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КОНСУЛТАЦИИ,ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Професионално юридическо съдействие на търговски дружества с задължения,пред фалит и несъстоятелност и др.
финансови и юридически проблеми!Процедурата е следната-наш представител изкупува дружествените дялове на
фирмата ви на 100%,ще Ви освободим от солидарната отговорност,и всякаква финансова и юридическа отговорност
след сделката при нас!!!Процедурата е съобразена с промените по ДОПК,и е напълно законна според Търговския
Закон!!!За ЕТ.Еднолични Търговци не става,след промените по ДОПК от миналата година съжаляваме!Цената за
услугата е по договаряне!Услугата се отнася за цялата страна! Моля за контакт само на тел.0889648432,нямам време
да си проверявам пощата!!! Процедурата се подготвя от Корпоративен Адвокат в София и Пловдив или ВАШ доверен
адвокат!!!Моля преди да се обадите се консултирайте с ВАШ доверен адвокат!!!
http://obiavidnes.com/obiava/29363/konsultaciiyuridichesko-sydeystvie-na-firmi-s-zadyljeniya

НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.

тегло 240 гр. и мощност само 4 W, т.е.

** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
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** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
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окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974;

albods@abv.bg

ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29359/neobhodimi-stoki-za-vasheto-zdrave-dom-i-ofis--nad-50-stoki

НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.

тегло 240 гр. и мощност само 4 W, т.е.

** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
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** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
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** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974;

albods@abv.bg

ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29357/neobhodimi-stoki-za-vasheto-zdrave-dom-i-ofis--nad-50-stoki

НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.
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** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
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** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974;

albods@abv.bg

ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29355/neobhodimi-stoki-za-vasheto-zdrave-dom-i-ofis--nad-50-stoki

НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
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** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.

тегло 240 гр. и мощност само 4 W, т.е.

** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
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** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
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НЕОБХОДИМИ СТОКИ за ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ и ОФИС ** над 50 стоки
СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ОТ ФИРМА “АЛБО”– СОФИЯ
** ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ ЗЛАТНИ 24 карата за GSM блокиращи 99,99% от вредните излъчвания, 29 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE”на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; 6 цвята; цена 29-15 лв.
** АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% Нео Сокет- Япония, поставя се в запалката 12 V, цена 39 лв.
** УНИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG КАРТИ- САЩ за 51 заболявания; цена 39-25 лв.
** ТЪРГОВСКА ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА за 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** НОВО! АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; цена 680 лв.; мощна помпа 100 лв.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 15 кW ; цена 29 лв.
** УЛТРАЗВУКОВА мини (джобна) ПЕРАЛНЯ; размери: 70х100х15 мм,
практически ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО); цена: 69 лв.

тегло 240 гр. и мощност само 4 W, т.е.

** АКСЕСОАРИ ЗА ШОФЬОРИ: АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР тип Дрегер с будилник; обхват до 1, 9 промила; цена 48 лв.;
АНТИРАДАР- Япония; улавя сигнали от 6-8 км.; цена 198 лв.; GPS АВТОНАВИГАТОР; карта за 400 селища; супер цена:
198 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИРАДИАЦИОНЕН ЗАЩИТЕН СТИКЕР ЗА GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена 9, 90 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МЕМБРАНЕН МАСАЖОР С ВЕНДУЗИ– Китай; цена 78 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “BREO”; цена 39 лв.
** МЕДИЦИНСКИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на "Viktoria Bells”; над 30 вида гривни; цена от 73 до 145 лв.
** ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА – КИТАЙ; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтра и 3 вида
зареждащи; 39 лв. но с 2 Е-цигари ; филтри 0,90 лв./бр.; зареждащи 3 вида по 6 лв./бр.; никотинова течност 5 мл.- 12 лв.;
батерии 6 лв.; атомизатори /нагреватели/ 4 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия; цена: 380, 480 и 580 лв.
** ЗДРАВЕ: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (2 уреда в 1); цена 590 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: АПАРАТИ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити,
дископатии и др.; цена 290 лв.
** МАСАЖИРАЩИ ВИБРОКОЛАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ «MONDIAL» (със сауна ефект); цена 98 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛАТА НА КРАКАТА- Китай; цена 78 лв.
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** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 48 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за много заболявания; цена 129 лв.
** ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра
сребърна вода; в аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до
1, 9 промила; точност 0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 48 лв.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; цена 198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.
** ПАРКТРОНИК - ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; цена 98 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 390 лв.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбър”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** НАЙ-ЕВТИНИТЕ МАРТЕНИЦИ-ГРИВНИ от шнур (160 вида шнурове и 30 плетки); цена 0,04 лв./бр.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 480 лв.
** Здраве: ЩИПКА ПРОТИВ НОЩНО ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.
** ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 2 лв./бр.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46); цени на
едро: летни стелки: 0, 25-0, 45 лв./чф.; зимни: 0, 55-1, 70 лв./чф.; 1,70 лв.- вълнени, дебели
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро: 0, 025-0,
055 лв./м; (50 м гранче: 1, 25-2, 75 лв.); мартеници-гривни 0,04 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver" разработка на НАСА–САЩ за 20 000 литра; СПЕСТЯВАТЕ
2500 лв./не е грешка/ в аптеките 1 литър е над 30 лв.; цена само 69 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА- Китай; обхват до 100 м; цена 58 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu; печалба 30-50% /от разликата в цените на едро
и дребно/ и месечни премии до 20%; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в т.ч. във всички бивши
окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска такса; само срещу
такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта с №, комплект каталози и ценоразписи; безплатна фирмена химикалка;
ежемесечни промоции, награди, томболи и др. изненади; в началото на всеки месец се обявяват промоции за някой от
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стоките като печалбата се увеличава от 30 до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само
чрез дистрибуторската мрежа в цялата страна.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазините и сайтовете посочени в
края на обявата.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион 12; (срещу супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт” с наложен платеж и получаване
на следващия ден.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус № 204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974;

albods@abv.bg

ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
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Земеделска земя в Бяла, Русе, Борово, Ветово купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,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 Оряховица, 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- 236248, 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/29352/zemedelska-zemya-v-byala-ruse-borovo-vetovo-kupuvam-0886236248

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050, "Obsidian Black" N3003, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display
(HDMI), 2GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.37kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29348/156-3962-cm-dell-inspiron-n5050

АДАПТОР ЗА БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ **58 лв.
АНТЕНА ЗА БЕЗПЛАТНО ПРИХВАЩАНЕ
НА Wi-Fi ИНТЕРНЕТ СИГНАЛ
Антената (адаптор 98000G) осигурява безжична връзка на компютъра с всички налични рутери на разстояние до 2-3
км. в зависимост от релефа. В свободните мрежи (бензиностанции, кафета, хотели и др.) се влиза безпроблемно, а за
кодираните мрежи (WEP, WPA и WPA2) се предлага диск за разпознаване на паролите.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Chipset;
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- Realtek 8187L (2500mW) и 25dB високочувствителна антена;
- Съвместим с: Complies with ISM 2.4GHz IEEE 802.11b/g;
- Технология: DSSS/OFDM Technology;
- Интерфейс: Connects at a full 54Mbps чрез USB 2.0, Upto 8
Times Faster thana;
- USB 1.1;
- Скорост: High Speed Transfer Rate for 802.11b/g;
- Come with high gain directional dish antenna for a wider wireless
coverage;
- High Output Power up to ~ 1500mW for extend the coverage
range upto 8 to 10x than standard USB adapters;
- Free Space Capable upto 3000 m;
- Super high power design ensures a long distance;
- Стандарти: Support 64/128-bit WEP Encryption, WPA, WPA2;
- One external dish antenna for better performancele 10 dBi.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
- Диск с драйвери за инсталация;
- Софтуер /диск/ за разпознаване на пароли на рутери
BT3/BT4/BT5/BT6/VMWARE;
- Инсталира се на USB без да се разглобява компютъра;
- Подходящ за лаптопи;
- Съвместим с всички видове операционни системи- включени драйвери за WindowsXP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS
и Linux (вкл. Back Track).
С помощта на изключителния чип на RealTek 8187L се постига висока мощност в изходното стъпало и много добра
чувствителност във входния канал на Signal King 96000G адаптора.
Най-ниска цена за възможностите, които предоставя мощния WiFi адаптор!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ЦЕНА: 58 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион № 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на фирма Еконт с наложен платеж; такса до поискване 5,60 лв. и до адрес 6,70 лв. и получаване на
следващия ден, а където Еконт няма офис до три дни.
КОНТАКТИ:
02/855 2635; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/29346/adaptor-za-bezplaten-internet--58-lv

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050, "Apple Red" N3004, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display
(HDMI), 2GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.37kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29344/156-3962-cm-dell-inspiron-n5050

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110, "Diamond Black" N3005, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.7kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29340/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110
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15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110, "Fire Red" N3006, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.7kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29336/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110, "Diamond Black" N3009, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.7kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29332/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110

Транспорт с МЕБЕЛЕН ФУРГОН - 18куб.м. - превоз на МЕБЕЛИ, лични вещи,
багаж,ПОКЪЩНИНА - товарни таксита / 0877663995 /0898874253
Транспорт с мебелен фургон тапициран от вътре - за сигурен превоз на вашите мебели. Извършва превози на мебели,
обзавеждане, багаж, лични вещи - преместване на жилища, офиси, квартири. Разполага с колани за укрепване и
омекотителни подложки - (против нараняване на вашите мебели). Професионално отношение и коректност.
Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 / 0888663995
http://obiavidnes.com/obiava/29329/transport-s-mebelen-furgon---18kubm---prevoz-na-mebeli-lichni-veshti-bagajpoky

Транспорт с МЕБЕЛЕН ФУРГОН - 18куб.м. - превоз на МЕБЕЛИ, лични вещи,
багаж,ПОКЪЩНИНА - товарни таксита / 0877663995 /0898874253
Транспорт с мебелен фургон тапициран от вътре - за сигурен превоз на вашите мебели. Извършва превози на мебели,
обзавеждане, багаж, лични вещи - преместване на жилища, офиси, квартири. Разполага с колани за укрепване и
омекотителни подложки - (против нараняване на вашите мебели). Професионално отношение и коректност.
Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 / 0888663995
http://obiavidnes.com/obiava/29328/transport-s-mebelen-furgon---18kubm---prevoz-na-mebeli-lichni-veshti-bagajpoky

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N3015
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N3015, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD LED
Display & GeForce GT525M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.65kg, 4г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29326/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110-diamond-black-n3015

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/29325/prodavam-stacionaren-telefon-thomson-telecom-ce21886ge9-a

15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E5520
15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E5520, двуядрен Intel® Core™ i5 2520M 2.2GHz, FULL HD LED Display (HDMI), 4GB, 320GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, клавиатура с подсветка, camera, Free DOS, 2.33kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29321/156-3962-cm-dell-latitude-e5520

15.6" (39.62 cm) DELL XPS L502x "Metalloid Aluminum"
15.6" (39.62 cm) DELL XPS L502x "Metalloid Aluminum", N3017, четириядрен Intel® Core™ i7 2630QM 2.0GHz, FULL HD
LED Display & GeForce GT 540M 2GB (HDMI), 8GB DDR3, 500GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, camera,
FreeDOS, 2.7kg, 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/29318/156-3962-cm-dell-xps-l502x-metalloid-aluminum

Продавам професионална маша за коса Elekom EK - 35
Продавам професионална маша за къдрене Elekom EK - 35
Машата е чисто нова
Информация за машата. Хромирана част за навиване Ненагряващ се връх Светлина индикациия Диаметър:38мм
Вартящ се кабел Захранване: 220V/50Hz Максимална мощност: 30W
цена 10лв.
0886730894
papillon_rose@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29315/prodavam-profesionalna-masha-za-kosa-elekom-ek---35

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron N7110 N3013 "Diamond Black"
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron N7110 N3013 "Diamond Black", Intel® Core™ i5 2430M 2.4GHz, HD+ LED Display & GeForce
GT 525M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Free DOS, 3.24kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29313/173-4394-cm-dell-inspiron-n7110-n3013-diamond-black

17.3" (43.94 cm) DELL XPS L702x
17.3" (43.94 cm) DELL XPS L702x, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, 3D FULL HD LED Display & GeForce GT
555M 3GB + DVB-T тунер (HDMI & miniDP), 8GB, 500GB 7200rpm, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Free DOS, 3.36kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29309/173-4394-cm-dell-xps-l702x

Уеб камера A4Tech PK-710G
Уеб камера A4Tech PK-710G, 800x600, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/29302/ueb-kamera-a4tech-pk-710g

Подаръци за жени.
Presents.bg ви продава Екстремни подаръци на смешни цени. Оригинални предложения как да зарадвате получателя.
Опитайте различен специален подарък!
http://obiavidnes.com/obiava/29294/podaryci-za-jeni

Отслабни и качи мускулна маса с -Хранителен шейк - Formula1 +енергизиращ чай
"Термоджетикс" HERBALIFE
Бъдете в прекрасна форма !!!Направете си здравословен подарък-СТОПЕТЕ МАЗНИНИТЕ И ОТСЛАБНЕТЕ БЕЗ ДА
ГЛАДУВАТЕ ,БЕЗ ДА СЕ ЛИШАВАТЕ ОТ ЛЮБИМИТЕ СИ ХРАНИ !!!Избери любим аромат шейк.
Шейкът - предлага се в 6 различни вкуса: ванилия, ягода, шоколад, тропически плодове, капучино, бисквити с крем запасява ви с протеини още на закуска. Действието на тези шейкове подтиква тялото да изгаря мазнините като гориво,
контролира кръвната захар и по този начин поддържа доброто настроение.Клиенти, които имат непоносимост към
лактозата, могат да заменят
Формула 1 с Gold шейк-микс ванилия или шоколад, който се разтваря лесно с вода. Един вкусен шейк, заместител на
хранене.
Всяка порция съдържа 15,5г висококачествен протеин.ShapeWorks формула 1 съдържа соев протеин, фибри и основни
нутриенти, които могат да помогнат на метаболизма, растежа, възстановяването и деленето на клетките. Използване
Разбиите 2 пълни супени лъжици от шейка Формула 1 в 250мл. кисело или прясно нискомаслено мляко, или плодов сок.
Създайте свои рецепти, като добавите пресни плодове и лед.
ЯЖТЕ ПРАВИЛНАТА ХРАНА!
Какво е различното при този вид хранене?
В този Шейк ще откриете:
Повече витамин А отколкото в едно манго
Повече витамин С отколкото в един банан
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Повече протеин отколкото в 62 грама пилешко бутче
Повече фибри отколкото в 50 грама броколи
Повече желязо отколкото в 115 грама боб
Повече калций отколкото в 200 грама кисело мляко
Можете да ядете често.
Можете да консумирате различни количества мазнини.
Увеличавате мускулната маса.
Топите излишните мазнини.
Получавате висок енергиен заряд от топенето на мазнините.
Препоръчителна цена:69.00лв
1кутия-550 гр
Билков Разтворим Чай "Термоджестик "
Освежаващ топъл или студен чай. Билковият чай Термоджетикс ви помага да имате енергия и да контролирате
теглото. Страхотна алтернатива на безалкохолните и кафето. Билковият чай Термоджетикс ше получите във вашия
предпочитан вкус класик, праскова или лимон. Използване Разтворете 1/2 чаена лъжца(по желание може по-малко или
повече) в 200 мл топла или студена вода и се насладете на превъзходна напитка. Пийте през целия ден замествайки
водата, безалкохолните и кафето. За да отслабнете, трябва да имате такъв енергиен баланс в тялото, който да
помогне за редукция на мастните натрупвания. Термоджетикс е идеално допълнение към Вашата ежедневна диета :
Ускорява метаболизма и позволява да изгаряте излишните мазнини - може да отслабнете до 3 - 4кг. за месец.
Контролира апетита - няма да чувствате глад. Cтопяването на мазнините ще Ви накара да отслабнете видимо.
Повишава нивото на енергия и ускорява кръвообръщението, достъпа на кислород и хранителни вещества в мускулната
тъкан.
Контролира стреса - нещо от което всеки се нуждае в съвременния забързан ритъм на живот.
Намалява симптомите при астма и алергии.
Продължителна ефективност. Ускоряването и активирането на процесите на термогенезиса води до по-бързо
отслабване с по-продължителен ефект - отслабването продължава и след приключване приема на билките. За още подобри резултати използвайте в комбинация с индивидуална програма за клетъчно хранене на Хербалайф.Препоръчителна
цена :61.00лв
1кутия -50гр-70дози
ИЗГОТВЯНЕ НА ЛИЧНА ПЕРСОНАЛНА ПРОГРАМА !!!
ПРЕДЛАГАМ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА ХЕРБАЛАЙФ,ПРОГРАМИ , БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 100.00 ЛВ ДО ОФИС НА КУРИЕРСКА СЛУЖБА!
http://obiavidnes.com/obiava/29270/otslabni-i-kachi-muskulna-masa-s--hranitelen-sheyk---formula1-energizirasht-chay-te

ON-LINE ХЕРБАЛАЙФ ПРОДУКТИ !!! ОТСЛАБНИ БЕЗ ДИЕТИ И ГЛАД !!!СТОПИ
МАЗНИНИТЕ!!!
ПРЕДЛАГАМ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА ХЕРБАЛАЙФ,ПРОГРАМИ , БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТ
Продавам здравословни продукти на хербалайф спрямо вашата цел.Милиони хора по цял свят са получили своите
резултати, ползвайки хранителните продукти на хербалайф. Отслабване, повече енергия, по- добро самочувствие, похубава кожа. Предлагаме и бизнес възможност за работа в екип!ИЗГОТВЯНЕ НА ЛИЧНА ПЕРСОНАЛНА ПРОГРАМА
-БЕЗПЛАТНО !!!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 100.00ЛВ ДО ОФИС НА КУРИЕРСКА СЛУЖБА!
http://obiavidnes.com/obiava/29268/on-line-herbalayf-produkti--otslabni-bez-dieti-i-glad-stopi-mazninite

Стани представител на Ейвън или поръчай он-лайн продукти за красота!
Във време на криза всеки допълнителен лев ни е ценен. Искате да увеличите доходите си? Искате да работите, когато и
колкото решите? Да се развивате професионално? Обичате ли да се срещате с хора? И да подпомогнете семейния
бюджет? Станете представител на Avon и ще спестите от вашия месечен бюджет за бижута и козметика. От 125
години Avon предоставя възможности за печалба и развитие! Открийте колко е вълнуващо да сте част от най-голямата
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компания за директни продажби, лидер на козметичния пазар! Получените доходи ще ви изненадат много приятно.
Големи комисионни, както и много лични подаръци от AVON. Обявата се отнася за ЦЯЛАТА СТРАНА !Ако решите да
поръчате он-лан продукти и да разгледате актуалният каталог за поръчки , свържете се с нас . При поръчки над 20 лв.
доставката до Вас е безплатна. Станете част от нашия успешен екип!За повече информация
Skype-hyuliya2
http://obiavidnes.com/obiava/29266/stani-predstavitel-na-eyvyn-ili-porychay-on-layn-produkti-za-krasota

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/29260/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

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/29254/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Луксозни стаи почасово
Луксозни самостоятелни стаи на хотелски принцип в кв. Витоша - почасово и за нощувки.
В непосредствена близост до Симеоновско шосе, на пешеходно разстояние от Студентски град, УНСС, Технически
университет.
Ново строителство, всяка стая е със самостоятелен вход, без хазяи. Стаите са двойни - спални. Разполагат със
собствен санитарен възел, съвременно хотелско обзавеждане, безжичен интернет (Wireless), цифрова TV и климатик.
Гарантирана дискретност, анонимност, уют и комфорт!
за въпроси и резервации тел.: 0899 711 875
http://www.azaliya.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29248/luksozni-stai-pochasovo
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Стаи за нощувки Азалия
Добре дошли в стаи за почивка и нощувка "Азалия"!
Намираме се в непосредствена близост до Симеоновско шосе, на пешеходно разстояние от Студентски град, УНСС,
Технически университет.
Мястото е тихо и спокойно, като същевременно осигурява бърз достъп до останалите части на София - в близост има
спирки на градския транспорт, банки, магазини, места за хранене.
Ново строителство, всяка стая е със самостоятелен вход, без хазяи. Стаите са двойни - спални, с възможност за
допълнително легло. Разполагат със собствен санитарен възел, съвременно хотелско обзавеждане, безжичен интернет
(Wireless), цифрова TV и климатик.
Гарантирана дискретност, анонимност, уют и комфорт!
за въпроси и резервации тел.: 0899 711 875
http://www.azaliya.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29247/stai-za-noshtuvki--azaliya

Стаи за нощувки до Студентски град
Напълно самостоятелни стаи на хотелски принцип в кв. Витоша .
В непосредствена близост до Симеоновско шосе, на пешеходно разстояние от Студентски град, УНСС, Технически
университет.
Мястото е тихо и спокойно, като същевременно осигурява бърз достъп до останалите части на София - в близост има
спирки на градския транспорт, банки, магазини, места за хранене.
Ново строителство, всяка стая е със самостоятелен вход, без хазяи. Стаите са двойни - спални, с възможност за
допълнително легло. Разполагат със собствен санитарен възел, съвременно хотелско обзавеждане, безжичен интернет
(Wireless), цифрова TV и климатик.
Гарантирана дискретност, анонимност, уют и комфорт!
за въпроси и резервации тел.: 0899 711 875
http://www.azaliya.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29246/stai-za-noshtuvki-do-studentski-grad

Предлагаме медоносни растения и много други семенищни и едроразмерни фиданки
Платан С ЕООД предлага голям избор на ексклузивни семенищни и едроразмерни фиданки, фиданки в кофички , както и
медоносни растения: акация, туя, еводия, магнилия, корейска акация, бяла акация, жълта акация, сребрист смърч,
лъжекипарис, птиче грозде, сребриста ела, кавказка ела, синя дугласка ела, явор, ясен, червен дъб, липа, питомен кестен,
кавказка ела, гръцка ела, дугласка ела, секвоя, аукуба, лъжекипарис, мини рози, секвоя, гинко, албиция, киви, шипка
облагородена, аризонски кипарис, тис, хебе, чашкодрян, ерика, лигуструм, лавровишна и много други.
В интернет ще ни намерите на: http://platan.imario.de
За директен контакт: s.platan@mail.bg
Телефон: 0887/431197
http://obiavidnes.com/obiava/29235/predlagame-medonosni-rasteniya-i-mnogo-drugi--semenishtni-i-edrorazmerni-fidanki

Asus P8Z68-V/GEN3
Asus P8Z68-V/GEN3, Z68, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (SLi/CF)(HDMI&DVI), SB7.1, Lan1000, bluetooth, 2xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/29222/asus-p8z68-vgen3

Asus SABERTOOTH 990FX
Asus SABERTOOTH 990FX, AMD 990FX, AM3+ (up to 140W), DDR3, 4xPCI-E(SLi/CF), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 2x1394, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/29221/asus-sabertooth-990fx
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HAMA RF 2200 Set
HAMA RF 2200 Set, комплект безжична клавиатура & мишка, компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/29215/hama-rf-2200-set

SATZUMA Robot Hub
SATZUMA Robot Hub, 4xUSB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/29209/satzuma-robot-hub

Фотоапарат Nikon Coolpix L26 +зарядно у-во Varta & 2 батерии 2100mAh + калъф
Фотоапарат Nikon Coolpix L26 +зарядно у-во Varta & 2 батерии 2100mAh + калъф, черен/сребрист/червен, 16.1Mpix,
5xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, поддържа SDHC, 2xAA батерии
http://obiavidnes.com/obiava/29203/fotoaparat-nikon-coolpix-l26-zaryadno-u-vo-varta--2-baterii-2100mah--kalyf

Ние сме първите
Център за Тематично Обучение “WISDOM” ви предлага специализирани обучения, професионални обучения и
допълнителни квалификации по удобен за вас начин:онлайн, дистанционно или семинари. Посетете ни и си избере
обучение http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
Обучения без ограничение за място и време!
Даваме знания и умения, пестим време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/29177/nie-sme-pyrvite

Училище за предприемчивите
Ела в Училището за предприемчивите към център “WISDOM”.Каквото не знаеш за икономиката и бизнеса, ще го научиш
от нас.
В Кабинета за бизнес умения ще научиш неща, които ще ти трябват.
В Кабинета за бизнес хитрости ще се научиш да бъдеш прагматичен!
Формат на обученията – присъствено,дистанционно и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
Обучения без ограничение за място и време!
Даваме знания и умения, пестим време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/29176/uchilishte-za-predpriemchivite

Погрижи се за себе си
Ако имаш стаж, но нямаш документ за професионална квалификация,
Център “WISDOM” ще съдейства за придобиване на професионална квалификация при доказан трудов стаж.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
http://obiavidnes.com/obiava/29175/pogriji-se-za-sebe-si

Специализирани обучения
„Ръководители на НАССР екипи”„Мениджъри по осигуряване на качеството и вътрешни одитори съгласно БДС ISO
9001:2008”,„Разработване и управление на проекти”„Защита на вътрешната делова информация и търговската тайна”
„Управление на риска”„Счетоводство на предприятието”,”Бизнес комуникации и кореспонденция”, „Етикетът в
бизнеса” и други.
Формат на обученията – присъствено,дистанционно и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
http://obiavidnes.com/obiava/29174/specializirani-obucheniya

Страница 19/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.03.2012

Професионално дистанционно обучение на
„Оперативен счетоводител”, „Бизнес – услуги”, „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Офис – мениджър”, „Офис –
секретар”, ”Икономика и мениджмънт”, „Посредник на трудовата борса”, „Сътрудник социални дейности”, „Еколог” и
др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
http://obiavidnes.com/obiava/29173/profesionalno-distancionno-obuchenie-na

Хотелиерство,Ресторантьорство,Туризъм-професионално обучение
„Хотелиер”, „Администратор в хотелиерството”, „Камериер”, „Портиер-пиколо”, „Ресторантьор”, „Готвач”,
„Сервитьор-барман”, „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, „Организатор на туристическа агентска
дейност”, „Планински водач”, „Екскурзовод”, „Аниматор в туризма”.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
За подробности и записвания в полезния сайт- http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
http://obiavidnes.com/obiava/29172/hotelierstvorestorantyorstvoturizym-profesionalno-obuchenie

Хитрата математика
Специализирани курсове по математика за кандидат гимназисти, гимназисти и кандидат студенти. Уникална методика,
с която се повишава оценката от половин до една единица!
Формат на обучението – присъствено и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
http://obiavidnes.com/obiava/29171/hitrata-matematika

Турбо математика
Специализирани курсове и уроци по висша математика, физика, геодезия, механика и строителна механика за студенти.
Формат на обучението – присъствено и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
http://obiavidnes.com/obiava/29170/turbo-matematika

Магазин за бижута !
Margi Crystal предлага Бижута Сваровски на смешни цени. Висококачествените Бижута с кристали Сваровски биха
били перфектен дар за прекрасните ни и чаровни половинки.
http://obiavidnes.com/obiava/29169/magazin-za-bijuta-

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
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E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/29167/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Детективска Агенция Фокс -България 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/29166/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

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/29165/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
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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/29164/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29163/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Обучение по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за изпита в 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по английски език за изпита в осми клас. Груповото
обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29162/obuchenie-po-angliyski-ezik-za-izpita-v-8-klas

Обучение по испански език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по испански език за изпита в осми клас. Груповото
обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
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Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29161/obuchenie-po-ispanski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по френски език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита в осми клас. Груповото
обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29160/obuchenie-po-frenski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за изпита в 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за изпита в осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29159/obuchenie-po-italianski-ezik-za-izpita-v-8-klas

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за изпита в 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански, френски, испански и английски език
за изпита в осми клас. Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за
посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29158/ezikovo-obuchenie-za-izpita-v-8-klas

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

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/29149/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
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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/29148/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29147/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Транспортни услуги, Преместване - Офиси,Жилища - МЕБЕЛИ, Багаж, Стоки - Изгодни Цени !!!
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29141/transportni-uslugi-premestvane---ofisijilishta---mebeli-bagaj-stoki---izgodni-

10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26Ckk
10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26Ckk, черен, двуядрен Intel® Atom™ 1.6GHz, LED Display (HDMI), 2GB, 320GB,
802.11n, camera, Linux, 1.3kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29140/101-2565-cm-acer-aspire-one-d270-26ckk

10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26Cws
10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26Cws, бял, двуядрен Intel® Atom™ 1.6GHz, LED Display (HDMI), 2GB, 320GB,
802.11n, camera, Linux, 1.3kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29139/101-2565-cm-acer-aspire-one-d270-26cws

ASRock N68-VS3 FX
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ASRock N68-VS3 FX, AM3+ (up to 95W), GeForce 7025, DDR3, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan, SATA RAID 0,1,5, mATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/29137/asrock-n68-vs3-fx

GF GTX 680
GF GTX 680, 2GB Asus GTX680-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/29136/gf-gtx-680

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от хотел Аквая***-Велико Търново
НОЩУВКА със ЗАКУСКА за 35 лв/човек в ДВОЙНА СТАЯ на вечер (при един от избраните пакети)(13, 14, 15 Април)
* Две нощувки с ПОДАРЪК: Комплимент за ДВАМА – аперитив (ракийка 50 гр/чаша вино) + салата по избор;
* Три нощувки с ПОДАРЪК: ВЕЧЕРЯ или ОБЯД за ДВАМА (с вкл. напитки);
ВЕЛИКДЕНСКО МЕНЮ (обяд или вечеря)
- ШОПСКА САЛАТА /450 гр/;
- АГНЕШКО ПЕЧЕНО с дробсърма и зелена салата /500 гр/;
- БЕЗАЛКОХОЛНА НАПИТКА / МИНЕРАЛНА ВОДА;
- РАКИЯ /50мл/ или ЧАША ВИНО /150 мл/;
- ДОМАШЕН ДЕСЕРТ БАБИНО РУЛО;
- КОЗУНАК;
(По предварително заявено желание може да бъде заменен някой от продуктите с друг – по Ваш избор.)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
*За единично настаняване се доплащат - 20 лв;
*Деца до 6 г. без ползване на доп. легло се настаняват безплатно;
*Доплащане за дете до 12 г. на доп. легло с вкл. закуска – 15 лв/вечер;
*Доплащане за трети възрастен с комплимент или вечеря – 25 лв/вечер;
*Доплащане при ползване на ЕДНА нощувка – 10 лв/стая над обявената цена.
В цената са включени: безплатно ползване на фитнес, WI FI интернет, подземен паркинг; ползване на сауна (от 14 до 18
ч. на 14-ти и 15-ти), туристическа такса и ДДС.
Посетете и нашия сайт за повече информация
http://obiavidnes.com/obiava/29134/velikdenski-predlojeniya-ot-hotel-akvaya-veliko-tyrnovo

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
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Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/29125/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/29124/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

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.
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Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/29123/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
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/29122/carski-bilki

Детектив СтелтДетективс- Детективски услуги.
Професионални частни детективски услуги за цяла България.Професионални детективи с дългогодишен опит и
професионално оборудване , ще Ви предоставят информацията която другите не могат. Детективски услуги от всякакво
естество които биха Ви помогнали както в личния живот , така и в бизнесът Ви.
Може да получите безплатна консултация от нашият сайт: http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/29120/detektiv-steltdetektivs--detektivski-uslugi

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 , дърва за огрев , строителни материали ,
стоки , офис оборудване , машини , палета и др. От дома до вилата , от офиса до склада Вашите вещи ще бъдат
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превозени бързо и внимателно до посочено от Вас място.Фактура по ДДС за фирми.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/29115/prevozi-v-sofiya--stranata-i-es--na-vashite-veshti-i-oborudvane-0889201919

Превоз на Вашите мебели стоки и оборудване в София и страната 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 , 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/29114/prevoz-na-vashite-mebeli-stoki-i-oborudvane-v-sofiya-i-stranata-0889201919

СТАРТИРАТ АНГЛИЙСКИ III и IV!ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-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
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29113/startirat-angliyski-iii-i-ivplashtane-na-vnoski

Храсторези / Тримери / Моторни коси НОВИ
Продаваме нови Моторни коси или иначе познати като "Тримери" или "Храсторези"
С моторните коси може да се коси от фин райграс, храсти, бодаци и подрязване на издънки, клони и дръвчета с дебелина
до 12см.
- Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
- Обем: 42.7cc (кубика)
- Мощност: 1.7 KW - 2.2 hp. (конски сили)
- Специфичен разход на гориво: 620 g/kWh
- Обороти на празен ход: 3400 в минута.
- Обороти: 6000 оборота в минута.
- Максимални обороти: 8500 оборота в минута.
- Диаметър на ножа: 25.5см.
- Ширина на косене с метален нож: 25.5см.
- Ширина на косене с корда: 43см.
- Диаметър на кордата: 2.4мм.
- Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло)
- Обем бензинов резервоар: 1.0 л.
- Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.
- Ниво на шум: 108 децибела
- Размери: 183х61х42 мм.
- Тегло: 7.8 кг.
В комплекта:
1. Комплект инструменти
2. Кордова глава с корда 1бр.
3. Метален тризъб 1бр. (за косене на храсти и сплъстени треви)
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Допълнително може да закупите:
1. Олекотен циркулярен диск - иноксов видиран (за косене на храсти, чепове и дръвчета с дебелина до 12см) - 20лв.
2. Метален циркулярен диск 40 зъба за подрязване на чепове, издънки, клони и дръвчета с дебелина до 6 см. - 15лв.
3. Удобен самар със закопчалки, предпазител за бедрото и дамената. - 20лв.
Доставяме до всяка точка на България чрез куриерска фирма "Екон Експес", с наложен платеж и опцията отвори и виж
преди да платиш(преглед до 15 мин.)
Цената за доставка до най-удобния за вас офис на Еконт Експрес е 14лв.
Цената за доставка до посочен от вас адрес е 18лв.-20лв.(в зависимост от вашето местонахождение)
При закупуване на повече от 2 броя моторни коси, отстъпки!
http://obiavidnes.com/obiava/29111/hrastorezi--trimeri--motorni-kosi-novi

Бензинови свредели за пробиване на дупки
- Двигател: Двутактов
- Обем: 51,7 куб.см
- Мощност: 1800 w
- Обороти при свободен ход: 2700 об/мин.
- Запалване: ръчен/камшичен стартер(с въже)
- Вместимост на резервоара: 1,1 литър
- Съотношение бензин / моторно масло: 25 : 1
- Дълбочина на пробиване: 700 мм
- Ширина на пробиване: 100 мм./ 150мм. /200 мм.
- Тегло на свредлото: 5 кг
- Тегло без свредло: 8,6 кг
Машини за пробиване на дупки в земята със следните характеристики:
Въздушно охлаждащ се едноцилиндров двутактов двигател.
Особено подходяща за пробиване на отвори в земята с диаметър до 20 см
Идеална за засаждане на дървета, растения и храсти.
Стоп и газ задействане от дясната страна на дръжката
Доставя се с 1 бр. свредло 100 мм (включено в цената),
Доставяме до всяка точка на българия с наложен платеж(плащате в момента на доставка) с възможност добавяне на
опцията "Отвори и виж преди да платиш".
Вземи 2 броя за 720лв.
- Допълнително свредло - 50лв.
- Одължител за свредло - 30лв.
http://obiavidnes.com/obiava/29110/benzinovi-svredeli-za-probivane-na-dupki

Инверторни електрожени VITO-VS200 с функция ”АРГОН”
Продаваме НОВИ Инверторни Електрожени с вградена функция "АРГОН"
VITO WS-200 eлектрожени mогат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с
нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”.
Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването
на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1 мм до 4,2 мм.
Вградени функции:
HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга.
ANTISTICK - против залепване на електрода.
ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването.
Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4,2mm., включително и с волфрамов електрод в
защитена среда (TIG).
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Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали.
Моделите ”VITO VS200” са апарати за ММА и ТИГ - електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в
защитна газова среда.
Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- Дигитален дисплей за използваната моментна мощност.
- Автоматично охлаждане с вентилатори.
- Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
- Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А
- Тегло: 9кг.
- Размери: височина 30см.,широчина 17см.,дължина 40см.
- Степен на защита: IP 21
- Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Окомплектовка:
- Кабел за маса(3 метра),
- кабел с ръкохватка(3 метра),
- шланг за TIG,
- маска и аксесоари.
Доставяме до всяка точка на България чрез куриерска фирма "Екон Експес", с наложен платеж и опцията отвори и виж
преди да платиш(преглед до 15 мин.)
http://obiavidnes.com/obiava/29109/invertorni-elektrojeni-vito-vs200-s-funkciya-argon

Калъпи/форми за тротоарни плочки и бордюри от бетон
Продаваме нови калъпи за отливане на изделия от бетон и гипс.
Калъпи за:
- Тротоарни плочи
- Бордюри
- Павета
- Капаци и шапки за зидове, колони и коминни тела
- Еко настилки
- Балюстри
- Стъпала
- Облицовъчни камъни , рустика и още. . .
http://obiavidnes.com/obiava/29108/kalypiformi-za-trotoarni-plochki-i-bordyuri-ot-beton

Бензинови моторни триони / резачки за дърва VITO 58cc
Продаваме НОВИ бензинови резачки за дърва на едро и дребно.
Характеристика на машината:
Обем двигателя: 58 куб. см.
Мощност: 2.4 KW / 3.2 конски сили
Дължина на шина: 50 см.
Обороти: 11 000 мин.
Обем резервоар: 500 мл.
Обем маслен резервоар: 250 мл.
Сертификат за качество: "CE"
Тегло: 7 кг.
Спирачка: Блокира веригата в случай на отскачане на резачката по време на работа.
Запалване: Ръчно - с устройство за лесно стартиране, резачката пали изключително лесно без нужда от рязко дърпане.
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Поръчай 2 броя резачки за 170лв. + 20% намаление от цената за доставка.
Доставяме до всяка точка на България чрез куриер с опция наложен платеж(плащате след получаване на машината) и
при желание от ваша страна с опция "отвори и виж преди да платиш".
http://obiavidnes.com/obiava/29107/benzinovi-motorni-trioni--rezachki-za-dyrva-vito-58cc

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/29104/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

3DS STUDIO MAX-СТАРТИРА НОВА ГРУПА!Достъпни цени!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение за начинаещи и напреднали –
Специализирани компютърни курсове 3D Studio Max.
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.
Накарайте, колегите и шефовете, да се възхищават от вашите умения! За повече информация, заповядайте при нас на
адрес: гр. Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски
центрове./;
тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29103/3ds-studio-max-startira-nova-grupadostypni-ceni

Кухни и кухненско обзавеждане от Alno Bulgaria
ЕРЕА ООД e официален представител на най-големия европейски производител за кухни и кухненско обзавеждане ALNO
AG. Това са високо качествени продукти, наложили се на българския пазар. АЛНО отговаря на всички европейски норми.
Нашата фирма Ви предлага богата гама цветове и модели от марката, а проектантите ни ще осъществят всяко Ваше
желание , следвайки мечтата Ви за перфектната кухня! Заповядайте при нас!
гр.София
жк. Дървеница
бул. Андрей Ляпчев №12
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тел.: (+359 2) 48 40 154
gsm: (+359) 885 10 32 99
факс: (+359 2) 48 40 155
http://www.erea.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/29101/kuhni-i-kuhnensko-obzavejdane-ot-alno-bulgaria

Транспортни услуги:0886916355
Транспортни услуги от 1 до 8 тона.
Разполагаме с бусове за центъра.
Предлагаме камиони с палетна количка и борд.
Курсове за цяла България
Хамалски услуги
0886916355
0897999317
http://obiavidnes.com/obiava/29099/transportni-uslugi0886916355

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване.
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
GSM: 0898 714456, 0898 714495
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http//www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29098/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. 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 руски
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/29097/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
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писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на
езика, и акцентира върху уменията за изразяване на румънски 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/29096/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, 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 унгарски 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/29095/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по ФИНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. 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 фински език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29094/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

СТАРТИРАТ нови ГРУПИ по НЕМСКИ 1и 2!ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ!
Ще учите по най-актуалните системи на обучение,ще получите отлично преподаване,учебен комплект,както и
сертификат за завършен курс.
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
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29093/startirat-novi-grupi-po-nemski-1i-2plashtane-na-vnoski

Индивидуално обучение по турски език
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Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. 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 турски 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/29092/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

2-стаен монолит, 78м2 - реални, основен ремонт, обзаведен, Кършияка
2-стаен монолитен апартамент - старо строителство, на бул. България с реална квадратура 78м2. Представлява
спалня, хол и кухня, баня, дрешник, килер, тераса, без преход между помещенията. Жилището е след основен ремонт. Има
възможност за преустройство в 3-стаен /както си е бил по проект/. Направени следните подобрения: PVC дограма,
външна изолация, хубава баня с душ кабина, ново кухненско обзавеждане. В обявената цена е включено и обзавеждането в
апартамента. Има възможност за продажба без обзавеждането. Цена: 54 000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96
00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/29090/2-staen-monolit-78m2---realni-osnoven-remont-obzaveden-kyrshiyaka

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/29089/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26Crr
10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26Crr, червен, Intel® Atom™ 1.6GHz, LED Display (HDMI), 2GB, 320GB, 802.11n,
camera, Linux, 1.3kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29088/101-2565-cm-acer-aspire-one-d270-26crr

Индивидуално обучение по гръцки език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника 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 гръцки език. Цена: 10 лева на
учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29087/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по ШВЕДСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Svenska for nyborjare. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/29086/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Campus” 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 френски 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/29085/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/29083/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

Детективи,Детективска агенция-ФОКС-,Детективски услуги, Частен детектив
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
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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/29082/detektividetektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Индивидуално обучение по немски език
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/29081/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29080/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по италиански език
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
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http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29077/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

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/29076/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

ДОХОДИ и Работа за фирми- Български юридически лица
Извършвате услуга Бързи парични преводи в чужбина - Мъни Грам.Дружеството подготвя новите Агенти за
дейността.Те нямат разходи за старта на услугата. Работи се в евро, долари и лев.Минимални изисквания- интернет,
компютър и минимална парична сума за посрещане на потребностите на първите клиенти в офиса.
Моб. 0895 23 83 05; bruksin@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/29075/dohodi-i-rabota-za-firmi--bylgarski-yuridicheski-lica

11.6" (25.65 cm) ACER Aspire One AO722-C6Ckk
11.6" (25.65 cm) ACER Aspire One AO722-C6Ckk, черен, двуядрен AMD C-60 1.0GHz, HD LED Display & AMD HD6290
(HDMI), 4GB, 320GB, 802.11n, camera, Linux, 1.46kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29074/116-2565-cm-acer-aspire-one-ao722-c6ckk

Купувам земеделска земя
Купувам земеделска земя в област Монтана ,Враца ,Видин,Плевен-землище Пордим,Згалево,Вълчитрън,Одърне и Велико
Търново-землище Правда,Янтра,Първомайци и Поликраище.
http://obiavidnes.com/obiava/29072/kupuvam-zemedelska-zemya

ЛЕПЕНЕ И СВАЛЯНЕ НА ТАПЕТИ ОТ МАЙСТОР НЕПУШАЧ, ЧАСТНО ЛИЦЕ СЪМ,
БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС И БОИ, ШПАКЛОВКИ
ДОМАШНИ РЕМОНТИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ, НЕПУШАЧ СЪМ И БОЯДИСВАМ С ЛАТЕКС И БОИ,
БОЯДИСВАНЕ НА ВРАТИ ПРОЗОРЦИ И РАДИАТОРИ, СВАЛЯНЕ ЛЕПЕНЕ ТАПЕТИ, ШПАКЛОВКИ И ИЗОЛАЦИИ,
ОБРАБОТКА НА ДОГРАМИ СЛЕД ПОСТАВЯНЕТО ИМ, МОНТАЖ ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ КОНТАКТИ, ЛАМИНАТ
МОКЕТИ И БАЛАТУМИ, копане НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КУТИИ КОНЗОЛИ ЗА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ И ДРУГИ
ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ НА ОФИСИ АПАРТАМЕНТИ АТЕЛИЕТА МАГАЗИНИ ЗАВЕДЕНИЯ И КЪЩИ 0887822741
http://obiavidnes.com/obiava/29070/lepene-i-svalyane-na-tapeti-ot-maystor-nepushach-chastno-lice-sym-boyadisvane-s-lat

17.3" (43.94 cm) ACER AS7750ZG-B966G75Mnkk
17.3" (43.94 cm) ACER AS7750ZG-B966G75Mnkk, двуядрен Pentium® B960 2.2GHz, HD+ LED Display & AMD HD7670M 1GB
(HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 3.3kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/29069/173-4394-cm-acer-as7750zg-b966g75mnkk

СТАРТИРА група по WEB DESIGN!Достъпни цени!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС (към НАПОО на МОН)предлага компютърно обучение за начинаещи
и напреднали – Специализирани компютърни курсове по Web Design (уеб дизайн).
В курсовете ни по уеб дизайн ние Ви предлагаме професионално IT обучение във водещите информационни технологии и
стандарти в областта на техническия уеб дизайн. Целта на подготовката по уеб дизайн е курсистите да получат
теоретични познания и практически опит в проектиране и изграждане на уеб сайтове и уеб приложения.
Предлагаме обучение в малки групи или индивидуално обучение в удобно за курсистите време - през деня, вечер или събота
и неделя. Правим също и консултантски услуги. Центърът издава легитимно удостоверение за придобитите знания,
сертифицирано към МОН.
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора,
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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
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29068/startira-grupa-po-web-designdostypni-ceni

ЛИПОВОН
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО! Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
При покупка на 2 бр. и над 2 бр. - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
http://obiavidnes.com/obiava/29067/lipovon

СТАРТИРА Курс по НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ/Дневен/!
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ!Най-доброто обучение!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение - Начална компютърна грамотност
за начинаещи и напреднали !
Занятията включват работа с WINDOWS, OFFICE, WORD, EXCEL, INTERNET и др. програми изключително необходими ,
както на работното място, така и за употреба вкъщи.
Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни!
Предлагаме обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за
да преговарят уроците или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат
необходимите думи, за да разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са
изградени изключително върху примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видеоуроци и фирмено
обучение. Правим също и консултански услуги, както и разработка на софтуерни задачи. След всяко завършено ниво на
обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
Накарайте, колегите и шефовете, да се възхищават от вашите умения!
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на х-л Верея, с-у новите търговски центрове/
тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/29065/startira-kurs-po-nachalna-kompyutyrna-gramotnostdneven

15.6" (39.62 cm) Asus G53SX-S1183
15.6" (39.62 cm) Asus G53SX-S1183, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, FULL HD LED Display & GeForce GTX
560M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, USB3.0, Free DOS, 3.92kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/29064/156-3962-cm-asus-g53sx-s1183

Шофьорски курсове в София, 550лв + Фирменa Гаранция за Успеваемост
Шофьорски курсове в София, 550лв + Фирменa Гаранция за Успеваемост пред ДАИ. Доверете се на фактите а не на голи
обещания. Информация и подробности на тел – 0896088147 Симеонов.
Обучението е винаги в удобно време и място за вас. Отстъпки при две и повече записвания
http://obiavidnes.com/obiava/29062/shofyorski-kursove-v-sofiya-550lv--firmena-garanciya-za-uspevaemost
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10.1" (25.65 cm) Asus Eee PC 1015BX-BLK048W
10.1" (25.65 cm) Asus Eee PC 1015BX-BLK048W, двуядрен AMD C-50 1GHz, LED Display (HDMI), 1GB, 320GB, 802.11n,
camera, 1.27kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/29058/101-2565-cm-asus-eee-pc-1015bx-blk048w

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги изневери, разследване, издирване, наблюдение и проучване осигурено от професионален детективски екип.
Детективска Агенция „Аякс Р&С” функционира на територията на република България от 7 години.За този период от
време имаме разрешени успешно над 600 случая.
Работим със съдействието на опитни екипи, включително и бивши служители на МВР.
Също така основен фактор е и широката мрежа от контакти, която сме изградили в продължение на годините
професионална работа.
Разполагаме с модерно оборудване и богат автопарк.
При изпълнение на дадена поръчка гарантираме лоялност, коректност и анонимност към нашите
клиенти.http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/29056/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

AMD 7750
AMD 7750, 1GB, Asus HD7750-1GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/29054/amd-7750

AMD 7770
AMD 7770, 1GB, Asus HD7770-DC-1GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2 x miniDisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/29051/amd-7770

AMD 7950
AMD 7950, 3GB, Asus HD7950-DC2-3GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, DVI, 2x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/29046/amd-7950

AMD 7970
AMD 7970, 3GB, Asus HD7970-DC2-3GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, 2xDVI, 4xDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/29041/amd-7970

AMD 7970
AMD 7970, 3GB, Asus HD7970-DC2T-3GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, 2xDVI, 4xDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/29039/amd-7970

23" (58.42 cm) Fujitsu SL23T-1
23" (58.42 cm) Fujitsu SL23T-1, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1 250cd/m2, 2xHDMI, колонки, TCO5.1, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/29035/23-5842-cm-fujitsu-sl23t-1

HAMA RF 2200
HAMA RF 2200, безжична, компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/29033/hama-rf-2200
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Магазин Слон Балон
В детски онлайн магазин "Слон Балон" ще откриете бебешки пелени, памперси, мокри кърпи, влажни кърпи,детско гърне,
бебешка вана, подложка за бебешка вана, стойка за бебешка вана, поставка за тоалетна чиния, подложка за
преповиване,матраци за бебешки кошари и много други качествени продукти от популярни български и световни
производители.
http://slonbalonbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/29022/magazin-slon-balon

КРЕДИТИ
ОТПУСКАМЕ КРЕДИТИ ДО 1000 ЛВ САМО С ЛИЧНА КАРТА.ОДОБРЕНИЕ ДО 24 ЧАСА
http://obiavidnes.com/obiava/29013/krediti

Детективски услуги от всякакво естество за България.
Детективски услуги от всякакво естество за България.
„Стелт Детективс” ЕООД е детективско бюро, което разполага с екипи от професионални детективи с голям опит и,
професионално оборудване.
Стелт Детективс е тясно специализирана в издирването/откриването на изчезнали или укриващи се лица , разкриване и
документиране при съмнения за изневяра,проучване на лица и др.
Може да видите всички предлагани от нас услуги , и да получите безплатна консултация в нашият сайт:
http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/29012/detektivski-uslugi-ot-vsyakakvo-estestvo-za-bylgariya

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/29011/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Дентално студио Рубидент
Дентално студио "Рубидент" предлага високо качество на стоматологичните услуги. С над 20-годишна история и
доказани специалисти в областта на денталната медицина, имплантологията и естетичната стоматология, дентално
студио "Рубидент" се грижи за вас и красотата на вашата усмивка.
Ще ни откриете на адрес ул. "Арсений Костенцев" 11.
http://obiavidnes.com/obiava/29008/dentalno-studio-rubident
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Дентално студио Рубидент
Дентално студио "Рубидент" предлага високо качество на стоматологичните услуги. С над 20-годишна история и
доказани специалисти в областта на денталната медицина, имплантологията и естетичната стоматология, дентално
студио "Рубидент" се грижи за вас и красотата на вашата усмивка.
http://obiavidnes.com/obiava/29007/dentalno-studio-rubident

БИОКАРПЕТ БГ
Биокарпет е компания с дългогодишен опит в производството на килими и мокети. Biocarpet е на българския пазар от
2004 г. От 2007г. Компанията предлага и пердета, дамаски, халати, хавлии, спално бельо и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/29001/biokarpet-bg

Предлагам перфектен тютюн GOLDEN VIRGINIA
Здравейте,имам уникално предложение за вас.
1.Тютюн за цигари GOLDEN VIRGINIA-30лв/кг!!!!!-ПРОМОЦИЯ,просто трябва да го пробвате,за да видите каква
е разликата от другите тютюни предлагани в нета на цени 15-20 че и 30-40лв/кг,
няма я тази специфична миризма на необработените тютюни,за околните около вас,няма
клечки и зелени не ферментирали листа вътре.Обработен е на парни инсталации с двойна ферментация,и просто
си нямате на идея колко трудоемко е всичко това ,докато се изкарат тез смрадляци,катрани,
кандензати,и летливи феноли в дима за да се получи качествен тютюн,докато при евтините и
некачествените тютюни се обработват на естествена ферментация и всеки ден се молят,сутрин
да има слънце а следобед дъжд,нарязват го после и половината тютюн с зелени не ферментирали листа,
и мирише, ужасно за вас и околните хора.Тютюна е нарязан на тънки ивици и стои като
пухче,средно силен.За истински пушачи и ценители на хубавия тютюн и здравето. този тютюн
в нета се продава на цени 50-60лв/кг,за контакти на емайл или скайп tosko19811981
http://obiavidnes.com/obiava/29000/predlagam-perfekten-tyutyun-golden-virginia

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/28996/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413
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Детективска агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/28995/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска агенция Инкогнито-Частни Детективи-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/28994/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-burgas

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
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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/28993/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

"Родина" - Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Италия!
Искате да посетите Рим, Милано, Флоренция??! Направете го, като се запишете на една от езиковите ваканции в
Италия, които „Родина” предлага за Вас! Те са идеалния избор за хора от всички възрасти, които искат да опознаят
италианската култура език и традиции. Получавате и уникалната възможност да създадете нови полезни контакти и
да намерите приятели от цял свят. Учебните центрове са внимателно подбрани, модерно обзаведени и отговарят на
съвременните изисквания. Предлагат се разнообразни възможности за настаняване и избор на хранителен план.
"РОДИНА" - България
Адрес: гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
гр. Варна 9000, ул.Любен Каравелов 6
от 9 до 18:00 часа.
Тел.: 02/ 9888 604
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.study-abroad.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28992/rodina---elate-za-da-chuete-vidite-i-izberete-nay-podhodyashtiya-za-vas-kurs-v-ita

Коридата от Нас, победата от Вас!
Езиковите програми на „Родина” в Испания са както интересни, така и полезни предложения за деца, ученици, студенти
и възрастни, които искат да се запознаят с испанската култура, език и традиции. Преподавателите са високо
квалифицирани и създават приятелска атмосфера за участниците. За курсистите е предвидена специална развлекателна
програма. Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са
напълно оборудвани и специално подбрани.
"РОДИНА" - България
Адрес: гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
гр. Варна 9000, ул.Любен Каравелов 6
от 9 до 18:00 часа.
Тел.: 02/ 9888 604
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.study-abroad.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28991/koridata-ot-nas-pobedata-ot-vas

Бъди в час, учи с нас!
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Канада. Курсовете са
подходящи за ученици, студенти и възрастни. Обучението се извършва по специална методика и предлага възможност за
упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо изживяване, безкрайни забавления,
нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду разнообразни видове настаняване.
"РОДИНА" - България
Адрес: гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
гр. Варна 6000, ул.Любен Каравелов 6
от 9 до 18:00 часа.
Тел.: 02/ 9888 604
e-mail: kursovete@gmail.com
web:www.study-abroad.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/28990/bydi-v-chas-uchi-s-nas

"Родина" - Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Малта!
Център „Родина” организира летни езикови програми по английски език в Малта. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Учебните бази са специално
подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи за широки, просторни и светли. Всеки курс включва
удобно настаняване и седмичен план за хранене.
"РОДИНА" - България
Адрес: гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
гр. Варна 6000, ул.Любен Каравелов 6
от 9 до 18:00 часа.
Тел.: 02/ 9888 604
e-mail: kursovete@gmail.com
web:www.study-abroad.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28989/rodina---elate-za-da-chuete-vidite-i-izberete-nay-podhodyashtiya-za-vas-kurs-v-mal

Живей без граници! Пътувай с Родина!
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в сърцето на Англия – Лондон.
Обучението се провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно
обзаведени класни стаи. За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания.
Курсистите имат широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
"РОДИНА" - България
Адрес: гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
гр. Варна 6000, ул.Любен Каравелов 6
от 9 до 18:00 часа.
Тел.: 02/ 9888 604
e-mail: kursovete@gmail.com
web:www.study-abroad.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28988/jivey-bez-granici-pytuvay-s-rodina

2-стаен апартамент, 60м2, А16, Въстанически - ул. Асен Христофоров
2-стаен апартамент в нова луксозна кооперация с Акт16 от декември 2008 год. на ул. Асен Христофоров във кв.
Въстанически. Състои се от хол с кухненски бокс, спалня и баня с WC, тераса. Сградата е луксозно завършена - инокс
парапети,гранитогрес, хидравличен асансьор, блиндирана врата, МДФ интериорни. Апартаментът се продава от
юридическо лице - има възможност за възстановяване на 20 % ДДС. За клиенти на агенцията. Цена: 31 000 евро. За
контакти: 0878867009, 032960065 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/28986/2-staen-apartament-60m2-a16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov

Нещата са точни, когато са навреме!
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Германия са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална атмосфера. Предлагат се както стандартни езикови курсове, така и
такива, които са подходящи за подготовка за специализирани изпити за кандидатстване за университети. Освен всичко
това, програмите предвиждат и редица екскурзии, спортни занимания и развлекателни програми. Настаняването и
хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално
подбрани.
"РОДИНА" - България
Адрес: гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
гр. Варна 9000, ул.Любен Каравелов 6
от 9 до 18:00 часа.
Тел.: 02/ 9888 604
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.study-abroad.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/28985/neshtata-sa-tochni-kogato-sa-navreme

През нашите очи – виждаш своите мечти!
Езиковите програми на „Родина” във Франция са идеалния избор за деца, ученици, студенти и възрастни да опознаят
френската култура език и традиции. Обучението се извършва по специална методика и позволява практикуване на езика в
автентична среда. Освен всичко това имате възможност да създавате нови полезни контакти и да намерите приятели
от цял свят. Учебните центрове са внимателно подбрани, модерно обзаведени и отговарят на съвременните изисквания.
Предлагат се разнообразни възможности за настаняване и избор на хранителен план.
"РОДИНА" - България
Адрес: гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
гр. Варна 9000, ул.Любен Каравелов 6
от 9 до 18:00 часа.
Тел.: 02/ 9888 604
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.study-abroad.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28984/prez-nashite-ochi--vijdash-svoite-mechti

Моторни триони - резачки за дърва
Продавам евтини моторни триони, резачки за дърва, бензинови триони, електрически триони, моторни коси, тримери,
храсторези, мотофрези, моторни пръскачки, генератори за ток, косачки. Полезна информация можете за прочетете на
http://gradinkaonline.com
http://obiavidnes.com/obiava/28983/motorni-trioni---rezachki-za-dyrva

Бъди на нашия купон!
С езикова ваканция в САЩ имате възможност да упражните своя английски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Всеки курс е внимателно подбран,
за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в Америка. Езиковите програми на
„Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са разположени в близост до
учебните сгради.
"РОДИНА" - България
Адрес: гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
гр. Варна 9000, ул.Любен Каравелов 6
от 9 до 18:00 часа.
Тел.: 02/ 9888 604
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.study-abroad.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28982/bydi-na-nashiya-kupon

Начална страница
Начална страница Напред . Имате нужда от Търсачка Напред ? Предлагаме ви да откриете сведения за Napred.bg търсачка на нашия уеб адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/28981/nachalna-stranica

Обучение по испански език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по испански език за изпита в осми клас. Груповото
обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
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http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28980/obuchenie-po-ispanski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по френски език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита в осми клас. Груповото
обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28979/obuchenie-po-frenski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по италиански език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за изпита в осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28978/obuchenie-po-italianski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за изпита в 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански, френски, испански и английски език
за изпита в осми клас. Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за
посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28977/ezikovo-obuchenie-za-izpita-v-8-klas

Вечерни курсове по английски език от април – 170 лева
Езиков център „Юнити” организира вечерни курсове по общ английски език за всички нива. Цена:170лева. Начало: април
2012г. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете
с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/28976/vecherni-kursove-po-angliyski-ezik-ot-april--170-leva

Дневни курсове по английски език от април – 170 лева
Езиков център „Юнити” организира дневни курсове по общ английски език за всички нива. Начало: април 2012г. За повече
информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по
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електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/28975/dnevni-kursove-po-angliyski-ezik-ot-april--170-leva

Съботно-неделни курсове по английски език от април – 170 лева
Езиков център „Юнити” организира съботно-неделни курсове по общ английски език за всички нива. Начало: април 2012г.
За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас
по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/28974/sybotno-nedelni-kursove-po-angliyski-ezik-ot-april--170-leva

Магнезиев гел
Магнезиево олио ZECHSTEIN- препоръчва се при: остеопороза, мускулна слабост, нервност, екзема, диабет, камъни в
бъбреците, зъбен кариес, проблеми с кръвно налягане, отслабване на паметта, диабетна невропатия, мускулни крампи,
апатия.
http://obiavidnes.com/obiava/28973/magneziev-gel

15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-1X2
15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-1X2, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display & GeForce GT 520M 1GB (HDMI), 4GB,
640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28968/156-3962-cm-toshiba-l750-1x2

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/28967/masajna-masajirashta-sedalka

Машина за хрупкави картофени спирали
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.
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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/28966/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

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/28965/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
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съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
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/28964/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta

Лодка за захранка
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/28963/lodka-za-zahranka

ДЕТОКСИКАТОР 3 !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/28962/detoksikator-3-masajorivibrokolaniaparat-za-otslabvane

15.6" (39.62 cm) Toshiba L755-1N6
15.6" (39.62 cm) Toshiba L755-1N6, бял, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce GT 520M 1GB
(HDMI), 4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28961/156-3962-cm-toshiba-l755-1n6

Сериалът Пепел от рози
Желаете ли да научите повече за вината на Фатмагюл може да разгледате новата уеб страница. Ще попаднете на
всякаква информация около вината на Фатмагюл. Oпознайте магическия живот на ориенталски елит. Разведрете
времето си
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http://obiavidnes.com/obiava/28960/serialyt-pepel-ot-rozi

Онлайн магазин за дамска мода
Онлайн магазин за дамска мода
Stil-bg.com е най- новото и добро място за пазаруване в интернет. Предлагаме голям асортимент от дамски дрехи и
обувки, от последната европейска мода.
http://obiavidnes.com/obiava/28958/onlayn-magazin-za-damska-moda

15.6" (39.62 cm) Toshiba L755-1N3
15.6" (39.62 cm) Toshiba L755-1N3, сребрист, Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT 520M 1GB,
4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28956/156-3962-cm-toshiba-l755-1n3

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/28952/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
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http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/28951/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2354G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2354G75Mnkk, черен, Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce GT 610M
1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28949/156-3962-cm-acer-as5750g-2354g75mnkk

Смяна на щрангове, монтаж на щрангове, водопровод
ОФЕРТА от „ТЕХНОСТРОЙ 2002" ЕООД
Компания "ТЕХНОСТРОЙ 2002" предлага подмяна на хоризонтални и вертикални щрангове с ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ
тръби чешко производство с Сертификат от завода производител. Без корозия, без отлагания, по-устойчиви на високи
температури, налягане и деформация.
Возможност за разсрочено плащане без оскъпяване на дължимата сума.
Срок за изпълнение - ЕДИН вход - ЕДИН ден.
Гаранция за ремонта - 7 години със сключен договор.
Възможност за пломбиране и узаконяване на водомери.
В дейността на фирмата влиза също:
- Ремонт на канализационни и отоплителни инсталации;
- Частични ремонти;
- Отстраняване на аварии.
Безплатен оглед, ВиК експерти
За контакти:
0885 971 435
02/ 9861122
www.tehnostroi2002.com
Тодор Пенев
http://obiavidnes.com/obiava/28947/smyana-na-shtrangove-montaj-na-shtrangove-vodoprovod

15.6" (39.62 cm) ACER AS5755G-2434G75Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER AS5755G-2434G75Mnks, черен, Intel® Core™ i5 2430M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce GT540M
2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28946/156-3962-cm-acer-as5755g-2434g75mnks

4GB USB Flash
4GB USB Flash, Emtec S100 Micro Flash, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/28944/4gb-usb-flash

8GB USB Flash
8GB USB Flash, Emtec S100 Micro Flash, черна
http://obiavidnes.com/obiava/28943/8gb-usb-flash

Таблет WACOM Intuos5 M (PTK-650)
Таблет WACOM Intuos5 M (PTK-650)
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http://obiavidnes.com/obiava/28941/tablet-wacom-intuos5-m-ptk-650

Таблет WACOM Intuos5 Touch M (PTH-650)
Таблет WACOM Intuos5 Touch M (PTH-650)
http://obiavidnes.com/obiava/28937/tablet-wacom-intuos5-touch-m-pth-650

Таблет WACOM Intuos5 Touch L (PTH-850)
Таблет WACOM Intuos5 Touch L (PTH-850)
http://obiavidnes.com/obiava/28932/tablet-wacom-intuos5-touch-l-pth-850

Снимки във Feisbuk
Трябва ви Feisbuk Забавно ? Предоставяме ви да съберете сведения за Забавно с Feisbuk . Посетете нашия виртуален
адрес за Снимки във Feisbuk .
http://obiavidnes.com/obiava/28926/snimki-vyv-feisbuk

Ремонт на перални, съдомиялни, печки, фурни, абсорбатори по домовете
Ремонт на перални, съдомиялни, печки, фурни, абсорбатори по домовете
http://obiavidnes.com/obiava/28924/remont-na-peralni-sydomiyalni-pechki-furni-absorbatori-po-domovete

Белот правила
Искате ли да опознаете правилата в белота може да погледнете новия сайт за Белот правила .Предлагаме разнообразна
информация за download на играта.Открийте вселената на забавлението. Разведрете времето си!
http://obiavidnes.com/obiava/28923/belot-pravila

Имоти София
Трябва ви Имоти София ? Предлагаме ви да откриете информация за Агенции за недвижими имоти . Посетете нашия
специализиран сайт за Агенции за имоти София .
http://obiavidnes.com/obiava/28920/imoti-sofiya

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.
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За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28918/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/28917/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
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тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28916/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

www.izpitite.com - Сайтът за студенти в нужда
Напълно безлатна помощ за студенти по време на изпитната сесия. Предлагаме материали за държавни изпити в
специалност право и реферати и лекции за студенти по икономика, история, психология, философия и други.
http://obiavidnes.com/obiava/28915/wwwizpititecom---saytyt-za-studenti-v-nujda

ЛИПОВОН
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО! Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
При покупка на 2 бр. и над 2 бр. - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
http://obiavidnes.com/obiava/28912/lipovon

продава биг бег
100х100х125 1000кг тел 0876876172
http://obiavidnes.com/obiava/28911/prodava-big-beg

Продавам офис,
двустаен Варна
собственик.megavarianti@gmail.com

61м2,

център.

Акт16.

По

договаряне,

Заменям.

Продавам офис, двустаен Варна 61м2, център. Акт16. По договаряне, Заменям. собственик.megavarianti@gmail.com
Обзаведен, езолация 089 3 66 33 69 skype:megavarianti
45000е
http://obiavidnes.com/obiava/28907/prodavam-ofis--dvustaen-varna-61m2-centyr-akt16-po-dogovaryane-zamenyam-sobs

Регистрация на юридически лица
Регистрация на юридически лица: ЕТ – 200.00 лева, ЕООД – 300.00 лева, ООД – 300.00 лева, СД – 300.00 лева. В цената са
включени и държавните такси.
За контакти: 0890 106 957

email: paskaliev@abv.bg

http://obiavidnes.com/obiava/28906/registraciya-na-yuridicheski-lica

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.
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Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/28903/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/28902/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
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www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/28901/vulkanichni-kamyni

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
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/28900/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Товарни превози в София , страната и ЕС с бус. 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 , 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/28898/tovarni-prevozi-v-sofiya--stranata-i-es-s-bus-0889201919

Превоз на Вашите мебели стоки и оборудване в София
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/28897/prevoz-na-vashite-mebeli-stoki-i-oborudvane-v-sofiya

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
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3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/28893/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/28892/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

НАРЯЗАН НА ЛЕНТИ ТЮТЮН
КАЧЕСТВЕН ТЮТЮН ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ПРАВЯНЕ НА ЦИГАРИ,НАРЯЗАН Е,СЪХРАНЕН И ПРЕРАБОТЕН ПО
РАЗЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ,СЪДЪРЖАНИЕТО НА НИКОТИНА Е НАМАЛЕНО,А НА ВКУСА И ПЛЪТНОСТТА
РАЗЛИЧНО.ПРЕРАБОТКАТА МУ Е УНИКАЛНА.ПРЕДЛАГАМЕ 3 СОРТА „КРУМОВГРАД,НЕВРОКОПСКА
БАСМА,ВЕРЖИНИЯ” ЦЕНА ЗА КГ- 20 ЛВ., ПОЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА МОЖЕ ДА СЕ АРОМАТИЗИРА С РАЗЛИЧНИ
АРОМАТИ /ванилия,карамел,шоколад,,кафе,череша и др. /КАТО ЦЕНАТА ЗА КГ- 25 ЛВ. ПРИЕМАМ ОБАЖДАНИЯ ПО
ВСЯКО ВРЕМЕ .ИЗПРАЩАМ С ЕКОНТ ДО ВСЯКА ТОЧКА НА СТРАНАТА....
http://obiavidnes.com/obiava/28891/naryazan-na-lenti-tyutyun

Хоризонтални и вертикални щрангове. Безплатен оглед. Отложено плащане
УСЛУГИ – в цената за смяна на щрангове са включени:
- демонтаж на стария щранг;
- монтаж и укрепване на новите тръби – за топла, студена вода и циркулация;
- монтаж на сферични спирателни кранове, тестване на водопроводната инсталация;
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- ремонт на канализационни и отоплителни инсталации;
- почистване и извозване на отпадъците от ремонта.
МАТЕРИАЛИ - тръби с алуминиева вложка STABI и чешки полипропиленови тръби за студена вода.
ДОКУМЕНТИ – получавате следните документи:
- сключване на договор за изпълнение и гаранция;
- копия от европейските сертификати за качество на вложените материали.
ГАРАНЦИЯ:
- 7 години за монтажа;
- 50 години за тръбите.
СРОК на изпълнение - 1 ден.
Нашите специалисти извършват безплатен оглед и консултация в удобно за Вас време!
www.elitinjenering.com
0887/ 987 400
Найден Ганджуров
http://obiavidnes.com/obiava/28889/horizontalni-i-vertikalni-shtrangove-bezplaten-ogled-otlojeno-plashtane

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/28888/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
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E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/28887/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Детективи,Детективска агенция-Детективски услуги, Частен детектив
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/28886/detektividetektivska-agenciya-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

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/28885/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izvyrshva-cyalostni-razsledvaniya--predla
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Курс по фински език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и
сряда от 18 до 20 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 9 април.
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/28884/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по румънски език – ниво а2
Учебен център Орбис организира неделен курс по румънски език по системата Puls, второ ниво. По време на обучението
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 –
2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Курсът се
провежда един път в седмицата – неделя от 10.30 до 14.45 ч., всичко 80 учебни часа. Цена – 250 лв. Начало: 18 март
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28883/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Курс по английски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда. два пъти седмично –
понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 9 април
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28882/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 два пъти седмично – понеделник и четвъртък
от 15.00 до 16.30. Цена 250лв. Начало: 2 април
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28881/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Suena, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало –
02.04.2012 г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28880/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по португалски – В1
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portugu
http://obiavidnes.com/obiava/28879/nedelen-kurs-po-portugalski--v1

Неделен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portugu
http://obiavidnes.com/obiava/28878/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

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/28877/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: 2
април
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/28876/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата Campus, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 часа Начало: 23 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/28875/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Начало: 4 април
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/28874/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

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 (понеделник и четвъртък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 2 април
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/28873/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti
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3-стаен апартамент, 79м2, А16, Въстанически - ул. Асен Христофоров
3-стаен нов апартамент с Акт 16 на ул. Асен Христофоров във кв. Въстанически. Жилището е с разпределение - хол, 2
спални без преход, баня, 1 тераса на мазилка и замазка. Луксозни общи части /врачански камък, инокс парапети/, хидр.
асансьор, блиндирана входна врата. Апартаментът се продава от юридическо лице - има възможност за възстановяване
на 20 % ДДС. За клиенти на агенцията. Цена: 41 000 евро. За контакти: 0878/ 867 009, 032960065 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/28870/3-staen-apartament-79m2-a16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И
ОТГОВОРНОСТ.
ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРОЦЕДУРАТА ПО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ Е СЪОБРАЗЕНА С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И
ДОПК.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ
БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И
КОРЕКТНОСТ.
РАЗБИРАМЕ,ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И НИЕ РАБОТИМ ЗА НАМИРАНЕ
НА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
гр. Велико Търново
Ефрем Сандов
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/28869/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-dlyjnost-i-otgovornost

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ.
ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРОЦЕДУРАТА ПО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ Е СЪОБРАЗЕНА С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И
ДОПК.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ
БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И
КОРЕКТНОСТ.
РАЗБИРАМЕ,ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И НИЕ РАБОТИМ ЗА НАМИРАНЕ
НА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
гр. Велико Търново
Ефрем Сандов
0877 37 20 83
0884 57 80 53
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http://obiavidnes.com/obiava/28868/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-dlyjnost-i-otgov

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/28867/wwwflorateanet---dostavki-na-cvetya-za-cvetnica

Парти артикули - онлайн магазин parti-artikuli.com
Онлайн магазинът за парти артикули http://parti-artikuli.com отваря вируталните си врати, за да ви снабди с всичко
необходимо, за да превърнете вашия празник в едно уникално събитие.
http://obiavidnes.com/obiava/28863/parti-artikuli---onlayn-magazin-parti-artikulicom

15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B814G50Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B814G50Mnkk, сив, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28862/156-3962-cm-acer-as5349-b814g50mnkk

15.6" (39.62 cm) Asus K53U-SX305D
15.6" (39.62 cm) Asus K53U-SX305D, двуядрен AMD E-450 1.65GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB DDR3, 320GB, DVDRW,
802.11n, Lan1000, camera, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28860/156-3962-cm-asus-k53u-sx305d

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO EH3K1E/W бял двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO EH3K1E/W бял двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD Display & GeForce 410M 1GB
(HDMI), 4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28858/155-3937-cm-sony-vaio-eh3k1ew-byal-dvuyadren-intel-core-i3-2350m-23ghz

14" (35.56 cm) Sony VAIO CA3S1E/W бял Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz
14" (35.56 cm) Sony VAIO CA3S1E/W бял Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz, HD Display & AMD HD6470 512MB (HDMI), 4GB,
640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28853/14-3556-cm-sony-vaio-ca3s1ew-byal-intel-core-i3-2350m-23ghz

14" (35.56 cm) Sony VAIO CA4S1E/R червен Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz
14" (35.56 cm) Sony VAIO CA4S1E/R червен Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz, HD Display & AMD HD6470 512MB (HDMI),
4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/28851/14-3556-cm-sony-vaio-ca4s1er-cherven-intel-core-i3-2350m-23ghz

16.4" (41.66 cm) Sony VAIO F24M1E/B черен Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz
16.4" (41.66 cm) Sony VAIO F24M1E/B черен Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, FULL HD & GeForce GT540M 2GB (HDMI),
6GB, 640GB, Blu-Ray ROM & DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 3.1kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/28849/164-4166-cm-sony-vaio-f24m1eb-cheren-intel-core-i5-2450m-25ghz

21.5" (54.61 cm) Philips 226V3LSB FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) Philips 226V3LSB FULL HD LED, 5ms 10 000 000:1 250cd/m2 черен, DVI (HDCP), 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/28847/215-5461-cm-philips-226v3lsb-full-hd-led

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
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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/28839/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/28838/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

РАДАР-ДЕТЕКТОР ЗАСИЧА РАДАРИ И ПЪТНИ КАМЕРИ НА КАТ! ** 98 лв.!
РАДАР- ДЕТЕКТОР Super Ka Plus ЗАСИЧА
РАДАРИТЕ И ПЪТНИТЕ КАМЕРИ НА КАТ!
Радарът е с гласово предупреждение на руски и засича радарите на КАТ и пътните камери на разстояние от 450-1200 м
до 1500-2500 м в диапазоните: Х, К, Ка, Ku, NK, VG-2 и лазер 904 nm.
Има специален бутон за градско и извънградско шофиране и възможност за подключване на GPS модул.
ДИАПАЗОНИ:
Х- 10,525GHz±100MHz;
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К- 24,150GHz±175MHz;
Ка- 34,700GHz±1300MHz;
Ku- 13,450GHz±125MHz;
NK, лазерен лъч 904±33KMHz;
VG-2- 11,150 GHz±410 MHz.
Радарът е с размери: 90х70х20 мм и тегло 90 гр.
Гаранция 1 г.
Произход: Китай.
ЦЕНА 98 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супер "Европа")
или по куриер до адрес: 7,40 лв.
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/28837/radar-detektor-zasicha-radari-i-pytni-kameri-na-kat--98-lv

Детекивски услуги| Частни детективи за цялата страна.
Частни детективски услуги за територията на България. Професионализма и дискретността са гарантирани.
„Слет Детективс” ЕООД има на разположение екипи от професионални частни детективи с дълго годишен опит, и
професионално оборудване.
Предлаганите детективски услуги са както за физически лица така и за юридически лица.
За повече информация за предлаганите от нас услуги , и безплатна консултация може да посетите нашият сайт:
http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/28834/detekivski-uslugi-chastni-detektivi-za-cyalata-strana

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/28831/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Вулканични камъни
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Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/28826/vulkanichni-kamyni

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи наНиски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25382/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

Най-изгодни оферти за наем на автомобили от всички класове
Пътуване в чужбина, ами сега…?
Наемете максимално конфортен минибус за вашето пътуване в чужбина. Бизнес пътуване или почивка с приятели - Вегер
рент-а-кар Ви предлага голям избор от брандове, обем и разбира се цени. Нашият екип, ще бъде на Ваше разположение 24
часа в денонощието, всеки ден от седмицата, за да бъдете сигурни на пътя, на където и да води той!
Направите Вашето запитване на office@vegercar.com.
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/28823/nay-izgodni-oferti-za-naem-na-avtomobili-ot-vsichki-klasove

Детективи,Детективска агенция-Детективски услуги, Частен детектив
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/28822/detektividetektivska-agenciya-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

HotForex Bulgaria
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/28821/hotforex-bulgaria

Боксониера, 40м2, А16, Въстанически - ул. Асен Христофоров
Боксониера в нова кооперация с Акт 16 на ул. Асен Христофоров във кв. Въстанически, представлява хол с кухненски бокс,
баня с WC, тераса, на 1-ви висок етаж над магазини. Жилището е на мазилка и замазка, блиндирана входна врата и
интериорни МДФ. Апартаментът се продава от юридическо лице - има възможност за възстановяване на 20 % ДДС.
Цена: 20 800 Евро. За клиенти на агенцията. За контакти: 0878867009, 032960065 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/28820/boksoniera-40m2-a16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov

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
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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/28817/hotforex

Хостинг - блог
Най-новите и актуални намаления и промоции на хостинг услуги и домейни на blog.host.bg. Полезни съвети, новини и
събития свързани с интернет технологиите. Бъдете в крак с най-новото и полезно в света на хостинга.
http://obiavidnes.com/obiava/28816/hosting---blog

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/28814/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

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/28813/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/28812/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

пренавиване,ремонт,рециклиране и продажба на електродвигатели и електротелфери
„ДАЛИЛА96” ЕООД е специализирана в пренавиването и ремонта на електродвигатели и електрически съоръжения.
Услугите, които предлагаме:
• пренавиване и ремонт на асинхронни ел. двигатели
• колекторни АС ел. двигатели-ротори /балансиране/ и статори;
• ремонт на бобини, трансформатори и изработка на нови по зададени параметри от клиента. ;
• ремонт на електротелфери
• пренавиване на ел.двигателите и регулиране на въздушна междина и механичната спирачка
• пълна гама резервни части
Работим с висококачествени електроизолационни материали и лакове, гарантиращи дългосрочна и безаварийна работа
на от ремонтираните електродвигатели и съоръжения.
• електроизолационни материали на KREMPEL;
• лакове и смоли на DOLPHS:
• импрегнация устойчива на фреон,киселини,масла и др.агресивни среди
• защитни лакове ,предпазващи от влага ,плесен ,солена вода и др./тропическо изпълнение/
• капсуловки
• смоли за импретнация на високоволтови машини.
Изолационните материали влагани в ремонта са изцяло клас H на изолация /180-200 С /.
Фирмата предлага безплатен транспорт от и до клиента.
Фирмата е регистрирана по ДДС
Изградена система за контрол на качеството.
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• Резервни части
http://obiavidnes.com/obiava/28807/prenavivaneremontreciklirane--i-prodajba-na-elektrodvigateli-i-elektrotelferi

Къщички за птици, гнездилки за вълнисти папагалчета, хранилки за пойни птички
Къщички за птици, гнездилки за вълнисти папагалчета, хранилки за пойни птички, къщичка за птиците във вашия двор.
За контакти:
http://eanora.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0888 973 953
http://obiavidnes.com/obiava/28806/kyshtichki-za-ptici-gnezdilki-za-vylnisti-papagalcheta-hranilki-za-poyni-ptichki

Балони с хелий. Украса за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден
Украса с балони. Балони с хелий. Украса за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден.
Декорация с балони.
За контакти:
http://balonite.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0886 145 823
http://obiavidnes.com/obiava/28805/baloni-s-heliy-ukrasa-za-vashata-svatba-godishnina-firmeno-tyrjestvo-parti-ro

Декорации с балони. Балони с хелий.
Украса с балони за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден. Декорации с балони. Балони с
хелий. Декорации на сватбени тържества.
За контакти:
http://baloni-decor.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0888 973 953
http://obiavidnes.com/obiava/28804/dekoracii-s-baloni-baloni-s-heliy

Еанора ЕООД. Къщички за птици. Декорация с балони. Коледна украса
Еанора ЕООД. Украса с балони за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден. Декорация с
балони. Коледна украса. Къщички за птици. Хранилки за пойни птички. Мътилки за вълнисти папагалчета.
За контакти:
http://eanora.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0888 973 953
http://obiavidnes.com/obiava/28802/eanora--eood-kyshtichki-za-ptici-dekoraciya-s-baloni-koledna-ukrasa

Нова колекция обувки Pilini
Ярки цветове, мотиви на цветя, сандали с ток и платформа, пантовки и летни ботуши – това е само част от новата
пролетно-лятна колекция на обувките с марка Pilini. Материалите, от които са създадени моделите, техния дизайн и
цветове, са грижливо избрани и съобразени с модните тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/28801/nova-kolekciya-obuvki-pilini

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
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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/28799/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/28798/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,
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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/28796/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Електронна цигара - Slim Lady
Слим Електронната Цигара е подходяща за хора, които предпочитат елегантността и изтънченият дизайн. Продукт
със запомнящо се присъствие, благодарение на което ще оставите страхотно впечатление на хората около Вас!
http://obiavidnes.com/obiava/28793/elektronna-cigara---slim-lady

Лодка за захранка
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
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При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/28791/lodka-za-zahranka

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/28790/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
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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/28789/masajna-masajirashta-sedalka

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/28788/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta-podredete-chantata-si-za-sekundi-s-ke

Счетоводна кантора Прелюдия Аврора
гр. Пловдив
Oфис ул. Филип Македонски № 29 (сградата на БАН) ет.2 офис 213
Мобилни телефони:
0889 337 694
0878 337 694
0894 685 386
Лице за контакт: Лидия Илинчева
Email: avrora43@gbg.bg
Счетоводство и счетоводни услуги
Личен състав и Работни заплати
Регистрация на фирми
Годишно приключване,съставяне на ГФО
Консултации по всички Данъчни Закони
Всички нови клиенти на счетоводна кантора„Аврора” ЕООД, сключили договор заабонаментно счетоводно
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обслужване до 31.03.2012 год. получават 3 месецабезплатни счетоводни услуги!
http://obiavidnes.com/obiava/28787/schetovodna-kantora-prelyudiya-avrora

Продавам стероиди,протеини, добавки... на най-добри цени.
Danabol (Dianabol)/Balkan Pharmaceuticals/ 60 x 10mg - 23 лв
Strombafort (Stromba) /Balkan Pharmaceuticals/ 60 x 10mg - 23 лв
Testosterone Propionate /Balkan Pharmaceuticals/ 1ml/100mg - 4.30лв
Turanabol /Balkan Pharmaceuticals/ 100 x 10mg - 75 лв
Testosterone enanthate/Balkan Pharmaceuticals/ 250mg/1ml - 6 лв
Oxandrolone(Anavar)/Balkan Pharmaceuticals/ 60 x 10mg - 120 лв
Nandrolona D (Deca-Durabolin)/Balkan Pharmaceuticals/200mg/1ml - 9 лв
Testosterone Cypionate /Balkan Pharmaceuticals/200mg/1ml - 8 лв
Anapolon/Balkan Pharmaceuticals/ 60 x 50mg - 60 лв
Parabolan/Balkan Pharmaceuticals/ 100mg/1ml - 15 лв
Primobolan/Balkan Pharmaceuticals/ 100mg/1ml - 15 лв
Turanabol/Balkan Pharmaceuticals/ 60 x 10mg - 40 лв
Norma Deca 200mg/2ml - 7 лв
Anavar GeneriCs Pharm 30 x 10mg - 25 лв
Deca Profarma 200mg/1ml - 10ml - 70 лв
Trenabol Acetat 100mg/ml - 10ml - 80 лв
Testosterone Propionate 10ml - 30 лв
Boldenone 200mg/ml - 10ml - 70 лв
Testosterone Galenika - 4 лв
Anadrol 20x50mg - 25 лв
Това са само част от продуктите който мога да ви предложа.
За всичко останало което ве интерсува, може да попитате допалнително :))
Лекарствата са с кодове,кутии и листовки за връзка с мен
email: pepo@doctor.com
тел. 0877883261
Доставка
Доставката става чрез куриер от 1 до 3 работни дни. За ваше улеснение работим с няколко от водещите куриерски
фирми(ECONT EXPRESS, SPEEDY, LEO EXPRES, CITY EXPRESS, ЕВРОПЪТ и др). Цените са в зависимост от избраната
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от вас куриерска фирма или около 6 лева. Плащането става при получаване на пратката (наложен платеж).
ДОСТАВКИТЕ МОЖЕ ДА СТАВАТ И ДИРЕКТНО НА ТЕЛЕФОН 0877883261
http://obiavidnes.com/obiava/28781/prodavam-steroidiproteini-dobavki-na-nay-dobri-ceni
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