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продавам парцел в кв Мараша Пловдив с виза
Продавам лично парцел с къща от 303 кв.м. кв. Мараша Пловдив с виза за калканно застрояване /двустранно/,
застройка 200 кв.м., ЗРП над 1200 кв.м. цена 200 000 евро, може и частично обезщетение с готови жилища другаде в
централен район, 0879 990 193 е-mail: rumygem@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/28197/prodavam-parcel-v-kv-marasha-plovdiv-s-viza

Ключ за Пежо 206 307
Продавам нови пластмасови кутийки за ключове. Без чип и електроника. За страната ги изпращам с Еконт с наложен
платеж и транспорт за сметка на купувача.
0878308556
Мартин
http://obiavidnes.com/obiava/28779/klyuch-za-pejo-206-307

ТОВАРНИ ТАКСИТА - ЕКСПРЕСНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ - БУС / КАМИОН
Превози на мебели, багаж, покъщнина без почивен ден. 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
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://obiavidnes.com/obiava/28772/tovarni-taksita----ekspresni-transportni-uslugi---bus--kamion

Регистрация на фирма - промоционална цена -125 лв.
Регистрация на фирми в търговския регистър - ЕТ - 125лв., ЕООД - 224 лв., ООД - 224 лв. Цената е крайна.В цената са
включени държавни такси, нотариални такси и хонорар за услугата без печат и банкова такса. Прехвърляне на фирми и
закриване - по договаряне. Срок 2-3 работни дни.
Подаване на документите с електронен подпис, с което ви спестяваме 50% от държавната такса.
Услугата е валидна за цялата страна.
За контакт: 0886528838
http://registracia-firmi.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/28768/registraciya-na-firma---promocionalna-cena--125-lv

Електрически машинки за пълнене на цигари – 4 модела
Електрически машинки за пълнене на цигари – 4 модела
Всички машинки притежават:
5-степени за регулиране на плътността на тютюна в цигарата
• контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък
• работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
• производителност до 7 цигари в минута
Уредът работи с мрежово напрежение 220V.
1. EASY MADE
Мощност – 200 W
Размери: Дължина – 35 см. / Височина – 15 см. / Ширина – 15 см.
Тегло – 1.300 кг.
Гаранция – 8 месеца
Цена – 57.90 лв.
2. EASY WORK
Мощност – 180 W
Размери: Дължина – 30 см. / Височина – 12 см. / Ширина – 12 см.
Тегло – 1.100 кг.
Гаранция – 6 месеца
Цена – 53.90 лв.
3. EASY ROLL
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Мощност – 150 W
Размери: Дължина – 25 см. / Височина – 10 см. / Ширина – 10 см.
Тегло – 1.000 кг.
Гаранция – 3 месеца
Цена – 48.90 лв.
4. EASY ROLL – мини
Мощност – 80 W
Размери: Дължина: – 20 см. / Височина: – 8 см. /Ширина: – 8 см.
Тегло – 0.300 кг.
Цена – 34.90 лв.
С всяка закупена машинка за пълнене на цигари получавате ПОДАРЪК метална табакера за 20 цигари.
Повече информация за техническите данни можете да намерите на www.smartchoicebg.com
За контакти:
0878 709 663
0877 777 963
E-mail: smartchoicebg@gmail.com
Skype: smartchoice
Web site: www.smartchoicebg.com
Емил Николов
http://obiavidnes.com/obiava/28767/elektricheski-mashinki-za-pylnene-na-cigari--4-modela

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/28758/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

РАДАР-ДЕТЕКТОР ЗАСИЧА РАДАРИ И ПЪТНИ КАМЕРИ НА КАТ! ** 98 лв.!
РАДАР- ДЕТЕКТОР Super Ka Plus ПРЕДУПРЕЖДАВА
ВОДАЧИТЕ НА МПС ЗА РАДАРИ И КАМЕРИ НА КАТ!
** БЕЗ ГЛОБИ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ ПО ПЪТИЩАТА!
** ЗАСИЧА РАДАРИТЕ И ПЪТНИТЕ КАМЕРИ НА К А Т!
** ШОКОВА СУПЕР ЦЕНА 98 лв. С ПЪТИ ПО-НИСКА!
Радар детекторът Super Ka Plus е ново поколение, специално конструиран за Русия с гласово предупреждение на руски и
засича радарите и пътните камери на КАТ, както и специалните устройства на САЩ на разстояние от 450-1200 м до
1500-2500 м в различните диапазони: Х, К, Ка, Ku, NK, VG-2 и лазер 904 nm.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
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- висока чувствителност и сигурност при използване;
- гласово предупреждение на руски и тонален сигнал;
- цифрова технология за отстраняване на шумовите смущения при градски
условия; специален бутон за градско и извънградско шофиране;
- регулиране на чувствителността;
- автоматичен контрол на захранването от запалката на автомобила;
- възможност за съвместно използване на радара с GPS модул.
РАДАРЪТ ЗАСИЧА В ДИАПАЗОНИТЕ:
Х- 10,525GHz±100MHz; засича от 1500-2500 м;
К- 24,150GHz±175MHz; засича пътни камери от 1200-2500 м;
Ка- 34,700GHz±1300MHz; засича пътни камери от 800-1500 м;
Ku- 13,450GHz±125MHz; засича пътни камери от 450-1500 м;
NK, лазерен лъч 904±33KMHz;
VG-2- 11,150 GHz±410 MHz.
Видеоклип на руски език:
http://youtu.be/mLuheuDnafk
Радар-детекторът не се забранява от закона, защото е приемник на сигнала, излъчван от радарите на КАТ и
единствено предупреждава шофьора да се съобразява с ограниченията на скоростта.
Забранени са активните антирадари, които излъчват обратен деблокиращ сигнал.
Комплектът съдържа: радар-детектор, зарядно устройство от запалката на автомобила, USB кабел за включване на
GPS модул и приспособление за закрепване.
Радар-детекторът е с размери: 90х70х20 мм и тегло 90 гр.
Гаранция 1 г.
Произход: Китай.
ЦЕНА 98 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер с Еконт с наложен платеж;
такса до поискване: 6,30 лв. и до адрес:
7,40 лв. и получаване на следващия ден
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/28749/radar-detektor-zasicha-radari-i-pytni-kameri-na-kat--98-lv

Превоз на Вашите мебели стоки и оборудване в София и страната
http://stancov-trans.alle.bg/ ПРЕДЛАГА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ в София . страната и ЕС с микробуси с обем 6,5 м3 или
14,5м3 до 1,8 тона ,дължина на товарната част до 4,5 метра.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , 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.Фактура по ДДС за фирми.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
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http://obiavidnes.com/obiava/28744/prevoz-na-vashite-mebeli-stoki-i-oborudvane-v-sofiya-i-stranata

Превоз на Вашите мебели стоки и оборудване в София и страната
http://stancov-trans.alle.bg/ ПРЕДЛАГА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ в София . страната и ЕС с микробуси с обем 6,5 м3 или
14,5м3 до 1,8 тона ,дължина на товарната част до 4,5 метра.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , 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.Фактура по ДДС за фирми.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/28743/prevoz-na-vashite-mebeli-stoki-i-oborudvane-v-sofiya-i-stranata

100% Удоволствие.0877-719-867-Александра
Ще
ви
дам
море
от
незабравими
усещания
и
емоции,
далеч
от
всичките
ви
притеснения...0889-856-387-Александра...Предлагам
еротични забавления на сериозни и платежоспособни господа за 80лв на час...Гарантирам пълна дискретност имам терен
и
приятелка за тройка...Може да си разочарован ако неуспееш...Но си обречен ако не опиташ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/28728/100-udovolstvie0877-719-867-aleksandra

Модна къща" Тонена"-гр.Бургас ул"Антим1" 32 -тел.:0887 811 373
Заповядайте в новооткрития шоурум на модна къща " Тонена"-гр. Бургас ул."Антим 1" 32.
В него ще откриете уникални официални,абитуриентски и булчински тоалети.В ателието на модната къща се
изработват,както авторски бутикови облекла,така и рокли и дамски костюми по поръчка.тел.: 0887 811 373
http://obiavidnes.com/obiava/28692/modna-kyshta-tonena-grburgas-ulantim1-32--tel0887-811-373

13.3" (33.78 cm) Samsung 530U3B-A01
13.3" (33.78 cm) Samsung 530U3B-A01, Intel® Core™ i5 2467M 1.6Ghz, SuperBright HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 1.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28690/133-3378-cm-samsung-530u3b-a01

Samsung SE-S084D
Samsung SE-S084D, външна, Slim, розова, +R 8x, -R 8x, +RW 8x, -RW 6x, DVD-RAM 5x, DVD 8x, CDRWR 24x24x24x, USB2.0,
Retail
http://obiavidnes.com/obiava/28685/samsung-se-s084d

Samsung SE-S084D
Samsung SE-S084D, външна, Slim, сребриста, +R 8x, -R 8x, +RW 8x, -RW 6x, DVD-RAM 5x, DVD 8x, CDRWR 24x24x24x,
USB2.0, Retail
http://obiavidnes.com/obiava/28684/samsung-se-s084d

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
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/28683/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/28682/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

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/28680/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup
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Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Artist Chamarelli"
Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Artist Chamarelli", BlueTrack, безжична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/28676/microsoft-wireless-mobile-mouse-3500-artist-chamarelli

Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Dahlia Pink"
Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Dahlia Pink", BlueTrack, безжична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/28674/microsoft-wireless-mobile-mouse-3500-dahlia-pink

HAMA ергономична подпора за китка
HAMA ергономична подпора за китка, за пред клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/28668/hama-ergonomichna-podpora-za-kitka

ARTronic Platinium RT (RackMount / Tower) 1kVA
ARTronic Platinium RT (RackMount / Tower) 1kVA, ON Line, USB, RS232, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28665/artronic-platinium-rt-rackmount--tower-1kva

ARTronic Platinium RT (RackMount / Tower) 2kVA
ARTronic Platinium RT (RackMount / Tower) 2kVA, ON Line, USB, RS232, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28661/artronic-platinium-rt-rackmount--tower-2kva

Превози в София , страната и ЕС на Вашите вещи и оборудване 0889/201919
http://stancov-trans.alle.bg/ ПРЕДЛАГА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ в София . страната и ЕС с микробуси с обем 6,5 м3 или
14,5м3 до 1,8 тона ,дължина на товарната част до 4,5 метра.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, 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.Фактура по ДДС за фирми.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/28659/prevozi-v-sofiya--stranata-i-es--na-vashite-veshti-i-oborudvane-0889201919

Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/28658/detektivska-agenciya-inkognito-bezplatni-konsultacii-predlaganite-uslugi-sa-ot-

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
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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/28657/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

ARTronic Platinium RT (RackMount / Tower) 3kVA
ARTronic Platinium RT (RackMount / Tower) 3kVA, ON Line, USB, RS232, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28656/artronic-platinium-rt-rackmount--tower-3kva

MICROSOFT Wired Keyboard 400
MICROSOFT Wired Keyboard 400, USB
http://obiavidnes.com/obiava/28650/microsoft-wired-keyboard-400

Диктофон Olympus VN-3100 +подарък шумоподтискаш жак-микрофон
Диктофон Olympus VN-3100 +подарък шумоподтискаш жак-микрофон, 128MB (до 71ч. запис), WMA
http://obiavidnes.com/obiava/28645/diktofon-olympus-vn-3100-podaryk-shumopodtiskash-jak-mikrofon

Диктофон Olympus VN-4100 +подарък шумоподтискаш жак-микрофон
Диктофон Olympus VN-4100 +подарък шумоподтискаш жак-микрофон, 256MB (до 140ч. запис), WMA
http://obiavidnes.com/obiava/28644/diktofon-olympus-vn-4100-podaryk-shumopodtiskash-jak-mikrofon

Фотоапарат Olympus VR-360
Фотоапарат Olympus VR-360, сребрист/червен/лилав, 16Mpix, 12.5xOptical, 4xDigital zoom, 3" (7.62 cm) екран, двоен
стабилизатор на изображението, HDMI, поддържа SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/28641/fotoaparat-olympus-vr-360

Смяна на щрангове * Вик експерти * контрол на качество
Смяната на водопроводни щрангове е основната ни дейност. Старата водопроводна инсталация подменяме с
нова-полипропиленова.
Началото:
Нашето сътрудничество с Вас започва с насрочване на оглед. Огледът е безплатен и не Ви ангажира с решение. На
място получавате оферта в писмен вид с аргументация на даваната от нас цена за ремонта – спецификация на
вложените материали.
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Цената не се променя след подписване на договора.
Ремонтът:
Организацията на работния процес включва технически контрол на няколко нива:
1. Отговорник на всеки отделен вертикален щранг;
2. Технически ръководител на целия обект;
3. ОТК- в края на монтажа; след задължителните проби на инсталацията и пускането на водата, се минава през всеки
един апартамент и се проверява изпълнението на щранга.
Шалом – името гарантира!
За извършваните от нас ВиК услуги вижте: www.shalom-vik.com
Тел. – 029367349, 029367371
Моб. – 0884 277 625
Борислав Божинов
http://obiavidnes.com/obiava/28635/smyana-na-shtrangove--vik-eksperti--kontrol-na-kachestvo

Озеленяване на дворове, Автоматизирани поливни системи, Капково напояване
Фирма "Градина Стил" започва своята дейност през пролетта на 2005 година в град София. Строго специализирана в
дейностите проектиране, изграждане и поддръжка на обществени паркове, градини около офис сгради, паркове около
хотели, заведения и магазини, градини към частни домове и вили, зелени площи към болници, санаториуми и др.
Автоматизирани Поливни Системи за тревни площи, паркове, градини, спортни терени. Капково напояване
Почистване на градини, резитба на овошки, окопаване, плевене, поливане, торене, пръскане срещу вредители.
Косене, аериране, валиране, пръскане с хербициди на тревни площи.
Подрязване и оформяне на храсти и живи плетове, оформяне на корони на
дървета, поддръжка на цветна растителност.
Засаждане на дървестна и храстова растителност
Затревяване чрез семена или полагане на тревни чимове.
Изработка на алпинеуми и скални кътове.
Моб. 0888788723
http://gradinastil.com
http://obiavidnes.com/obiava/28624/ozelenyavane-na-dvorove-avtomatizirani-polivni-sistemi-kapkovo-napoyavane

Релаксиращ и Антицелулитен Масажор “MANIPOL BODY”
РЕЛАКСИРАЩ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР “MANIPOL BODY”
Основни функции:
- Релаксиращ масаж в дълбочина, основан на принципите на „шиатсу” технологията, който премахва болките в
раменете, врата и гърба
- Разгражда целулита и мастните натрупвания и подпомага мастния метаболизъм чрез подобряване на
кръвоснабдяването
- Допълнителни приставки за масаж, пилинг и релакс
- Компактен размер
Уредът има иновативен патентован дизайн – ексцентрично въртяща се централна ос, която осигурява над 2500
вибрации в минута. Това позволява проникване на масажните вълни дълбоко в мускулите като унищожава ненужните
мазнини. Масажът подобрява кръвообръщението и подмладява кожата.
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- Вашият гръб вече няма да бъде схванат, а напълно релаксиран
- Повече няма да чувствате неприятна болка в раменете и врата
- Подпомага възстановяването на мускулите след преумора
- Кожата ви ще бъде свежа и мека отново
- Ще се отървете от сухата и твърда кожа на петите
Стимулира кръвообръщението и освежава изморените мускули.
Продуктът е сертифициран с СЕ и RoHS
Работи с електрическо захранване 220V
http://obiavidnes.com/obiava/28623/relaksirasht-i-anticeluliten-masajor-manipol-body

Електрическа машинка за пълнене на цигари
Електрическа машинка за пълнене на цигари.
5-степенна скорост,
контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък.
работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
производителност до 9 цигари в минута
I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Уредът работи с мрежово напрежение 220V.
II. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Включете щепсела в контакта;
2. Натиснете лостчето надолу;
З. С въртеливо движение поставете празната цигара върху металната тръба, оставете да влезе до края и пуснете
лостчето;
4. Поставете регулатора на желаната гъстота на тютюна;
5. Сложете чист тютюн в камерата. Не препълвайте и не тъпчете твърде стегнато, тъй като това ще затрудни
постигането на желаната гъстота! Ще получите най-добър резултат ако използвате обемен неслепнат тютюн.
6. Натиснете горния бутон и изчакайте цигарата да се напълни.
Easy Filter (mini) – тегло 0.300 кг. Цена: 29.90 лв.
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/28620/elektricheska-mashinka-za-pylnene-na-cigari

ЛЕПЕНЕ НА ФАЯНС,ТЕРАКОТ,РЕМОНТ НА БАНИ
ЛЕПЕНЕ НА ФАЯНС,ТЕРАКОТ,ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА БАНИ,сваляне на стари плочки,подмяна на водопровода в
банята,демонтаж и монтаж на оборудване,монтаж на окачен таван.тел:0876785134
http://obiavidnes.com/obiava/28616/lepene-na-fayansterakotremont-na-bani

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
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Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/28612/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Парцел във вилна зона Драгалевци, граничещ с борова гора на парк Витоша, до ул. Лешникова
гора
Един от последните незастроени парцели във вилната зона до село Драгалевци, граничещ с парк Витоша. Намира се в
пресечка на 40м от ул. Лешникова гора. Лице към две улици, опиращи в борова гора на парк Витоша. Площ: 1100м^2
Възможност за закупуване на 1/2 от имота. За повече информация: jumpopress.com/имот-драгалевци/
http://obiavidnes.com/obiava/28595/parcel-vyv-vilna-zona-dragalevci-granichesht-s-borova-gora-na-park-vitosha-do-ul-

Индивидуални уроци по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. 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 английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28594/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” и „Em neu”, всички нива. 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 немски език. Цена: 10 лева на
учебен час
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/28593/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Suena” или друга система по избор. 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 испански език.
Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28591/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език в удобно за курсистите и преподавателя време
и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга система по избор. 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.
Цена: 10 лева на учебен час
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/28590/italianski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” и
“Portugu
http://obiavidnes.com/obiava/28589/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Уроци по танци - къде да учим аржентинско танго, класически балет или латино и бални танци
Ателие за танци Ет Мачибо предлага групови или индивидуални уроци по различни видове танци. Можете да изберете
между аржентинско танго, латино или бални танци или класически балет. Разполагаме със зала в самия център на
София с уникална атмосфера.
http://obiavidnes.com/obiava/28586/uroci-po-tanci---kyde-da-uchim-arjentinsko-tango-klasicheski-balet-ili-latino-i-b

Частен
детектив-Детективска
проблеми,издирвани личности

агенция

Фокс-изневери,фирмени

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
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/28583/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneverifirmeni-tayni-biznes-problemi

Уикенд във Виена - Галера ЕООД
ВИЕНА
Самолетна екскурзия – 3 дни / 2 нощувки
Предварителна програма
1 ден – 11.05.2012 – петък – Полет до Виена с авиокомпания FLY NIKI в 07.05 ч. Пристигане в 07.45 ч. - местно време.
Организиран трансфер летище - хотел. Пешеходна обиколка на Виена с екскурзовод на български език - посещение на
катедралата “Св. Стефан” с централния площад, двореца Хофбург, площад Грабен с Колоната на Чумата, Операта,
паметниците на Гьоте и Шилер, Художествено -историческия и Природонаучен музей, паметника на Мария Терезия и др.
Вечерта възможност за вечеря в квартала на младото вино – Гринцинг. Нощувка.
2 ден – 12.05.2012 – събота - Закуска. Посещение на дворците Белведере и Шонбрун / възможност за разходка с влакче из
градините на двореца, разглеждане на зоологическата градина/. Свободно време за шопинг. Вечерта възможност за
посещение на Виенски концерт или опера. Нощувка.
3 ден - 13.05.2012 – неделя - Закуска. По желание посещение на Пратера /възможност за качване на прочутото Виенскo
колело и за още много увеселителни атракции и развлечения/. Свободно време. Организиран трансфер хотел - летище.
Полет до София в 21.40 ч. Пристигане в София в 00.05 ч.
ЦЕНА: 329 евро - Хотел 4*
Цената е на човек в двойна стая
Цената включва:
• транспорт със самолет София – Виена - София
• летищни такси
• такса багаж – 23кг. + 6 кг. ръчен багаж
• трансфери хотел – летище - хотел
• 2 нощувки със закуски в хотел 4* във Виена
• пешеходна туристическа обиколка с екскурзовод на български език на Виена
• водач от туристическа агенция “ ГАЛЕРА “
• медицинска застраховка
Цената не включва:
• билетите и екскурзовод в музеите
• вечеря в квартала на младото вино
• виенски концерт и опера
http://obiavidnes.com/obiava/28579/uikend-vyv-viena---galera-eood

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
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http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28578/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28577/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
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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/28576/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

доставка на Минерална вода
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28573/dostavka-na-mineralna-voda

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28572/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

.Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на натурална минерална вода ”Княжево”/червен етикет/ и
плодово идентични сокове - студен чай "TAITI"..Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре позната и приета в
района София и Югозападна България.Фабриката е нова и отговаря на всички европейски изисквания.
Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да
дистрибутира нашите напитки моля обадете се на тел.0888/592661-Донов.Даваме си сметка колко е трудно
начинанието и затова сме склонни на големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара- стока на отложено плащане в началото не се дава.
За подробности разгледайте-Website: http://www.buldrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/28571/predlagam-da-rabotim-zaedno

Кризата явно скоро няма да свърши.Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на натурална минерална вода ”Княжево”/червен етикет/ и
плодово идентични сокове - студен чай "TAITI"..Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре позната и приета в
района София и Югозападна България.Фабриката е нова и отговаря на всички европейски изисквания.
Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да
дистрибутира нашите напитки моля обадете се на тел.0888/592661-Донов.Даваме си сметка колко е трудно
начинанието и затова сме склонни на големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара- стока на отложено плащане в началото не се дава.
За подробности разгледайте-Website: http://www.buldrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/28570/krizata-yavno-skoro-nyama-da-svyrshipredlagam-da-rabotim-zaedno

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
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Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28569/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28568/evtini-hotelski-stai-pod-naem-moje-i-mesechen-naem

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28567/evtini-hotelski-stai-pod-naem-moje-i-mesechen-naem

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

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
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единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28566/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28563/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28561/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

PEAK - Хранителни Добавки, Протеини, Креатини, Аминокиселини
Peak International е подмарка на Peak Performance SA. Peak International произвежда и разпространява в световен мащаб
отбрани добавки, които първоначално са били предназначени за руския пазар.
Продуктите на Peak International са разработени така, че да отговорят на най-високите изисквания на руските
ХАРДКОР спортисти и да осигурят цялостно и безпрецедентно проникване в кръвта.
Добавките на Peak International са:
научно доказани и изпитани от хардкор бодибилдери
най-мощните ХАРДКОР отбрани добавки
с реален ефект за МУСКУЛЕН РАСТЕЖ
постигащи максимални РЕЗУЛТАТИ
БЕЗ ДОПИНГ СЪСТАВКИ
http://obiavidnes.com/obiava/28559/peak---hranitelni-dobavki-proteini-kreatini-aminokiselini

Парфюми произведени в Германия
Ние предлагаме;
Високо качествени парфюми за жени и мъже
Нашите парфюми са произведени с благородните натурални масла за парфюмите и другите от висок клас съставки от
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Германия и имат висок процент на ароматни масла, което прави по-ценно, отколкото Eau De Parfum и много издръжлив
.http://maybe-parfume.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28558/parfyumi-proizvedeni-v-germaniya

Парфюми произведени в Германия
Ние предлагаме;
Високо качествени парфюми за жени и мъже
Нашите парфюми са произведени с благородните натурални масла за парфюмите и другите от висок клас съставки от
Германия и имат висок процент на ароматни масла, което прави по-ценно, отколкото Eau De Parfum и много издръжлив
.
http://obiavidnes.com/obiava/28557/parfyumi-proizvedeni-v-germaniya

HotForex
HotForex е международен Forex и стоков брокер. Предлага различни типове сметки, търговски софтуер и инструменти
за търговия на Forex и стоки на международните финансови пазари за физически лица, мениджъри на фондове и
институционални клиенти. Партньорите и клиентите на компанията имат възможност за достъп до междубанкови
спредове и ликвидност благодарение на високотехнологични платформи за търговия..
Със седалище и управление на остров Мавриций и подкрепен от центрове за клиентска поддръжка, базирани в целия свят,
HotForex предлага на своите клиенти несравним опит в търгуването с отлична многоезикова подкрепа, и им осигурява
всички възможни предимства при извършване на търговските операции.
Прогресивният и динамичен мениджърски екип на компанията, е с дългогодишен опит на активна търговия по
отношение на множество платформи и типове пазари. Споделяйки собствения си корпоративен и търговски опит, те
признават, че традиционните уеб-базирани Forex брокери не могат да предоставят на клиентите си идеалната среда за
търговия, поради бавното изпълнение на търговски поръчки, честите проблеми и в крайна сметка лошото обслужване.
Целта на HotForex е да поправи това, чрез осигуряване на високотехнологични крайни продукти, ниски комисионни и
ненадминато обслужване на клиенти.
HotForex се позиционира като Forex брокер, който е избор на трейдъри от целия свят, чрез своята политика за
предоставяне на най-добрите възможни условия за търговия на своите клиенти, като предлага неограничен достъп до
своята ликвидност за всички типове търговски стратегии.
Нашата мисия е:
Да поддържаме позицията си на лидер на Forex пазара.
Постоянно да добавяме иновативни финансови продукти към нашата продуктова гама.
Да предоствяме все по-добри услуги на нашите клиенти.
Да предоставим несравнима търговска среда за всички наши клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/28553/hotforex

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
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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/28543/lodka-za-zahranka

Превози в София , страната и ЕС на Вашите вещи и оборудване
Предлага товарен транспорт в София . страната и ЕС с микробуси с обем 6,5 м3 или 14,5м3 до 1,8 тона.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, 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.Фактура по ДДС за фирми.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/28536/prevozi-v-sofiya--stranata-i-es--na-vashite-veshti-i-oborudvane

Дрехи втора употреба на едро внос от САЩ
Дрехи втора употреба на едро внос от САЩ.
За контакти:
www.harmonycorporation.com
0899/531199
0898/435962
град: Шумен
http://obiavidnes.com/obiava/28531/drehi-vtora-upotreba-na-edro-vnos-ot-sasht

Детектив СтелтДетективс за страната
Професионални детективски услуги – Стелт Детективс ЕООД. Услугите, които предлагаме са както за частни, така и
за юридически лица. Разполагаме с голям екип от опитни детективи и сме в състояние да поемем и изпълним поръчки за
цялата страна. Ако имате проблем, детективите от Стелт Детективс могат бързо и дискретно да Ви набавят
информацията, която Ви е нужна, за разрешаването му. Консултацията с нас е безплатна, анонимността и
дискретността са 100% гарантирани.
За повече информация и контакти: http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/28510/detektiv-steltdetektivs-za-stranata

Детективска Агенция Инкогнито Детективски Услуги-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
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Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/28499/detektivska-agenciya-inkognito-detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Инкогнито Детективски Услуги-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/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/28498/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Фокс -Частен Детектив- 0888400413
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/28497/detektivska-agenciya-foks--chasten-detektiv--0888400413

Изкупува ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА ЦЕНА ОТ 60 ДО 750ЛВ.в зависимост от района.0886236248
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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,Коевци,БялаРека, 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/28496/izkupuva-zemedelska-zemya-na-cena-ot-60-do-750lvv-zavisimost-ot-rayona088623624

Електрическа
подачистачка!Стийм
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор

МопХ

5

!Пейнт

зуум,

Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор
ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
Масажна - масажираща седалка 179.лв
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
Риболовен сонар 150лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 50 лв !
Уред за сребърна вода 79лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
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/28495/elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum-masajorivibrokolanicelutro

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
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10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/28493/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Онлайн магазин за потници .
Посетете нашата тематична страница за онлайн магазин за потници . Желаете потници онлайн ? Имате
възможността да съберете сведения за магазин за потници на нашия интернет сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/28492/onlayn-magazin-za-potnici-

Търся си спешно работа !!! от гр. София съм
Момиче съм на 26 години, търся си работа САМО В гр. София, от Зона Б 18 съм. . . сервитьорка, барманка, надомна
работа, програмист, 2D Аниматор, Художник, продавачка на вестници и списания, книги, продавачка на парфюми,
козметика, продавачка на детска конфекция и играчки, работа в McDonalds, KFC, Burger King, работа в дискотека,
нощен бар, ресторант, клуб, танцьорка, стриптизьорка, фотомодел, статистка, авторка, журналистка, детегледачка,
улична чистачка, фризьор, гримьор, стюардеса, секретарка, работа с компютър и т. н. . .Минимално изискване на
заплатата 500лв. на месец
GSM: 0886730894
papillon_rose@abv.bg
Спешно си търся работа ! ! ! !
http://obiavidnes.com/obiava/28487/tyrsya-si-speshno-rabota--ot-gr-sofiya-sym

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24921/byrzi__krediti__do__1000_lv
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БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28486/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28485/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28484/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/20257/byrzi__krediti__do__1000_lv

ескорт варна компаньонки вип секс
компаньонки варна www.ESCORT23.com - ескорт варна
елитни компаньонки www.ESCORT23.com - елитни проститутки
компаньонки бургас www.ESCORT23.com - компаньонки
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компаньонки шумен www.ESCORT23.com - вип ескорт
компаньонки добрич www.ESCORT23.com - секс варна
0884366160 - 0899284461 - 0884366160 - 0899284461
SAPHIR V.I.P ESCORT - www.ESCORT23.com - VIP GIRLS
call girls varna www.ESCORT23.com - escort varna sex
varna escort www.ESCORT23.com - erotic massage varna
kompanionki varna www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ ВАРНА
kompanionki burgas www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ СЕКС
kompanionki shumen www.ESCORT23.com - ВИП ЕСКОРТ
kompanionki dobrich www.ESCORT23.com - SEX ESCORT

*Пътуваме в цялата страна: Варна-Шумен-Добрич-Бургас-Скопие-Балчик и др.
CALL GIRLS VARNA: +359884366160 / +359899284461 - ESCORT GIRLS VARNA
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
КОМПАНЬОНКИ ВАРНА www.KOMPANIONKIVARNA.com
ОБЯВИ КОМПАНЬОНКИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
http://obiavidnes.com/obiava/28481/eskort-varna-kompanyonki-vip-seks

секс обяви компаньонки
компаньонки варна www.ESCORT23.com - ескорт варна
елитни компаньонки www.ESCORT23.com - елитни проститутки
компаньонки бургас www.ESCORT23.com - компаньонки
компаньонки шумен www.ESCORT23.com - вип ескорт
компаньонки добрич www.ESCORT23.com - секс варна
0884366160 - 0899284461 - 0884366160 - 0899284461
SAPHIR V.I.P ESCORT - www.ESCORT23.com - VIP GIRLS
call girls varna www.ESCORT23.com - escort varna sex
varna escort www.ESCORT23.com - erotic massage varna
kompanionki varna www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ ВАРНА
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kompanionki burgas www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ СЕКС
kompanionki shumen www.ESCORT23.com - ВИП ЕСКОРТ
kompanionki dobrich www.ESCORT23.com - SEX ESCORT

*Пътуваме в цялата страна: Варна-Шумен-Добрич-Бургас-Скопие-Балчик и др.
CALL GIRLS VARNA: +359884366160 / +359899284461 - ESCORT GIRLS VARNA
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
КОМПАНЬОНКИ ВАРНА www.KOMPANIONKIVARNA.com
ОБЯВИ КОМПАНЬОНКИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
http://obiavidnes.com/obiava/28480/seks-obyavi-kompanyonki

компаньонки варна елитни компаньонки
компаньонки варна www.ESCORT23.com - ескорт варна
елитни компаньонки www.ESCORT23.com - елитни проститутки
компаньонки бургас www.ESCORT23.com - компаньонки
компаньонки шумен www.ESCORT23.com - вип ескорт
компаньонки добрич www.ESCORT23.com - секс варна
0884366160 - 0899284461 - 0884366160 - 0899284461
SAPHIR V.I.P ESCORT - www.ESCORT23.com - VIP GIRLS
call girls varna www.ESCORT23.com - escort varna sex
varna escort www.ESCORT23.com - erotic massage varna
kompanionki varna www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ ВАРНА
kompanionki burgas www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ СЕКС
kompanionki shumen www.ESCORT23.com - ВИП ЕСКОРТ
kompanionki dobrich www.ESCORT23.com - SEX ESCORT

*Пътуваме в цялата страна: Варна-Шумен-Добрич-Бургас-Скопие-Балчик и др.
CALL GIRLS VARNA: +359884366160 / +359899284461 - ESCORT GIRLS VARNA
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
КОМПАНЬОНКИ ВАРНА www.KOMPANIONKIVARNA.com
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ОБЯВИ КОМПАНЬОНКИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
http://obiavidnes.com/obiava/28479/kompanyonki-varna-elitni-kompanyonki

анален секс www.ESCORT23.com
компаньонки варна www.ESCORT23.com - ескорт варна
елитни компаньонки www.ESCORT23.com - елитни проститутки
компаньонки бургас www.ESCORT23.com - компаньонки
компаньонки шумен www.ESCORT23.com - вип ескорт
компаньонки добрич www.ESCORT23.com - секс варна
0884366160 - 0899284461 - 0884366160 - 0899284461
SAPHIR V.I.P ESCORT - www.ESCORT23.com - VIP GIRLS
call girls varna www.ESCORT23.com - escort varna sex
varna escort www.ESCORT23.com - erotic massage varna
kompanionki varna www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ ВАРНА
kompanionki burgas www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ СЕКС
kompanionki shumen www.ESCORT23.com - ВИП ЕСКОРТ
kompanionki dobrich www.ESCORT23.com - SEX ESCORT

*Пътуваме в цялата страна: Варна-Шумен-Добрич-Бургас-Скопие-Балчик и др.
CALL GIRLS VARNA: +359884366160 / +359899284461 - ESCORT GIRLS VARNA
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
КОМПАНЬОНКИ ВАРНА www.KOMPANIONKIVARNA.com
ОБЯВИ КОМПАНЬОНКИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
http://obiavidnes.com/obiava/28478/analen-seks-wwwescort23com

секс за пари www.ESCORT23.com
компаньонки варна www.ESCORT23.com - ескорт варна
елитни компаньонки www.ESCORT23.com - елитни проститутки
компаньонки бургас www.ESCORT23.com - компаньонки
компаньонки шумен www.ESCORT23.com - вип ескорт
компаньонки добрич www.ESCORT23.com - секс варна
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0884366160 - 0899284461 - 0884366160 - 0899284461
SAPHIR V.I.P ESCORT - www.ESCORT23.com - VIP GIRLS
call girls varna www.ESCORT23.com - escort varna sex
varna escort www.ESCORT23.com - erotic massage varna
kompanionki varna www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ ВАРНА
kompanionki burgas www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ СЕКС
kompanionki shumen www.ESCORT23.com - ВИП ЕСКОРТ
kompanionki dobrich www.ESCORT23.com - SEX ESCORT

*Пътуваме в цялата страна: Варна-Шумен-Добрич-Бургас-Скопие-Балчик и др.
CALL GIRLS VARNA: +359884366160 / +359899284461 - ESCORT GIRLS VARNA
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
КОМПАНЬОНКИ ВАРНА www.KOMPANIONKIVARNA.com
ОБЯВИ КОМПАНЬОНКИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
http://obiavidnes.com/obiava/28477/seks-za-pari--wwwescort23com

варна еротични масажи варна секс компаньонки
компаньонки варна www.ESCORT23.com - ескорт варна
елитни компаньонки www.ESCORT23.com - елитни проститутки
компаньонки бургас www.ESCORT23.com - компаньонки
компаньонки шумен www.ESCORT23.com - вип ескорт
компаньонки добрич www.ESCORT23.com - секс варна
0884366160 - 0899284461 - 0884366160 - 0899284461
SAPHIR V.I.P ESCORT - www.ESCORT23.com - VIP GIRLS
call girls varna www.ESCORT23.com - escort varna sex
varna escort www.ESCORT23.com - erotic massage varna
kompanionki varna www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ ВАРНА
kompanionki burgas www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ СЕКС
kompanionki shumen www.ESCORT23.com - ВИП ЕСКОРТ
kompanionki dobrich www.ESCORT23.com - SEX ESCORT
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*Пътуваме в цялата страна: Варна-Шумен-Добрич-Бургас-Скопие-Балчик и др.
CALL GIRLS VARNA: +359884366160 / +359899284461 - ESCORT GIRLS VARNA
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
КОМПАНЬОНКИ ВАРНА www.KOMPANIONKIVARNA.com
ОБЯВИ КОМПАНЬОНКИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
http://obiavidnes.com/obiava/28476/varna-erotichni-masaji-varna-seks-kompanyonki

вип ескорт компаньонки
компаньонки варна www.ESCORT23.com - ескорт варна
елитни компаньонки www.ESCORT23.com - елитни проститутки
компаньонки бургас www.ESCORT23.com - компаньонки
компаньонки шумен www.ESCORT23.com - вип ескорт
компаньонки добрич www.ESCORT23.com - секс варна
0884366160 - 0899284461 - 0884366160 - 0899284461
SAPHIR V.I.P ESCORT - www.ESCORT23.com - VIP GIRLS
call girls varna www.ESCORT23.com - escort varna sex
varna escort www.ESCORT23.com - erotic massage varna
kompanionki varna www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ ВАРНА
kompanionki burgas www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ СЕКС
kompanionki shumen www.ESCORT23.com - ВИП ЕСКОРТ
kompanionki dobrich www.ESCORT23.com - SEX ESCORT

*Пътуваме в цялата страна: Варна-Шумен-Добрич-Бургас-Скопие-Балчик и др.
CALL GIRLS VARNA: +359884366160 / +359899284461 - ESCORT GIRLS VARNA
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
КОМПАНЬОНКИ ВАРНА www.KOMPANIONKIVARNA.com
ОБЯВИ КОМПАНЬОНКИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
http://obiavidnes.com/obiava/28475/vip-eskort-kompanyonki
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елитни компаньонки www.ESCORT23.com
компаньонки варна www.ESCORT23.com - ескорт варна
елитни компаньонки www.ESCORT23.com - елитни проститутки
компаньонки бургас www.ESCORT23.com - компаньонки
компаньонки шумен www.ESCORT23.com - вип ескорт
компаньонки добрич www.ESCORT23.com - секс варна
0884366160 - 0899284461 - 0884366160 - 0899284461
SAPHIR V.I.P ESCORT - www.ESCORT23.com - VIP GIRLS
call girls varna www.ESCORT23.com - escort varna sex
varna escort www.ESCORT23.com - erotic massage varna
kompanionki varna www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ ВАРНА
kompanionki burgas www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ СЕКС
kompanionki shumen www.ESCORT23.com - ВИП ЕСКОРТ
kompanionki dobrich www.ESCORT23.com - SEX ESCORT

*Пътуваме в цялата страна: Варна-Шумен-Добрич-Бургас-Скопие-Балчик и др.
CALL GIRLS VARNA: +359884366160 / +359899284461 - ESCORT GIRLS VARNA
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
КОМПАНЬОНКИ ВАРНА www.KOMPANIONKIVARNA.com
ОБЯВИ КОМПАНЬОНКИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
http://obiavidnes.com/obiava/28474/elitni-kompanyonki--wwwescort23com

компаньонки варна www.ESCORT23.com
компаньонки варна www.ESCORT23.com - ескорт варна
елитни компаньонки www.ESCORT23.com - елитни проститутки
компаньонки бургас www.ESCORT23.com - компаньонки
компаньонки шумен www.ESCORT23.com - вип ескорт
компаньонки добрич www.ESCORT23.com - секс варна
0884366160 - 0899284461 - 0884366160 - 0899284461
SAPHIR V.I.P ESCORT - www.ESCORT23.com - VIP GIRLS
call girls varna www.ESCORT23.com - escort varna sex
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varna escort www.ESCORT23.com - erotic massage varna
kompanionki varna www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ ВАРНА
kompanionki burgas www.ESCORT23.com - ЕСКОРТ СЕКС
kompanionki shumen www.ESCORT23.com - ВИП ЕСКОРТ
kompanionki dobrich www.ESCORT23.com - SEX ESCORT

*Пътуваме в цялата страна: Варна-Шумен-Добрич-Бургас-Скопие-Балчик и др.
CALL GIRLS VARNA: +359884366160 / +359899284461 - ESCORT GIRLS VARNA
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
КОМПАНЬОНКИ ВАРНА www.KOMPANIONKIVARNA.com
ОБЯВИ КОМПАНЬОНКИ www.KOMPANIONKIVARNA.com
http://obiavidnes.com/obiava/28473/kompanyonki-varna--wwwescort23com

PEAK - Хранителни Добавки, Протеини, Креатини, Аминокиселини
Peak International е подмарка на Peak Performance SA. Peak International произвежда и разпространява в световен мащаб
отбрани добавки, които първоначално са били предназначени за руския пазар.
Продуктите на Peak International са разработени така, че да отговорят на най-високите изисквания на руските
ХАРДКОР спортисти и да осигурят цялостно и безпрецедентно проникване в кръвта.
Добавките на Peak International са:
научно доказани и изпитани от хардкор бодибилдери
най-мощните ХАРДКОР отбрани добавки
с реален ефект за МУСКУЛЕН РАСТЕЖ
постигащи максимални РЕЗУЛТАТИ
БЕЗ ДОПИНГ СЪСТАВКИ
http://obiavidnes.com/obiava/28469/peak---hranitelni-dobavki-proteini-kreatini-aminokiselini

Атрактивен Iron LED часовник „Lava Samurai”
Атрактивен Iron LED часовник „Lava Samurai”
Със своя уникален, атрактивен и оригинален дизайн, този часовник ще Ви бъде не само полезен, но и ще привлича
вниманието и завистливите погледи на околните.
Ръчните часовници са носени и харесвани от почти всеки. Преди часовниците същесвували в еди единствен вариянт обкинивения аналогов часовник, но това вече не е така. Днес в 21-ви век съществуват различни видове и модели часовници,
но едни от тях се отличават с изключителния си дизайн, простота и най-вече дългия живот на батерията, а именно Led
часовниците.
Описание:
Дължина: 180 мм с 18 сегмента за китката корекция
Функционални бутони:в дясно
Топ (час и дата дисплей + изберете)
Бутон (промяна на режима)
Настройки: час, дата, година
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Размер: 43 х 25 х 13мм
Тегло: 116 гр
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/28467/atraktiven-iron-led-chasovnik-lava-samurai

Електрическа машинка за пълнене на цигари
Електрическа машинка за пълнене на цигари.
5-степенна скорост,
контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък.
работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
производителност до 9 цигари в минута
I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Уредът работи с мрежово напрежение 220V.
II. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Включете щепсела в контакта;
2. Натиснете лостчето надолу;
З. С въртеливо движение поставете празната цигара върху металната тръба, оставете да влезе до края и пуснете
лостчето;
4. Поставете регулатора на желаната гъстота на тютюна;
5. Сложете чист тютюн в камерата. Не препълвайте и не тъпчете твърде стегнато, тъй като това ще затрудни
постигането на желаната гъстота! Ще получите най-добър резултат ако използвате обемен неслепнат тютюн.
6. Натиснете горния бутон и изчакайте цигарата да се напълни.
Easy Filter (mini) – тегло 0.300 кг. Цена: 29.90 лв.
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/28466/elektricheska-mashinka-za-pylnene-na-cigari

2-стаен апартамент, 70м2, обзаведен, слънчев, Кършияка
Много слънчев и уютен 2-стаен апартамент до моста на Герджика, на тиха улица. Жилището е напълно обзаведено с
всички мебели и ел. уреди. Представлява хол с трапезария и кухненски бокс /светъл/ с южно изложение и излаз на тераса,
луксозна баня, отделно WC, спалня и втора тераса. Много добре поддържан апартамент в 12-годишна кооперация. За
непушачи. НАЕМ: 280 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/28463/2-staen-apartament-70m2-obzaveden-slynchev-kyrshiyaka

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/28462/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ-VOSTOK-1-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/25017/detektivska_agenciyavostok10884556761

Релаксиращ и Антицелулитен Масажор “MANIPOL BODY”
РЕЛАКСИРАЩ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР “MANIPOL BODY”
Основни функции:
- Релаксиращ масаж в дълбочина, основан на принципите на „шиатсу” технологията, който премахва болките в
раменете, врата и гърба
- Разгражда целулита и мастните натрупвания и подпомага мастния метаболизъм чрез подобряване на
кръвоснабдяването
- Допълнителни приставки за масаж, пилинг и релакс
- Компактен размер
Уредът има иновативен патентован дизайн – ексцентрично въртяща се централна ос, която осигурява над 2500
вибрации в минута. Това позволява проникване на масажните вълни дълбоко в мускулите като унищожава ненужните
мазнини. Масажът подобрява кръвообръщението и подмладява кожата.
- Вашият гръб вече няма да бъде схванат, а напълно релаксиран
- Повече няма да чувствате неприятна болка в раменете и врата
- Подпомага възстановяването на мускулите след преумора
- Кожата ви ще бъде свежа и мека отново
- Ще се отървете от сухата и твърда кожа на петите
Стимулира кръвообръщението и освежава изморените мускули.
Продуктът е сертифициран с СЕ и RoHS
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Работи с електрическо захранване 220V
http://obiavidnes.com/obiava/28450/relaksirasht-i-anticeluliten-masajor-manipol-body

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/28448/matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО НЕМСКИ 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/28447/podgotovka-po-nemski-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.
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/28445/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/28444/portugalski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas
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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/28443/ispanski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ФРЕНСКИ 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/28442/podgotovka-po-frenski-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 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/28441/italianski-ezik-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/28440/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas
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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/28439/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/28438/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/28437/kurs-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/28431/ayakschasten-detektiv-0888135197

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/28430/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

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
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http://obiavidnes.com/obiava/28429/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

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
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/28428/bg-magazin-razpolaga-s-bogata-gama-uredi-za-vashiya-dom-i-ofis

Масажна- седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/28427/masajna--sedalka

Раница TARGUS TSB11901
Раница TARGUS TSB11901, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/28421/ranica-targus-tsb11901

Microsoft Explorer Touch Mouse
Microsoft Explorer Touch Mouse, черна, BlueTrack, безжична, компактен USB приемник
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http://obiavidnes.com/obiava/28418/microsoft-explorer-touch-mouse

Microsoft Explorer Touch Mouse
Microsoft Explorer Touch Mouse, сива, BlueTrack, безжична, компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/28413/microsoft-explorer-touch-mouse

MICROSOFT Wireless Desktop 2000
MICROSOFT Wireless Desktop 2000, безжични мултимедийна клавиатура & BlueTrack мишка, USB
http://obiavidnes.com/obiava/28409/microsoft-wireless-desktop-2000

Samsung SCX-5737FW
Samsung SCX-5737FW, лазерен принтер/копир/скенер/факс, 35стр/мин, 1200x1200dpi, Duplex, 4.3" (10.92 cm) цветен
сензорен дисплей, 256MB, ADF, WiFi 802.11n & Lan1000, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/28405/samsung-scx-5737fw

Фотоапарат Nikon Coolpix P510 16.1Mpix
Фотоапарат Nikon Coolpix P510 16.1Mpix, 42xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, GPS, HDMI, поддържа SDHC/SDXC, Li-Ion
батерия
http://obiavidnes.com/obiava/28401/fotoaparat-nikon-coolpix-p510-161mpix

Родопско чудо - infozdrave.com
Стара българска рецепта - съхранена от столетия Ви дава възможност да се освободите от гастрит; гъбични
заболявания и сърбежи; порязване; псориазис и екзема; напукани пети и ръце; декубитални рани; рани от изгаряне;
синузит.
http://obiavidnes.com/obiava/28388/rodopsko-chudo---infozdravecom

Electronic cigarette to quit smoking
Looking for Electronic cigarette starter kit? You can find it on website for Electronic cigarette UK. If your friend need a efficient
way to end smoking, check this page for Electronic cigarette to quit smoking.
http://obiavidnes.com/obiava/28386/electronic-cigarette-to-quit-smoking

Намете вашия фризьор в салон за красота "Христина Христова"
Ако не сте доволен от вашия фризьор, тогава сменете го! Не правете компромис с вашата красота, доверете се на
професионалистите от салон за красота "Христина Христова".
http://obiavidnes.com/obiava/28379/namete-vashiya-frizyor-v-salon-za-krasota-hristina-hristova

ДЕТСКИ КЛАТУШКИ-0894585853
Предлагам клатушки с монетен механизъм работят с монети от 1 лв. - 0, 50 лв. Работят из цялата страна на процент
или наем. Много актрактивни различни различни видове. Подмяна всеки месец. Ако ни се обадите ще останете доволни.
http://obiavidnes.com/obiava/28377/detski-klatushki-0894585853

Джаги, Билярд,боксове,симулатори,дартц,флипер,клатушки и др
Продаваме или предоставяме за ползване срещу процент от прихода БИЛЯРД МАСИ, ДЖАГИ, КЛАТУШКИ, КРАНЧЕТА
ЗА ХВАЩАНЕ НА ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ, ДАРТС, ВЕНДИНГ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА КАПСУЛИ С ИГРАЧКИ И
ГУМЕНИ ТОПЧЕТА, както и други типове спортно - развлекателни автомати, работещи с монети или жетони.
Нова и употребявана техника. Подходящи за инсталиране в заведения, клубове, хотели, открити и закрити търговски
центрове и магазини.
Аксесоари, консумативи, резервни части, смяна на сукно. Доставки с куриер за цялата страна.
Изкупуване на употребявани съоръжения.
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http://obiavidnes.com/obiava/28376/djagi-bilyardboksovesimulatoridartcfliperklatushki-i-dr

Корпоративни събития
Мероприятия
Ние, екипът на Pearl Lodge вярваме в изпълнението на дадените обещания. С една от най-богатите възможности за
провеждане на мероприятия в района на Пампорово и Смолян, настаняване в изискан съвременен комплекс,
безпрецедентно обслужване и професионален кетъринг, ние сме сигурни, че Pearl Lodge Conferences може да Ви предложи
пакет, отговарящ на Вашите бизнес нужди. Без значение дали организирате обучение в тесен кръг или грандиозно
мероприятие, ние разполагаме с перфектното място за Вас!
Разположен в района на Смолянски езера, Pearl Lodge разполага с мултифункционален конферентен център, оборудван с
най-новите аудио и визуални съоръжения. Нашият отдаден, приятелски екип е винаги готов да се погрижи за всеки
детайл. В допълнение, Вие ще бъдете настанени в уютни и изискано обзаведени апартаменти. Нашата конферентна
зала е на разположение както по време на празници и ваканции (Коледа, Великден и летни ваканции), така и целогодишно
за провеждането на корпоративни мероприятия. Тя е впечатляващо място за професионални събития. Така че,
независимо дали планирате научна или академична конференция, семинар, уъркшоп, лятно училище или тийм билдинг,
Pearl Lodge е правилният избор.
Корпоративни събития
Със своята зала с капацитет макскимум 60 места и техническо оборудване на най-високо ниво, Pearl Lodge може да Ви
осигури всичко необходимо, за да бъде планираното от Вас събитие успешно. Вие, Вашите бизнес партньорите,
клиентите и служителите Ви ще се чувствате комфортно в предоставените Ви условия за делова комуникация.
Конферентната зала е конструиран така, че да е подходяща за организирането и провеждането на:
• Конференции;
• Семинари;
• Дискусионни и кръгли маси;
• Презентации;
• Фирмени обучения;
• Тийм билдинг програми;
• Коктейли и частни партита.
Техническо оборудване
Pearl Lodge разполага с пълна гама професионални устройства и услуги, които можем да предложим на Ваше
разположение:
• Аудио и видео оборудване;
• Безжичен и кабелен интернет;
• PC оборудване, микрофон, офис техника: ксерокс, скенер, факс, принтер, бяла дъска, флип чарт и др.;
• Различни презентационни средства, съответстващи на Вашите индивидуални нужди и изисквания;
• Професионални преводачески услуги;
• Осигуряване на професионален фотограф и професионално видео-заснемане, монтаж и тиражиране на обработения
материал.
Кетъринг
Eкипът на хотел Pearl Lodge може да предложи богато разнообразие от кафе паузи, обяд, вечеря, коктейл - всичко
необходимо, за да се почувстват Вашите гости комфортно.
В допълнение хотелът разполага с изискано фоайе, ресторант, лоби бар и лятна тераса, които са подходящи за
организацията на кетъринг.
Цени
Цената, която можем да Ви предложим включва нощувка, закуска (континентална) и вечеря, свободно ползване на
конферентната зала, две кафе паузи по време на мероприятието, безжичен интернет. В допълнение на ваше
разположение ще бъдат охраняем паркинг и обсерватория, както и всички удобства, които Pearl Lodge предлага.
• До 30 април 2012: 60,00 ЕUR на човек .
Ние, екипът на Pearl Lodge, ще се радваме да допринесем за успеха на Вашите бизнес мероприятия. Можете да се
свържете с нас по всяко време, за да обсъдим в детайли Вашите желания и специални изисквания.
Очакваме с ентусиазъм Вашите запитвания.
С най-сърдечни пожелания,
Екипът на Pearl Lodge
http://obiavidnes.com/obiava/28368/korporativni-sybitiya
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Продавам стационарен телефон Thomson Telecom CE21886GE9-A
Продавам домашен телефон Thomson Telecom Model No.:CE21886GE9-A

Телефона е използван само няколко пъти, работи перфектно. Не е одраскан и наранен. единия е с кабел другия е безжичен,
вървят комплект.

обща цена 30лв.

papillon_rose@abv.bg

0886730894
http://obiavidnes.com/obiava/28365/prodavam-stacionaren-telefon-thomson-telecom-ce21886ge9-a

SEO оптимизация за Google
Заповядайте на нашата страница за SEO оптимизация . Имате нужда от SEO за Google ? Можете да откриете
сведения за SEO услуги на нашата интернет страница.
http://obiavidnes.com/obiava/28364/seo-optimizaciya-za-google

Сериалът Пепел от рози
Пепел от рози турски сериал . Трябва ви Сериалът Пепел от рози ? Можете да съберете информация за Каква е вината
на Фатмагюл на нашия интернет адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/28362/serialyt-pepel-ot-rozi

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 . . .
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Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/28360/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

Транспортниги с услуги със самосавал до 5т и услуги с минифадрома бобкат 753 и минибагер
Транспортни услуги със самосвал до 5т . Доставка на всякакви видове строителни материали, пясък, филц, дренажен
камък, скална маса, земновлажен бетон, пернишки и домбаски въглища, въглища на чували , дърва и др. Извозване и
доставка на земни маси. Легално извозване на строителни и битови отпадъци. Къртене и чистене на бетон, тухли,
теракот, фаянс и др. Услуги с минифадрома бобкат753 и минибагер: Товарене, насипи, подравняване, изкопи,
снегопочистване и др ...
http://obiavidnes.com/obiava/28356/transportnigi-s-uslugi-sys-samosaval-do-5t-i-uslugi-s-minifadroma-bobkat-753-i-m

Транспортниги с услуги със самосавал до 5т и услуги с минифадрома бобкат 753 и минибагер
Транспортни услуги със самосвал до 5т . Доставка на всякакви видове строителни материали, пясък, филц, дренажен
камък, скална маса, земновлажен бетон, пернишки и домбаски въглища, въглища на чували , дърва и др. Извозване и
доставка на земни маси. Легално извозване на строителни и битови отпадъци. Къртене и чистене на бетон, тухли,
теракот, фаянс и др. Услуги с минифадрома бобкат753 и минибагер: Товарене, насипи, подравняване, изкопи,
снегопочистване и др ...
http://obiavidnes.com/obiava/28355/transportnigi-s-uslugi-sys-samosaval-do-5t-i-uslugi-s-minifadroma-bobkat-753-i-m

РУСКИ СТАНДАРТ 1л.
Безплатна доставка за гр.София.
Големи отстъпки за сватби и партита.
ВИЖТЕ: www.tobacco-bar.com
http://obiavidnes.com/obiava/28354/ruski-standart-1l

РУСКИ СТАНДАРТ ПЛАТИНУМ 1л.
Безплатна доставка за гр.София.
Големи отстъпки за сватби и партита.
ВИЖТЕ: www.tobacco-bar.com
http://obiavidnes.com/obiava/28353/ruski-standart-platinum-1l

BUSMILLS 1l.
Безплатна доставка за гр.София.
Големи отстъпки за сватби и партита.
ВИЖТЕ: www.tobacco-bar.com
http://obiavidnes.com/obiava/28352/busmills-1l

BLACK BUSH 1Л.- 39,90ЛВ.
Безплатна доставка за гр.София.
Големи отстъпки за сватби и партита.
ВИЖТЕ: www.tobacco-bar.com
http://obiavidnes.com/obiava/28351/black-bush-1l--3990lv

Удобна електронна цигара
Имате потребност да се снабдите с електронна цигара Elusion? Вижте онлайн магазинът ни за електронна цигара с
безвредна пара - най-продаваните заместители на вредните цигари на нашият пазар! Купете вашата електронна цигара
още сега!
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http://obiavidnes.com/obiava/28344/udobna-elektronna-cigara

www.floratea.net - Доставки на цветя за Цветница
За празника на цветята подарете една различна емоция, под формата на красив, пролетен букет на любимите си хора.
„Флоратеа“ – бързи онлайн поръчки и доставки на цветя в София за Цветница.
http://obiavidnes.com/obiava/28340/wwwflorateanet---dostavki-na-cvetya-za-cvetnica

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/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/28338/detektivska-agenciya-inkognito--chasten-detektiv

Къща за гости Алекс Разлог
Предлагаме на своите гости две двойни стаи и едно студио!Перфектни условия за една незабравима почивка само при
нас!Заповядайте и бъдете наши гости!!!
http://obiavidnes.com/obiava/28337/kyshta-za-gosti-aleks-razlog

Детективска Агенция Фокс - Частен детектив - Бургас
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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http://obiavidnes.com/obiava/28336/detektivska-agenciya-foks---chasten-detektiv---burgas

купувам металообработващи машини
купувам универсални стругове-с 10 мв-с 11 мв-с 11 мт-с 13 мв-су 582-су 586-струг със дължина на паралелите пет
метра-тръбонарезни стругове-кръгъл шлайф със диаметър на обработване на детайлите триста и петдесет
милиметра-металообработващ център
http://obiavidnes.com/obiava/28335/kupuvam-metaloobrabotvashti-mashini

Индивидуален едномесечен курс по английски – 260 лв. (Лозенец, до Спартак)
Крайно време е да се запишете на курс по английски език. Инглиш Експлорър предлага на Вашето внимание една уникална
оферта с 40% намаление на цената ! Това е пакетът ни „Индивидуално обучение за 1 месец”, скроено по вашите нужди с
индивидуална програма. Посещенията са в удобно за Вас време през деня. Да знаеш английски език в днешно време е повече
от необходимост, а мъдрите хора са казали - „По време на криза се учи“. Заповядайте в English Explorer, защото при нас
ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега и се възползвайте от
голямото пролетно намаление !
НАЧАЛО?
От днес, или от утре – според вашите нужди!
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
4 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 ?
260 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
http://obiavidnes.com/obiava/28334/individualen-ednomesechen-kurs-po-angliyski--260-lv-lozenec-do-spartak

Курс по Английски език за възрастни – трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Пролетното намаление на курсовете по английски в Инглиш Експлорър е вече тук! Обадете се сега, за да се възползвате
от него. Записвайки се на курс по английски език трето ниво, Вие ще получите специално отношение, поднесено в
уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!
Курсът започва в началото на месец Април.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 8 седмици, с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в близост има винаги
къде да се паркира.
ЦЕНА ?
240лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/28333/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak
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Вечерен курс по английски за възрастни – първо ниво- 180лв. (до НДК)
Инглиш Експлорър обявява пролетно намаление и записване за курс по английски език за начинаещи. При нас ще получите
специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Обадете се сега
и се възползвайте от намалението! Курсът започва в началото на месец Септември.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици с две посещения седмично, 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 ?
1 ниво – 180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
http://obiavidnes.com/obiava/28332/vecheren-kurs-po-angliyski-za-vyzrastni--pyrvo-nivo--180lv-do-ndk

Курс по английски език за възрастни – 180лв. (Пролетно намаление)
Отдавна ли се каните да научите английски език? Отдавна ли се чудите къде да започнете обучението си? Предлагаме
Ви едно отлично решение, записвайки се в Инглиш Експлорър, не само поради изгодната цена, но и защото обучението при
нас се базира на следните принципи: - Индивидуален подход, - Специализирана работа само с пълнолетни обучаващи се; Непрекъснато практично-приложно използване на езика; - Ефективен време и целево ориентиран подход впреподаването;
- Лично отношение, - Измерване и атестиране на временните резултати на обучаващите се с цел проследяване на
личното развитие.
Курса започва в началото на месец Април. Обявената цена е крайна! Не се доплаща нищо друго.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК).
ЦЕНА ?
180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215(Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/28331/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---180lv-proletno-namalenie

Английски език, индивидуално - /1 месец, 40% намаление/
Учебен център Инглиш Експлорър Ви предлага намаление за индивидуалните курсове по английски език.
Ако работите на смени и не можете да присъствате на курсове с фиксирани дни, дати и часове, или заминавате в
чужбина или желаете да опресните знанията си по английски – този е пoдходящият за Вас курс!
Безплатно получавате:
- диагностичен тест
- Учебни материали
- Междинни тестове
- Безплатно изготвяне на индивидуална програма скроена по вашите нужди.
Ако желаете, можете да започнете още и днес!
Забележка: Има ограничение на бройките записани за обучение лица. Предимство е да се запишете по-рано.
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Свържете се с нас сега, за да се възползвате от голямото намаление:
Тел.: 0878 423 215 ; 088423212
http://obiavidnes.com/obiava/28328/angliyski-ezik--individualno---1-mesec--40-namalenie

НЕМСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по немски език - подготовка за матура. Тренировъчен курс с решаване на тестове и
писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв. на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28325/nemski-ezik---podgotovka-za-matura

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по английски език - подготовка за матура и кандидатстване в СУ и УНСС.
Тренировъчен курс с решаване на тестове и писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и
висока успеваемост.
Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28324/angliyski-ezik---podgotovka-za-matura

ИСПАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по испански език подготовка за матура. Тренировъчен курс с решаване на тестове
и писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28323/ispanski-ezik---podgotovka-za-matura

ФРЕНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по френски език подготовка за матура. Тренировъчен курс с решаване на тестове и
писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Курсът се провежда всяка
неделя от 10.30 до 14.30 часа.
Цена: 150 лв.на месец.
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Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
тел. 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28322/frenski-ezik---podgotovka-za-matura

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по италиански език подготовка за матура. Тренировъчен курс с решаване на
тестове и писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Обучението се
провежда всяка събота от 9.00 до 12.00 часа.
Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28321/italianski-ezik---podgotovka-za-matura

подготовка за матура по - АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, НЕМСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ИСПАНСКИ,
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА И БИОЛОГИЯ
Учебен център Орбис провежда подготвителни курсове за матура по английски, френски, немски, италиански, испански,
български език, математика и биология. Езиковата подготовка включва - граматичен преговор, решаване на тестове и
писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв. на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28320/podgotovka-za-matura-po---angliyski-frenski-nemski-italianski-ispanski--byl

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ ЗА ПРИЕМНИ
УНИВЕРСИТЕТ, УНСС И ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА

ИЗПИТИ

В

СОФИЙСКИЯ

Учебен център Орбис организира кандидатстудентски курсове и подготовка за матура по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика за Софийския университет и УНСС. Решаване на тестове, писане на
есе и симулация на изпити. Курсовете са през цялата учебна година всяка събота или неделя по 5 учебни часа. Цена 150 лв
на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
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http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28319/kandidatstudentski-kursove-za-priemni-izpiti-v-sofiyskiya-universitet-unss-i-pod

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/28318/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Цветница 2012
Великден 2012 и Цветница 2012 . Трябва ви инфо за Лазаровден 2012, Тодоровден 2012, Цветница 2012, Великден 2012 ?
Имате възможността да намерите сведения за инфо за Великден 2012, Цветница 2012, Тодоровден 2012, Лазаровден
2012 на нашия виртуален адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/28317/cvetnica-2012

Регионален представител за област Благоевград
Търсим регионален представител за Благоевград и региона за разпространение на препарати за премахване на миризми
Fresh master - продукти с награди за качество, самостоятелност, добри доходи
За информация freshmasterbg.eu
http://obiavidnes.com/obiava/28312/regionalen-predstavitel-za-oblast-blagoevgrad

Регионален представител за Благоевград
Търсим регионален представител за Благоевград и региона за разпространение на препарати за премахване на миризми
Fresh master - продукти с награди за качество, самостоятелност, добри доходи
За информация freshmasterbg.eu
http://obiavidnes.com/obiava/28311/regionalen-predstavitel-za-blagoevgrad

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/28309/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX020D
15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX020D, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & AMD HD 7470M 1GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, 2.6kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28308/156-3962-cm-asus-x54hr-sx020d

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/28306/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
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и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28305/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28304/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

15.6" (39.62 cm) Asus K53SC-SX140D
15.6" (39.62 cm) Asus K53SC-SX140D, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD LED Display & GeForce GТ 520MX
1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28301/156-3962-cm-asus-k53sc-sx140d

ремонт на врати,реставрация на стари врати,реновиране на врати,боядисване на врати,циклене
на стари врати,
ЕТ"ДРЕНСКИ АРТ" Ремонт на стари дървени врати.Професионална реставрация на стари дървени врати, от всички
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архитектурни стилове.Прецизно почистване на старите покрития ,бои или лакове, до появата на чиста дървена
текстура.Прецизно,безпрашно изцикляне на дървените повърхности до постигане на идеалната равнина за полагане на
защитните покрития. Полагане на защитни покрития и лакове от най-висок клас на износоустойчивост.Произведени от
водещи европейски марки,отговарящи на последните изисквания на ЕС за екология и безопасност.Богат избор на цветове
в гамата на естествените дървесини.Възможност за полагане на допълнителни покрития,които придават античен
ефект на вратата.Реставрация на стария месингов обков.
http://obiavidnes.com/obiava/28299/remont-na-vratirestavraciya-na-stari-vratirenovirane-na-vratiboyadisvane-na-vra

Шлайфане и полиране на мрамор и мозайка
Диамантено шлайфане, полиране, кристализация и импрегнация на мрамор, мозайка, варовик, гранит. Шлайфане и
полиране на бетон.0877408427 , 0886769797.
http://obiavidnes.com/obiava/28294/shlayfane-i-polirane-na-mramor-i-mozayka

15.6" (39.62 cm) Asus N53SM-S1052D
15.6" (39.62 cm) Asus N53SM-S1052D, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, FULL HD LED Display & GeForce GТ
630M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.71kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28291/156-3962-cm-asus-n53sm-s1052d

УНИКАРТ
"Във фирмa Unicart лесно можете да откриете разнообразие от артикули за различни традиционни и нетрадиционни
поводи. При нас има:
тематични картички, сувенири, пътеводители, традиционни календари, подаръчна и опаковъчна хартия и торбички."
http://obiavidnes.com/obiava/28288/unikart

17.3" (43.94 cm) Asus N73SM-TZ167D
17.3" (43.94 cm) Asus N73SM-TZ167D, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, FULL HD LED Display & GeForce GТ
630M 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 3.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28287/173-4394-cm-asus-n73sm-tz167d

БИОКАРПЕТ БГ
"
Biocarpet предлага разнообразие от:
-Килими
-Мокети
-Спални комплекти
-Платове
-Кърпи и халати
За повече информация посетете нашия сайт!"
http://obiavidnes.com/obiava/28285/biokarpet-bg

БИОКАРПЕТ БГ
"
Biocarpet предлага разнообразие от:
-Килими
-Мокети
-Спални комплекти
-Платове
-Кърпи и халати
За повече информация посетете нашия сайт!"
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http://obiavidnes.com/obiava/28284/biokarpet-bg

БИОКАРПЕТ БГ
"
Biocarpet предлага разнообразие от:
-Килими
-Мокети
-Спални комплекти
-Платове
-Кърпи и халати
За повече информация посетете нашия сайт!"
http://obiavidnes.com/obiava/28283/biokarpet-bg

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G570GC 59326922
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G570GC 59326922, двуядрен Celeron® B800 1.5GHz, HD LED Display, 2GB, 500GB, DVDRW,
802.11n, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28282/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g570gc-59326922

Linksys LNE100TX 10/100 Mbs
Linksys LNE100TX 10/100 Mbs, PCI
http://obiavidnes.com/obiava/28278/linksys-lne100tx-10100-mbs

TP-Link TL-MR3020
TP-Link TL-MR3020, преносим 150Mbps Wireless Router, поддрържа 3G чрез външен модем на USB порт, захранване чрез
USB
http://obiavidnes.com/obiava/28275/tp-link-tl-mr3020

TP-Link TL-WA7510N
TP-Link TL-WA7510N, 5GHz 150Mbps Outdoor Wireless Access Point, влагозащитен кожух, PoE, 15dBi насочена антена
http://obiavidnes.com/obiava/28271/tp-link-tl-wa7510n

TP-Link TL-WR2543ND
TP-Link TL-WR2543ND, 450Mbps MIMO Dual-Band Wireless-N Router + 4Port Gigabit Switch, 1xUSB, 3 антени
http://obiavidnes.com/obiava/28264/tp-link-tl-wr2543nd

Хотел „АКВАЯ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРАЗНИКА НА
ГРАДА!
Специално за деня на Велико Търново.Цена на човек за ДВЕ НОЩУВКИ с включена празнична вечеря, настанен в:
– Двойна стая – 70 лв.
– Студио – 80 лв.
– Малък апартамент – 90 лв.
– Голям апартамент – 100 лв.
– ВИП апартамент – 125.00 лв.
Цената включва – Празнична вечеря, закуска, WI-FI, фитнес ползване на подземен паркинг /нужна е резервация на паркинг
място/, туристическа такса, ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/28256/hotel-akvaya--veliko-tyrnovo--specialno-predlojenie-za-praznika-na-grada
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Агенции за недвижими имоти
Заповядайте на нашия уеб сайт за недвижими имоти . Трябва ви имоти ? Предлагаме ви да съберете сведения за имоти
София на нашата виртуална страница.
http://obiavidnes.com/obiava/28230/agencii-za-nedvijimi-imoti

Wordpress themes for kids
Hellow and wellcome to our page for Wordpress themes for kids. A really nice way to encourage your children to learn, by using a
children&#39;s website.
http://obiavidnes.com/obiava/28228/wordpress-themes-for-kids

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/28223/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/28222/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

Мероприятия
Мероприятия
Ние, екипът на Pearl Lodge вярваме в изпълнението на дадените обещания. С една от най-богатите възможности за
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провеждане на мероприятия в района на Пампорово и Смолян, настаняване в изискан съвременен комплекс,
безпрецедентно обслужване и професионален кетъринг, ние сме сигурни, че Pearl Lodge Conferences може да Ви предложи
пакет, отговарящ на Вашите бизнес нужди. Без значение дали организирате обучение в тесен кръг или грандиозно
мероприятие, ние разполагаме с перфектното място за Вас!
Разположен в района на Смолянски езера, Pearl Lodge разполага с мултифункционален конферентен център, оборудван с
най-новите аудио и визуални съоръжения. Нашият отдаден, приятелски екип е винаги готов да се погрижи за всеки
детайл. В допълнение, Вие ще бъдете настанени в уютни и изискано обзаведени апартаменти. Нашата конферентна
зала е на разположение както по време на празници и ваканции (Коледа, Великден и летни ваканции), така и целогодишно
за провеждането на корпоративни мероприятия. Тя е впечатляващо място за професионални събития. Така че,
независимо дали планирате научна или академична конференция, семинар, уъркшоп, лятно училище или тийм билдинг,
Pearl Lodge е правилният избор.
Корпоративни събития
Със своята зала с капацитет макскимум 60 места и техническо оборудване на най-високо ниво, Pearl Lodge може да Ви
осигури всичко необходимо, за да бъде планираното от Вас събитие успешно. Вие, Вашите бизнес партньорите,
клиентите и служителите Ви ще се чувствате комфортно в предоставените Ви условия за делова комуникация.
Конферентната зала е конструиран така, че да е подходяща за организирането и провеждането на:
• Конференции;
• Семинари;
• Дискусионни и кръгли маси;
• Презентации;
• Фирмени обучения;
• Тийм билдинг програми;
• Коктейли и частни партита.
Техническо оборудване
Pearl Lodge разполага с пълна гама професионални устройства и услуги, които можем да предложим на Ваше
разположение:
• Аудио и видео оборудване;
• Безжичен и кабелен интернет;
• PC оборудване, микрофон, офис техника: ксерокс, скенер, факс, принтер, бяла дъска, флип чарт и др.;
• Различни презентационни средства, съответстващи на Вашите индивидуални нужди и изисквания;
• Професионални преводачески услуги;
• Осигуряване на професионален фотограф и професионално видео-заснемане, монтаж и тиражиране на обработения
материал.
Кетъринг
Eкипът на хотел Pearl Lodge може да предложи богато разнообразие от кафе паузи, обяд, вечеря, коктейл - всичко
необходимо, за да се почувстват Вашите гости комфортно.
В допълнение хотелът разполага с изискано фоайе, ресторант, лоби бар и лятна тераса, които са подходящи за
организацията на кетъринг.
Цени
Цената, която можем да Ви предложим включва нощувка, закуска (континентална) и вечеря, свободно ползване на
конферентната зала, две кафе паузи по време на мероприятието, безжичен интернет. В допълнение на ваше
разположение ще бъдат охраняем паркинг и обсерватория, както и всички удобства, които Pearl Lodge предлага.
• До 30 април 2012: 60,00 лева на човек .
Ние, екипът на Pearl Lodge, ще се радваме да допринесем за успеха на Вашите бизнес мероприятия. Можете да се
свържете с нас по всяко време, за да обсъдим в детайли Вашите желания и специални изисквания.
Очакваме с ентусиазъм Вашите запитвания.
С най-сърдечни пожелания,
Екипът на Pearl Lodge
http://obiavidnes.com/obiava/28221/meropriyatiya

Обици Сваровски
Желаете да закупите заслепяващи обеци с кристали Swarovski на невероятни цени? Нашият виртуален магазин ви
предоставя огромен избор на обици Сваровски с потвърдено качество! Поръчайте си вашите обеци Сваровски още сега!
http://obiavidnes.com/obiava/28220/obici-svarovski
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Детективска Агенция Фокс- oфис гр.Пазарджик-0888400413
Частен Детектив-Детективска Агенция ФоксПредлага Детективски услуги за частни и
бизнес лица с гарантирана поверителност.
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
Райони на действие - Детективска Агенция Фокс:
София,Пазарджик,Пловдив,Хасково,Стара Загора,
Бургас,Велинград,Панагюрище,Карлово,Хисаря
Димитровград,Асеновград,Кърджали и страната.
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/28216/detektivska-agenciya-foks--ofis-grpazardjik-0888400413

Норвежки,Холандски,Испански,Турски,Гръцки,Арабски-ВСИЧКИ НИВА!
Предлагаме обучение на над десет езика!Стартират много нови групи! ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И
ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ И ПЕНСИОНЕРИ! 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/28208/norvejkiholandskiispanskiturskigryckiarabski-vsichki-niva

Английски,Немски,Френски,Руски,Италиански-ВСИЧКИ НИВА!
Предлагаме Ви обучение на над 10 езика!Стартират много нови групи!
Да учим заедно по най-успешните системи,най-новите изисквания и с най-добрите професионалисти!
ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ
И ПЕНСИОНЕРИ!
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/28207/angliyskinemskifrenskiruskiitalianski-vsichki-niva

Включете се и Вие в новата ни група по 3D STUDIO MAX!!!
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ИМАТЕ МАЛКО ВРЕМЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение за начинаещи и напреднали –
Специализирани компютърни курсове 3D STUDIO MAX.Предлагаме още и курсове по Компютърна грамотност,WEB
DESIGN, COREL DRAW, PHOTOSHOP, AUTO CAD,ARСHI CAD.
Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни!
Предлагаме обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време – през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за
да преговарят уроците или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат
необходимите думи, за да разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са
изградени изключително върху примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видео уроци и фирмено
обучение. Правим също и консултантски услуги. 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.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28205/vklyuchete-se-i-vie-v-novata-ni-grupa-po-3d-studio-max

Погребална агенция "КАРИЗМА"
ДЕНОНОЩНА ПОГРЕБАЛНА АГЕНЦИЯ "КАРИЗМА".ТЕЛ.9589349, 9546991, 0888993794.
http://obiavidnes.com/obiava/28202/pogrebalna-agenciya-karizma

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/28198/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Доставка на фотоволтаични системи
Фотоволтаични системи и соларни панели на изгодни цени от 0,75 EUR/Wp, с включена доставка – www.pvmodules.eu
http://obiavidnes.com/obiava/28193/dostavka-na-fotovoltaichni-sistemi

Хранителни добавки Ригано – Перфектни в своята роля!
Хранителните добавки на Ригано - масло от чесън, Глюкозамин, Омега 3 – рибено масло, Алое Вера и Силимарин са тук
по-достъпни от всякога, за да ви помогнат да имате живота, който заслужавате! В началото на март компанията
намали цените на хранителните си добавки с 50%.
Вижте повече на http://rigano.bg/view-all-products-in-shop.html
http://obiavidnes.com/obiava/28191/hranitelni-dobavki-rigano--perfektni-v-svoyata-rolya
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Курс по практическо Счетоводство-НОВА ГРУПА!!!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага курс по Счетоводство АСД - управление на малък и среден
бизнес.
В курса ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна
автоматизирана, компютърна счетоводна програма. Ще получите необходимите знания, за да можете сами да
организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В курса ще придобиете знания и уменията за водене
на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, всички видове осигуровки, работа с НОИ,
документации, платежни нареждания.
След курса практически придобитите знания, веднага могат да се приложат в работата или в личната фирмена
дейност.
Курсът се води от високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит,
данъчното облагане и работата по начисляване на заплати и осигуровки.
На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата
дейност.
След всяко завършено обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
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/28188/kurs-po-praktichesko-schetovodstvo-nova-grupa

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/28185/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/28184/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/28179/prechistvatel-na-vyzduh-s-uv-baktericidna-lampa-yonizator-ozonator

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
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ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
http://obiavidnes.com/obiava/28178/carski-bilki

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/28177/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
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покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/28176/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

ДЕТОКСИКАТОР !Масажори!Виброколани!Апарат за отслабване!
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/28175/detoksikator--masajorivibrokolaniaparat-za-otslabvane

Товарни превози в София и страната с бус. 0889/20191
Предлага товарен транспорт в София и страната с микробус до 1,5 тона.
Превоз на : холни гарнитури , шкафове, бяла-черна техника , дивани , матраци , кревати, 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.

Страница 58/80

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.03.2012

БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/28173/tovarni-prevozi-v-sofiya-i-stranata-s-bus-088920191

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531, черен, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28169/156-3962-cm-fujitsu-lifebook-ah531

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531, червен, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28167/156-3962-cm-fujitsu-lifebook-ah531

15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6G45ES) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6G45ES) +подарък чанта, двуядрен Intel® Pentium™ B950 2.1GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28158/156-3962-cm-hp-630-a6g45es-podaryk-chanta

32" (81.28 cm) LG 32LH250C HD
32" (81.28 cm) LG 32LH250C HD, 5ms, 40 000:1, 450cd/m2, 2xHDMI, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/28156/32-8128-cm-lg-32lh250c-hd

Каял - тайната на арабки и индийки за постигане на омагьосващ поглед
Каял - тайната на арабки и индийки за постигане на омагьосващ поглед още от древни времена... Каял са сажди от
изгорени растителни масла. В зависимост от състава и техниките на нанасяне той дразни слъзните жлези и прави
окото да изглежда влажно и светло. Днес каялът съдържа растителни масла ( бадемово масло, кокосово масло, масло
жожоба), восъци (пчелен восък, Candelilla восък, carnauba восък), мазнини (глицерол), талк, слюда, витамини, въглен от
изгорени масла. Обикновено е под формата на молив за очи (по дебели и меки от обикновените) и се продава в широка
гама от цветове. Каял се използва и с медицинска цел за предпазване на окото от изсушаване.
Цена:
- за 1 бр. - 6 лв.
- за 2 бр. - 10 лв.
- за 4 бр. - 20 лв.
0896 140 830, Силвия
http://obiavidnes.com/obiava/28136/kayal---taynata-na-arabki-i-indiyki-za-postigane-na-omagyosvasht-pogled

Montaj naklimatici -0889798684- bez po4iven den!
Montaj naklimatici -0889798684- bez po4iven den!
http://obiavidnes.com/obiava/28116/montaj-naklimatici--0889798684--bez-po4iven-den

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
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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/28111/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

1 май в ЛОНДОН с Галера ЕООД
ЛОНДОН
Самолетна екскурзия – 4 дни / 3 нощувки
/предварителна програма /
1 ден /28.04.2012/ - събота - Полет от София в 05.30 ч. на WIZZ AIR. Пристигане в Лондон – 06.50 ч. Трансфер летище Лондон. Туристическа обиколка на забележителностите на Лондон с автобус и екскурзовод на български език – Albert
Hall, Marble Arch, Hyde Park, Площад Трафалгар с колоната на Нелсан, Парламента, Big Ben, Бъкингамския дворец, Tower
of London, Катедралата St. Paul и др. Настаняване в хотела. Свободно време за шопинг. Нощувка.
2 ден /29.04.2012/ – неделя - Закуска. Пешеходна обиколка на центъра на Лондон с екскурзовод на български език Уестминстърското абатство, London Eye, Downing street, Конната гвардия, St. James park, Piccadilly, Laster square и др.
Следобяд възможност за индивидуално посещение на Мадам Тюсо, Музея на Шeрлок Холмс, Музея на природната
история, British museum и др. Нощувка.
3 ден – /30.04.2012/ - понеделник /ПОЧИВЕН ДЕН/ - Закуска. Посещения на Greenwich с Кралската обсерватория и
Националния морски музей - разходката е с корабче по река Темза. Свободно време. Следобяд възможност за посещения
на Tower of London, London Eye, Уестминстърското абатство и др. Свободно време. Нощувка.
4 ден – /01.05.2012/ - вторник /ПОЧИВЕН ДЕН/ - Закуска. Възможност за гледане смяната на караула пред Бъкингамския
дворец. Възможност за посещение на Музея на кралските каляски и Националната галерия. Свободно време. Трансфер
хотел -летище. Отпътуване от Лондон с полет в 21.10 ч. Пристигане в София – 02.10 ч.
Цена: 529 евро
Цената е на човек в двойна стая
Цената включва:
- Транспорт със самолет София –Лондон - София
- Летищни такси
- Такса багаж 32 кг. + 10 кг. ръчен багаж
- Трансфери летище – хотел - летище
- 3 нощувки със закуски в хотел 3* в Лондон
- Туристическа обиколка на Лондон с автобус и екскурзовод на български език
- Пешеходна туристическа обиколка на Лондон с екскурзовод на български език
- Водач от фирмата
- Медицинска застраховка
Цената не включва:
- Входните такси и екскурзовод в музеите
- Разходка с корабче – около 10 лири
http://obiavidnes.com/obiava/28110/1-may-v-london-s-galera-eood

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.
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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/28109/kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни часа.
Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
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/28108/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Продавам ново пиано Taylor London
Продавам ново пиано Taylor London
http://obiavidnes.com/obiava/28107/prodavam-novo-piano--taylor-london

Продавам ново бяло пиано Samic
Продавам ново бяло пиано Samic
http://obiavidnes.com/obiava/28106/prodavam-novo-byalo-piano-samic

Продавам концертен роял August Forster
Продавам концертен роял August Forster
http://obiavidnes.com/obiava/28105/prodavam-koncerten-royal-august-forster

иэкопувам эапаэени акордиони-STELI
иэкопувам эапаэени акордиони-STELI
http://obiavidnes.com/obiava/28104/ikopuvam-apaeni-akordioni-steli

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
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http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28103/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik

Kупувам акордеони и цигулки
Kупувам акордеони и цигулки
http://obiavidnes.com/obiava/28102/kupuvam-akordeoni-i-cigulki

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/28101/podgotovka-po-ispanski-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

СЪБОТЕН КУРС по португалски език – В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 80 учебни часа, събота от 10.30 до 14.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 18 февруари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28099/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/28098/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
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

Страница 62/80

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.03.2012

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/28097/kurs-po-frenski-ezik--a1

Италиански език 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/28096/italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

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/28094/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.
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/28093/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

СЪБОТЕН КУРС по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни
часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската история,
култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат всяка събота по три учебни часа от 10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28092/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
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/28091/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Детективска агенция Инкогнито-Частни Детективи-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/28088/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-burgas

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
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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/28086/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Продавам - 4бр гуми + 5бр джанти - 225/75R16. ''FALKEN''
Продавам - 4бр гуми + 5бр джанти - 225/75R16.''FALKEN''
4бр гуми + 5бр джанти - 225/75R16 ''FALKEN'' Най добрата Японска марка За джипове. Карани един сезон (зимен). За
МЛ 270 CDI. gsm 0888841487. 1200лв.
http://obiavidnes.com/obiava/28085/prodavam---4br-gumi--5br-djanti---22575r16-falken

Продавам - 4бр гуми + 5бр джанти - 225/75R16. ''FALKEN''
Продавам - 4бр гуми + 5бр джанти - 225/75R16.''FALKEN''
4бр гуми + 5бр джанти - 225/75R16 ''FALKEN'' Най добрата Японска марка За джипове. Карани един сезон (зимен). За
МЛ 270 CDI. gsm 0888841487. 1200лв.
http://obiavidnes.com/obiava/28084/prodavam---4br-gumi--5br-djanti---22575r16-falken

Индивидуален едномесечен курс по английски – 260 лв. (Лозенец, до Спартак)
Крайно време е да се запишете на курс по английски език. Инглиш Експлорър предлага на Вашето внимание една уникална
оферта с 40% намаление на цената ! Това е пакетът ни „Индивидуално обучение за 1 месец”, скроено по вашите нужди с
индивидуална програма. Посещенията са в удобно за Вас време през деня. Да знаеш английски език в днешно време е повече
от необходимост, а мъдрите хора са казали - „По време на криза се учи“. Заповядайте в English Explorer, защото при нас
ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега и се възползвайте от
голямото пролетно намаление !
НАЧАЛО?
От днес, или от утре – според вашите нужди!
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
4 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 ?
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260 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
http://obiavidnes.com/obiava/28079/individualen-ednomesechen-kurs-po-angliyski--260-lv-lozenec-do-spartak

Курс по Английски език за възрастни – трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Пролетното намаление на курсовете по английски в Инглиш Експлорър е вече тук! Обадете се сега, за да се възползвате
от него. Записвайки се на курс по английски език трето ниво, Вие ще получите специално отношение, поднесено в
уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!
Курсът започва в началото на месец Април.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 8 седмици, с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в близост има винаги
къде да се паркира.
ЦЕНА ?
240лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/28078/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

Вечерен курс по английски за възрастни – първо ниво- 180лв. (до НДК)
Инглиш Експлорър обявява пролетно намаление и записване за курс по английски език за начинаещи. При нас ще получите
специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Обадете се сега
и се възползвайте от намалението! Курсът започва в началото на месец Септември.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици с две посещения седмично, 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 ?
1 ниво – 180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
http://obiavidnes.com/obiava/28077/vecheren-kurs-po-angliyski-za-vyzrastni--pyrvo-nivo--180lv-do-ndk

Курс по английски език за възрастни – 180лв. (Пролетно намаление)
Отдавна ли се каните да научите английски език? Отдавна ли се чудите къде да започнете обучението си? Предлагаме
Ви едно отлично решение, записвайки се в Инглиш Експлорър, не само поради изгодната цена, но и защото обучението при
нас се базира на следните принципи: - Индивидуален подход, - Специализирана работа само с пълнолетни обучаващи се; Непрекъснато практично-приложно използване на езика; - Ефективен време и целево ориентиран подход впреподаването;
- Лично отношение, - Измерване и атестиране на временните резултати на обучаващите се с цел проследяване на
личното развитие.
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Курса започва в началото на месец Април. Обявената цена е крайна! Не се доплаща нищо друго.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК).
ЦЕНА ?
180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215(Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/28076/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---180lv-proletno-namalenie

Циклене на паркет и дюшеме-0887/159 593
Монтажна група за паркетни услуги.Имаме дългогодишен опит във всички видове дейности в областта на паркетните
покрития . Работим от 12 г. в южния регион и имаме множество завършени обекти.
Извършваме следните услуги:
-Качественно , безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с професионални дискови машини.
-Циклене на боядисани,лакирани и нови паркети и дюшемета.
-Запълване фуги и дефекти по пода, което води до максимално добър краен
ефект.
- Монтаж на первази и лайсни.
- Монтаж на ламиниран паркет и ламперия.
-Монтаж на екзотичен паркет и готов лакиран паркет.
- Монтаж на масивен паркет. Използваме предимно двукомпонентни лепила
за максимална здравина и дълготрайност на подовата настилка.
-Монтаж на дюшеме.
- Монтаж на скара за дюшеме.
-Лакиране на паркет и дюшеме. Използваме немски и белгииски лакове на водна основа, оставящи естествения цвят на
подовата натилка.
Те са екологично чисти, бързосъхнещи и с гарантирано качество.
Телефони за контакти:
0887 / 159 593
0876 / 088 032
Пламен Иванов.
http://obiavidnes.com/obiava/28068/ciklene-na-parket-i-dyusheme-0887159-593

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 . Работим от 12 г. в южния регион и имаме множество завършени обекти.
Извършваме следните услуги:
-Качественно , безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с професионални дискови машини.
-Циклене на боядисани,лакирани и нови паркети и дюшемета.
-Запълване фуги и дефекти по пода, което води до максимално добър краен
ефект.
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- Монтаж на первази и лайсни.
- Монтаж на ламиниран паркет и ламперия.
-Монтаж на екзотичен паркет и готов лакиран паркет.
- Монтаж на масивен паркет. Използваме предимно двукомпонентни лепила
за максимална здравина и дълготрайност на подовата настилка.
-Монтаж на дюшеме.
- Монтаж на скара за дюшеме.
-Лакиране на паркет и дюшеме. Използваме немски и белгииски лакове на водна основа, оставящи естествения цвят на
подовата натилка.
Те са екологично чисти, бързосъхнещи и с гарантирано качество.
Телефони за контакти:
0887 / 159 593
0876 / 088 032
Пламен Иванов.
http://obiavidnes.com/obiava/28066/ciklene-na-parket-i-dyusheme-0876088-032

Танцувайте сиртаки!
Демонстративен урок по сиртаки с Ballroom dance club JOY
На 7 април 2012 г., петък, от 17:30 ч. до 18:30 ч. Ballroom dance club JOY ще проведе демонстративен урок по сиртаки.
Искаме да се запознаете с този красив и страстен танц и да започнете да танцувате.
Заповядайте в Зала 1 на бул. Дондуков 11 - София.
За контакти: Еди Аладжаджян: тел. 0883347345; e-mail: ediazad@abv.bg или
http://zala1.com/
Заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/28065/tancuvayte-sirtaki

Продавам APR TFSI бензинови помпи
Помпите са оригинални нови за мотори 2.0 TFSI на 50% от цената са подходящи са за ауди фолсваген и шкода октавия
информация за кои точно модели стават и за цена можете да видите в безплатните обяви на сайта.
http://serious-dating.ovo.bg или на тел 0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/28064/prodavam-apr--tfsi--benzinovi-pompi

Уроци по Хип-хоп танци (street dance) с Rhythm Escape
Уроци по Хип-хоп танци (street dance) с Rhythm Escape
Научи се да танцуваш хип-хоп танци с Rhythm Escapе - от първите стъпки, през основите на различните стилове до
freestyle и хореографии, за да можеш да покажеш танцови умения дори и на сцена!
Popping, Break ( Top rock basics), C-walk, House dance и още много стилове!
Адрес:
„Зала 1“, бул. Дондуков 11, ет 2 – срещу „Младежки театър“
Контакти:
Албена Тодорова – 0885358835, http://zala1.сom/ hip-hop-tanci/rhythm-escape/
Е-mail: rhythmescape@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28063/uroci-po-hip-hop-tanci-street-dance-s-rhythm-escape

Танцувайте сиртаки!
Демонстративен урок по сиртаки с Ballroom dance club JOY
На 7 април 2012 г., петък, от 17:30 ч. до 18:30 ч. Ballroom dance club JOY ще проведе демонстративен урок по сиртаки.
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Искаме да се запознаете с този красив и страстен танц и да започнете да танцувате.
Заповядайте в Зала 1 на бул. Дондуков 11 - София.
За контакти: Еди Аладжаджян: тел. 0883347345; e-mail: ediazad@abv.bg или
http://zala1.com/
Заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/28061/tancuvayte-sirtaki

РАБОТА - Търсете реални предложения за работа тук. http://serious-dating.ovo.bg
Jobs / Работа - Предложения / Оферти на реални обяви за работа търсете в тези два сайта. Ако има публикувани
( реални обяви за работа ) те ще са в тях на други места си губите времето на всякъде е една голяма измама.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/
и http://serious-dating.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/28059/rabota----tyrsete-realni-predlojeniya--za-rabota-tuk--httpserious-datingovo

Влез във форма танцувайки!
Влез във форма танцувайки! Ние предлагаме класове по танцова аеробика за жени и мъже от всички възрасти!
Ако търсите забавен начин да влезете във форма, обичате да танцувате и се кефите на актуалните денс парчета, то
мястото ви е при нас - Зала 1 - DANCE AEROBICS!!!
За всички, които търсят забавен начин да влязат във форма, обичат да танцуват и се кефят на актуалните денс
парчета, класовете по ДЕНС АЕРОБИКА са подходящото занимание. Тренировките са подходящи за мъже и жени без
ограничение от възрастта! Програмата е разработена, така че всеки може да открие полза от упражнинията в
зависимост от целта му:
- класически движения за загряване на основните групи мускули;
- упражнения (изпълнявани в серии), целящи подобряване на физическата активност, правилното дишане и работата на
сърцето (аеробика); засилващи мускулатурата (тае бо) и извайващи фигурата (пилатес, работа върху корем, крака и
проблемни зони);
- включване на отработените движения в комбинации до постигане на хореография (хип хоп, салса, бели денс…);
- движения, подбрани за отпускане и разтягане на мускулите (йога).
DANCE AEROBICS
Събота и неделя от 14:00 до 15:00 ч. в Зала1 – бул. Дондуков 11
Телефон:

0887999615 ;

E-MAIL:

enter@zala1.com или http://zala1.com/dance-aerobika/

Инструктор: Ивайла Гергова (национален шампион на България по хип хоп танци за 2011 г.)
http://obiavidnes.com/obiava/28058/vlez-vyv-forma-tancuvayki

Магазин, нов, партер, 45м2, оживено място, Въстанически
Нов партерен магазин до бившите хали в К. Париж в сградата на заведение Extreme, 45м2, с витрина 4.5м, климатик и
санитарен възел. Магазинът се намира на видимо място с възможност за поставяне на рекламна табела. Много
подходящо за салон за красота. НАЕМ: 650 лева. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/28057/magazin-nov-parter-45m2-ojiveno-myasto-vystanicheski

Фирмен Кредит Пловдив
Си Финанси Груп Ви предлага бърз фирмен кредит, опростена и гъвкава процедура, персонално и професионално
отношение, бързо обслужване, кредитно консултиране във всяко едно Ваше бизнес начинание, надежден партньор.
http://obiavidnes.com/obiava/28054/firmen-kredit-plovdiv

Йога практика
Укрепване и подобряване на здравословното състояние на тялото
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Освобождаване на енергийните пътища
Регулиране на дишането и контрол на ума
Усвояване на медиативни техники
Навлизане в по-дълбоките нива на съзнанието
Заниманията се провеждат в Зала1, бул. Дондуков 11
Неделя от 15,00 до 16,30 ч.
Начало – 18 март
НЕОБХОДИМО Е ДА СИ НОСИТЕ ПОСТЕЛКА
За контакти: Еди Аладжаджян – тел. 0883347345; e-mail: ediazad@abv.bg или
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/28052/yoga-praktika

Уроци по Хип-хоп танци (street dance) с Rhythm Escape
Уроци по Хип-хоп танци (street dance) с Rhythm Escape
Научи се да танцуваш хип-хоп танци с Rhythm Escapе - от първите стъпки, през основите на различните стилове до
freestyle и хореографии, за да можеш да покажеш танцови умения дори и на сцена!
Popping, Break ( Top rock basics), C-walk, House dance и още много стилове!
Адрес:
„Зала 1“, бул. Дондуков 11, ет 2 – срещу „Младежки театър“
Контакти:
Албена Тодорова – 0885358835, http://zala1.сom/ hip-hop-tanci/rhythm-escape/
Е-mail: rhythmescape@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28051/uroci-po-hip-hop-tanci-street-dance-s-rhythm-escape

Влез във форма танцувайки!
Влез във форма танцувайки! Ние предлагаме класове по танцова аеробика за жени и мъже от всички възрасти!
Ако търсите забавен начин да влезете във форма, обичате да танцувате и се кефите на актуалните денс парчета, то
мястото ви е при нас - Зала 1 - DANCE AEROBICS!!!
За всички, които търсят забавен начин да влязат във форма, обичат да танцуват и се кефят на актуалните денс
парчета, класовете по ДЕНС АЕРОБИКА са подходящото занимание. Тренировките са подходящи за мъже и жени без
ограничение от възрастта! Програмата е разработена, така че всеки може да открие полза от упражнинията в
зависимост от целта му:
- класически движения за загряване на основните групи мускули;
- упражнения (изпълнявани в серии), целящи подобряване на физическата активност, правилното дишане и работата на
сърцето (аеробика); засилващи мускулатурата (тае бо) и извайващи фигурата (пилатес, работа върху корем, крака и
проблемни зони);
- включване на отработените движения в комбинации до постигане на хореография (хип хоп, салса, бели денс…);
- движения, подбрани за отпускане и разтягане на мускулите (йога).
DANCE AEROBICS
Събота и неделя от 14:00 до 15:00 ч
Телефон:
0887999615 ; E-MAIL:

enter@zala1.com или http://zala1.com/dance-aerobika/

Инструктор: Ивайла Гергова (национален шампион на България по хип хоп танци за 2011 г.)
http://obiavidnes.com/obiava/28050/vlez-vyv-forma-tancuvayki

Йога практика
Укрепване и подобряване на здравословното състояние на тялото
Освобождаване на енергийните пътища
Регулиране на дишането и контрол на ума
Усвояване на медиативни техники
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Навлизане в по-дълбоките нива на съзнанието
Заниманията се провеждат в Зала1, бул. Дондуков 11
Неделя от 15,00 до 16,30 ч.
Начало – 18 март
НЕОБХОДИМО Е ДА СИ НОСИТЕ ПОСТЕЛКА
За контакти: Еди Аладжаджян – тел. 0883347345; e-mail: ediazad@abv.bg или
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/28049/yoga-praktika

Танцувайте сиртаки!
Демонстративен урок по сиртаки с Ballroom dance club JOY
На 7 април 2012 г., петък, от 17:30 ч. до 18:30 ч. Ballroom dance club JOY ще проведе демонстративен урок по сиртаки.
Искаме да се запознаете с този красив и страстен танц и да започнете да танцувате.
Заповядайте в Зала 1 на бул. Дондуков 11 - София.
За контакти: Еди Аладжаджян: тел. 0883347345; e-mail: ediazad@abv.bg или
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/28047/tancuvayte-sirtaki

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/28043/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Екскурзия Първа Пролет в Истанбул 22-25.03.2012г.
Посетете Единственият град на два континента-Истанбул с „Партнер Травел”.Подарете на Вас и Вашите близки едно
невероятно преживяване.
Резервирайте Екскурзия за Първа Пролет 22-25.03.2012г. и ще получите:Транспорт с лицензиран
автобус,Екскурзовод,Медицинска застраховка,Две нощувки със закуски,Панорамна обиколка на Истанбул-Европейска и
Азиатаска част,Посещение на Синята джамия,Посещение на МОЛ-Форум и Аквариум Тюркуазу,Посещение на Одрин и
Българската църква Св.Георги и още...
Разгледайте офертата в сайта ни www.partnertravel-bg.com.
Заповядайте в офиса ни в гр.Пловдив,ул.Патриарх Евтимий 15,032620063,0879629063.
Доверете ни се.С "Партнер Травел" винаги печелите.Ние създаваме красиви спомени за цял живот.Не е нужно да казваме
много,просто елате с нас и вижте Истанбул,за да останете очаровани.
http://obiavidnes.com/obiava/28041/ekskurziya-pyrva-prolet-v-istanbul-22-25032012g
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Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/28038/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/28036/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
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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/28035/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/28033/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 ,
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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/28032/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

iPhone Apple5 - най новият модел
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН !
ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРОДУКТ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ! НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
НАШИТЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРОДУКТИ, КОИТО СА ТЕСТВАНИ И РАБОТЯТ !
ИМАТЕ ПРАВО ДА ТЕСТВАТЕ АРТИКУЛА ПРЕД КУРИЕР НА ЕКОНТ - ЕКСПРЕС !
СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ !!! КАКВОТО ВИЖДАТЕ - ТОВА ПОЛУЧАВАТЕ !!!
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МОДЕЛ НА МОБИЛЕН АПАРАТ С ВИСОКО КАЧЕСТВО, В
ЛУКСОЗНА ПОДАРЪЧНА КУТИЯ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ ЗА ТЕЛЕФОНА!
КАЛЪФ - ЗАРЯДНО - СЛУШАЛКИ - USB КАБЕЛ ЗА КОМПЮТЪР - ЗАРЯДНО ЗА КОЛА - USB ПАМЕТ С НАД 4000
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИГРИ И ПРОГРАМИ - ПРОТЕКТОР !
СПЕСТЯВАТЕ НАД 100 ЛЕВА !!!
ИНТЕРНЕТ*ТЕЛВИЗИЯ*ФЕЙСБУК*СКАЙП*ДЖАВА*3D*2 SIM карти
Телефон за поръчки: 0894 824649
ЛУКСОЗНА КУТИЯ
СЕРВИЗНА ГАРАНЦИЯ
БОНУС ТОЧКИ В НАД 20 E-МАГАЗИНА
ЧЕРЕН и БЯЛ цвят.
Супер нов ултра тънък / 7 мм / външен вид на iphone 5 copy!
САМО 108 гр. с батерията !!!
Модел 2011 от ДУБАЙ
Новият Apple iPhone 5 изненада всички по характеристики и цена.
iPhone 5 copy 3,6 инчов сензорен капацитивен екран Quad Band Dual SIM картата Dual Camera WiFi Gravity индуктор Java
мобилен телефон.
Работи и с трите български оператора
3.6 inch touch screen, 260k QVGA; - 3.6 инча /9 см/ супер устойчив екран
26 млн, цвята
Wi-Fi 802.11b/g wireless / безплатен интернет-навсякъде/
FM RADIO/Може да слушате радио и без слушалки/
ТЕЛЕВИЗИЯ
Bluetooth
Две СИМ карти, работещи независимо една от друга
2 камери със светкавица-2.5 mega pixel
Телефонът има две камери - лицева и задна със светкавица, за да правите детайлни и ясни снимки. Може да се използва и
като WEB камера.
Google
Google maps
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Skype
JAVA 2.0
Shake Sensor /при разклащане сменяйте: картинки,музика,радио/
И още една може би уникална функция Black List - позволява ви да добавите до 20 номера, на които да забраните да ви
търсят. Когато някой от тези номера ви позвъни просто ще чува сигнал заето.
GPS функция чрез Google Мaps.
Телефон за поръчки: 0894 824649
http://obiavidnes.com/obiava/28029/iphone-apple5---nay-noviyat-model

ПРЕВОЗ с Бус до 1.5 тона в СОФИЯ и страната. tel. 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, 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://stancov-trans.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/28019/prevoz-s-bus-do-15-tona-v-sofiya-i-stranata-tel-0889201919

Марина 0897 51 00 66
Чаровна дама за весела компания и още нещо...1 час-60 лева.08967 51 00 66.Марина/гр.София/
http://obiavidnes.com/obiava/27990/marina-0897-51-00-66

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
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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
• 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
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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
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
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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
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
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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
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.
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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
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