSB"плокости.
- Монтаж на масивен паркет и дюшеме.Използваме предимно двукомпонентни лепила за максимална здравина и
дълготрайност на подовата настилка.
- Поставяне на скара за дюшеме.
Работим с материали на "BONA" , "LEVIS" , "LOBA" , "SIRCA" "LITOCOL"-едни от най-добрите в световен мащаб.
-Използваме немски лакове на водна основа, оставящи естествения цвят на подовата натилка.Те са екологично
чисти,безвредни, бързосъхнещи и с гарантирано качество.
-Материалите се обсъждат с клиента ,при желание от негова страна може и с негови материали.
Телефони за запитвания и контакти:
0887 / 159 593
0876 / 088 032
http://obiavidnes.com/obiava/27272/ciklene-na-parket-i-dyusheme-0876088-032

Ford Edge 2010-две хиляди и единадесет година OEM радио DVD плейър GPS NAVI TV
CAV-8070EG
Ford Edge 2010-две хиляди и единадесет година OEM радио DVD плейър GPS NAVI TV CAV-8070EG
DVD GPS навигация Специално за Citroen Ford Edge 2010-две хиляди и единайсет години кола
1) 7inch Digital сензорен екран, 800x480 High Definition
2) Изграждане на GPS, с интелигентни Voice Guide, Route план, Advanced Управление на POI
3) DVD/VCD/CD/MP3/MP4/CD-R/WMA / JPG / MPG
4) Вграден Bluetooth с A2DP, HandFree
5) в AM / FM радио, RDS
6) IPod свързаност (Налично за IPod Series, iPhone Series и др.)
7) Оригинален дизайн фабрика панел, оригинален колан и съвместимост щепсел
8) графичен потребителски интерфейс
9) USB DIRECT CONTROL
10) SD Card прекия контрол
11) функция Автоматично мащабиране
12) Оригинален товарачи пренос съвместимост
13) 4x45 Watt вграден захранващ
14) 2 на RCA Preouts
15) 1 AV вход, 1 AV изход, 2 RCA Preouts
16) вградени GPS радио, RDS, Bluetooth, IPOD
17) MP3/MP4/Player, Photo Browser, Notebook
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18) в реално време часовник, календар
www.suavdvdgps.com/product_Info.asp?id=421
http://obiavidnes.com/obiava/27270/ford-edge-2010-dve-hilyadi-i-edinadeset-godina-oem-radio-dvd-pleyyr-gps-navi-tv-c

Международно изложение „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
СОФИЯ, НДК
16 до 18 март 2012 г.
От 16 до 18 март 2012 година в Националния дворец на културата в София (НДК) ще се проведе международното
изложение „Образование без граници”. Панаирът се организира от Бери Груп България в сътрудничество със Столична
община и над 60 медийни партньори. Според организаторите, това ще бъде едно от най-интересните и полезни издания
на най-големия и популярен образователен панаир в страната.
Новото, което ще видим през месец март са представители на висшето образование от Австралия, Румъния и Индия,
които за първи път ще дойдат у нас. Наред с тях ще видим общо 19 различни държави, сред които традиционно
присъстващите Германия, Австрия, Холандия, Хърватска, Дания, Естония, Япония, Великобритания и т. н. От
шведските представители ще видим Университетите от Стокхолм и Бурос, а от Словения – Университет Марибор.
Най-полезно за учащите на международното изложение „Образование без граници” тази пролет ще бъде, освен
голямото разнообразие участници и присъствието на три организации, които представляват националното образование
на съответната държава. Една от тях е Посолството на Канада от Румъния, която ще представи с Education au/in
Canada всички канадски университети и възможностите за обучение в тази държава. Подобна роля играят испанската
фордация UNIVERSIDAD.ES, която ще участва за втори път на „Образование без граници” и Study Pro Australia - Live
Study Work in Australia – съответно, за първи път у нас. Чрез тези три организации ще се запознаем с канадското,
испанското и австралийското образование и възможностите за обучение в тези големи държави.
Заповядайте в Националния дворец на културата от 16 до 18 март, за да намерите своето място в света на
образованието! Входът е свободен след предварителна регистрация на www.edu-fair.eu или на място в НДК!

ОРГАНИЗАТОР:
Бери Груп България
Ул. Ген. Й. Гурко 74, ет. 1
02 9888 604, 0887 099 730
office.bery1@gmail.com
www.edu-fair.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27269/mejdunarodno-izlojenie-obrazovanie-bez-granici

Международно изложение „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
СОФИЯ, НДК
16 до 18 март 2012 г.
От 16 до 18 март 2012 година в Националния дворец на културата в София (НДК) ще се проведе международното
изложение „Образование без граници”. Панаирът се организира от Бери Груп България в сътрудничество със Столична
община и над 60 медийни партньори. Според организаторите, това ще бъде едно от най-интересните и полезни издания
на най-големия и популярен образователен панаир в страната.
Новото, което ще видим през месец март са представители на висшето образование от Австралия, Румъния и Индия,
които за първи път ще дойдат у нас. Наред с тях ще видим общо 19 различни държави, сред които традиционно
присъстващите Германия, Австрия, Холандия, Хърватска, Дания, Естония, Япония, Великобритания и т. н. От
шведските представители ще видим Университетите от Стокхолм и Бурос, а от Словения – Университет Марибор.
Най-полезно за учащите на международното изложение „Образование без граници” тази пролет ще бъде, освен
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голямото разнообразие участници и присъствието на три организации, които представляват националното образование
на съответната държава. Една от тях е Посолството на Канада от Румъния, която ще представи с Education au/in
Canada всички канадски университети и възможностите за обучение в тази държава. Подобна роля играят испанската
фордация UNIVERSIDAD.ES, която ще участва за втори път на „Образование без граници” и Study Pro Australia - Live
Study Work in Australia – съответно, за първи път у нас. Чрез тези три организации ще се запознаем с канадското,
испанското и австралийското образование и възможностите за обучение в тези големи държави.
Заповядайте в Националния дворец на културата от 16 до 18 март, за да намерите своето място в света на
образованието! Входът е свободен след предварителна регистрация на www.edu-fair.eu или на място в НДК!

ОРГАНИЗАТОР:
Бери Груп България
Ул. Ген. Й. Гурко 74, ет. 1
02 9888 604, 0887 099 730
office.bery1@gmail.com
www.edu-fair.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27268/mejdunarodno-izlojenie-obrazovanie-bez-granici

Международно изложение „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ”
СОФИЯ, НДК
16 до 18 март 2012 г.
От 16 до 18 март 2012 година в Националния дворец на културата в София (НДК) ще се проведе международното
изложение „Образование без граници”. Панаирът се организира от Бери Груп България в сътрудничество със Столична
община и над 60 медийни партньори. Според организаторите, това ще бъде едно от най-интересните и полезни издания
на най-големия и популярен образователен панаир в страната.
Новото, което ще видим през месец март са представители на висшето образование от Австралия, Румъния и Индия,
които за първи път ще дойдат у нас. Наред с тях ще видим общо 19 различни държави, сред които традиционно
присъстващите Германия, Австрия, Холандия, Хърватска, Дания, Естония, Япония, Великобритания и т. н. От
шведските представители ще видим Университетите от Стокхолм и Бурос, а от Словения – Университет Марибор.
Най-полезно за учащите на международното изложение „Образование без граници” тази пролет ще бъде, освен
голямото разнообразие участници и присъствието на три организации, които представляват националното образование
на съответната държава. Една от тях е Посолството на Канада от Румъния, която ще представи с Education au/in
Canada всички канадски университети и възможностите за обучение в тази държава. Подобна роля играят испанската
фордация UNIVERSIDAD.ES, която ще участва за втори път на „Образование без граници” и Study Pro Australia - Live
Study Work in Australia – съответно, за първи път у нас. Чрез тези три организации ще се запознаем с канадското,
испанското и австралийското образование и възможностите за обучение в тези големи държави.
Заповядайте в Националния дворец на културата от 16 до 18 март, за да намерите своето място в света на
образованието! Входът е свободен след предварителна регистрация на www.edu-fair.eu или на място в НДК!

ОРГАНИЗАТОР:
Бери Груп България
Ул. Ген. Й. Гурко 74, ет. 1
02 9888 604, 0887 099 730
office.bery1@gmail.com
www.edu-fair.eu
http://obiavidnes.com/obiava/27267/mejdunarodno-izlojenie-obrazovanie-bez-granici

Светеща LED Душ слушалка - 3 цвята - 9 Led диода
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Душ слушалка която свети в 3 различни цвята
БЕЗ батерии
Слушалката е стандартна и съвместима със всяка душ батерия. Необходимо е само да махнете старата душ слушалка и
да поставите новата.
Сваляща се глава на душ слушалката с възможност за монтаж на стационарна душ батерия.
http://obiavidnes.com/obiava/27264/sveteshta-led-dush-slushalka---3-cvyata---9-led-dioda

Хавлии и хавлиени кърпи
Хавлии и хавлиени кърпи
Фирма СТЕПБОЛ-ЕООД предлага
Хавлиени кърпи следните размери:
30/50см , 50/100см , 70/140см , 100/150см .
Различни цветове и десени.
Бели хавлии за хотели , спа центрове , хижи , почивни бази , и др.
Едноцветни хавлии различни цветове и размери.
Продажби на едро и дребно.
Справки и поръчки на тел:
GLOBUL - 0897878549
M-TEL - 0886342679
VIVACOM - 0878944502
skype: stepbol-sliven
www.stepbol.dir.bg
e-mail-stepbol@abv.bg
Доставка за цяла България с куриерска фирма ЕКОНТ.
Цена за доставка до офис на куриера 5лв.
до Ваш адрес служебен или домашен 7лв.
За поръчки над 100 лв
до офис на ЕКОНТ-ЕКСПРЕС
ДОСТАВКАТА Е БЕЗПЛАТНА.
ЗАПЛАЩАТЕ САМО СТОЙНОСТА НА ВАШАТА ПОРЪЧКА.
http://obiavidnes.com/obiava/27261/havlii-i-havlieni-kyrpi

Ford F150/Fusion/Explorer/Taurus кола OEM радио DVD GPS TV CAV-8070FG
Ford F150/Fusion/Explorer/Taurus кола OEM радио DVD GPS TV CAV-8070FG
DVD GPS Специално за Ford коли F150/Fusion/Explorer/Taurus
1) Съвместим с MP4/DIVX/DVD/VCD/SVCD/CD/MP3/CD-R-RW и др.
2) 7inch цифров сензорен екран, 800 * 480 пиксела
3) Bluetooth.
4) RDS функция
5) многофункционален инфрачервено дистанционно управление и упътване включени.
6) Съвместим с мулти-езици.
7) видео и аудио изход, и отзад видео монитор.
8) цифров аудио изход, и 50W х 4 максимална изходна мощност.
9) Застроена AM / FM тунер.
10) TV-тунер с PAL / NTSC / SECAM: D / K. I. B / G. M видео система.
11) SD слот за карти, USB порт
12) функция IPod
13), Вграден GPS функция
14) Свободно повдигане отговор, докосване набиране, наричайки запис.
www.suavdvdgps.com/product_Info.asp?id=405
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http://obiavidnes.com/obiava/27260/ford-f150fusionexplorertaurus-kola-oem-radio-dvd-gps-tv-cav-8070fg

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/27259/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Ford Edge Mustang Super Duty планинар кола OEM радио DVD GPS TV CAV-8070MT
Ford Edge / Mustang / Super Duty / планинар кола OEM радио DVD GPS TV CAV-8070MT
DVD GPS Специално за Ford Edge / Mustang / Super Duty / планинар кола
1) Съвместим с MP4/DIVX/DVD/VCD/SVCD/CD/MP3/CD-R-RW и др.
2) 7inch цифров сензорен екран, 800 * 480 пиксела
3) Bluetooth.
4) RDS функция
5) многофункционален инфрачервено дистанционно управление и упътване включени.
6) Съвместим с мулти-езици.
7) видео и аудио изход, и отзад видео монитор.
8) цифров аудио изход, и 50W х 4 максимална изходна мощност.
9) Застроена AM / FM тунер.
10) TV-тунер с PAL / NTSC / SECAM: D / K. I. B / G. M видео система.
11) SD слот за карти, USB порт
12) функция IPod
13), Вграден GPS функция
14) Свободно повдигане отговор, докосване набиране, наричайки запис.
www.suavdvdgps.com/product_Info.asp?id=404
http://obiavidnes.com/obiava/27258/ford-edge-mustang-super-duty-planinar-kola-oem-radio-dvd-gps-tv-cav-8070mt

Търсим контакт със сериозни партньори
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
http://obiavidnes.com/obiava/27257/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

Търсим контакт със сериозни партньори
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Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
http://obiavidnes.com/obiava/27256/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

Търсим контакт със сериозни партньори
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
http://obiavidnes.com/obiava/27255/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
http://obiavidnes.com/obiava/27254/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori-za-distribuciya

Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
http://obiavidnes.com/obiava/27253/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori-za-distribuciya

Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
http://obiavidnes.com/obiava/27252/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori-za-distribuciya
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САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ ЛУКС
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
http://obiavidnes.com/obiava/27251/samostoyatelna--staya-luks

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/27250/zapomnete-ako-nyama-kyde-da--ya-zavedete

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
http://obiavidnes.com/obiava/27249/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
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
http://obiavidnes.com/obiava/27248/evtini-hotelski-stai-pod-naem

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/27247/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
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http://obiavidnes.com/obiava/27246/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

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
http://obiavidnes.com/obiava/27244/davam-pod-naem-samostoyatelni-edinichni--dvoyni-i-troyni-mnogo-luksozni-obzaveden

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
http://obiavidnes.com/obiava/27243/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

Suzuki Swift 2012 OEM радио кола DVD Player GPS телевизия Bluetooth CAV-2012ST
Suzuki Swift 2012 OEM радио кола DVD Player GPS телевизия Bluetooth CAV-2012ST
DVD GPS навигация Специално за SWIFT SUZUKI кола
Double Din размер, 7inch Digital Touch Screen, 800x480 High Definition
Изграждане в GPS, с интелигентни Voice Guide, Route план, Advanced POI за управление на
DVD/VCD/CD/MP3/MP4/CD-R/WMA / JPG / MPG
Вграден Bluetooth с A2DP, HandFree
Вградена в AM / FM радио, RDS
IPOD свързаност (Налично за IPod Series, iPhone Series и др.)
Оригинален дизайн фабрика панел, оригинален хамути и включете съвместимост
Графичен потребителски интерфейс
USB Direct Control
SD Card пряк контрол
Автоматично мащабиране функция
Оригинален товарачи пренос съвместимост
4x45 Watt вграден захранващ
2 на RCA Preouts
1 AV вход, 1 AV изход, 2 RCA Preouts
Вграден GPS радио, RDS, Bluetooth, iPod
MP3/MP4/Player, Photo Browser, Notebook
Часовникът в реално време, Календар
www.suavdvdgps.com/product_Info.asp?id=531
http://obiavidnes.com/obiava/27242/suzuki-swift-2012-oem-radio-kola-dvd-player-gps-televiziya-bluetooth-cav-2012st

OPEL ASTRA ZAFIRA Corsa Meriva COMBO Antara Vectra OEM радио DVD телевизия,
Bluetooth, GPS-8065PL
OPEL ASTRA / ZAFIRA / Corsa / Meriva / COMBO / Antara / Vectra OEM радио DVD телевизия, Bluetooth, GPS-8065PL CAV
DVD GPS Специално за OPEL ASTRA / ZAFIRA / Corsa / Meriva / COMBO / Antara / Vectra Автомобили,
1) 6,5-инчов 16:09 TFT Wide цифров LCD монитор
2) Размери: 215 х 120 х 174 мм (Д х Ш х Д)
3) сензорен екран с графичен OSD дисплей
4) Auto Dimmer
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5) Играйте DVD/MP3/MPEG 4/WMA/CD / SVCD / USB и др.
6) Вграден GPS навигация и Bluetooth
7) слот за SD карта, USB порт.
8) Свръхчувствителният FM / AM радио, RDS
9) Управлението от волана
10) Вграден усилвател 4x45W, Dolby 5.1
11) вход за кола Камера
12) Свръхчувствителният ТВ тунер
www.suavdvdgps.com/product_Info.asp?id=146
http://obiavidnes.com/obiava/27241/opel-astra-zafira-corsa-meriva-combo-antara-vectra-oem-radio-dvd-televiziya-blue

Opel Insignia, Vauxhall Insignia, Buick Regal, Chevrolet Vectra OEM радио кола DVD GPS TV
CAV-8070SG
Opel Insignia, Vauxhall Insignia, Buick Regal, Chevrolet Vectra OEM радио кола DVD GPS TV CAV-8070SG
DVD GPS Специално за OPEL INSIGNIA кола, съвместима с VAUXHALL Insignia, Buick Regal, Chevrolet Vectra
Ключови Акценти
1) Digital за 7-инчов TFT LCD екран, чувствителен на допир панел контрол, IR дистанционно
2) Резолюция: 800 х 480 High Definition цифрова сензорен екран.
3) Операционна система: Window CE 6.0
Софтуер Hightlights
1) ще подкрепи Оригинален усилвател кола,
2) Режим на фоновото осветление Dimmer,
3) мулти-национална Език с опция,
4) на кожата на климата,
5) Език Custimize,
6) двупосочни файлове за копиране между USB / SD карта и ръководител на звеното
Хардуер акценти:
1) Оригинален дизайн Фабрика панел, оригинални изделия и съвместимост Plug,
2) Оригинален Съвместимост волан,
3) Коли Оригинален съвместимост функция (например Оригинален радио, CD чейнджър, рент-настройка),
4) Помощта кола оригинално представяне на информация (напр. климатик),
5) Един обратно вход камера за видео (CVBS), един видео вход (CVBS)
Вградена навигационна система:
1) High Performance за навигация, с лесен за използване интерфейс,
2) Застроена карта данни (Северна Америка, Южна Америка, Западна Европа, Източна Европа, ССЗ Шест страни,
Южна Африка.)
3) и разположение на бутоните на клавиатурата може да се избира
4) Лесен за използване графичен интерфейс,
5) режим Ден / Нощ цвят, маршрут цвят и настройките за изпитване размер,
6) функция Auto увеличи,
7) Voice Guide с 23 различни езика,
8) Hi-автоматичен избор на скоростта на ре-маршрута
Multi функция Entertainment:
1), вградена в GPS, с интелигентни Voice Guide, Route план, Advanced POI за управление,
2) Подкрепа DVD/VCD/CD/MP3/Mp4/CD-R/WMA/JPG/MPG
3) Bluetooth с A2DP, ръчно безплатен пакет,
4) за цифрова телевизия, ATSC, DVB-T, ISDB за опция,
5) да подкрепя 10-DISC DVD SANYO диск чейнджър
6) mp3/mp4 плейър, Photo Browser, преносим компютър,
7) часовник за реално време, Календар,
8) USB на дисплея
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9) SD дисплея
10) Dual Zone Entertainment
11) 45Wx4 усилване на мощността и 4.1 канала предварително
www.suavdvdgps.com/product_Info.asp?id=145
http://obiavidnes.com/obiava/27240/opel-insignia-vauxhall-insignia-buick-regal-chevrolet-vectra-oem-radio-kola-d

Конвектомати
Фирма "Велинда Трейдинг" предлага конвектомати, ротационни фурни, подови пещи с немската марка "MIWE" за
различен брой тави. Инструкции.
http://obiavidnes.com/obiava/27239/konvektomati

Скан Системс-Зареждане на тонер Xerox Phaser 3100MFP + sim касета касета 106R01379
/4000копия/ цена:55.00лв. бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818
http://www.scansystems.org
Скан Системс-Зареждане на тонер Xerox Phaser 3100MFP + sim касета касета 106R01379 /4000копия/ цена:55.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/27236/skan-sistems-zarejdane-na-toner-xerox-phaser-3100mfp--sim-kaseta-kaseta-106r013

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
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/27230/magnitni-nakolenki--dr-livayn
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