ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2012

Пътна Помощ
Денонощна Пътна Помощ на територията на град Пловдив и цялата страна.Репатриране на автомобили,превоз на
техники(селскостопански,строителни и индустриални)до 6 тона.Цени по договаряне.За повече информация
на:http://patnapomosht.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/31008/pytna-pomosht

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/30971/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

ПРОФЕСИОНАЛНА МАСАЖИСТКА С ОПИТ ЩИ ПРЕДЛОЖИ УНИВЕРСАЛНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА
СТРЕСА И ЗАРЕЖДАНЕ С ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ-ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ВЪЛШЕБНИТЕ И РЪЦЕ,11-21ч.
http://obiavidnes.com/obiava/30954/profesionalna-masajistka-s-opit-shti-predloji-universalno-sredstvo-za-premahvane-n

Електрическите скутер
Трябват ли ви електрически колела тук можете да ги намерите на безумно ниска цена провете само
http://obiavidnes.com/obiava/30912/elektricheskite-skuter

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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. 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/30892/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Уникален протеин за покачване на мускулна маса
Pure Whey протеинът на Pure Nutrition е хранителна добавка за професионални атлети или за спортни любители.
Продуктът по своята същност е суроватъчен протеин с висока биологична и хранителна стойности, тъй като е
източник на аминокиселини и по специално на ВССА аминокиселините, който са основните градивни елементи при
синтеза на белтъци в организма и имат мощен антикатаболен ефект.
http://obiavidnes.com/obiava/30872/unikalen-protein-za-pokachvane-na-muskulna-masa

Служба по Трудова Медицина СТМ
Годишно обслужване на работещите съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 3 за условията и реда за
осъществяване дейността на службите по трудова медицина – ДВ. бр.14/2008 чрез:
I. Съдействие при осигуряване на ЗБУТ:анализ условията на труд, оценка на риска, разработване на програми за
осигуряване на ЗБУТ
II. Провеждане на здравен мониторинг- профилактични медицински прегледи, заключения годност, здравни анализи;
III. Извършване на обучения по:НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г, Ръчна работа с тежести, Първа долекарска помощ
IV. Трудово правни консултации
http://obiavidnes.com/obiava/30869/slujba-po-trudova-medicina-stm

Служба по Трудова Медицина СТМ
Годишно обслужване на работещите съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 3 за условията и реда за
осъществяване дейността на службите по трудова медицина – ДВ. бр.14/2008 чрез:
I. Съдействие при осигуряване на ЗБУТ:анализ условията на труд, оценка на риска, разработване на програми за
осигуряване на ЗБУТ
II. Провеждане на здравен мониторинг- профилактични медицински прегледи, заключения годност, здравни анализи;
III. Извършване на обучения по:НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г, Ръчна работа с тежести, Първа долекарска помощ
IV. Трудово правни консултации
http://obiavidnes.com/obiava/30868/slujba-po-trudova-medicina-stm

Micro-time.com - Онлайн магазин за мъжки и дамски часовници и слънчеви очила - реплики
Micro-time.com ви предлага висококачествени мъжки и дамски часовници и слънчеви очила - реплики на най-известните
марки като Tag Heuer. Ice watch, Hublot, Ray-ban и т.н. на ниски цени. Гаранция за качеството на всички наши артикули.
Експресна доставка в рамките на 24ч.
http://obiavidnes.com/obiava/30830/micro-timecom---onlayn-magazin-za-myjki-i-damski-chasovnici-i-slynchevi-ochila---r

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти и строителство в цялата
страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – мембрани, керемиди, ламарини, улуци, водосточни
тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с многогодишен опит. Те имат постоянна готовност да
приемат и изпълнят поръчки за строително-монтажни дейности във всяка точка на България и чужбина, по всяко време.
За всяка от изпълнените от нас дейности даваме многогодишна гаранция. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
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>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/30829/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-i-stroitelstvo

Търся книги срещу бартер за много и различни мои вещи
Търся книги от всякакви жанрове срещу бартер. Предлагам в бартер:
мобилни телефони
стоки за дома
детски играчки
Гоблени
Бижута
Козметика
дамски дрехи
дамски обувки
и много други артикули
Разполагам със снимки на нещата които предлагам и при интерес мога да ви ги изпратя.
Можете да се свържете с мен чрез:
skype: pavlina_1
e-mail: pavlinaaa_87@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30817/tyrsya-knigi-sreshtu-barter-za-mnogo-i--razlichni-moi-veshti

Апартамент от 3 стаи,2 бани и кухня-В Черноморец,200м до плажа.
За вашата почивка на море в Черноморец предлагам апартамент от 3 стаи,2 бани и кухня,с изглед към морето.На 200м
от плажа.До 9 души.3 тераси,вентилатори в стаите.Цена на целия апартамент на ден:от 50 до 80лв,в зависимост от
броя нощувки и кога е нает-в началото,в края или разгара на сезона.
Предлагат се и и отделни стаи от панорамен етаж с общо 3 стаи,2 бани и кухня.Тераси с панорамен изглед към
морето.Цена на човек от 7 до 9 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/30806/apartament-ot-3-stai2-bani-i-kuhnya-v-chernomorec200m-do-plaja

Антистрес Ocean Wave Проектор
Daren Waves е ново поколение прожекционна лампа, ползваща LED технология.
Чувствайте се спокойни под естествената красота на дълбокото и спокойно море.
С Daren Waves можете да създадете романтична и уютна атмосфера за постигане на физическа и психическа
релаксация. Наслаждавайки се на прекрасна музика --- чрез вградения Mini Speaker съвместим с Ipod, IPAD и всички
модели MP3 плеаъри
С Daren Waves в банята, можете да се насладите свой
http://obiavidnes.com/obiava/30797/antistres-ocean-wave-proektor

Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/30792/detektivska-agenciya-inkognito-bezplatni-konsultacii-predlaganite-uslugi-sa-ot-

Частен детектив-Детективска агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/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/30791/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
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- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/30790/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
Търсите частен детектив?
Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с необходимият опит
нужен за разрешаването на Вашия случай.
Защо детективска агенция Аякс Р&С?
Работим в бранша от години и имаме над 600 разрешени случая.
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Разполагаме с богата материална база - средства за комуникация, техническо оборудване, транспортни
възможности,апаратура за наблюдение, събиране и документиране на данни.
Работим с много опитен екип и разполагаме с широка мрежа от контакти.
И на последно, НО НЕ И ПО ЗНАЧЕНИЕ място - защото Ви гарантираме пълна дискретност, отговорно отношение,
лоялност и експедитивност.
Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детективhttp://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/30782/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Подмяна на щрангове с качествени материали
Строй Инвест Ви предлага бързо и качествено:
подмяна на хоризонтални щрангове
подмяна на вертикални щрангове
ремонт на канализация
ремонт на водопровод
ремонт при аварии
Използваме само качествени материали! * Работим с гаранция до ДЕСЕТ години! * Предлагаме безплатен оглед на
място!
02 936 80 30, 0887223266
http://stroiinvest.eu/
Атанас Белотелев
http://obiavidnes.com/obiava/30777/podmyana-na-shtrangove-s-kachestveni-materiali

Превоз на Вашите мебели стоки и оборудване в София и страната 0889/201919 или 0893/919772
www.stancov-trans.alle.bg/ ПРЕДЛАГА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ в София . страната и ЕС с микробуси с обем до 14,5 куб.
метра и 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. ЗА ВАШЕ УДОБСТВО И УЛЕСНЕНИЕ ЩЕ
РАБОТИМ И ПРЕЗ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ!!!
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/30772/prevoz-na-vashite-mebeli-stoki-i-oborudvane-v-sofiya-i-stranata-0889201919-ili-08

Безизкопен ремонт на канали
Нов метод за ремонт и саниране на старите отходни канали - без разбиване и разкопаване - благодарение на най-новите
и достъпни технологии с използване на роботи и гъвкави материали. Изграждане на тръба в тръбата - метод на
чорапа.Без изкопните методи за ремонт на комуникациите значително съкращават времето за ремонт и броя на
заетите служители, повишава се нивото на сигурност при работа, както за служителите, така и за живущите в района
(липса на окопи и тежки машини по натоварените градски улици). Подмяната на остарели, износени подземни градски
комунални услуги (тръбопроводи) чрез традиционни (отворени, изкопни) методи е все по-трудно, а понякога и просто
невъзможно. Прилагането на по-чисти и удобни методи за без изкопно саниране и изграждане на комуникациите е
стратегическо решение на този проблем.
За повече информация:
www.kanal.bg
Тел. – 0885 601 658
Виктор Кузманов
http://obiavidnes.com/obiava/30769/bezizkopen-remont-na-kanali
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Продавам биотор
Продавам биотор от червен калифорнийски червей.
Подходящ за разсадопроизводство, овощарство, зеленчукопроизводство, лозарство, за стайни и градински цветя.
Подобрява почвеното плодородие, стимулира растежа, подобрява структурата и влагозадържащите функции на
почвата.
Увеличава се добивът между 30 и 50% в зависимост от културата .
Фермата предлага и легла с червеи за стартиращ бизнес, както и за риболовна стръв.
Цени: 40л/ 12лв.
Легло с червен калифорнийски червей: 1кв. м/ 80лв.
1кг червей-: 20лв.
Една доза червей 50бр. (за риболов)- 0.60 лв.
При по –големи количества по договоряне.
http://obiavidnes.com/obiava/30766/prodavam-biotor

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/30764/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
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GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30763/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30762/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivski-uslugi

Калъф за IPad/IPad2 Trust Harcover Sleeve
Калъф за IPad/IPad2 Trust Harcover Sleeve, твърд, тъмно-сив
http://obiavidnes.com/obiava/30761/kalyf-za-ipadipad2-trust-harcover-sleeve

Къща за гости "Луиза" Батошево
Идеална за Вашата пълноценна почивка, къща за гости „Луиза” се намира в българското село Батошево, на 3км. от
Батошевският Манастир. За своите гости предлага три самостоятелни стаи със собствени санитарни възли и бани,
обща тераса с невероятен изглед към селото и околните върхове на балкана. На първия етаж ще ви посрещне уютна
механа с камина,трапезария с оборудвана кухня и барбекю. Капацитета на къщата е 10 места. Къщата разполага с
обширен три декара двор под сянката на множество плодни дръвчета. В непосредствена близост се намира малка борова
горичка, чието ухание допринася за автентичното усещане и кристално чист планински въздух. Престои изграждане на
басейн и барбекю в двора.
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Къщата е подходящо място за семеен отдих и почивка през всеки годишен сезон. Близостта на местната река допринася
за удоволствията на открито - риболов и еко туризъм.Това е уникално място за почивка сред спокойна атмосфера, свеж
планински въздух и изключително красива природа.
Благоприятните условия, кристално чистият планински въздух, възможността туристите сами да се докоснат до
природните дарове на балкана – диви ягоди, много къпини, дренки, шипки, гъби и голямо разнообразие от билки, да си
наловят риба от близката река или язовир, тишината и спокойствието далеч от големият град е това което ще направи
Вашата почивка неповторима и незабравима. 0899313737
http://obiavidnes.com/obiava/30760/kyshta-za-gosti-luiza-batoshevo

Къща за гости "Луиза" Батошево
Идеална за Вашата пълноценна почивка, къща за гости „Луиза” се намира в българското село Батошево, на 3км. от
Батошевският Манастир. За своите гости предлага три самостоятелни стаи със собствени санитарни възли и бани,
обща тераса с невероятен изглед към селото и околните върхове на балкана. На първия етаж ще ви посрещне уютна
механа с камина,трапезария с оборудвана кухня и барбекю. Капацитета на къщата е 10 места. Къщата разполага с
обширен три декара двор под сянката на множество плодни дръвчета. В непосредствена близост се намира малка борова
горичка, чието ухание допринася за автентичното усещане и кристално чист планински въздух. Престои изграждане на
басейн и барбекю в двора.
Къщата е подходящо място за семеен отдих и почивка през всеки годишен сезон. Близостта на местната река допринася
за удоволствията на открито - риболов и еко туризъм.Това е уникално място за почивка сред спокойна атмосфера, свеж
планински въздух и изключително красива природа.
Благоприятните условия, кристално чистият планински въздух, възможността туристите сами да се докоснат до
природните дарове на балкана – диви ягоди, много къпини, дренки, шипки, гъби и голямо разнообразие от билки, да си
наловят риба от близката река или язовир, тишината и спокойствието далеч от големият град е това което ще направи
Вашата почивка неповторима и незабравима.
http://obiavidnes.com/obiava/30759/kyshta-za-gosti-luiza-batoshevo

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. 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/30756/ayakschasten-detektiv-0888135197
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Калъф за таблет
Калъф за таблет, Aha "Jumble" (101414), до 7" (17.78 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/30755/kalyf-za-tablet

Logitech Wireless Keyboard K230
Logitech Wireless Keyboard K230, безжични клавиатура, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/30751/logitech-wireless-keyboard-k230

Преходник 4 -> 4Pin
Преходник 4 -> 4Pin, за процесор
http://obiavidnes.com/obiava/30749/prehodnik-4---4pin

HAMA "Velvet Pouch Square" M (109381)
HAMA "Velvet Pouch Square" M (109381), калъф за мобилен телефон, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/30746/hama-velvet-pouch-square-m-109381

HAMA "Lacquer and Leather" (109326)
HAMA "Lacquer and Leather" (109326), калъф за мобилен телефон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/30741/hama-lacquer-and-leather-109326

HAMA "Chic Case" (109343)
HAMA "Chic Case" (109343), калъф за мобилен телефон, розово-зелен
http://obiavidnes.com/obiava/30739/hama-chic-case-109343

HAMA "Chic Case" (109336)
HAMA "Chic Case" (109336), калъф за мобилен телефон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/30735/hama-chic-case-109336

Раница Canyon CNF-NB03G
Раница Canyon CNF-NB03G, сиво-зелена, до 12" (30.48 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/30722/ranica-canyon-cnf-nb03g

Раница Canyon CNF-NB03O
Раница Canyon CNF-NB03O, сиво-оранжева, до 12" (30.48 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/30719/ranica-canyon-cnf-nb03o

Раница Canyon CNL-NB07J
Раница Canyon CNL-NB07J, бяло-червена, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/30716/ranica-canyon-cnl-nb07j

Чанта HAMA
Чанта HAMA, "Sportsline III" (23286), черна, 12.1" (30.73 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/30714/chanta-hama

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
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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/30712/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

160GB Seagate
160GB Seagate, ATA/100, 5400rpm, 2MB
http://obiavidnes.com/obiava/30711/160gb-seagate

Демонтаж на климатици 50лв без почивен ден - 0889798684
Демонтаж на климатици 50лв без почивен ден - 0889798684
http://obiavidnes.com/obiava/30708/demontaj-na-klimatici--50lv-bez-pochiven-den---0889798684

2000GB Seagate
2000GB Seagate, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/30707/2000gb-seagate

ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН ** ШОК ЦЕНА 48 лв.
ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН
** ПОМАГА ПРИ БОЛКИ В ГЪРБА И КРЪСТА; ДИСКОВА ХЕРНИЯ; ИШИАС
И НЕВРАЛГИИ; ОСТЕОПОРОЗА; РАЗШИРЕНИ ВЕНИ; ПРОСТАТИТ;
БЪБРЕЧНИ ПРОБЛЕМИ; НЕРВНО НАПРЕЖЕНИЕ, СТРЕС, УМОРА и др.
Турмалиновият колан е създаден по съвременна технология с използване на турмалинови кристали, магнити, бамбукови
въглища и германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан.
Коланът помага при болки в гръбначния стълб, в областта на таза, мускулите на глезените и бедрата, при ишиас,
невралгии, разширени вени, отоци и болки в краката,
подобрява циркулацията на кръвта в долните крайници, ускорява зарастването на костите при счупвания, предпазва от
простатит, спомага за детоксикация на черния дроб, бъбреците, жлъчката и червата, подобрява състоянието и
функциите на гръбначния стълб, повишава еластичността на костно-ставните връзки, премахва мускулното
напрежение и стреса, подобрява съня и оказва общоукрепващо въздействие на организма.
Турмалинът е уникален природен минерал, който възстановява енергийното равновесие в организма и стимулира
кръвообращението. Той излъчва инфрачервена топлина и отрицателни йони, генерира магнитно поле, активира клетките
и балансира биотока в организма.
Турмалинът е с електричен заряд и затова го наричат кристален магнит. При загряване, той създава магнитното поле
и излъчва отрицателни йони, които спомагат за:
- усилване на клетъчния метаболизъм и обмяната на веществата;
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- подобряват притока на кръв;
- възстановяват лимфната система;
- възстановяват ендокринната и хормоналната системи;
- подобряват храненето на органите и тъканите;
- подобряват съня;
- възстановяват нервната система след стрес;
- повишават сексуалната функция.
Поради силните си пиро- и пиезоелектрични свойства турмалинът неутрализира негативните енергии и усилва
психическата енергия и устойчивостта на човешкия организъм.
Мощен биологичен ефект имат и отделяните от турмалина инфрачервени вълни, които предизвикват топлинен ефект.
Това спомага за подобряване еластичността на кръвоносните съдове и в резултат натрупаните токсини се извеждат
по-лесно от организма и се възстановява по-високото ниво на работоспособност на клетките.
Вградените в колана магнити създават постоянното магнитно поле с широко спектърно проявление, при което се::
- подобрява кръвообращението;
- подобрява се преноса на кислород до всички клетки, тъкани и органи;
- препятства се образуването и ефективно се разбиват еритроцитите и тромбоцитите.
Вграденият германий в колана със своите терапевтични свойства:
- стимулира насищането на тъканите с кислород, което способства за подобряване на
мозъчната дейност;
- подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
- ускорява зарастването на рани;
- подобрява функционалното състояние на централната нервна система;
- повишава работоспособността и ускорява възстановяването след тежки физически натоварвания;
- укрепва имунната система на организма.
Вграденият в колана бамбуков въглен с пореста структура излъчва инфрачервена топлина, която прониква в
кръвоносните съдове, стимулира акупунктурните точки и цялостно подпомага организма.
Препоръчителното време при ползване на колана е 5-10 мин. два пъти дневно. След 7 дни времето за един сеанс се
увеличава до 10-15 мин. два пъти дневно и този режим се поддържа 3-4 месеца. След едномесечно прекъсване, курсът
може да се повтори, като се съблюдава същия режим.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Коланът не се използва при:
- открити рани на кожата;
- травма на меките тъкани в областта на използване на колана;
- бременни жени и малки деца
Бъдете внимателни ако имате кожни алергии. Не носете колана, ако имате склонност към силно кръвотечение след
прекаран хеморагичен инсулт, при хиперфункция на щитовидната жлеза, или при индивидуална непоносимост.
При обострено състояние (активен болков период) на дископатия, или дискова херния, временно загряващият ефект е
противопоказен и коланът трябва да се използва след като кризата е преминала.
Грижите за колана се свеждат до: изплакване на ръка с хладка вода, без перилни и миещи препарати; не се държи дълго
време във вода, за да не се нарушат неговите свойства;
не се извива на ръка; не се суши със сешоар, а се подсушава с кърпа, като се оставя на хладно и проветриво място до
окончателно изсъхване.
Коланът се предлага в предпочитания черен цвят и с максимален размер 125 см.
Гаранция 1 г. Произход: Китай
ЦЕНА: 48 лв. (с пъти по-ниска, спрямо аналогични колани)
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион № 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или изпращане по куриер на фирма Еконт с наложен платеж; такса до поискване 6,20 лв. и до адрес 7,50 лв. и получаване
на следващия ден, а в селища, в които Еконт няма офис таксата е 9 лв. и пратката се получава до три дни

Страница 11/61

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2012

ЗАБЕЛЕЖКА:
При поръчка чрез онлайн магазините куриерската такса се намалява с -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 2635; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/30706/turmalinov-lecheben-kolan--shok-cena-48-lv

3-стаен апартамент под наем, обзаведен, уютен, до Новотела
3-стаен обзаведен апартамент в 12-годишна кооперация в непосредствена близост до Новотел Пловдив. Представлява:
всекидневна с кухненски бокс, 2 спални, баня, 2 тераси, етаж 4-ти от общо 5 - без асансьор. Жилището е уютно, напълно
обзаведено с мебели и ел. уреди - фурна, керамичен плот, хладилник, пералня, микровълнова, климатик, телевизор. НАЕМ:
400 лева. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/30705/3-staen-apartament-pod-naem-obzaveden-uyuten-do-novotela

320GB WD Caviar® Green™
320GB WD Caviar® Green™, SATA 6Gb/s, 7200rpm max, 32MB
http://obiavidnes.com/obiava/30703/320gb-wd-caviar-green

090 36 30 19 вътр. 110- Денонощна Еротична линия
Пробвай!!! Какво ти пречи, набери ме- 090 36 30 19 вътр.110(0,96 лв.),За теб - CEX.FREE.BG - за SKYPE изпрати СМС с
текст 110 SKYPE2 на номер 191919
http://obiavidnes.com/obiava/30701/090-36-30-19-vytr-110--denonoshtna-erotichna-liniya

ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН ** ШОК ЦЕНА 48 лв.
ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН
** ПОМАГА ПРИ БОЛКИ В ГЪРБА И КРЪСТА; ДИСКОВА ХЕРНИЯ; ИШИАС
И НЕВРАЛГИИ; ОСТЕОПОРОЗА; РАЗШИРЕНИ ВЕНИ; ПРОСТАТИТ;
БЪБРЕЧНИ ПРОБЛЕМИ; НЕРВНО НАПРЕЖЕНИЕ, СТРЕС, УМОРА и др.
Турмалиновият колан е създаден по съвременна технология с използване на турмалинови кристали, магнити, бамбукови
въглища и германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан.
Коланът помага при болки в гръбначния стълб, в областта на таза, мускулите на глезените и бедрата, при ишиас,
невралгии, разширени вени, отоци и болки в краката,
подобрява циркулацията на кръвта в долните крайници, ускорява зарастването на костите при счупвания, предпазва от
простатит, спомага за детоксикация на черния дроб, бъбреците, жлъчката и червата, подобрява състоянието и
функциите на гръбначния стълб, повишава еластичността на костно-ставните връзки, премахва мускулното
напрежение и стреса, подобрява съня и оказва общоукрепващо въздействие на организма.
Турмалинът е уникален природен минерал, който възстановява енергийното равновесие в организма и стимулира
кръвообращението. Той излъчва инфрачервена топлина и отрицателни йони, генерира магнитно поле, активира клетките
и балансира биотока в организма.
Турмалинът е с електричен заряд и затова го наричат кристален магнит. При загряване, той създава магнитното поле
и излъчва отрицателни йони, които спомагат за:
- усилване на клетъчния метаболизъм и обмяната на веществата;
- подобряват притока на кръв;
- възстановяват лимфната система;
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- възстановяват ендокринната и хормоналната системи;
- подобряват храненето на органите и тъканите;
- подобряват съня;
- възстановяват нервната система след стрес;
- повишават сексуалната функция.
Поради силните си пиро- и пиезоелектрични свойства турмалинът неутрализира негативните енергии и усилва
психическата енергия и устойчивостта на човешкия организъм.
Мощен биологичен ефект имат и отделяните от турмалина инфрачервени вълни, които предизвикват топлинен ефект.
Това спомага за подобряване еластичността на кръвоносните съдове и в резултат натрупаните токсини се извеждат
по-лесно от организма и се възстановява по-високото ниво на работоспособност на клетките.
Вградените в колана магнити създават постоянното магнитно поле с широко спектърно проявление, при което се::
- подобрява кръвообращението;
- подобрява се преноса на кислород до всички клетки, тъкани и органи;
- препятства се образуването и ефективно се разбиват еритроцитите и тромбоцитите.
Вграденият германий в колана със своите терапевтични свойства:
- стимулира насищането на тъканите с кислород, което способства за подобряване на
мозъчната дейност;
- подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
- ускорява зарастването на рани;
- подобрява функционалното състояние на централната нервна система;
- повишава работоспособността и ускорява възстановяването след тежки физически натоварвания;
- укрепва имунната система на организма.
Вграденият в колана бамбуков въглен с пореста структура излъчва инфрачервена топлина, която прониква в
кръвоносните съдове, стимулира акупунктурните точки и цялостно подпомага организма.
Препоръчителното време при ползване на колана е 5-10 мин. два пъти дневно. След 7 дни времето за един сеанс се
увеличава до 10-15 мин. два пъти дневно и този режим се поддържа 3-4 месеца. След едномесечно прекъсване, курсът
може да се повтори, като се съблюдава същия режим.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Коланът не се използва при:
- открити рани на кожата;
- травма на меките тъкани в областта на използване на колана;
- бременни жени и малки деца
Бъдете внимателни ако имате кожни алергии. Не носете колана, ако имате склонност към силно кръвотечение след
прекаран хеморагичен инсулт, при хиперфункция на щитовидната жлеза, или при индивидуална непоносимост.
При обострено състояние (активен болков период) на дископатия, или дискова херния, временно загряващият ефект е
противопоказен и коланът трябва да се използва след като кризата е преминала.
Грижите за колана се свеждат до: изплакване на ръка с хладка вода, без перилни и миещи препарати; не се държи дълго
време във вода, за да не се нарушат неговите свойства;
не се извива на ръка; не се суши със сешоар, а се подсушава с кърпа, като се оставя на хладно и проветриво място до
окончателно изсъхване.
Коланът се предлага в предпочитания черен цвят и с максимален размер 125 см.
Гаранция 1 г. Произход: Китай
ЦЕНА: 48 лв. (с пъти по-ниска, спрямо аналогични колани)
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион № 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или изпращане по куриер на фирма Еконт с наложен платеж; такса до поискване 6,20 лв. и до адрес 7,50 лв. и получаване
на следващия ден, а в селища, в които Еконт няма офис таксата е 9 лв. и пратката се получава до три дни
ЗАБЕЛЕЖКА:
При поръчка чрез онлайн магазините куриерската такса се намалява с -20%!
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КОНТАКТИ:
02/855 2635; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/30700/turmalinov-lecheben-kolan--shok-cena-48-lv

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

отпадъците,

ВИК

и

Довършителни

работи

на

Ниски

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

LG GH22NS70 SATA
LG GH22NS70 SATA, черна, Ram 12x, +R 22x, -R 22x, +RW 8x, -RW 6x, DVD 16x, CDRWR 48x32x48x
http://obiavidnes.com/obiava/30698/lg-gh22ns70-sata

ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ
ЕТ Веселин Запрянов, град Пловдив, предлага пространствено решение за Вашата офис дейност, полева лаборатория,
подслон за строителна площадка, търговски обект, складова база, кабинки за охрана, спално помещение и други. В сайта
ни ще откриете нашето предложение за многофункционални сглобяеми постройки, които ще удовлетворят
необходимостта Ви от пространство независимо от какво естество.
http://obiavidnes.com/obiava/30696/veselin-zapryanov

ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ
ЕТ Веселин Запрянов, град Пловдив, предлага пространствено решение за Вашата офис дейност, полева лаборатория,
подслон за строителна площадка, търговски обект, складова база, кабинки за охрана, спално помещение и други. В сайта
ни ще откриете нашето предложение за многофункционални сглобяеми постройки, които ще удовлетворят
необходимостта Ви от пространство независимо от какво естество.
http://obiavidnes.com/obiava/30695/veselin-zapryanov

A4Tech KR-85
A4Tech KR-85, черна, заоблени клавиши, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/30694/a4tech-kr-85

ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН ** ШОК ЦЕНА 48 лв.
ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН
** ПОМАГА ПРИ БОЛКИ В ГЪРБА И КРЪСТА; ДИСКОВА ХЕРНИЯ; ИШИАС
И НЕВРАЛГИИ; ОСТЕОПОРОЗА; РАЗШИРЕНИ ВЕНИ; ПРОСТАТИТ;
БЪБРЕЧНИ ПРОБЛЕМИ; НЕРВНО НАПРЕЖЕНИЕ, СТРЕС, УМОРА и др.
Турмалиновият колан е създаден по съвременна технология с използване на турмалинови кристали, магнити, бамбукови
въглища и германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан.
Коланът помага при болки в гръбначния стълб, в областта на таза, мускулите на глезените и бедрата, при ишиас,
невралгии, разширени вени, отоци и болки в краката,
подобрява циркулацията на кръвта в долните крайници, ускорява зарастването на костите при счупвания, предпазва от
простатит, спомага за детоксикация на черния дроб, бъбреците, жлъчката и червата, подобрява състоянието и
функциите на гръбначния стълб, повишава еластичността на костно-ставните връзки, премахва мускулното
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напрежение и стреса, подобрява съня и оказва общоукрепващо въздействие на организма.
Турмалинът е уникален природен минерал, който възстановява енергийното равновесие в организма и стимулира
кръвообращението. Той излъчва инфрачервена топлина и отрицателни йони, генерира магнитно поле, активира клетките
и балансира биотока в организма.
Турмалинът е с електричен заряд и затова го наричат кристален магнит. При загряване, той създава магнитното поле
и излъчва отрицателни йони, които спомагат за:
- усилване на клетъчния метаболизъм и обмяната на веществата;
- подобряват притока на кръв;
- възстановяват лимфната система;
- възстановяват ендокринната и хормоналната системи;
- подобряват храненето на органите и тъканите;
- подобряват съня;
- възстановяват нервната система след стрес;
- повишават сексуалната функция.
Поради силните си пиро- и пиезоелектрични свойства турмалинът неутрализира негативните енергии и усилва
психическата енергия и устойчивостта на човешкия организъм.
Мощен биологичен ефект имат и отделяните от турмалина инфрачервени вълни, които предизвикват топлинен ефект.
Това спомага за подобряване еластичността на кръвоносните съдове и в резултат натрупаните токсини се извеждат
по-лесно от организма и се възстановява по-високото ниво на работоспособност на клетките.
Вградените в колана магнити създават постоянното магнитно поле с широко спектърно проявление, при което се::
- подобрява кръвообращението;
- подобрява се преноса на кислород до всички клетки, тъкани и органи;
- препятства се образуването и ефективно се разбиват еритроцитите и тромбоцитите.
Вграденият германий в колана със своите терапевтични свойства:
- стимулира насищането на тъканите с кислород, което способства за подобряване на
мозъчната дейност;
- подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
- ускорява зарастването на рани;
- подобрява функционалното състояние на централната нервна система;
- повишава работоспособността и ускорява възстановяването след тежки физически натоварвания;
- укрепва имунната система на организма.
Вграденият в колана бамбуков въглен с пореста структура излъчва инфрачервена топлина, която прониква в
кръвоносните съдове, стимулира акупунктурните точки и цялостно подпомага организма.
Препоръчителното време при ползване на колана е 5-10 мин. два пъти дневно. След 7 дни времето за един сеанс се
увеличава до 10-15 мин. два пъти дневно и този режим се поддържа 3-4 месеца. След едномесечно прекъсване, курсът
може да се повтори, като се съблюдава същия режим.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Коланът не се използва при:
- открити рани на кожата;
- травма на меките тъкани в областта на използване на колана;
- бременни жени и малки деца
Бъдете внимателни ако имате кожни алергии. Не носете колана, ако имате склонност към силно кръвотечение след
прекаран хеморагичен инсулт, при хиперфункция на щитовидната жлеза, или при индивидуална непоносимост.
При обострено състояние (активен болков период) на дископатия, или дискова херния, временно загряващият ефект е
противопоказен и коланът трябва да се използва след като кризата е преминала.
Грижите за колана се свеждат до: изплакване на ръка с хладка вода, без перилни и миещи препарати; не се държи дълго
време във вода, за да не се нарушат неговите свойства;
не се извива на ръка; не се суши със сешоар, а се подсушава с кърпа, като се оставя на хладно и проветриво място до
окончателно изсъхване.
Коланът се предлага в предпочитания черен цвят и с максимален размер 125 см.

Страница 15/61

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2012

Гаранция 1 г. Произход: Китай
ЦЕНА: 48 лв. (с пъти по-ниска, спрямо аналогични колани)
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион № 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или изпращане по куриер на фирма Еконт с наложен платеж; такса до поискване 6,20 лв. и до адрес 7,50 лв. и получаване
на следващия ден, а в селища, в които Еконт няма офис таксата е 9 лв. и пратката се получава до три дни
ЗАБЕЛЕЖКА:
При поръчка чрез онлайн магазините куриерската такса се намалява с -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 2635; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/30692/turmalinov-lecheben-kolan--shok-cena-48-lv

Барбекюта,Фурни,Камини за чеверме
Зидане на камини,камини за чеверме,фурни за печене.
http://obiavidnes.com/obiava/30690/barbekyutafurnikamini-za-cheverme

BELKIN F5Z0141
BELKIN F5Z0141, 150Mbps Wireless-N Kit - Router & USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/30688/belkin-f5z0141

Уеб камера A4Tech PK-770G
Уеб камера A4Tech PK-770G, 640x480, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/30685/ueb-kamera-a4tech-pk-770g

Дипломни и курсови разработки
Индивидуална разработка на дипломни работи, магистърски тези и докторати, курсови работи, казуси и реферати по
конкретно задание и тематика.
0899/772 865, 0887/900 639 virgo_t@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30682/diplomni-i-kursovi-razrabotki

Улуците, които правят вашия покрив различен
Американски безшевни олуци
• Произведени изцяло от висококачествени МЕТАЛНИ листи;
• Модерен дизайн – олук тип „Корниз” с разгъвки 300 и 381мм;
• Неограничена дължина;
• Разнообразие от цветове;
• Трайност на цветното покритие над 15 години;
• По-добра защита за Вашата сграда;
• Съвместими за монтаж с всички видове покривни покрития- класически и битумни керемиди, ондулин, ламаринен покрив
и др.
На територията на страната фирмата има четири складови бази - Варна, с. Българево, София и Бургас
052/507887, 0889/600 426,0885474141,info@aquametal-bg.com

Страница 16/61

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2012

www.info@aquametal-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/30681/ulucite-koito-pravyat-vashiya-pokriv-razlichen

Улуците, които правят вашия покрив различен
Американски безшевни олуци
• Произведени изцяло от висококачествени МЕТАЛНИ листи;
• Модерен дизайн – олук тип „Корниз” с разгъвки 300 и 381мм;
• Неограничена дължина;
• Разнообразие от цветове;
• Трайност на цветното покритие над 15 години;
• По-добра защита за Вашата сграда;
• Съвместими за монтаж с всички видове покривни покрития- класически и битумни керемиди, ондулин, ламаринен покрив
и др.
Търговия с поцинкована и пластифицирана ламарина.
На територията на страната фирмата има четири складови бази - Варна, с. Българево, София и Бургас.
http://obiavidnes.com/obiava/30680/ulucite-koito-pravyat-vashiya-pokriv-razlichen

WayteQ V67
WayteQ V67, +хендс-фрии, поддържа 2 sim карти, 2.0" (5.08 cm) сензорен екран, 0.3Mpix camera, фенерче, bluetooth,
microSD слот, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/30679/wayteq-v67

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Пазарувайте изгодно в ”БГ магазин”. Ние Ви предлагаме уреди за дома, Вашето здраве и красота или хоби – йонизатори,
Вибро плейт, детоксикатори и масажори, лазарен епилатор, риболовни пособия и много други. За повече информация ,
посетете нашия сайт!
http://obiavidnes.com/obiava/30676/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Виброколан със сауна ефект
Искате идеална фигура бързо и лесно, то тогава може да заповядате при нас, за да изберете някой от предлаганите
продукти. Виброколан със сауна ефект Velform е иновативна технология за термомасаж. Уредът стяга коремните
мускули, бедрата и седалищните части, редуцира теглото и целулита, разграждайки мазнините по естествен път.
Вибра тон Вибриращ колан е другото предложение на ”БГ магазин” за постигането на секси и добре оформена фигура
http://obiavidnes.com/obiava/30675/vibrokolan-sys-sauna-efekt

HAMA My Voice
HAMA My Voice, bluetooth слушалка
http://obiavidnes.com/obiava/30673/hama-my-voice

Превоз на Вашите мебели стоки и оборудване в София и страната 0893/919772или 0889/201919
www.stancov-trans.alle.bg/ ПРЕДЛАГА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ в София . страната и ЕС с микробуси с обем до 14,5 куб.
метра и 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/30670/prevoz-na-vashite-mebeli-stoki-i-oborudvane-v-sofiya-i-stranata-0893919772ili-088

HAMA "Velvet Pouch" (103521)
HAMA "Velvet Pouch" (103521), калъф за мобилен телефон, червен
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http://obiavidnes.com/obiava/30669/hama-velvet-pouch-103521

HAMA "Velvet Pouch Flower" (107345)
HAMA "Velvet Pouch Flower" (107345), калъф за мобилен телефон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/30665/hama-velvet-pouch-flower-107345

HAMA "Velvet Pouch Square" (109382)
HAMA "Velvet Pouch Square" (109382), калъф за мобилен телефон, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/30662/hama-velvet-pouch-square-109382

HAMA "Vera" (108671)
HAMA "Vera" (108671), калъф за мобилен телефон, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/30659/hama-vera-108671

HAMA "TPU Combi Case" (107143)
HAMA "TPU Combi Case" (107143), калъф за Apple iPhone 4/4S, гумиран, черен
http://obiavidnes.com/obiava/30656/hama-tpu-combi-case-107143

Безопасно прочистване на организма- Клиноптилолит/Зеолит
Клиноптилолитът е доказано полезен при редица заболявания и неслучайно е обявен за минерал на 20-ти век от
Международната минераложка асоциация. Двойно активираният зеолит с високо съдържание на клиноптилолит се
препоръчва при онкоболни, диабетици, хора със сърдечносъдови или стомашни заболявания, както и при профилактика,
отслабване или за активно спортуващи. Зеолитът регулира кръвното налягане и нивото на инсулин, премахва токсините
от организма и се справя с умората, потенето и безсънието. Известно е, че минералът се използва за неутрализиране на
радиацията. Използван е при големите катастрофи като тази в Чернобил и Фукушима, за почистване на замърсените
територии. Доказано е, че зеолитът е способен да отстрани едни от най-големите отрови, включително радиоактивни
метали, мед, цинк, олово, въглероден и серен диоксид
Накратко: Клиноптилолитът е ефикасен при високо кръвно, рак, диабет, отслабване, спортуване, при аутизъм, кожни
и сърдечно-съдови заболявания, борбата със стареенето и много други, защото той премахва голяма част от причините
за заболяванията, при което се активират силно собствените сили за възстановяване на организма. Натиснете тук за
повече информация за ползите.>> http://www.klinoptilolit.eu/
Поръчайте на 02 870 80 10, 0878 708 415, на info@klinoptilolit.eu или от директно от сайта.
http://obiavidnes.com/obiava/30647/bezopasno-prochistvane-na-organizma--klinoptilolitzeolit

АБВ Финанс - Онлайн счетоводен софтуер
Онлайн счетоводна програма АБВ Финанс. Започнете да осчетоводявате фирмата си без да закупувате и инсталирате
софтуер. За всяка ваша фирма получавате 3 месеца безплатен абонамент. Регистрирайте се на http://abvfinance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30646/abv-finans---onlayn-schetovoden-softuer

Изкупуваме злато, сребро и диаманти
Gold&Cash изкупува злато, сребро и диаманти на най-добрите цени. За нас няма значение от състоянието на изделията,
които ни носите, те може да са счупени, повредени или просто не Ви харесват и не ги използвате. Това не влияе на
цената, която ви даваме.
Посетете ни в Сити Център София,
гр. София, бул. „Арсеналски” № 2,
тел. +359 887 875 237
02 4372537
http://obiavidnes.com/obiava/30642/izkupuvame-zlato-srebro-i-diamanti
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Ние сме първите
Център за тематично Обучение “WISDOM” предлага специализирани обучения за бизнеса, професионални обучения и
допълнителни квалификации по удобен за курсистите: онлайн видео класна стая, дистанционно или семинари.
Предлагаме авангардни способи за обучение в удобно за вас време, интерактивен начин на преподаване - онлайн и видео
класна стая.
Посетете ни и си избере обучение http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
Спестеното време днес носи дивиденти утре.
http://obiavidnes.com/obiava/30638/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”,„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/30636/specializirani-obucheniya

Дистанционно обучение на счетоводители и плановици
Център “WISDOM”, провежда:
Ускорен курс по фирмено счетоводство
Формат на обучението – дистанционно.
Обучение по специалност „Оперативен счетоводител”
Формат на обучението – дистанционно.
Обучение по планиране и разработване на бизнесплан
Формат на обучението – 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/30634/distancionno-obuchenie-na-schetovoditeli-i-planovici

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.

Страница 19/61

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2012

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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. 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/30632/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Професионално дистанционно обучение по специалностите
„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/30630/profesionalno-distancionno-obuchenie-po-specialnostite

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/30629/hotelierstvorestorantyorstvoturizym-profesionalno-obuchenie

Абитуриенти, искате ли лесна шестица по математика?
Специализирани курсове по математика за кандидат гимназисти, гимназисти и кандидат студенти.
Курсове по математика за ЕлЕПИ и ЕПИ в УНСС.
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/30627/abiturienti-iskate-li-lesna-shestica-po-matematika

продавам координатна машина
продавам координатно-разстъргваща едноколонна машина KAUNAS модел 243-местонахождение град Габрово-цена
осем хиляди и петстотин лева-пълно оборудване-отлично състояние
http://obiavidnes.com/obiava/30625/prodavam--koordinatna-mashina
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продавам фреза
продавам фреза - полска FWA32-автоматична скоростна кутия-механично куплиране на оборотите на шпиндела и
подаванията на x,y,z-надлъжно окрайчване на детайлите със дължина деветстотин милиметра-отлично
състояние-работеща-оборудвана-две въртящи маси със делителен апарат-цена три хиляди и петстотин
лева-местонахождение град габрово
http://obiavidnes.com/obiava/30624/prodavam-freza

продавам хидрокопир фреза DECKEL KF3S
продавам хидрокопир фреза DECKEL KF3S -има документация на немски език-пълно оборудване-местонахождение трад
Габрово-цена шест хиляди и петстотин лева
http://obiavidnes.com/obiava/30623/prodavam-hidrokopir-freza--deckel-kf3s

ФРЕНСКИ ЗА начинаещи-ДА СТАРТИРАМЕ ЗАЕДНО по най-УСПЕШНИТЕ системи!
Имате малко време да се запишете!СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви
изучаване на Френски език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това получавате сертификат за
придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на
адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у
новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/30622/frenski-za-nachinaeshti-da-startirame-zaedno-po-nay-uspeshnite-sistemi

Чанта HAMA
Чанта HAMA, "Mehit" (101080), до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/30620/chanta-hama

На КУРС по НЕМСКИ 1 или 2 СЕ запишете И в НОВИТЕ ни ГРУПИ с НАС УЧЕТЕ!
Имате малко време да се запишете!
Най - съвременната учебна система, включваща ефективни материали за обучение, създаваща висока мотивация за
работа! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо
езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване
на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите
за обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме и
индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график. За записвания и въпроси: 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
СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО!
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/30618/na-kurs-po-nemski-1-ili-2-se-zapishete-i-v-novite-ni-grupi-s-nas-uchete

В групете НИ по АНГЛИЙСКИ 1,2 ,3 или 4 СЕ запишете И бързо ЕЗИКА научете!
НОВИ ГРУПИ!Запишете се и Вие!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви
изучаване на Английски език от I-во до V-то ниво в 100уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това получавате сертификат за
придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на
адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у
новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/30616/v-grupete-ni-po-angliyski-12-3-ili-4-se-zapishete-i-byrzo-ezika-nauchete

АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ!Най-доброто обучение!НИСКИ ЦЕНИ!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит.МАЛКА ГРУПА! С курса ни за Администратор

Страница 21/61

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2012

в хотел ще научите: *Да приемате, регистрирате и настанявате гостите при тяхното пристигане; *Да поддържате
сметките на гостите точно с готовност за приключване; * Да предлагате и реализирате допълнителни услуги; * Да
прилагате правилни процедури за изпращане на гостите; * Да ръководите портиера, пиколото, телефониста и
останалите администратори. *други
СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски
центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/30615/administrator-v-hotelnay-dobroto-obuchenieniski-ceni

СТАРТИРА група ПО гръцки ЗА начинаещи!ЗАПИШЕТЕ СЕ И ВИЕ!
ИМАТЕ МАЛКО ВРЕМЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви
изучаване на Гръцки език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това получавате сертификат за
придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на
адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у
новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/30614/startira-grupa-po-grycki-za-nachinaeshtizapishete-se-i-vie

Чанта HAMA
Чанта HAMA, "Mehit" (101081), до 17.3" (43.94 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/30613/chanta-hama

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/30612/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni
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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/30611/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30610/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Братя Градеви
Страница 23/61

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2012

Фирма Братя Градеви предлага на Вашето внимание интериорни врати, които могат да се монтират директно върху
съществуващата каса, без да се стеснява отвора. Системата Братя Градеви е най-подходяща за вратите в панелени
жилища, където демонтажът на старите каси е изключително труден. Вратите са стъклени или алуминиеви, като
стъклените врати имат възможност за монтаж на стъклено крило.
http://obiavidnes.com/obiava/30608/bratya-gradevi

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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. 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/30607/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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/30606/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

500GB WD Caviar® Green™
500GB WD Caviar® Green™, SATA 6Gb/s, 7200rpm max, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/30604/500gb-wd-caviar-green

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/30603/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги- За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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http://obiavidnes.com/obiava/30602/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--za-cyalata-strana

Монтаж на климатици Климат77ЕООД без почивен ден!
Монтаж на климатици Климат77ЕООД без почивен ден!
http://obiavidnes.com/obiava/30601/montaj-na-klimatici-klimat77eood--bez-pochiven-den

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/30600/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

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/30599/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детски магазин
Искате ли да си закупите бебешки дрехи на страхотни цени? Разполагаме с богат избор от бебешки и детски дрехи от
най-добро качество! Нашите панталончета горнички връхни дрешки обувки якенца анцузи са детски дрехи на ниски цени!
http://obiavidnes.com/obiava/30598/detski-magazin

Обучение по френски език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30597/obuchenie-po-frenski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30596/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/30595/ezikovo-obuchenie-za-izpita-v-8-klas

Немски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30594/nemski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Английски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
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тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30593/angliyski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Португалски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30592/portugalski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30591/ispanski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

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/30590/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Френски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
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ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30589/frenski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-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
http://obiavidnes.com/obiava/30588/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30587/italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и
едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се провеждат в удобно на ученика и
преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на
учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30586/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

1000GB WD Caviar® Green™
1000GB WD Caviar® Green™, SATA 6Gb/s, 7200rpm max, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/30585/1000gb-wd-caviar-green

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/30584/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за кандидат - гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по български език за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30583/kurs-po-bylgarski-ezik-za-kandidat---gimnazisti

Курс по математика за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по математика за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
Цена: 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30582/kurs-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

A4Tech D-300
A4Tech D-300, оптична (1000dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/30579/a4tech-d-300

СБР БАНКЯ АД
Специализирана болница за рехабилитация Банкя приема целогодишно пациенти за лечение на следните видове болести:
всички стадии на артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, състояния след инфаркт , състояния след
мозъчно-съдови инциденти, функционални и периферни неврологични заболявания.
http://obiavidnes.com/obiava/30578/sbr-bankya-ad

A4Tech X6-60D-U
A4Tech X6-60D-U, лазерна (1000dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/30576/a4tech-x6-60d-u

Кидс Арт
Kidsarts e сайт, създаден с цел е да улесни развитието на таланти в ранна детска възраст и да помогне на родителите
им в намирането на подходящо творческо занимание.
http://obiavidnes.com/obiava/30575/kids-art

A4Tech D-530FX-2
A4Tech D-530FX-2, оптична (800-1600dpi), USB
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http://obiavidnes.com/obiava/30574/a4tech-d-530fx-2

Превоз на Вашите мебели, стоки и оборудване в София и страната 0893/919772 или 0889/201919
www.stancov-trans.alle.bg/ ПРЕДЛАГА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ в София . страната и ЕС с микробуси с обем до 14,5 куб.
метра и 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/30573/prevoz-na-vashite-mebeli-stoki-i-oborudvane-v-sofiya-i-stranata-0893919772-ili-0

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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. 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/30572/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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
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8. 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/30571/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

A4Tech V-Track G9-555FX-1
A4Tech V-Track G9-555FX-1, безжична, оптична (800-2000dpi), компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/30569/a4tech-v-track-g9-555fx-1

Турбо математика за студенти
Уроци по висша математика-всички части за студенти.
Допълнителни опции – обучение на английски език и решаване на задачите с MATLAB.
Специализирани курсове и уроци по физика, геодезия, механика и строителна механика.
Формат на обучението – присъствено и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870110.
Обучения без ограничения за място и време.
Даваме знания и умения, пестим време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/30566/turbo-matematika-za-studenti

A4Tech V-Track G9-557HX-1
A4Tech V-Track G9-557HX-1, безжична, оптична (800-2000dpi), компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/30564/a4tech-v-track-g9-557hx-1

A4Tech KM-720
A4Tech KM-720, бяла, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/30562/a4tech-km-720

A4Tech KL-7MU
A4Tech KL-7MU, мултимедийна, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/30559/a4tech-kl-7mu

Слушалки A4Tech HS-28-3
Слушалки A4Tech HS-28-3, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/30555/slushalki-a4tech-hs-28-3

HAMA "Vivien" (91702)
HAMA "Vivien" (91702), калъф за мобилен телефон, бял
http://obiavidnes.com/obiava/30553/hama-vivien-91702

HAMA "Vivien" (91703)
HAMA "Vivien" (91703), калъф за мобилен телефон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/30551/hama-vivien-91703

www.floratea.net - Доставки на цветя за Великден
Направете Великден още по-специален и доведете пролетта във вашия дом. Зарадвайте семейството, приятелите,
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любимите си хора и именниците с неповторими пролетени букети.
„Флоратеа“ – бързи онлайн поръчки и доставки на цветя в София за Великден.
http://obiavidnes.com/obiava/30536/wwwflorateanet---dostavki-na-cvetya-za-velikden

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30532/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,
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http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30531/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30530/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Разкриване на изневери от детективска агенция
разкриване на изневери от детективска агенция . Имате нужда от дискретно разкриване на изневери ? Можете да
съберете информация за дискретно разкриване на изневери на нашата информационна страница.
http://obiavidnes.com/obiava/30529/razkrivane-na-izneveri-ot-detektivska-agenciya

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. 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.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
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гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
гр. Варна 6000, ул.Любен Каравелов 6
от 9 до 18:00 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/30528/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. 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 са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
гр. Варна 6000, ул.Любен Каравелов 6
от 9 до 18:00 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/30527/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански 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
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
гр. Варна 9000, ул.Любен Каравелов 6
от 9 до 18:00 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursove.net
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http://obiavidnes.com/obiava/30526/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват 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.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
гр. Варна 9000, ул. Любен Каравелов №6
Раб. време: 10.00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/30525/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
гр. Варна 9000, ул. Любен Каравелов №6
Раб. време: 10.00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/30524/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen
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Уникален L-карнитин за по-слабо и перфектно оформено тяло
Ако искате да отслабнете веднъж зажинаги, без глад, без тежки и продължителни диети, оптределено имате нужда от
помощ. Тук се намесва CARNI X на Pure Nutrition - качествен и високо ефективен течен L-карнитин, който е безмилостен
към излишните телесни мазнини. Убедете се сами в неговата сила за изгаряне на мазнините.
http://dobavka.eu/carni-x-100-pure-nutrition
dimitrovfitness@gmail.com
телефон: 0877878448
http://obiavidnes.com/obiava/30523/unikalen-l-karnitin-za-po-slabo-i-perfektno-oformeno-tyalo

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
гр. Варна 9000, ул. Любен Каравелов №6
Раб. време: 10.00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/30521/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
гр. Варна 9000, ул. Любен Каравелов №6
Раб. време: 10.00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursove.net
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http://obiavidnes.com/obiava/30519/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

BLOK SHOP
BLOK SHOP е софийски магазин за streewear дрехи, маратонки и скейт продукти. Марките, които ще намерите в
магазина са SUPRA Footwear, kidrobot, THE HUNDREDS, KR3W Denim Co., ADIDAS Skateboarding и много други. Всеки
търговец може да стане оторизиран дилър на посочените марки чрез нас. В нашия сайт ще намерите контактна
информация.
http://obiavidnes.com/obiava/30518/blok-shop

Лодка за захранка
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30515/lodka-za-zahranka

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 ;
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ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30514/lodka-za-zahranka

Целутрон
Целутрон
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
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
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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/30513/celutron

ДЕТОКСИКАТОР 350лв !Масажори!Виброколани!Апарат за отслабване!
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
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/30512/detoksikator-350lv-masajorivibrokolaniaparat-za-otslabvane

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
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Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/30511/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Салон за кучета предлага подстригване БЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА УПОЙКА!
Салон за кучета предлага подстригване според изискванията за съответната порода.
БЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА УПОЙКА!
Тъй като вашите любимци заслужават обич и внимание, грижовност и нежност.
Предлагат се и аксесоари за кучета.
Работи се по установен ценоразпис.
Салонът се намира в ж.к. Хиподрума, ул. Юнак бл.128
За записване: Искра Динкова - тел. 0887795475; за абонати на Виваком – 0888327997
http://obiavidnes.com/obiava/30509/salon-za-kucheta-predlaga-podstrigvane-bez-postavyane-na-upoyka

Зала за парти под наем!
Зала за парти под наем!
Купони за малки и големи!
За рождени и именни дни, за годишнини – лични и служебни!
За тематични и не толкова партита!
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Залата е с големина около 80 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
Георги Мичев, тел.: 0878737805
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/30508/zala-za-parti-pod-naem

Конферентна зала под наем
Конферентна зала под наем на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Организиране на конференции;
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• Провеждане на семинари и обучения;
• Уъркшопи и работни срещи;
• Организиране на фирмени и частни партита и др.
Залата е с големина около 80 кв.м. разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София, бул. Дондуков 11
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев; e-mail: enter@zala1.com
или
http://zala1.com/zala-za-seminari/
http://obiavidnes.com/obiava/30507/konferentna-zala-pod-naem

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

или

http://obiavidnes.com/obiava/30506/zala-za-tanci-pod-naem

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. 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/30504/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. 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/30503/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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. 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/30502/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

СПЕШНО! Мезонет, 111.5м2, с Акт16, Въстанически - ул. Асен Христофоров, 45 000 Евро
Мезонет 111,5 м2 с общите части, 96 м2 застроена площ в кв. Въстанически - ул. Асен Христофоров, на ет. 7 и 8, с акт
16, изложение Юг- Изток. Разпределението на жилището е следното: 1-во ниво - хол с кухненски бокс, WC, и тераса; 2-ро
ниво - 2 спални без преход, кабинет, баня. Завършен на шпакловка и замазка, AL дограма, интериорни врати, входна
блиндирана врата. Цена 45 000 Евро. Апартаментът се продава от юридическо лице - има възможност за
възстановяване на 20 % ДДС. Възможен е коментар на цената. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/30501/speshno-mezonet-1115m2-s-akt16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov-45-000-e

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
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Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/30499/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

Ламиниран паркет
Промоционална Оферта „БЕЗ ИЗНЕНАДИ”
Цена: 15,90 лв/m2
-Дъб Ровента -742
-Опушен кестен-764
-Канадски Клен-654
-Дъб селект 1418
- AC3/31 Дебелина7 mm
Всичко включено в цената: Ламиниран паркет, перваз,
монтаж на ламинирания паркет и первазите, подложка 2мм,
аксесоари за монтаж на первазите, тапи, ъгли и клипси
преходна лайсна монтажа и консуматива/силикон/и,
безплатна доставка в границите на град София
Качване до обекта независимо кой етаж е
Заводска гаранция на покритието 15 години.
Нормaлен клас на износоустойчивост, препоръчва се за домашни и слабо натоварени обществени помещения.Цените на
промоцията е при 100%авансово пащане в магазините на Паркети Миланов ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/30497/laminiran-parket
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Търсим контакт със сериозни партньори
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава
http://obiavidnes.com/obiava/30496/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава
http://obiavidnes.com/obiava/30495/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori-za-distribuciya

Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава
http://obiavidnes.com/obiava/30494/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori-za-distribuciya

САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ ЛУКС
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/30493/samostoyatelna--staya-luks

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/30492/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
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стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/30491/zapomnete-ako-nyama-kyde-da--ya-zavedete

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/30489/evtini-hotelski-stai-pod-naem

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/30488/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/30487/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/30486/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

Мъжки Халати
Мъжки Халати
Предлага ме Ви халати за баня , хавлиени кърпи , и плажни кърпи.
Мъжки халати за баня, дамски халати за баня,детски халати за баня,хавлиени кърпи, бели и цветни.
Хавлиените изделия които предлагаме се отличават с мекота и попиващи много бързо водата от Вашето тяло.
Заплащане и доставка
• Заплащане при доставката на продукта - наложен платеж
• Сумата на доставката е за сметка на купувача
• Доставката е с Еконт
• Доставката се извършва в рамките на 2 работни дни
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За повече информация или поръчки Ви очакваме на тел:
Гр.Сливен
Ул.Ген.Драгомиров№15
/ магазин за ел.одеяла и халати за баня /
GLOBUL – 089 /7878549
M-TEL - 088 /6342679
VIVACOM – 087 /8944502
skype: stepbol-sliven
www.halati.dir.bg
e-mail-stepbol@abv.bg
Цена за доставка до офис на куриера 5лв.
до Ваш адрес служебен или домашен 7лв.
За поръчки над 100 лв.
до офис на ЕКОНТ-ЕКСПРЕС
ДОСТАВКАТА Е БЕЗПЛАТНА.
ЗАПЛАЩАТЕ САМО СТОЙНОСТА НА ВАШАТА ПОРЪЧКА
http://obiavidnes.com/obiava/30485/myjki-halati

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110, "Peacock Blue" N1022, двуядрен Pentium™ B950 2.1GHz, HD LED Display (HDMI),
2GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.65kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/30482/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110

24" (60.96 cm) DELL Professional P2412H
24" (60.96 cm) DELL Professional P2412H, FULL HD LED, 5ms 2 000 000:1 250cd/m2 DVI (HDCP), USB hub, черен, TCO5.0,
3г.
http://obiavidnes.com/obiava/30480/24-6096-cm-dell-professional-p2412h

Microtek ScanMaker i2400 & CorelDraw X4 OEM
Microtek ScanMaker i2400 & CorelDraw X4 OEM, 48bit, 4800x2400 dpi, USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/30476/microtek-scanmaker-i2400--coreldraw-x4-oem

TP-Link TL-WR842ND
TP-Link TL-WR842ND, MIMO Wireless-N Router + 4Port Switch, 1xUSB, 2 антени
http://obiavidnes.com/obiava/30475/tp-link-tl-wr842nd

Фотоапарат Nikon Coolpix S2600 +подарък 4GB SD Card & калъф
Фотоапарат Nikon Coolpix S2600 +подарък 4GB SD Card & калъф, 14Mpix, 5xOptical zoom, 2.7" (6.86 cm) екран, поддържа
SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/30472/fotoaparat-nikon-coolpix-s2600-podaryk-4gb-sd-card--kalyf

Преходник SCART м -> D-Sub (VGA) ж
Преходник SCART м -> D-Sub (VGA) ж
http://obiavidnes.com/obiava/30469/prehodnik-scart-m---d-sub-vga-j

TITAN DC-775K925B/RPW/CU30
TITAN DC-775K925B/RPW/CU30, LGA775
http://obiavidnes.com/obiava/30466/titan-dc-775k925brpwcu30
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Часовник Q&Q с пеперуди на супер цена!
http://xn----8sblodh4afcnz8bzc.com/index.php?option=com_virtuemart&category_id=7&page=shop.browse&Itemid=80&limit=20
&limitstart=20
Дамски часовник Q&Q модел GV79J015Y:
* кварцов механизъм;
* изрисуван циферблат с кристали;
* каишка от кожа и силикон;
* показва час, минути и секунди;
* водоустойчив при миене;
* диаметър - 42 x 30 мм;
* дебелина - 14 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/30456/chasovnik-qq-s-peperudi-na-super-cena

Груб строеж – собствен кофраж, механизация, разумни цени
Груб строеж – собствен кофраж, механизация, разумни цени
Строителна бригада с дългогодишен опит, предлага строеж на сгради, къщи, постройки и реконстукции на етап груб
строеж.
Бригадата разполага със:
– oторизиран технически ръководител,
– нужното професионално оборудване,
– транспорт
– собствен кофраж.
Коректно и качествено изпълнена работа на добра цена!
За контакти:
08 777 0 5566
0876 312 446
e-mail. armasteel@abv.bg
Константин Бузов
http://obiavidnes.com/obiava/30452/grub-stroej--sobstven-kofraj-mehanizaciya-razumni-ceni

Индивидуален едномесечен курс по английски – 260 лв. (Лозенец, до Спартак)
Крайно време е да се запишете на курс по английски език. Инглиш Експлорър предлага на Вашето внимание една уникална
оферта с 40% намаление на цената ! Това е пакетът ни „Индивидуално обучение за 1 месец”, скроено по вашите нужди с
индивидуална програма. Посещенията са в удобно за Вас време през деня. Да знаеш английски език в днешно време е повече
от необходимост, а мъдрите хора са казали - „По време на криза се учи“. Заповядайте в English Explorer, защото при нас
ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега и се възползвайте от
голямото пролетно намаление !
НАЧАЛО?
От днес, или от утре – според вашите нужди!
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
4 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
260 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали.
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
http://obiavidnes.com/obiava/30449/individualen-ednomesechen-kurs-po-angliyski--260-lv-lozenec-do-spartak
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Курс по Английски език за възрастни – трето ниво – 240лв. (до Спартак)
Пролетното намаление на курсовете по английски в Инглиш Експлорър е вече тук! Обадете се сега, за да се възползвате
от него. Записвайки се на курс по английски език трето ниво, Вие ще получите специално отношение, поднесено в
уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!
Курсът започва в началото на месец Април.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 8 седмици, с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в близост има винаги
къде да се паркира.
ЦЕНА ?
240лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/30448/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---treto-nivo--240lv-do-spartak

Вечерен курс по английски за възрастни – първо ниво- 180лв. (до НДК)
Инглиш Експлорър обявява пролетно намаление и записване за курс по английски език за начинаещи. При нас ще получите
специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка на учебен център English Explorer. Обадете се сега
и се възползвайте от намалението! Курсът започва в началото на месец Април.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици с две посещения седмично, вечер от 19.00 часа
КЪДЕ В СОФИЯ?
- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в
близост има 2 безплатни паркинга.
ЦЕНА ?
1 ниво – 180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
http://obiavidnes.com/obiava/30447/vecheren-kurs-po-angliyski-za-vyzrastni--pyrvo-nivo--180lv-do-ndk

Курс по английски език за възрастни – 180лв. (Пролетно намаление)
Отдавна ли се каните да научите английски език? Отдавна ли се чудите къде да започнете обучението си? Предлагаме
Ви едно отлично решение, записвайки се в Инглиш Експлорър, не само поради изгодната цена, но и защото обучението при
нас се базира на следните принципи: - Индивидуален подход, - Специализирана работа само с пълнолетни обучаващи се; Непрекъснато практично-приложно използване на езика; - Ефективен време и целево ориентиран подход впреподаването;
- Лично отношение, - Измерване и атестиране на временните резултати на обучаващите се с цел проследяване на
личното развитие.
Курса започва в началото на месец Април. Обявената цена е крайна! Не се доплаща нищо друго.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ?
7– 9 седмици
КЪДЕ В СОФИЯ?
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- на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК).
ЦЕНА ?
180 лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали .
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 02 865 91 35 (Виваком/БТК)
Тел.: 0878 423 215(Виваком/БТК)
Skype: english.explorer
http://obiavidnes.com/obiava/30446/kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni---180lv-proletno-namalenie

Адеел ООД
"Спедиторска фирма ADL предлага следните услуги:
- Международна доставка на малки пратки до врата
- Въздушно карго
- Групажни сухопътни товари
- Товари по море
- Митническо представителство
- Застраховка на товари по желание на клиента
- Съпътстващи дейности - складиране, опаковане, товаро-разтоварни операции, доставка до адрес в страната,
съдействие при оформяне и издаване на транспортни документи.
"
http://obiavidnes.com/obiava/30444/adeel-ood

Дневен курс по английски език за ниво Intermediate – 190 лева
Езиков център „Юнити” организира дневен курс по общ английски за трето ниво. Цената е с 30% отстъпка: 190.00 лева
за 80 учебни часа. Начало: 18.04.2012г. 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.
Записване за курс: ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9
http://obiavidnes.com/obiava/30442/dneven-kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-intermediate--190-leva

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30439/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/30438/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
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e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30436/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Френски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30435/frenski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Италиански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30434/italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и
едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се провеждат в удобно на ученика и
преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на
учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30433/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
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тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30432/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Курс по български език за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по български език за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30431/kurs-po-bylgarski-ezik-za-kandidat-gimnazisti

Курс по математика за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по математика за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
Цена: 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30430/kurs-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

Осветителни тела
Магазин за осветителни тела, с възможност за он-лайн закупуване от посочения адрес на аплици, полилеи, плафони,
градински и улични осветителни тела, както и консумативите за всяко едно от тях. Соларни панели и контролери, Led
осветление.
http://obiavidnes.com/obiava/30429/osvetitelni-tela

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
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
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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/30428/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- 0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/30427/detektivska--agenciya--inkognito-chasten--detektiv--0877696928

Частен детектив-Детективска агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/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/30426/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
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
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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- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/30425/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

Гарсониера 46 м2, основен ремонт, Въстанически
Основно ремонтирана гарсониера в панелен блок на етаж 6-ти от общо 8 с асансьор, във Въстанически - района на
Халите. PVC дограма в цялото жилище, нова баня, нови кухненски шкафове, AL интериорни врати, климатик, външна
изолация на цялото жилище, външни щори на терасата. Много хубаво и поддържано жилище. Цена 25 700 Евро.
Офертата е за клиенти на агенцията. За контакти: 0878 211 667, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/30421/garsoniera-46-m2-osnoven-remont-vystanicheski

Стоки за дома в Edinden.com
Edinden.com е нов онлайн магазин, предлагащ на своите клиенти високо разнообразие от стоки за дома и бита на
максимално атрактивни цени. При нас можете да намерите разнообразен асортимент от продукти, от които всяко
едно домакинство се нуждае: кухненска посуда, сушилници, ножове, както и всякакви инструменти за всеки домашен
майстор.
Освен подчертано изгодните цени, edinden.com ви предлага и невероятно изгодни оферти, промотиращи по един продукт
всеки ден, с драстично намалена цена. За това следете edinden.com и се възползвайте на момента. Edinden.com - един ден,
една оферта!
http://obiavidnes.com/obiava/30419/stoki-za-doma-v-edindencom

Продавам Full HD Видеокамера Panasonic HDC-HS25 + МНОГО БОНУСИ!!!
Продавам Full HD видеокамера Panasonic HDC-HS25 в перфектно функционално състояние

Пълен комплект (книжки, инструкции, брошури, CD, кабели, дистанционно...)

1920 х 1080 PAL

100GB харддиск за над 40 часа видеозапис

Слот за мемори карта за видео и фото заснемане
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Оптичен стабилизатор

16Х оптично увеличение

1000Х цифрово увеличение

43mm Leica Dicomar обектив

5.1ch Surround аудио

Zoom mic функция

УДИВИТЕЛНИ БОНУСИ за над 300лв към целия комплект:

2 броя зарядни устройства

Втора батерия с максималния възможен капацитет 2640mAh (общо 2 батерии с оригиналната!)

Оригинална многофункционална чанта за камера и аксесоари "Vanguard"

630 ЛЕВА - най-ниската оферта, много под половината от цената в България!

За контакти:

0888365298
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Skype: plamy1969

гр. Плевен, за страната с "Еконт" с преглед и тест преди заплащане.
http://obiavidnes.com/obiava/30417/prodavam-full-hd-videokamera-panasonic-hdc-hs25--mnogo-bonusi

Продавам Full HD Panasonic HDC-SD200 Пълен комплект + БОНУСИ
Продавам нова Full HD видеокамера Panasonic HDC-SD200
Made In Japan
Абсолютно пълен комплект с всички аксесоари.
Нова доставка от 19.03.2012
3MOS сензор
Висококачествен оптичен стабилизатор
12Х оптичен зуум/700Х дигитален зуум
SD/SDHC Flash карти
1920х1080 PAL
5.1ch Surround Audio
Резолюция 10.6МРХ
Сензорен (touchscreen) дисплей
43mm Leica Dicomar обектив

БОНУС: 16GB SDHC карта

590 лева - далеч под половината от цената в България (570лв. без мемори карта)!

За контакти:
0888365298
Skype: plamy1969
Плевен, за страната с "Еконт" с преглед и тест!
http://obiavidnes.com/obiava/30416/prodavam-full-hd-panasonic-hdc-sd200-pylen-komplekt--bonusi
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Търся жена за секс срещу заплащане
Аз съм мъж на 35 от София. Търся жена за секс срещу заплащанеот моя страна. Предлагам коректност и дискретност и
очаквам същото. Моля за сериозни предложения на p8266@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/30415/tyrsya-jena-za-seks-sreshtu-zaplashtane

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-АНГЕЛОВ-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/25018/chasten_detektivangelov0884556761

купува коли за скрап на място,София
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/30411/kupuva-koli-za-skrap-na-myastosofiya

Детективска агенция “Рефлекс” -пълна гама детективски услуги
"Детективска агенция Рефлекс”- Разследване на изневери, фирмени разследвания, наблюдение, разследване на промишлен
шпионаж, издирване на изчезнали лица
Детективска агенция “Рефлекс” е създадена за бързо, професионално и качествено решаване на вашите проблеми.Член на
"Детективска колегия", което е гаранция за лоялност и добре свършена работа! Разполага с екип от професионалисти
бивши служители на МВР, подготвени и обучени да действат и работят с необходимия ресурс от техника и всички
разрешени от закона средства. Работи както в София и страната, така и в чужбина. Сътрудничи с детективски
агенции членове на европейската и световна асоциация на частните детективи. Гарантираме пълна дискретност от
страна на нашите детективи относно споделената информация.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/30409/detektivska-agenciya-refleks---pylna-gama-detektivski-uslugi

Частен Детектив „ЕНДЖЕЙ”-Детективска Агенция
Детективска агенция „ЕнДжей” Висококачествени детективски услуги-намиране на факти,събиране на доказателства,
издирване на хора, разкриване изневери, разследване, наблюдение, скрито видеонаблюдение.
Детективска агенция „ЕнДжей” е единствената агенция,осъществяваща детективски частни разследвания,
разчитайки на смесени екипи в работата си. Разполагаме с интелигентни и с висока адаптивност екипи от мъже и
жени, което ни дава голямо предимство при всеки индивидуален случай. Комбинираните ни екипи, дават по-добри
резултати както при частните,така и при корпоративните случаи. Притежава всички технически и човешки ресурси за
получаване на информация Детективска агенция „ЕнДжей”
се стреми да предлага ефективни и прецизни услуги,
достъпни до широката общественост, професионален подход, за да помогне за разкриване на истината. Може да се
свържете с нас по-какъвто и да е повод и да получите консултация без това да Ви ангажира по-някакъв начин.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://www.detective-nj.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/30408/chasten-detektiv-endjey-detektivska-agenciya

Детективски услуги „СТЕНК СЕКЮРИТИ” Частен детектив
Детективска агенция „Стенк Секюрити”- Детективско разследване по поставената от вас задача с документиране на
съответната дейност.
ОПИСАНИЕ:
Детективска Агенция Стенк Секюрити-специалисти в областта на криминалистиката, проследяване на хора, МПС,
товари, стоки, локализиране на длъжници. Изготвяне на анализи по фирмена сигурност. Съвместна дейност със съдия
изпълнители. Събиране на доказателства по бракоразводни дела и изневери, включително и явяване пред съд.
Детективска агенция “Стенк Секюрити” предлага пълна гама детективски услуги:
• Семейни кoнфликти
• Фирмени разследвания
• Проучване и издирване на лица
• Детективско разследване
• Международно сътрудничество
• Детективска техника
разследване на изневери, събиране на доказателства, издирване на хора, разкриване изневери, разследване, намиране на
факти, доказване на изневяра, скрито видеонаблюдение, сателитна връзка при наблюдение, мобилно наблюдение,
наблюдение на хора, разкриване на случаи,.
Цените са по договаряне, в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Анонимността е гарантирана !!!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/30407/detektivski-uslugi-stenk-sekyuriti-chasten-detektiv

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

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
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office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/30401/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. 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/30400/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

iPhone Apple5 - най новият модел
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН !
ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРОДУКТ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ! НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
НАШИТЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРОДУКТИ, КОИТО СА ТЕСТВАНИ И РАБОТЯТ !
ИМАТЕ ПРАВО ДА ТЕСТВАТЕ АРТИКУЛА ПРЕД КУРИЕР НА ЕКОНТ - ЕКСПРЕС !
СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ !!! КАКВОТО ВИЖДАТЕ - ТОВА ПОЛУЧАВАТЕ !!!
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МОДЕЛ НА МОБИЛЕН АПАРАТ С ВИСОКО КАЧЕСТВО, В
ЛУКСОЗНА ПОДАРЪЧНА КУТИЯ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ ЗА ТЕЛЕФОНА!
КАЛЪФ - ЗАРЯДНО - СЛУШАЛКИ - USB КАБЕЛ ЗА КОМПЮТЪР - ЗАРЯДНО ЗА КОЛА - USB ПАМЕТ С НАД 4000
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИГРИ И ПРОГРАМИ - ПРОТЕКТОР !
СПЕСТЯВАТЕ НАД 100 ЛЕВА !!!
ИНТЕРНЕТ*ТЕЛВИЗИЯ*ФЕЙСБУК*СКАЙП*ДЖАВА*3D*2 SIM карти
Телефон за поръчки: 0894 824649
ЛУКСОЗНА КУТИЯ
СЕРВИЗНА ГАРАНЦИЯ
БОНУС ТОЧКИ В НАД 20 E-МАГАЗИНА
ЧЕРЕН и БЯЛ цвят.
Супер нов ултра тънък / 7 мм / външен вид на iphone 5 copy!
САМО 108 гр. с батерията !!!
Модел 2011 от ДУБАЙ
Новият Apple iPhone 5 изненада всички по характеристики и цена.
iPhone 5 copy 3,6 инчов сензорен капацитивен екран Quad Band Dual SIM картата Dual Camera WiFi Gravity индуктор Java
мобилен телефон.
Работи и с трите български оператора
3.6 inch touch screen, 260k QVGA; - 3.6 инча /9 см/ супер устойчив екран
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26 млн, цвята
Wi-Fi 802.11b/g wireless / безплатен интернет-навсякъде/
FM RADIO/Може да слушате радио и без слушалки/
ТЕЛЕВИЗИЯ
Bluetooth
Две СИМ карти, работещи независимо една от друга
2 камери със светкавица-2.5 mega pixel
Телефонът има две камери - лицева и задна със светкавица, за да правите детайлни и ясни снимки. Може да се използва и
като WEB камера.
Google
Google maps
Skype
JAVA 2.0
Shake Sensor /при разклащане сменяйте: картинки,музика,радио/
И още една може би уникална функция Black List - позволява ви да добавите до 20 номера, на които да забраните да ви
търсят. Когато някой от тези номера ви позвъни просто ще чува сигнал заето.
GPS функция чрез Google Мaps.
http://obiavidnes.com/obiava/30399/iphone-apple5---nay-noviyat-model

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/30384/prodavam-profesionalna-masha-za-kosa-elekom-ek---35

Продавам старинна чантичка
Продавам старинна чантичка. За вечеринки, театър, оперета, опера... Чантата е напълно запазена, не е наранена и няма
драскотини
цена 65лв.
papillon_rose@abv.bg
0886730894
http://obiavidnes.com/obiava/30379/prodavam-starinna-chantichka
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