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ГАЛИАНИ ХОСТЕЛ-НОЩУВКИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ НА НИСКИ ЦЕНИ, 20
лв.,0879594970
ГАЛИАНИ ХОСТЕЛ-НОЩУВКИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ НА НИСКИ ЦЕНИ, 20 лв.,0879594970
онлайн резервация на нашия сайт http://www.galiani-hostel.com
Галиани Хостел се намира в сграда паметник на културата в центъра на гр. София на бул. Христо Ботев 70.
Предлагаме Ви разнообразие от стаи с ново обзавеждане, както и възможост за краткосрочен и дългосрочен престой.
Всяка стая разполага с климатик, телевизор, гардероб, нощни шкафчета с лампи, картини, кърпи за баня.НАПЪЛНО
БЕЗПЛАТНО ползване на кабелна телевизия, безжичен интернет, хладилник, чай, кафе, минерална вода Почистване и
подмяна на постелъчно бельо и хавлиени кърпи на всеки три дни от престоя. Стаите разполагат с обща и самостоятелна
баня и тоалетна. Възможост за краткосрочен и дългосрочен престой. За настаняване на групи, предлагаме отстъпки.
На територията на хотела не е разрешено тютюнопушенето.
Ниски цени, отлично обслужване, в близост до Централна ЖП гара, автогара София, централни хали, ЦУМ, МОЛ София,
хотел Шератон.
Нашите гости ще имат възможността бързо и лесно да разгледат всички културни и исторически забележителности Народния театър „Иван Вазов”, Националната художествена галерия, Националния дворец на културата, църкви,
археологически и исторически паметници.
Имате възможност да заплатите с кредитна или дебитна карта, в брой, банков път или чрез PayPal.
Хотелът работи с дебитни/кредитни карти от типа:Visa, Master Card, American Express
Настаняване :
12;00 до 24;00 часа
Освобождаване: 11;00 до 12;00 часа
Условия в хостела Рецепция
Климатик
24 ч. топла вода
Ютия
Хладилник
Сешоар
Трансфери от/до летището и автогара
Условия в Стаите
Всяка стая разполага с Климатик.
Телевизор
Кабелна телевизия
Wi-Fi интернет
Туристическа информация
Чисти чаршафи и хавлии (Смяна на постелъчно бельо и хавлии на всеки 3 дни от престоя)
Обща баня/WC
Самостоятелна баня/WC
Анулиране
При отказ на резервацията в срок по-малък от 3 дни преди датата на пристигане се дължи неустойка за целия престой.
Типове стаи
Единична стая
Двойна стая
Тройна стая

Четворна стая
Петорна стая
Студио

http://obiavidnes.com/obiava/31821/galiani-hostel-noshtuvki-v-centyra-na-sofiya-na-niski-ceni-20-lv0879594970

Продавам разработен бизнес в центъра на София
Продавам разработен бизнес в центъра на София
Продавам отлично разработен магазин – Кинкалерия в центъра на София на ул. „Александър Белчев” 44 А, на ъгъла с ул.
„Хан Аспарух” (успоредна на бул. Витоша) 43. Магазинът се намира на този адрес от 15 години.
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За повече информация и контакти:
02 98 17 093
0898 574 047
0878 302 361
Стефка Узунова
http://obiavidnes.com/obiava/31830/prodavam-razraboten-biznes-v-centyra-na-sofiya

Грубо строителство + кофраж. Кърти, чисти, извозва.
Грубо строителство + кофраж. Кърти, чисти, извозва.
Ние работим качествено и коректно на достъпни и разумни цени, стараем се към развитие и разширяваме екипа и
възможностите си, за да гарантираме предстоящите ни успехи за нашите партньори и бъдещи клиенти.
Разполагаме със собствен кофраж, квалифициран технически персонал, транспорт и нужното професионално
оборудване, необходимо за успешното и качествено изпълнение на проекта.
Предлагаме ви богат избор от строителни услуги , и решения, както съдействие за допълнителни дейности свързани със
строителство!
Нестандартни и стандартни конструктивни решения!
- Проектиране и узаконяване
- Геодезия
- Строителен надзор и инвеститорски контрол
- Технически контрол
- Арматурна заготовка
- Арматурни изделия (пилоти , колони , греди)
- Стоманобетони елементи под напрягане
- Сглобяеми и дървени конструкции
- Метални заготовки и конструкции
- Монолитно строителство
- Изкопни дейности
- Транспортни услуги
- Цялостен груб строеж
- Бетон, Кофраж и армиране
- Зидарии
- Покриви
- Хидро и топло изолации
- ВИК, ОВИ , ЕЛ инсталации
- Газефициране и отопление
- Довършителни работи
- Кърти чисти извозва
- Обща работа
Това са само част от услугите и възможностите , с който разполагаме!
За нас са приоритет качественото изпълнение на проекта и дългогодишното партньорство.
При нас огледа , консултацията и офертата са БЕЗПЛАТНИ!
За Контакти:
Константин Бузов
Телефони за връзка:
0876 - 312 - 446
0877- 70 - 5566
0892 - 085 - 486
e-mail. armasteel@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31829/grubo-stroitelstvo--kofraj-kyrti-chisti-izvozva

Купувам обработваеми земеделски земи от собственици
Купувам обработваема земеделска земя от собственици в областите Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Разград,
Монтана, Плевен, Русе, Бургас, Ямбол, Сливен, всички общини и села, плащане веднага след проверка на имота,

Страница 2/65

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.04.2012

съдействие при изготвяне на документите, цената се определя от големината на парцела, категорията и арендния
договор
http://obiavidnes.com/obiava/31819/kupuvam-obrabotvaemi-zemedelski-zemi-ot-sobstvenici

Отпушване на канали София
Цени за отпушване на канали, почистване на канали и видеодиагностика
Oтпушване на канали до 25 метра – цена 135 лева
Отпушване на канали от 25 до 50 метра – цена 145 лева
Отпушване на канали над 50 метра – цена 150 лева
Машинно отпушване на канали в сервизи, офиси, заведения за обществено хранене – цена 135 лева
Рязане на прорастнали корени в канала и почистване – цена 175 лева
Отпушване тоалетна + демонтаж и монтаж при необходимост – цена 80 лева
Отпушване баня, кухня, сифон, мивка, вана, душ- цена кабина – цена от 50-65 лева
Отпушване на канали до 7 метра – цена 120 лева
Видеодиагностика на канализация – цена 180 лева
Запис на видеодиагностика на цифров носител до 20 метра – цена 20 лева
Запис на видеодиагностика на цифров носител до 50 метра – цена 40 лева
Запис на видеодиагностика на цифров носител до 100 метра – цена 55 лева
Почистване на канализационна шахта – цени 45-75 лева
Специални и сложни запушвания – цени по споразумение
www.vik-kanali.com
http://obiavidnes.com/obiava/31817/otpushvane-na-kanali---sofiya

Електрическа машинка за пълнене на цигари
Електрическа машинка за пълнене на цигари.
5-степенна скорост,
контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък.
работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
производителност до 9 цигари в минута
I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Уредът работи с мрежово напрежение 220V.
II. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Включете щепсела в контакта;
2. Натиснете лостчето надолу;
З. С въртеливо движение поставете празната цигара върху металната тръба, оставете да влезе до края и пуснете
лостчето;
4. Поставете регулатора на желаната гъстота на тютюна;
5. Сложете чист тютюн в камерата. Не препълвайте и не тъпчете твърде стегнато, тъй като това ще затрудни
постигането на желаната гъстота! Ще получите най-добър резултат ако използвате обемен неслепнат тютюн.
6. Натиснете горния бутон и изчакайте цигарата да се напълни.
Easy Filter (mini) – тегло 0.300 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/31815/elektricheska-mashinka-za-pylnene-na-cigari

LED табло
LED
http://obiavidnes.com/obiava/31814/led-tablo

Земеделска земя купувам в централна Северна България от 60 до 750 лв.
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
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ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/31812/zemedelska-zemya-kupuvam-v-centralna-severna-bylgariya-ot-60-do-750-lv

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/31804/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТИ
Работни места за продавач-консултанти във вериги магазини Kaufland, Lidl, Metro.
Пътуване на 26.04.2012 г.
http://obiavidnes.com/obiava/31801/rabota-v-chehiya-za-prodavach-konsultanti

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ
Работа в строителството.
Набирам спешно 3, 4 момчета за работа груб строеж и след това довършителни вътрешни работи в гр.Прага.
Само сериозни обаждания.
Пътуване на 26.04.2012 г.
http://obiavidnes.com/obiava/31800/rabota-v-chehiya-za-stroitelni-rabotnici
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА КАМЕРИЕРКИ
Законна работа в Чехия. Работни места за жени до 45 години в хотелиерството, като камериерки в гр Прага.
ТД осигуровки. Заплащане 75 крони на час.
Пътуване на 26.04.2012 г.
http://obiavidnes.com/obiava/31799/rabota-v-chehiya-za-kamerierki

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/31793/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/31792/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori-za-distribuciya

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево, кабелна телевизия
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/31791/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo-kabelna-televiziya

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/31790/samostoyatelna--staya-luks

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
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http://obiavidnes.com/obiava/31789/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/31788/evtini-hotelski-stai-pod-naem

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/31787/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/31786/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/31785/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

Asus F1A75-M
Asus F1A75-M, AMD A75 FCH, FM1, DDR3, 2xPCI-E (CF)(HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6x SATA 6Gb/s RAID 0,1,10,
4xUSB3.0, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/31767/asus-f1a75-m

Захранване 700W Fortron FSP700-80BPN
Захранване 700W Fortron FSP700-80BPN, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/31765/zahranvane-700w-fortron-fsp700-80bpn

Spire CoolWave V Pro (SP526S7-1)
Spire CoolWave V Pro (SP526S7-1), алуминиев, LGA775
http://obiavidnes.com/obiava/31761/spire-coolwave-v-pro-sp526s7-1
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2 Trust SP-2200
2 Trust SP-2200, захранване през USB
http://obiavidnes.com/obiava/31758/2-trust-sp-2200

2 Trust Remo 2.0 Speaker Set
2 Trust Remo 2.0 Speaker Set, захранване през USB
http://obiavidnes.com/obiava/31755/2-trust-remo-20-speaker-set

2+1 Trust Mica 2.1 Speaker Set
2+1 Trust Mica 2.1 Speaker Set
http://obiavidnes.com/obiava/31752/21-trust-mica-21-speaker-set

2+1 Trust SP-3150
2+1 Trust SP-3150
http://obiavidnes.com/obiava/31749/21-trust-sp-3150

2+1 Trust Tytan 2.1 Subwoofer Speaker Set
2+1 Trust Tytan 2.1 Subwoofer Speaker Set
http://obiavidnes.com/obiava/31745/21-trust-tytan-21-subwoofer-speaker-set

5+1 Trust SoundForce 5.1
5+1 Trust SoundForce 5.1
http://obiavidnes.com/obiava/31742/51-trust-soundforce-51

2 DELL AX210
2 DELL AX210, USB
http://obiavidnes.com/obiava/31740/2-dell-ax210

2+1 DELL AY410
2+1 DELL AY410, 33W RMS, жично дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/31737/21-dell-ay410

Linksys E900
Linksys E900, 300Mbps Wireless-N Router, 4Port 10/100 Switch
http://obiavidnes.com/obiava/31735/linksys-e900

Linksys EA2700
Linksys EA2700, Dual-N Band 300Mbps Wireless-N Router, 4Port Gigabit Switch
http://obiavidnes.com/obiava/31732/linksys-ea2700

СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТЕКТИВИ-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• 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
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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/29435/sdrujenie-na-chastnite-detektivi-0884556761

Linksys EA3500
Linksys EA3500, Dual-N Band 450Mbps Wireless-N Router, 4Port Gigabit Switch, USB (Storage Link)
http://obiavidnes.com/obiava/31731/linksys-ea3500

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:
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/31728/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
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http://obiavidnes.com/obiava/31727/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
http://obiavidnes.com/obiava/31726/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/31725/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf
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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/31724/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

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/31723/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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/31722/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Linksys EA4500
Linksys EA4500, Dual-N Band MIMO 450Mbps Wireless-N Router, 4Port Gigabit Switch, USB (Storage Link)
http://obiavidnes.com/obiava/31721/linksys-ea4500

26" (66.04 cm) Samsung UE26EH4000 HD LED
26" (66.04 cm) Samsung UE26EH4000 HD LED, HDMI, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31719/26-6604-cm-samsung-ue26eh4000-hd-led

Тристаен aпартамент - 320 лева
Тристаен aпартамент в Тракия до Мебелна къща. Състои се от Две спални, Хол, кухня, коридор, баня с перално,
тоалетна,тераса. Обзаведен, печка, хладилник,пералня, секция, хол.гарнитура, гардероби, наем;320 лева,
032/620815,0878/620815
http://obiavidnes.com/obiava/31718/tristaen-apartament---320-leva

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/31716/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Транспортни
услуги-София/.Товарни
таксита-0898874253/Превоз
на
цени/0877-663-995/Доставки на мебели/Пренос на Мебели,багаж,лични вещи

товари/Ниски

Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
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товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31713/transportni-uslugi-sofiyatovarni-taksita-0898874253prevoz-na-tovariniski-ceni

32" (81.28 cm) Samsung UE32EH4000 HD LED
32" (81.28 cm) Samsung UE32EH4000 HD LED, HDMI, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31712/32-8128-cm-samsung-ue32eh4000-hd-led

Софийска стокова борса АД (ССБ АД)
Софийска Стокова Борса купува:
- Семена за посев – овес и царевица
- Фуражна смеска – пшеница и царевица
- Каменна сол
- Краве сирене
- Брашно
- Грах
- Кашкавал на пити
- Соя
- Зрял боб
- Дърва за горене
- Черни метали
- Кафяви въглища
- Твърди горива – въглища и брикети
- Бензин
- Иглолистна дървесина
Също така продава:
- Натриев цианид
- Скрап
- Специализирано оборудване
- Каменна сол
- Орехи – с и без черпука
http://obiavidnes.com/obiava/31711/sofiyska-stokova-borsa--ad-ssb--ad

32" (81.28 cm) Samsung UE32EH5000 FULL HD LED
32" (81.28 cm) Samsung UE32EH5000 FULL HD LED, 2xHDMI, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31709/32-8128-cm-samsung-ue32eh5000-full-hd-led

32" (81.28 cm) Samsung UE32ES6300 3D FULL HD LED
32" (81.28 cm) Samsung UE32ES6300 3D FULL HD LED, 200Hz, WiFi & RJ45, 3xHDMI, 3xUSB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31706/32-8128-cm-samsung-ue32es6300-3d-full-hd-led

32" (81.28 cm) Samsung UE32ES6710 3D FULL HD LED
32" (81.28 cm) Samsung UE32ES6710 3D FULL HD LED, 400Hz, WiFi & RJ45, 3xHDMI, 3xUSB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31704/32-8128-cm-samsung-ue32es6710-3d-full-hd-led

40" (101.6 cm) Samsung LE40D503 FULL HD
40" (101.6 cm) Samsung LE40D503 FULL HD, 2xHDMI, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31702/40-1016-cm-samsung-le40d503-full-hd
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40" (101.6 cm) Samsung UE40EH5000 FULL HD LED
40" (101.6 cm) Samsung UE40EH5000 FULL HD LED, 2xHDMI, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31700/40-1016-cm-samsung-ue40eh5000-full-hd-led

40" (101.6 cm) Samsung UE40ES6300 3D FULL HD LED +2 чифта 3D очила
40" (101.6 cm) Samsung UE40ES6300 3D FULL HD LED +2 чифта 3D очила, 200Hz, WiFi & RJ45, 3xHDMI, 3xUSB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31698/40-1016-cm-samsung-ue40es6300-3d-full-hd-led-2-chifta-3d-ochila

46" (116.84 cm) Samsung UE40ES6300 3D FULL HD LED +2 чифта 3D очила
46" (116.84 cm) Samsung UE40ES6300 3D FULL HD LED +2 чифта 3D очила, 200Hz, WiFi & RJ45, 3xHDMI, 3xUSB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31695/46-11684-cm-samsung-ue40es6300-3d-full-hd-led-2-chifta-3d-ochila

46" (116.84 cm) Samsung UE46ES6710 3D FULL HD LED +2 чифта 3D очила
46" (116.84 cm) Samsung UE46ES6710 3D FULL HD LED +2 чифта 3D очила, 400Hz, WiFi & RJ45, 3xHDMI, 3xUSB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31693/46-11684-cm-samsung-ue46es6710-3d-full-hd-led-2-chifta-3d-ochila

55" (139.70 cm) Samsung UE55ES6300 3D FULL HD LED +2 чифта 3D очила
55" (139.70 cm) Samsung UE55ES6300 3D FULL HD LED +2 чифта 3D очила, 200Hz, WiFi & RJ45, 3xHDMI, 3xUSB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31690/55-13970-cm-samsung-ue55es6300-3d-full-hd-led-2-chifta-3d-ochila

60" (152.40 cm) Samsung UE60ES6100 3D FULL HD LED +2 чифта 3D очила
60" (152.40 cm) Samsung UE60ES6100 3D FULL HD LED +2 чифта 3D очила, 200Hz, WiFi & RJ45, 3xHDMI, 3xUSB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/31688/60-15240-cm-samsung-ue60es6100-3d-full-hd-led-2-chifta-3d-ochila

Раница Canyon CNF-NB04R
Раница Canyon CNF-NB04R, сиво-червена, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/31685/ranica-canyon-cnf-nb04r

Core i3 2105 Dual Core (3.1GHz
Core i3 2105 Dual Core (3.1GHz, 3MB L3, 850MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/31683/core-i3-2105-dual-core-31ghz

Core i5 3570K Quad Core (3.4GHz (Turbo Boost)
Core i5 3570K Quad Core (3.4GHz (Turbo Boost), 6MB L3, 650MHz GPU) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/31681/core-i5-3570k-quad-core-34ghz-turbo-boost

Core i7 3770 Quad Core (3.4GHz (Turbo Boost)
Core i7 3770 Quad Core (3.4GHz (Turbo Boost), 8MB L3, 650MHz GPU) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/31679/core-i7-3770-quad-core-34ghz-turbo-boost

ASRock Z68 Pro3 Gen3
ASRock Z68 Pro3 Gen3, Z68, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID
0,1, 5, 10, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/31677/asrock-z68-pro3-gen3
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INTEL DH77EB
INTEL DH77EB, H77, LGA1155, PCI-E 3.0 (HDMI, DVI & DisplayPort), DDR3, SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, mATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/31676/intel-dh77eb

Транспортни услуги: 0886916355
Транспортни услуги от 1 до 8 тона.
Разполагаме с бусове за центъра.
Предлагаме камиони с палетна количка и борд.
Курсове за цяла България
Хамалски услуги
0886916355
0897999317
http://obiavidnes.com/obiava/31675/transportni-uslugi-0886916355

INTEL DH77KC
INTEL DH77KC, H77, LGA1155, PCI-E 3.0 (HDMI, DVI & DisplayPort), DDR3, SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, ATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/31674/intel-dh77kc

Free Tickets & Jobs
Hey Guys, we offer free Tickets & Jobs. It’s really easy work- easy money. Visit our page for more information :)
http://www.facebook.com/The.Social.Mobile.Web.Business.Conference
http://obiavidnes.com/obiava/31673/free-tickets--jobs

Legrand Standart
Legrand Standart, адаптер 2 гнезда за контакт тип "шуко"
http://obiavidnes.com/obiava/31671/legrand-standart

Legrand Standart
Legrand Standart, адаптер 3 гнезда за контакт тип "шуко"
http://obiavidnes.com/obiava/31670/legrand-standart

Legrand Standart
Legrand Standart, разклонител 3 гнезда, 1,5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/31668/legrand-standart

ГРУБ СТРОЕЖ 0884578762 строителни услуги
КОМПЛЕКСНА БРИГАДА ГРУБ СТРОЕЖ извръшва строителни услуги кофраж,арматура,зидария,вертикална
планировка,хидро и топло изолация .Строеж на къщи,вили,офиси,жилишни сгради,подпорни стени,огради,септични
ями,басейни,барбекюта,беседки,навеси,стълбища,тераси.Ремонт на покриви и направата на нови. Емил Павлов тел, 0884
57 87 62
http://obiavidnes.com/obiava/31666/grub-stroej-0884578762-stroitelni-uslugi

Легализация на документи
Легализация на документи от и на английски език – дипломи, актове за граждански брак, актове за раждане и други.
Конкурентни цени и професионализъм.
http://obiavidnes.com/obiava/31665/legalizaciya-na-dokumenti
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Промоция на дизайнерски климатици DAIKIN EMURA
Новият климатик Daikin Emura е забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство. Неговият
свръхтънък профил и елегантно изпълнение от полиран алуминий или матово кристално бяло му позволяват да бъде
отлично допълнение към всеки интериор.
FTXG25J-W/RXG25J - 1925.00лв
FTXG25J-S/RXG25J - 2295.00лв
FTXG35J-W/RXG35J - 2255.00лв
FTXG35J-S/RXG35J - 2725.00лв
Посочените цени са с включен монтаж до 3 л.м тръбен път и 3 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/31664/promociya-na-dizaynerski-klimatici-daikin-emura

Промоция на климатик DAIKIN NEXURA FVXG25K/RXG25K - 2 425,00 лв с включен монтаж и
3 години гаранция без задължителна годишна профилактика
Daikin Europe NV (Остенде, Белгия), с гордост представя NEXURA, една въздух-въздух термопомпена система за
отопление и охлаждане. Стилно бяло и енергийно ефективно вътрешно тяло - преден панел, който загрява като при
конвенционален радиатор и тихо пренася допълнителен топъл въздух в стаята за максимален комфорт.
Изчистен комфорт и дизайн
Независимо дали искате да отоплява през студените зимни месеци или охлажда в горещите летни дни, NEXURA Ви
осигурява целогодишен комфорт с натискането на един бутон. Този стилен дизайн е перфектно съчетан с Вашият
интериор и притежава уникални функции: преден панел, който загрява като конвенционален радиатор и тихо пренася
допълнителен топъл въздух в стаята за допълнително удобство.
Под елегантната си външност на Daikin NEXURA са събрани най-съвременните технологии. Освен че предлага отопление,
охлаждане и пречистване на въздуха, NEXURA съчетава изключителна енергийна ефективност.
Най-доброто от двата свята
Тихо и дискретно, NEXURA предлага най-доброто за отопление и охлаждане, в комфорт и дизайн. Когато е в режим на
отопление, уникалният алуминиев панел отпред има възможност за загряване и разпространява допълнителна топлина,
само като традиционен радиатор. Тази изключителна функция може да се активира чрез натискане на бутон на
дистанционно управление.
Благодарение на намаления въздушния поток, създава усещане за спокойствие и комфорт. Вграденият въздушен филтър
за пречистване осигурява чист и здравословен вътрешен климат.
Освен това, въздухът се разпространява по-тихо от шепот. Шумът, възлиза на едва 22dBA в охлаждането и 19dBA в
лъчиста топлина режим. За сравнение в околната среда звука в тихи места е 40dBA средно.
Екологични технологии
NEXURA използва възобновяем източник на енергия: въздух. Това го прави по-енергийно ефективен от изкопаеми горива за
отопление. Чрез намаляване на емисиите на CO2, Daikin термопомпи допринася за опазване на околната среда.
Инверторните технологии също спомагат - да се използват само на количеството енергия, необходима за отопление или
охлаждане на една стая. Освен предоставянето на по-стабилни температури, тази технология може да доведе до
спестяване на енергия до 30% в сравнение с традиционните системи, като по този начин значително се намаляват
разходите Ви за електроенергия.
Подходящ за всеки интериор
Дали вграден, монтиран на стена или свободно стоящ, NEXURA е дискретен и се вписва перфектно във всеки интериор.
NEXURA може да се използва както самостоятелно (моносплит), така и в мултисплит системи на Daikin.
http://obiavidnes.com/obiava/31663/promociya-na-klimatik-daikin-nexura-fvxg25krxg25k---2-42500-lv-s-vklyuchen-montaj

Legrand Standart
Legrand Standart, разклонител 4 гнезда, 1.5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/31662/legrand-standart

Промоция на климатик DAIKIN FTXR28E URURU SARARA – 3 270,00 лв с включен монтаж до
3 л.м тръбен път
DAIKIN URURU SARARA - Уникална комбинация от овлажняване, изсушаване, вентилация и пречистване на въздуха.
Добрият температурен контрол не е достатъчен за климата във вашия дом. Прецизният контрол на влажността и
вентилацията в стаята е от съществена важност. Благоарение на УРУРУ САРАРА, може да овлажнявате, изсушавате,
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вентилирате и пречиствате въздуха. Климатика е оборудван с филтри, които пречистват прах, полени, пушек и т.н.
Може да настройвате пречистването на въздуха според собствените си нужди. Благодарение на вентилационната
сиситема, замърсеният въздух в помещението може да бъде заменен със свеж от вън.
http://obiavidnes.com/obiava/31661/promociya-na-klimatik--daikin-ftxr28e-ururu-sarara--3-27000-lv-s-vklyuchen-montaj

Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LE за 1325 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без
задължителни профилактики
Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LE за 1325 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни
профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/31660/promociya-na-klimatik-fujitsu-asyg-12-le-za-1325-lv-s-vkl-montaj-i-3-godini-gar

Промоция на инверторен климатик FUJITSU AWYZ14LBC NOCRIA - топ цена - 2 295,00 с
включен монтаж и 3 години гаранция без задължителни годишни профилактики
Промоция на инверторен климатик FUJITSU AWYZ14LBC NOCRIA - топ цена - 2 295,00 с включен монтаж и 3 години
гаранция без задължителни годишни профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/31659/promociya-na-invertoren-klimatik-fujitsu-awyz14lbc-nocria---top-cena---2-29500-s

Продавам експонатор AGFA Avantra SelectSet 25S На части!
Технически характеристики:
Maximum Format Size 18 x 25" (457 x 635 mm)
Maximum Image Area 17.7 x 25" (449 x 635 mm)
Imaging System Visible red laser diode (650 nm)
Resolutions and Spot Sizes 1200 dpi (472 dots/cm) at 20
http://obiavidnes.com/obiava/31658/prodavam-eksponator-agfa-avantra-selectset-25s-na-chasti

ПРОМОЦИЯ НА ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-GE25VA - 1295.00 лв
MSZ-GE35VA - 1545.00 лв
MSZ-GE50VA - 1975.00 лв
* Цената включва доставка и монтаж до 3 л.м тръбен път
* Гаранция - 36 месеца
* Промоцията е валидна до изчерпване на количествата
http://obiavidnes.com/obiava/31657/promociya-na-invertorni-klimatici-mitsubishi-electric

ПРОМОЦИЯ НА КЛИМАТИЦИ С БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ КЛИМАТИЦИ НА НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE25VA - 1295.00 лв
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - 1545.00 лв
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE50VA - 1975.00 лв
FUJITSU ASYG 12LEC - 1325.00 лв
FUJITSU ASYA 12LKC - 1245.00 лв
FUJITSU ASYA 14 LGC – 1925.00 лв
FUJITSU AWYZ 14LBC NOCRIA – 2295.00 лв
DAIKIN FVXS25F
- 1645.00 лв
DAIKIN FVXS35F
- 2050.00 лв
DAIKIN FTXS20J
- 1525.00 лв
DAIKIN FTXS25J
- 1580.00 лв
DAIKIN FTXS35J
- 1785.00 лв
DAIKIN FTX50G
- 1975.00 лв
DAIKIN FTXN50K
- 1645.00 лв
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Гаранция – 3 години
http://obiavidnes.com/obiava/31656/promociya-na-klimatici-s-bezplaten-montaj

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/20252/byrzi__krediti__do__1000_lv

Ипотечни Кредити до 200000 за София и Перник
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв.
Бързи Ипотечен кредит от 5000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанията се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31655/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

Legrand Standart
Legrand Standart, разклонител 3 гнезда, 3 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/31654/legrand-standart

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.
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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/31653/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/31652/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
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Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/31651/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-изневери
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/31649/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneveri

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/31648/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito

Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
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биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/31647/chasten-detektiv-ivan-ivanov-dylgogodishen-profesionalen-opit

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

курс по математика – ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СУ и УНСС
Учебен център Орбис организира курсове по математика - подготовка за матура и за кандидатстване в СУ и УНСС.
Целогодишно обучение и допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол
и висока успеваемост. Курсът се провежда всяка неделя от 9.30 до 12.30 часа.
Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31646/kurs-po-matematika--podgotovka-za-matura-i--za-kandidatstvane-v-su-i-unss

курс по български език – ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СУ и
УНСС
Учебен център Орбис организира курсове по български език - подготовка за матура и за кандидатстване в СУ и УНСС.
Целогодишно обучение и допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол
и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв.на месец.
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Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31645/kurs-po-bylgarski-ezik--podgotovka-za-matura-i--za-kandidatstvane-v-su-i-unss

НЕМСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по немски език - подготовка за матура. Тренировъчен курс с решаване на тестове и
писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв. на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31644/nemski-ezik---podgotovka-za-matura

Английски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по английски език - подготовка за матура и кандидатстване в СУ и УНСС.
Тренировъчен курс с решаване на тестове и писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и
висока успеваемост.
Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31643/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Испански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по испански език подготовка за матура. Тренировъчен курс с решаване на тестове
и писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31642/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura
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Legrand Standart
Legrand Standart, разклонител 6 гнезда, 1.5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/31641/legrand-standart

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис организира курс по италиански език подготовка за матура. Тренировъчен курс с решаване на
тестове и писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
Цена: 150 лв.на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31640/italianski-ezik---podgotovka-za-matura

подготовка за матура по - АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, НЕМСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ИСПАНСКИ,
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА И БИОЛОГИЯ
Учебен център Орбис провежда подготвителни курсове за матура по английски, френски, немски, италиански, испански,
български език, математика и биология. Езиковата подготовка включва - граматичен преговор, решаване на тестове и
писане на есе. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв. на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31639/podgotovka-za-matura-po---angliyski-frenski-nemski-italianski-ispanski--byl

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ ЗА ПРИЕМНИ
УНИВЕРСИТЕТ, УНСС И ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА

ИЗПИТИ

В

СОФИЙСКИЯ

Учебен център Орбис организира кандидатстудентски курсове и подготовка за матура по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика за Софийския университет и УНСС. Решаване на тестове, писане на
есе и симулация на изпити. Курсовете са през цялата учебна година всяка събота или неделя по 5 учебни часа. Цена 150 лв
на месец.
Организираме индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 15 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31638/kandidatstudentski-kursove-za-priemni-izpiti-v-sofiyskiya-universitet-unss-i-pod

Legrand Comfort
Legrand Comfort, разклонител 3 гнезда, 1.5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/31637/legrand-comfort
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Евтини Шофьорски курсове Пловдив
ЕТ "Николай Георгиев" организира шофьорски курсове
категория "B", с автомобил Пежо 307.При записване вие получавате:
-Теоритична подготовка
-Практическа подготовка
-Учебник за подготовка
-Кормуване в удобно за Вас време
-Достъпна цена:520 лева(Крайна цена включва всичко!)
-Един допълнителен час: 15 лева!
Повече информация на www.georgievauto.com
http://obiavidnes.com/obiava/31636/evtini-shofyorski-kursove-plovdiv

Студио за интериорен дизайн Steave Balkan
" Steave Balkan " е фирма специализира в областта на интериорния дизайн.Предлагаме"изработване" на идеен проект и
цялостната му реализация.Разполагаме със собсвени строително-ремонтни бригади, собсвено производство на корпусна
мебел, както и партньорства с всички големи вносители на мебели, електроуреди и настилки.
кв. Витоша, ул. Проф. Станчо Ваклинов 6, магазин 1
sbalkan@mail.bg
+359 2 422 40 52
+359 898 555 020
http://www.sbalkan.com
http://obiavidnes.com/obiava/31635/studio-za-interioren-dizayn-steave-balkan

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/31634/adeel-ood

Legrand Comfort
Legrand Comfort, разклонител 4 гнезда, 1.5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/31633/legrand-comfort

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 ,
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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/31631/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/31630/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 ,
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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/31629/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Legrand Comfort
Legrand Comfort, разклонител 6 гнезда, 1.5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/31628/legrand-comfort

Транспортни
услуги-София/.Товарни
таксита-0898874253/Превоз
на
цени/0877-663-995/Доставки на мебели/Пренос на Мебели,багаж,лични вещи/

товари/Ниски

Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31627/transportni-uslugi-sofiyatovarni-taksita-0898874253prevoz-na-tovariniski-ceni

Транспортни услуги-София/.Товарни таксита-0898874253
Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31626/transportni-uslugi-sofiyatovarni-taksita-0898874253

Legrand Comfort & Security
Legrand Comfort & Security, разклонител 4 гнезда, с индикация за мощността, 1.5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/31624/legrand-comfort--security

Отводняване, отпушване, видеодиагностика и ремонт на канали.
Отпушване на канали - главни и второстепенни. Отводняване на мазета и септични ями. Ремонт, профилактика и
видеодиагностика на канали и шахти. Модерна техника: вакум-помпа, цистерна, земекопни машини, фекалка и камера за
видеодиагностика.
www.kanalito.com
Моб. – 0885 123 123
Тел. – 02/ 936 72 02
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Николай Станимиров
http://obiavidnes.com/obiava/31621/otvodnyavane-otpushvane-videodiagnostika-i-remont-na-kanali

Legrand Comfort & Security
Legrand Comfort & Security, разклонител 4 гнезда, с гръмозащита, 1.5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/31620/legrand-comfort--security

Legrand Comfort & Security
Legrand Comfort & Security, разклонител 6 гнезда, с индикация за мощността, 1.5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/31618/legrand-comfort--security

Legrand Comfort & Security
Legrand Comfort & Security, разклонител 6 гнезда, с гръмозащита, 1.5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/31617/legrand-comfort--security

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 1.8 тона. 0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване
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/31614/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

Превоз на Вашите мебели стоки и оборудване 0893/919772
Извършвам транспортни услуги на всякакви товари с голям или малък бус според Вашите нужди до 2т.на добра цена и по
всяко време. тел:0889/201919 или 0893/919772 Помощ и съдействие от шофьора при товаро-разтоварните дейности.
КОРЕКТНОСТ. ФАКТУРИ. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/31613/prevoz-na-vashite-mebeli-stoki-i-oborudvane-0893919772

ESET NOD32 Antivirus 5
ESET NOD32 Antivirus 5, лиценз за 1PC за 1 година, OEM
http://obiavidnes.com/obiava/31612/eset-nod32-antivirus-5

ESET NOD32 Antivirus 5
ESET NOD32 Antivirus 5, лиценз за 1PC за 1 година, BOX
http://obiavidnes.com/obiava/31610/eset-nod32-antivirus-5

Защо млади учени напускат България
Посетете нашата уеб страница за Моралното убийство на български учени занимаващи се със изследвания в
елементарни частици . Имате нужда от Стъпкването на напредващ
http://obiavidnes.com/obiava/31609/zashto-mladi-ucheni-napuskat-bylgariya

ESET Smart Security 5
ESET Smart Security 5, лиценз за 1PC за 1 година, BOX
http://obiavidnes.com/obiava/31607/eset-smart-security-5

Страница 26/65

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.04.2012

Счетоводни услуги за всеки бизнес
Погледнете нашия тематичен сайт за цени за счетоводни услуги . Трябва ви счетоводни услуги за всеки бизнес ? Можете
да намерите сведения за счетоводни услуги на нашата информационна страница.
http://obiavidnes.com/obiava/31605/schetovodni-uslugi-za-vseki-biznes

ESET Mobile Security
ESET Mobile Security, лиценз за 1 устройство за 1 година, BOX
http://obiavidnes.com/obiava/31604/eset-mobile-security

15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F44EA)
15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F44EA), двуядрен Intel® Core™ i3 380M 2.53GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB
7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/31602/156-3962-cm-hp-630-a6f44ea

15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F22EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F22EA) +подарък чанта, двуядрен Intel® Core™ i3 380M 2.53GHz, HD LED Display & ATi
HD6370 512MB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/31599/156-3962-cm-hp-630-a6f22ea-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4535s (A6E33EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4535s (A6E33EA), двуядрен AMD A4-3305M 1.9/2.5Ghz, HD LED Display & AMD HD 6480G 1GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Linux, 2.47kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/31597/156-3962-cm-hp-probook-4535s-a6e33ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4535s (A6E37EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4535s (A6E37EA) +подарък чанта, двуядрен AMD A4-3305M 1.9/2.5Ghz, HD LED Display &
AMD HD 6480G 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Linux, 2.47kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/31595/156-3962-cm-hp-probook-4535s-a6e37ea-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (B0X63EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (B0X63EA), Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz, HD LED Display & AMD HD 6490M 1GB
DDR5 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Linux, 2.51kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/31593/156-3962-cm-hp-probook-4530s-b0x63ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (B0X66EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (B0X66EA), Intel® Core™ i5 2450M 2.5Ghz, HD LED Display & AMD HD 6490M 1GB
DDR5 (HDMI), 4GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Linux, 2.36kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/31592/156-3962-cm-hp-probook-4530s-b0x66ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (B0X47EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (B0X47EA) +подарък чанта, Intel® Core™ i5 2450M 2.5Ghz, HD LED Display & AMD HD
7470M 1GB DDR5 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Linux, 2.51kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/31590/156-3962-cm-hp-probook-4530s-b0x47ea-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (B0X57EA) Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (B0X57EA) Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz, HD LED Display & AMD HD 6490M 1GB
DDR5 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, camera, Windows7 Home Premium, 2.51kg, 1г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/31588/156-3962-cm-hp-probook-4530s-b0x57ea-intel-core-i3-2350m-23ghz

Земеделска земя купувам в Сухиндол,Батак,КАРАЙСЕН,ПАВЛИКЕНИ
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/31586/zemedelska-zemya-kupuvam-v-suhindolbatakkaraysenpavlikeni

Земеделска
земя
в
Горна
Тръмбеш,Стражица,Севлиево-КУПУВАМ

Оряховица,Лясковец,Свищов,Полски

Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/31585/zemedelska-zemya-v-gorna-oryahovicalyaskovecsvishtovpolski-trymbeshstrajicasevlie

Земеделска земя в обл.Търговище купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236-
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248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/31584/zemedelska-zemya-v-obltyrgovishte-kupuvam-0886236248

Земеделска земя в обл.Монтана купувам, изгодни оферти за големите парцели
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/31583/zemedelska-zemya-v-oblmontana-kupuvam-izgodni-oferti-za-golemite-parceli

Калъф за Samsung Galaxy Tab
Калъф за Samsung Galaxy Tab, HAMA "Rigid" (108223), до 7" (17.78 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/31582/kalyf-za-samsung-galaxy-tab

Core i5 2550K Quad Core (3.4GHz (Turbo Boost)
Core i5 2550K Quad Core (3.4GHz (Turbo Boost), 6MB L3) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/31580/core-i5-2550k-quad-core-34ghz-turbo-boost

Kупувам от собственик, парцел в регулация, по черноморието, Заменам.
Kупувам от собственик, парцел в регулация, по черноморието,
Заменам.
Тел. 089 3 66 33 69 skype:megavarianti email: megavarianti@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/31579/kupuvam-ot-sobstvenik-parcel-v-regulaciya-po-chernomorieto-zamenam

ALL in | Studio - Архитектура и интериорен дизайн
All in | Studio е архитектурно дизайнерско студио, което проектира частни и обществени пространства. Динамиката ни
в работата се основава на малките хрумки и детайли, които правят толкова различни отделните реализации.
http://obiavidnes.com/obiava/31578/all-in--studio---arhitektura-i-interioren-dizayn

AMD 7850
AMD 7850, 2GB, Asus HD7850-DC2-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, DVI, 2x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/31577/amd-7850

Търсят се хора за работа
Търсят се хора за работа с интернет, които да помагат за организирането на SOCIAL MOBILE WEB BUSINESS
CONFERENCE MAY 2012. Гъвкаво работно време от вкъщи. Ние организираме събития в социалните мрежи, facebook,
twitter,linkedin,google+.
За
повече
информация
посетете
страницата
ни:
http://www.facebook.com/The.Social.Mobile.Web.Business.Conference
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http://obiavidnes.com/obiava/31576/tyrsyat-se-hora-za-rabota

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/31575/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

AMD 7870
AMD 7870, 2GB, Asus HD7870-DC2-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, DVI, 2x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/31573/amd-7870

КОМПАНЬОНКИ ЗА ГЕРМАНИЯ
Набираме компаньонки за легална работа в Германия на възраст от 18 г. до 35 г., с приятна визия и желание за работа.
Предимство - немски или английски език. Ние гарантираме коректност, високи доходи ( 3000 - 5000 EUR на месец ).
Безплатна квартира, транспорт. ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА! В момента има 2 свободни места. Очакваме сериозни дами.
Моля изпратете снимки в цял ръст и тел. за контакти на e-mail: rosi.ivanova20@abv.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/31572/kompanyonki-za--germaniya

Плочки гранитогрес
Имате потребност от добри плочки гранитогрес? Нашата фирма дава на вашето внимание плочки изработени от
испански фирми! Освен голямото многообразие от фаянсови плочки предлагаме и мивки душ-батерии бой вани балатуми и
други пособия за банята ви.
http://obiavidnes.com/obiava/31571/plochki-granitogres

Транспортниги с услуги със самосавал до 5т и услуги с минифадрома бобкат 753 и минибагер
Транспортни услуги със самосвал до 5т . Доставка на всякакви видове строителни материали, пясък, филц, дренажен
камък, скална маса, земновлажен бетон, пернишки и домбаски въглища, въглища на чували , дърва и др. Извозване и
доставка на земни маси. Легално извозване на строителни и битови отпадъци. Къртене и чистене на бетон, тухли,
теракот, фаянс и др. Услуги с минифадрома бобкат753 и минибагер: Товарене, насипи, подравняване, изкопи,
снегопочистване и др.
http://obiavidnes.com/obiava/31569/transportnigi-s-uslugi-sys-samosaval-do-5t-i-uslugi-s-minifadroma-bobkat-753-i-m
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Asus Xonar DGX
Asus Xonar DGX, 5.1, Digital S/PDIF Out, Dolby® Headphone, PCI-E
http://obiavidnes.com/obiava/31568/asus-xonar-dgx

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/31567/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

СТАРТИРАТ групи по НЕМСКИ 1 и 2 в Интер Алианс Ст.Загора!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по
най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел
по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на
новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ
И ПЕНСИОНЕРИ,ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ,КАКТО И ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ВСЯКО СЛЕДВАЩО НИВО! Заповядайте на
адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у
новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/31566/startirat-grupi-po-nemski-1-i-2-v-inter-alians-stzagora

НОВА група по ГРЪЦКИ!НАУЧЕТЕ лесно в Интер Алианс Стара Загора!
Имате малко време да се запишете!НАУЧЕТЕ ЛЕСНО С НАС! 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/31565/nova-grupa-po-gryckinauchete-lesno-v-inter-alians-stara-zagora

НОВИ групи по ФРЕНСКИ 1и2 в Интер Алианс Ст.Загора!!!
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!
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http://obiavidnes.com/obiava/31564/novi-grupi-po-frenski-1i2-v-inter-alians-stzagora

НАЧАЛНА компютърна ГРАМОТНОСТ-нова ГРУПА!
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ!Най-доброто обучение! Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно
обучение - Начална компютърна грамотност за начинаещи и напреднали ! Занятията включват работа с WINDOWS,
OFFICE, WORD, EXCEL, INTERNET и др. програми изключително необходими , както на работното място, така и за
употреба вкъщи. Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата
работа е съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни! Предлагаме
обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно за
курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на х-л Верея, с-у новите
търговски центрове/ тел.042/605363; 0895/62-24-70 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/31563/nachalna-kompyutyrna-gramotnost-nova-grupa

АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ-нова ГРУПА в Интер Алианс Ст. Загора!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит.МАЛКА ГРУПА! С курса ни за Администратор
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/31562/administrator-v-hotel-nova-grupa-v-inter-alians-st-zagora

ЕКСКУРЗОВОДСТВО-нова ГРУПА в Интер Алианс Ст.Загора!
ИНВЕСТИРАЙТЕ В СЕБЕ СИ! ИНТЕР АЛИАНС организира курсове за Екскурзоводи-аниматори и организатори в
туристическа агенция по актуална, образователна програма . Обучението е подходящо за желаещите да се реализират в
сферата на туризма, хотелиерството и рекламата. Програмата включва: * Изучаване на основните и специфични форми
на туризма. * Материално-техническа база в хотелиерството. * Запознаване със Закона за туризма и рекламата. *
Работа с клиенти, организиране на пътувания, съставяне на маршрути и др. * Практикум. Удостоверение-сертификат
за повишаване на квалификацията, съгласно МОН. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност. За повече
информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната
кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/31561/ekskurzovodstvo-nova-grupa-v-inter-alians-stzagora

АНГЛИЙСКИ 3-НОВА ГРУПА в Интер Алианс Ст.Загора!
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/31560/angliyski-3-nova-grupa-v-inter-alians-stzagora

WEB DESIGN-НОВА ГРУПА в Интер Алианс Ст.Загора!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение за начинаещи и напреднали –
Специализирани компютърни курсове WEB DESIGN. Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със
съвременни методи на обучение. Нашата работа е съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която
наблягаме в курсовете ни! Предлагаме обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и
малко напреднали, в удобно за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и
други учебни материали, за да преговарят уроците или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също
успяват да научат необходимите думи, за да разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти.
Нашите курсове са изградени изключително върху примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видео
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уроци и фирмено обучение. Правим също и консултантски услуги. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава
заверено легитимно удостоверение за придобитите знания. И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока
ефективност. Накарайте, колегите и шефовете, да се възхищават от вашите умения! За повече информация,
заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363; 0895/62-24-70 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ
ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/31559/web-design-nova-grupa-v-inter-alians-stzagora

3D STUDIO MAX-НОВА ГРУПА в Интер Алианс Ст.Загора!
ИМАТЕ МАЛКО ВРЕМЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ! Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно
обучение за начинаещи и напреднали – Специализирани компютърни курсове 3D STUDIO MAX.Предлагаме още и курсове
по Компютърна грамотност,WEB DESIGN, COREL DRAW, PHOTOSHOP, AUTO CAD,ARСHI CAD. Стремим се да
прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е съобразена с нуждите на
потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни! Предлагаме обучение в групи и индивидуално
обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно за курсистите време – през деня, вечер или
събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за да преговарят уроците или да ги ползват за
справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат необходимите думи, за да разбират компютърните
диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са изградени изключително върху примери от практиката.
Предлагаме също и онлайн обучение, видео уроци и фирмено обучение. Правим също и консултантски услуги. След всяко
завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания. И запомнете:
предлагаме качествено обучение с висока ефективност. За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски
центрове./; тел.042/605363; 0895/62-24-70 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31558/3d-studio-max-nova-grupa-v-inter-alians-stzagora

ТУРСКИ за НАЧИНАЕЩИ-нова ГРУПА в Интер Алианс Ст.Загора!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по
най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел
по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на
новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ
И ПЕНСИОНЕРИ,ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ,КАКТО И ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ВСЯКО СЛЕДВАЩО НИВО! Заповядайте на
адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у
новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/31557/turski-za-nachinaeshti-nova-grupa-v-inter-alians-stzagora

Asus Xonar DSX
Asus Xonar DSX, 7.1, DTS® Connect, PCI-E
http://obiavidnes.com/obiava/31555/asus-xonar-dsx

Зарядно у-во HAMA
Зарядно у-во HAMA, 12V -> microUSB
http://obiavidnes.com/obiava/31553/zaryadno-u-vo-hama

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.
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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/31552/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/31551/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/31550/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana
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Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/31548/chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Прозрачен силиконов часовник - тип гривна
Марка: Прозрачен силиконов часовник - тип гривна
Цена: 5 лв.
Вид: Универсален часовник
Състояние: Нови
Страхотен прозрачен силиконов часовник - тип гривна на супер цена !
Доставка чрез Еконт с наложен платеж.

Тип: Унисекс
Размер: 45 mm / 15 mm ; Широк: 2,2 cm
Тегло: 10 гр.
Каишка: Силикон с високо качество

За избор на друг модел или цвят, моля посетете нашата категория силиконови часовницид http://vbwatches.com/Silikonovi-
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Chasovnici
http://vbwatches.com/
http://obiavidnes.com/obiava/31547/prozrachen-silikonov-chasovnik---tip-grivna

Син силиконов часовник, перфектно качество
Марка: Син силиконов часовник, перфектно качество
Цена: 11 лв.
Вид: Универсален часовник
Състояние: Нови
Чисто нов силиконов часовник с високо качество.
Доставка чрез Еконт с наложен платеж.

Тип: Унисекс
Размер: 45 mm / 15 mm ; Широк: 2,2 cm
Тегло: 50 гр.
Каишка: Силикон с високо качество

За други цветове и модели, посетете нашата категория силиконови часовници - http://vbwatches.com/Silikonovi-Chasovnici
http://vbwatches.com/
http://obiavidnes.com/obiava/31546/sin-silikonov-chasovnik-perfektno-kachestvo

Син силиконов часовник, перфектно качество
Марка: Син силиконов часовник, перфектно качество
Цена: 11 лв.
Вид: Универсален часовник
Състояние: Нови
Чисто нов силиконов часовник с високо качество.
Доставка чрез Еконт с наложен платеж.

Тип: Унисекс
Размер: 45 mm / 15 mm ; Широк: 2,2 cm
Тегло: 50 гр.
Каишка: Силикон с високо качество

За други цветове и модели, посетете нашата категория силиконови часовници - http://vbwatches.com/Silikonovi-Chasovnici
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http://vbwatches.com/
http://obiavidnes.com/obiava/31545/sin-silikonov-chasovnik-perfektno-kachestvo

Курс по испански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по испански език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Испания. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения –
четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 80 часа. Цена: 250лв. Курсът ще се провежда всеки ден от 13.00
до 17.00 часа. Начало на курса: 7 май.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31544/kurs-po-ispanski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Разговорен курс по български език
Как да поздравя?
Как да попитам колко е часът?
Как да отида до летището?
Ако си задавате тези и други въпроси от типа “Как да…?”, този курс е точно за Вас.
Курсът по български език “Как да…” е предназначен за чужденци, които живеят или пътуват в България. Чрез него
студентите ще получат основни знания по български език, които да приложат в разнообразни ежедневни ситуации. Ще
научат как да се представят, как да си наемат транспорт, как да проведат разговор по телефона или как да си поръчат
в ресторант. Цената е 250 лева. Продължителността е 50 часа. Два пъти в седмицата от 10.00 до 12.00 ч. Начало: 23
април.
Ако искате да научите повече, не се колебайте да се свържете с нас:
Учебен център Орбис
гр. София, ул. Мизия, 19
тел. 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31542/razgovoren-kurs-po-bylgarski-ezik

Курс по унгарски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по унгарски език, първо ниво по системата "Hallo! Itt Magyarorszag!. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и
сряда от 18.30 до 20.30 часа. Цената на курса е 250лева. Начало: 2 май.
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/31541/kurs-po-ungarski-ezik-za-nachinaeshti

кенгуру органайзер
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
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В Кенгуру кийпър много лесно и бързо ще подредите вещите си. В органайзера има специално отделено място за всичко:
телефони, очила, гримове, ключове, кредитни карти, дори за разхладителна напитка и чадър.
А когато ви се наложи да смените чантата си, просто изваждате органайзера и го поставяте в другата си чанта. Той
се събира във всички размери чанти.
Ако се нуждаете от повече място в средата на чантата си, можете да обърнете кенгуру кийпър с джобовете навън.
Така ще имате място за тоалетна чантичка, тефтери и други по-едри вещи.
Получавате и втори Кенгуру Кийпър, който можете да ползвате за по-малки чанти или да го поставите в големия
Кенгуру Кийпър, за да съберете още повече неща.
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Не губете повече време, за да ровите в чантата си, с Кенгуру кийпър вещите ви винаги ще бъдат подредени и лесно
достъпни.
Комплектът КenguruКiipur включва:
1 x Кенкуру Органайзер голям размер - 34 см x 7,5 см x 15,5 см
1 x Кенкуру Органайзер среден размер - 24 см x 7,5 см x 15,5 см
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/31540/kenguru-organayzer

Курс по фински език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и
сряда от 18 до 20 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 23 април.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31539/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по румънски език – ниво а2
Учебен център Орбис организира неделен курс по румънски език по системата Puls, второ ниво. По време на обучението
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 –
2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Курсът се
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провежда един път в седмицата – неделя от 10.30 до 14.45 ч., всичко 80 учебни часа. Цена – 250 лв. Начало: 18 март
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31538/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата Puls, първо ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Курсът се
провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 24 април. Цена –
250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
http://obiavidnes.com/obiava/31537/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/31536/ured-za-srebyrna-voda

Курс по английски език - Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично –
вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 24 април
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
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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/31535/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

Курс по английски език - Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда. два пъти седмично –
понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 23 април
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31534/kurs-po-angliyski-ezik---pre-intermediate

Фотоапарат Nikon Coolpix S3300 16Mpix
Фотоапарат Nikon Coolpix S3300 16Mpix, 6xOptical zoom, 2.7" (6.86 cm) екран, поддържа SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/31532/fotoaparat-nikon-coolpix-s3300-16mpix

Курс по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни часа.
Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Занятията се провеждат два пъти седмично – понеделник и четвъртък
от 15.00 до 16.30. Цена 250лв. Начало: 02.05.2012г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31531/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Suena, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало –
02.05.2012 г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31530/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по португалски – В1
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1800 – 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 80 часа, неделя от 10.00 до 14.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 29 април
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31529/nedelen-kurs-po-portugalski--v1

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1800 – 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 80 часа, събота от 15.00 до 18.00 часа. Цена 250 лв. Начало: 28 април
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31528/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800 - 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 23
април
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31527/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B2/С1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2/С1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
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акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провежда един път седмично – вторник от 18.30
до 20.30 ч., всичко 40 учебни часа. Цена 125 лв. Начало: 24 април
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
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/31526/kurs-po-frenski-ezik--b2s1

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 25 април
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31524/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Курс по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни
часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската история,
култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат всяка събота по три учебни часа от 10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31523/kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 23 април Цена:
250 лева
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31522/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Опияняващи масажи
ПРИКАЗЕН МАСАЖ, С ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ И УСЛУГИ - ПОЖЕЛАЙ СИ!
ОТ ВСИЧКО ПО МНОГО И В УДАРНА ДОЗА!
ИЗБОР.
САМО ВЕДНЪЖ МЕ ОПИТАЙ И ДРУГА ЩЕ ГОРЧИ!
МОГА ДА СБЪДНА ВСИЧКИТЕ МЪЖКИ МЕЧТИ!
МОГА ЗА ЧАС ДА ТЕ КАРАМ ДА СТЕНЕШ В ЕКСТАЗ
ДА ТЕ РАЗБИВАТ ВЪЛНИТЕ НА ОГНЕНА СТРАСТ!!!!
0.8.9.7.2.9.9.9.9.7
http://obiavidnes.com/obiava/31519/opiyanyavashti-masaji

Всичко е диво желание
Уникални масажистки - ще се върнеш - обещавам!
Масаж и ВСИЧКО стандартно към него!
МНОГО ИЗИСКАНА ОБСТАНОВКА, ПЪЛНА ДИСКРЕТНОСТ, ЛУКС, СПОКОЙСТВИЕ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ,
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР!
Цени между 30 и 60 лева в зависимост от избраната екстра.
0.8.9.9.3.2.3.7.3.4
http://obiavidnes.com/obiava/31518/vsichko-e-divo-jelanie

CD R media 700MB
CD R media 700MB, Emtec
http://obiavidnes.com/obiava/31517/cd-r-media-700mb

Продавам принтер HP Laser Jet 2420
Втора употреба – рециклиран, в много добро състояние
Лазeрен принтер HP Laser Jet 2420
Скорост: Черно-бяло А4 28 стр./мин. Цветно (текст и графика) А4 формат - Пълноцветен печат А4 - Цветен
фотопечат без поле
Интерфейс: USB-Да Direct Print Port
Печат директно от камера - IrDA
Резолюция: 1200 x 1200 dpi
Формат на медията, касети A4, A5, B5, letter, executive, legal; вх. 350 листа; изх. 350 листа Глави
Натоварване: 75000 стр.
Памет: 32MB
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/31516/prodavam-printer-hp-laser-jet-2420

Продавам Konica Minolta Bizhub C 250
Втора употреба – рециклирана, в много добро състояние
Характеристики на копира:
Скорост на печат: A4: 25 стр/мин; A3: 14 стр/мин
Време първо копие/принт: По-малко от 4.8 сек.
Време загряване: 24 сек. или по-малко
Резолюция на копиране: 600 x 600 dpi
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Многократно копиране: 1 - 999
Магнификация: 25 - 400%
Характеристики на принтера:
Резолюция на принтиране: 600 x 600 dpi
Език за принтиране: PCL6 (XL ver. 2.1)
PostScript 3 emulation (3011.xx.xx)
Характеристики на скенера:
Резолюция на сканиране: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Формати на файловете: TIFF (Една страница / Много страници), PDF
Характеристики на факса:
Компресия на факса: MH, MR, MMR, JBIG / ECM
Факс модем: 33,6 kbps / ECM, G3
Характеристики на системата:
Месечно натоварване: Препоръчително: 28,000 страници
Консумация на енергия: Изисквания към захранването: 220 - 240V: 6.1A 10% 50Hz
Макс.: 1300 - 1470 W
Размери на системата: (Ш x Д x В, мм) 582 x 558 x 145 mm
Тегло на системата: Приблизително 74 кг
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/31515/prodavam-konica-minolta-bizhub-c-250

Продавам Konica Minolta Bizhub C 300
Втора употреба – рециклирана, в много добро състояние
Характеристики на копира:
Скорост на печат:
А4 - 30 стр./мин. цветно и черно
А3 - 17 стр./мин. цветно и черно
Първо копие:
черно А4 - след 6.5 сек.
цветно А4 - след 8.5 сек.
Формат на оригинала: A5–A3
Увеличаване / Намаление: 25-400% през 0.1%
Памет: 512 MB
Универсална касета за хартия: 250 л. (A6 - A3++, 64-256 гр.)
Касета за: 500 л. (A5-A3, 64-90 гр.)
Ръчна касета за: 100 л. (A6 - A3++, 64-256 гр.)
Характеристики на принтера:
Разделителна способност: 600 x600 dpi (600х1800 dpi)
Максимален печатаем формат: А3++ (311х457 мм)
Емулация: PCL6, PS3
Интерфейс: Eternet 10/100 BaseT
Характеристики на скенера:
Резолюция: 600x600 dpi до А3+ 600 dpi
Размер на скенера: A5 до A3
Формат на сканиране: PDF, TIF, JPG
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/31514/prodavam-konica-minolta-bizhub-c-300
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the mountain тениски-www.themountain.dir.bg
the mountain тениски-www.themountain.dir.bg
Бъди единствен с тениските на The Mountain-САЩ
Тениската без която не можем.
Екологично чиста, 100% - памук, качество на изработка на самата тениска
/двоен шев/ 3D щампа.
Какво повече да искаме.
Бъдещето е при Вас.
Хитът на Лято-2012г.
Тениските на The Mountain-САЩ с 3D щампа ще Ви накарат да се чувствате единствени и да се откроите сред Вашите
приятели.
Край на вредните мастила и щампи.
Ние Ви предлагаме една нова линия в света на модата.
Тениски без граници. Връх на технологията в производството на тениски.
Тениските от новия каталог на The Mountain-САЩ.
Разгледайте новият каталог на тениски с 3D щампи на адрес:
За контакти:
България
Степбол-ЕООД
гр.Сливен
ул.Ген.Драгомиров №10
тел: 00359893987206
www.themountain.dir.bg
E-mail:themountain@abv.bg
Ние Ви предлагаме тениски с 3D щампи.
Докосни се до бъдещето.
Ние Ви предлагаме тениски с 3D щампи.
Докосни се до бъдещето.
http://obiavidnes.com/obiava/31513/the-mountain-teniski-wwwthemountaindirbg

Ремонт, изграждане на ВиК инсталации
Интер Монтаж ЕООД специализирана в смяната на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове в стари
жилищни блокове и административни сгради.
Огледът, консултацията и изготвянето на офертата са безплатни.
По желание на клиента, след изготвянето на офертата, се дават адреси в района, на които фирмата е извършвала
ремонтна дейност, за проверка на качеството на работата.
Фирмата предлага варианти за разсрочено плащане без оскъпяване на дължимата сума.(например на равни вноски до
12мес без лихва)
Гаранция - 7години.
тел: 02/8471809 GSM.0885 598 213
www.intermontaj.com
Красимир Павлов
http://obiavidnes.com/obiava/31510/remont-izgrajdane-na-vik-instalacii

HAMA "Black Velvet 1" (91669)
HAMA "Black Velvet 1" (91669), калъф за мобилен телефон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/31509/hama-black-velvet-1-91669

Транспорт - ИЗГОДНИ ЦЕНИ.Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на МЕБЕЛИ от
жилища,офиси,складове,магазини 0898874253 0877663995
Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
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Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31506/transport---izgodni-ceniprevoz-na-pokyshtnina-bagaj-transport-na-mebeli-ot-jili

HAMA "Black Velvet 3" (91671)
HAMA "Black Velvet 3" (91671), калъф за мобилен телефон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/31503/hama-black-velvet-3-91671

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 1.8 тона. 0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване
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 ДЕ
http://obiavidnes.com/obiava/31500/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

Превоз на Вашите мебели стоки и оборудване 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.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕ
http://obiavidnes.com/obiava/31499/prevoz-na-vashite-mebeli-stoki-i-oborudvane-0893919772

HAMA "Etui Nostalgia" (92345)
HAMA "Etui Nostalgia" (92345), калъф за мобилен телефон
http://obiavidnes.com/obiava/31495/hama-etui-nostalgia-92345

HAMA "Etui Bubble" (92341)
HAMA "Etui Bubble" (92341), калъф за мобилен телефон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/31492/hama-etui-bubble-92341

HAMA "TPU Combi Case" (104597)
HAMA "TPU Combi Case" (104597), калъф за Apple iPhone 4/4S, силиконов
http://obiavidnes.com/obiava/31486/hama-tpu-combi-case-104597

HAMA "Flower Power" (109309)
HAMA "Flower Power" (109309), калъф за мобилен телефон, тъмно сив
http://obiavidnes.com/obiava/31481/hama-flower-power-109309

HAMA "Chic Case" (109340)
HAMA "Chic Case" (109340), калъф за мобилен телефон, сив
http://obiavidnes.com/obiava/31477/hama-chic-case-109340
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Уникален креатин на Pure Nutrition за максимална сила!
Трениращите знаят, че мускулното напомпване не е резултат само от интензивни тренировки. Ако наистина търсите
сериозно покачване на мускулна маса, определено трябва да се възползвате от Kre Alkalyn на Pure Nutrition, който е
първокласен креатин за по-голяма мускулна маса.
http://obiavidnes.com/obiava/31447/unikalen-kreatin-na-pure-nutrition-za-maksimalna-sila

Abv - Napred.BG по азбучен ред
Допрете се до новата българска онлайн търсачка Abv . Преустановете несправедливото зачеркване на приложими уеб
сайтове ! Намерете изгодната за вас новина !
http://obiavidnes.com/obiava/31446/abv---napredbg-po-azbuchen-red

Почивка в Априлци
Нуждаете ли се от място за отмора ? Предлагаме ви информация за почивка в Априлци. Разпуснете с незабравима
отпускав Стара планина !
http://obiavidnes.com/obiava/31438/pochivka-v-aprilci

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 0899870100.
Спестеното време днес носи дивиденти утре.
http://obiavidnes.com/obiava/31437/nie-sme-pyrvite

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 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/31435/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 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/31434/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 0899870100.
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http://obiavidnes.com/obiava/31430/distancionno-obuchenie-na-schetovoditeli-i-planovici

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 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/31429/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 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/31428/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 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/31427/abiturienti-iskate-li-lesna-shestica-po-matematika

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 0899870100.
Обучения без ограничения за място и време.
Даваме знания и умения, пестим време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/31426/turbo-matematika-za-studenti

Оригинални мъжки портфейли
Хубавият портфейл е най-добрият подарък за всеки мъж. Посетете онлайн магазин Акценти и направете своя избор от
нашите модели от световно известни дизайнери - Томи Хилфигер, Ралф Лорен, Доналд Тръмп и др. http://accents.bg/4-portfeili
http://obiavidnes.com/obiava/31408/originalni-myjki-portfeyli

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.
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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/31385/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Стъкларски услуги ,дограма
Стъклопоставяне и стъкларски услуги по домовете Люлин, гр.София. Доставка и монтаж на стъкла ,стъклопакети и
огледала .Остъкляване на врати, прозорци и балкони .Подмяна счупени стъкла. Монтаж стъкла и огледала по домовете .
Изработка на стъклени витрини и врати , плъзгащи врати и душ кабини от стъкло. Уплътнение и ремонт на стъклени
врати , смяна на панти и подов автомат. Поставяне силиконови уплътнения. Обработка и лепене на стъкло , мебели , бар
плотове и парапети от стъкло. Стъклени прегради и паравани . Изработка ,доставка и монтаж Алуминиева и pvc
дограма ,стъклопакети , окачени фасади и еталбонд, комарници. Ремонт на дограма, врати и прозорци.
http://obiavidnes.com/obiava/31383/styklarski-uslugi-dograma

АНГЛИЙСКИ,НЕМСКИ,ФРЕНСКИ,ИТАЛИАНСКИ,ИСПАНСКИ,ГРЪЦКИ
Стартират МНОГО нови ГРУПИ!
НАУЧЕТЕ ЛЕСНО С НАС!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет.При нас работят
квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме обучение в група или 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/31381/angliyskinemskifrenskiitalianskiispanskigrycki

Тениски – The Mountain-САЩ с 3D щампа
Тениски – The Mountain-САЩ с 3D щампа
Единствените тениски в света с 3D щампа.
Съвършеният продукт между качество и цена така с две думи могат да се опишат тениските the mountain.
100% памук, двоен шев,екологично чист продукт съобразен със световните стандарти прави тениските един
предпочитан подарък за Вас, Ваш близък или познат.
Ако решите да зарадвате някого с нещо оригинално и практично то тениските от новия каталог на фирма– The
Mountain-САЩ с 3D щампа е най-подходящото решение.
Разнообразие от щампи с 3D изображения,различни размери улесняват Вашия избор.
Продуктите на фирма– The Mountain-САЩ са вече достъпни и в България.
Официален вносител- Степбол-ЕООД гр.Сливен
Разгледайте новият каталог на тениски с 3D щампи на адрес:
За контакти:
България
Степбол-ЕООД
гр.Сливен
ул.Ген.Драгомиров №10
тел: 00359893987206
www.themountain.dir.bg
E-mail:themountain@abv.bg
Ние Ви предлагаме тениски с 3D щампи.
Докосни се до бъдещето.
http://obiavidnes.com/obiava/31378/teniski--the-mountain-sasht-s-3d-shtampa
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СТАРТИРА група по АНГЛИЙСКИ III.По НАЙ-добрите СИСТЕМИ на ОБУЧЕНИЕ!
Имате малко време да се запишете!НАУЧЕТЕ ЛЕСНО С НАС! 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/31376/startira-grupa-po-angliyski-iiipo-nay-dobrite-sistemi-na-obuchenie

СТАРТИРА Начална КОМПЮТЪРНА грамотност в Интер Алианс Ст.Загора
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение - Начална компютърна грамотност
за начинаещи и напреднали !
Занятията включват работа с WINDOWS, OFFICE, WORD, EXCEL, INTERNET и др. програми изключително необходими ,
както на работното място, така и за употреба вкъщи.
Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни!
Предлагаме обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за
да преговарят уроците или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат
необходимите думи, за да разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са
изградени изключително върху примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видеоуроци и фирмено
обучение. Правим също и консултански услуги, както и разработка на софтуерни задачи. След всяко завършено ниво на
обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
Накарайте, колегите и шефовете, да се възхищават от вашите умения!
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на х-л Верея, с-у новите търговски центрове/
тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31373/startira-nachalna-kompyutyrna-gramotnost-v-inter-alians-stzagora

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
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http://obiavidnes.com/obiava/31367/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/31365/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/31364/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B812G32Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B812G32Mnkk, сив, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 320GB,
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DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/31363/156-3962-cm-acer-as5349-b812g32mnkk

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2454G50Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2454G50Mnkk, черен, Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT 610M
1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/31356/156-3962-cm-acer-as5750g-2454g50mnkk

Превоз на Вашите мебели стоки и оборудване 0893/919772
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/31355/prevoz-na-vashite-mebeli-stoki-i-oborudvane-0893919772

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 1.8 тона. 0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване
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/31354/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

15.6" (39.62 cm) ACER AS5755G-2454G75Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER AS5755G-2454G75Mnks, черен, Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT 630M
2GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/31348/156-3962-cm-acer-as5755g-2454g75mnks

Gigabyte Z77-DS3H
Gigabyte Z77-DS3H, Z77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, HDMI & DVI, SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0,
ATX
http://obiavidnes.com/obiava/31341/gigabyte-z77-ds3h

Gigabyte Z77X-UD3H
Gigabyte Z77X-UD3H, Z77, LGA1155, DDR3, 2x PCI-E 3.0 (SLi/CF), HDMI & DVI, SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 8xUSB3.0, 2x eSATA 6Gb/s, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/31338/gigabyte-z77x-ud3h

Gigabyte 780T-D3L
Gigabyte 780T-D3L, AMD 760G, AM3+, DDR3, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA RAID 0,1, 10, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/31331/gigabyte-780t-d3l

Gigabyte 880GM-D2H
Gigabyte 880GM-D2H, AMD 880G, AM3+, DDR3, VGA+PCI-E (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, SATA RAID 0,1, 10, mATX
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http://obiavidnes.com/obiava/31324/gigabyte-880gm-d2h

Мини Хеликоптер Lightning
МИНИ ХЕЛИКОПТЕР С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Това е "Lightning
http://obiavidnes.com/obiava/31297/mini-helikopter-lightning-6008-1

Пепел от рози online
Имате ли желание да следите уникален местен телевизионен сериал. Разгледайте TV online . Изучете пикантната
история за култовия семеен сериал.
http://obiavidnes.com/obiava/31270/pepel-ot-rozi-online

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31266/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Обучение по английски език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по английски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31265/obuchenie-po-angliyski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по испански език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по испански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
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http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31264/obuchenie-po-ispanski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по френски език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31263/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/31262/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/31261/ezikovo-obuchenie-za-izpita-v-8-klas

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито -Частен Детектив
Безплатни консултации-Дискретно !!!
разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота и др.
откриване на скрити микрофони в жилища ,
офиси и автомобили.
скрито наблюдение-GPS предаватели
Открива биологични родственици . . .
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Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/31257/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито -Частен Детектив
Безплатни консултации-Дискретно !!!
разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота и др.
откриване на скрити микрофони в жилища ,
офиси и автомобили.
скрито наблюдение-GPS предаватели
Открива биологични родственици . . .
Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/31256/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

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/31254/090-36-30-19-vytr-110--denonoshtna-erotichna-liniya

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,
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http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31242/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/31241/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31240/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

www.scansystems.org
Скансистемс - Презареждане Тонер касета Cartridge 728 за Canon i-SENSYS MF 4410 /MF4430/ MF4450 Canon i-SENSYS
MF4550/ MF4580 цена:30.00лв. http://scansystems.org/canonlaser.html
http://obiavidnes.com/obiava/31232/wwwscansystemsorg

Тениски – The Mountain-САЩ –най-яките тениски в света
Тениски – The Mountain-САЩ –най-яките тениски в света
С новата си колекция фирмата- The Mountain-САЩ направи революция в бизнеса с тениски.
Новата им колекция с 3D щампи покори пазарите в САЩ и ЕВРОПА.
Начина по които се полагат самите щампи,екологично чистият продукт,професионално ушитите тениски ги прави №1 в
света.
От 20г. фирма The Mountain-САЩ се занимава с производството на тениски, те са един от големите производители на
Американският пазар.
В последните 10г. - фирма- The Mountain САЩ се наложи като едноличен лидер в този бранш.Тениските на фирма- The
Mountain САЩ са съобразени с всички изисквания за безвредно и екологично чисто производство.
Фирмата притежава сертификатhttp://obiavidnes.com/obiava/31220/teniski--the-mountain-sasht-nay-yakite-teniski-v-sveta

Оригинални френски чанти David Jones на едро и дребно
Фирма "АМБРА 010" ООД е директен вносител на дамските чанти
DAVID JONES - френска марка, присъстваща на международния пазар над 20 години. Те са шик, елегантни, красиви и са
идеална инвестиция за всяка жена. Само при нас ще откриете разнообразни и качествени модели на достъпни цени.
За повече информация и снимки на моделите може да разгледате
https://www.facebook.com/David.Jones.Bulgaria или на Skype: David Jones Bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/31218/originalni-frenski-chanti-david-jones-na-edro-i-drebno

Детективска Агенция Фокс-Детективски 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
Димитровград,Асеновград,Кърджали и страната.
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/31214/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-za-cyalata-strana

ЛМ-СЕРВИЗ
ЛМ-сервиз ООД е сервизен център на компютърна техника с мрежа в цялата страна, който е оторизиран за гаранционна
и извън гаранционна поддръжка на много световни марки офис техника.
ЛМ-сервиз ООД е сервиз, основан през 1996 година, който извършва поддръжка и ремонт на принтери, прожектори и
мултифункционални устройства. Доставки на резервни части и акумулаторни батерии (RBC).
http://obiavidnes.com/obiava/31210/lm-serviz

ДОВЪРШИТЕЛНИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ ОТ МАЙСТОР НЕПУШАЧ, ТАПЕТИ
СВАЛЯНЕ И ЛЕПЕНЕ, БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС И БОИ, ШПАКЛОВКИ, ИЗМАЗВАНЕ И
ОБРЪЩАНЕ ДОГРАМИ
ДОМАШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ, НЕПУШАЧ СЪМ И
БОЯДИСВАМ С ЛАТЕКС И БОИ, БОЯДИСВАНЕ НА ВРАТИ ПРОЗОРЦИ И РАДИАТОРИ, СВАЛЯНЕ ЛЕПЕНЕ ТАПЕТИ,
ШПАКЛОВКИ И ИЗОЛАЦИИ, ОБРАБОТКА НА ДОГРАМИ СЛЕД ПОСТАВЯНЕТО ИМ, МОНТАЖ ДЕМОНТАЖ НА
КЛЮЧОВЕ КОНТАКТИ, ЛАМПИОНИ И АПЛИК ЛАМИНАТ МОКЕТИ И БАЛАТУМИ, копане НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ
КУТИИ КОНЗОЛИ ЗА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ДРУГИ ВЪТРЕШНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РЕМОНТИ НА ОФИСИ
АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ АТЕЛИЕТА МАГАЗИНИ ЗАВЕДЕНИЯ 0887822741
изпълнявам и по сложни и трудни поръчки за ремонти!!!!!!
ПРЕДИ ВСЕКИ РЕМОНТ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО И ВИНАГИ СЕ ОПАКОВА С ТЪНЪК И ДЕБЕЛ НАЙЛОН,
ХАРТИЕНО ТИКСО ЗА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ПОД МЕБЕЛИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ЦЕЛ ДА СЕ РАБОТИ ЧИСТО И ДА
НЕ СЕ ЦАПА
0887822741
http://obiavidnes.com/obiava/31209/dovyrshitelni-i-osvejitelni-remonti-ot-maystor-nepushach-tapeti-svalyane-i-lepene-

ИПКА ЕООД / IPKA - ВНОС И ДИСТРИБУЦИЯ НА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА
KFLEX (K-FLEX) И ISOLINE (ИЗОЛАЙН) ЗА БЪЛГАРИЯ
Фирма ИПКА ЕООД е основен дистрибутор за България на широка гама продукти за термична изолация, шумоизолация и
звукоизолация от еластомерна микропореста гума kflex (кфлекс), подходяща за отопление, вентилация, климатизация и
хладилна техника. Ние сме представител на италианската фирма L
http://obiavidnes.com/obiava/31207/ipka-eood--ipka---vnos-i-distribuciya-na-izolaciya-ot-mikroporesta-guma-kflex-k-

Превоз на Багаж /0877-663-995/ Транспорт на МЕБЕЛИ, Багаж, Стоки - Изгодни Цени !!!
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА МЕБЕЛИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31204/prevoz-na-bagaj-0877-663-995-transport-na-mebeli-bagaj-stoki---izgodni-ceni-

www.floratea.net - Доставки на цветя за Гергьовден
Създайте нови емоции на любимите си хора, като ги зарадвате с един неповторим пролетен букет за Гергьовден.
Направете празника още по-специален с цветната магия от Флоратеа.
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http://obiavidnes.com/obiava/31203/wwwflorateanet---dostavki-na-cvetya-za-gergyovden

Превоз на Багаж /0877-663-995/ Транспорт на МЕБЕЛИ, Багаж, Стоки - Изгодни Цени !!!
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА МЕБЕЛИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31202/prevoz-na-bagaj-0877-663-995-transport-na-mebeli-bagaj-stoki---izgodni-ceni-

Превоз на Багаж /0877-663-995/ Транспорт на МЕБЕЛИ, Багаж, Стоки - Изгодни Цени !!!
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА МЕБЕЛИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31201/prevoz-na-bagaj-0877-663-995-transport-na-mebeli-bagaj-stoki---izgodni-ceni-

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/31196/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 2 тона. 0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване
Извършвам транспортни услуги на всякакви товари с голям или малък бус според Вашите нужди до 2т.на добра цена и по
всяко време. тел:0889/201919 или 0893/919772 Помощ и съдействие от шофьора при товаро-разтоварните дейности.
КОРЕКТНОСТ. ФАКТУРИ. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
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http://obiavidnes.com/obiava/31192/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-2-tona-088920191

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 1.8 тона. 0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване
Извършвам транспортни услуги на всякакви товари с голям или малък бус според Вашите нужди до 2т.на добра цена и по
всяко време. тел:0889/201919 или 0893/919772 Помощ и съдействие от шофьора при товаро-разтоварните дейности.
КОРЕКТНОСТ. ФАКТУРИ. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/31191/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

Купуваме фирми с задължения,ПРАВНО

СЪДЕЙСТВИЕ

Професионално юридическо съдействие на търговски дружества с задължения,пред фалит и несъстоятелност и др.
финансови и юридически проблеми!Процедурата е следната-наш представител изкупува дружествените дялове на
фирмата ви на 100%,ще Ви освободим от солидарната отговорност,и всякаква финансова и юридическа отговорност
след сделката при нас!!!Процедурата е съобразена с промените по ДОПК,и е напълно законна според Търговския
Закон!!!За ЕТ.Еднолични Търговци не става,след промените по ДОПК от миналата година съжаляваме!Цената за
услугата е по договаряне!Услугата се отнася за цялата страна! Моля за контакт само на тел.0889648432,нямам време
да си проверявам пощата!!! Процедурата се подготвя от Корпоративен Адвокат в София и Пловдив или ВАШ доверен
адвокат!!!Моля преди да се обадите се консултирайте с ВАШ доверен адвокат!!!
http://obiavidnes.com/obiava/31105/kupuvame-firmi-s-zadyljeniyapravno----sydeystvie

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/31087/vulkanichni-kamyni

Лодка за захранка
”БГ магазин” може да направи вашия риболов забавен и по-ефективен. Ние предлагаме на своите клиенти модерни
пособия за риболов. Радиоуправляемата лодка за захранка и риболов е уред , който още повече ще Ви запали и дари с
неуписуеми емоции по време на риболова. Лодка за захранка и риболовен сонар е друга съвременна машина, която показва
релефа на дъното, наличието на риба и дълбочина, както и темепературата на водата. Подарете си тези продукти, за
повече емоции по време на вашата работа или хоби!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/31085/lodka-za-zahranka

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/31084/masajna-masajirashta-sedalka

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/31078/ayakschasten-detektiv-0888135197

Частен детектив-Детективска агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
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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/31072/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
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/31071/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
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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/31067/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/31065/ured-za-srebyrna-voda

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/31064/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
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Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/31063/parochistachka-stiym-mop-x5

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
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/31062/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

детоксикатори – високотехнологични устройства
Компактен модел цена 176 лв
Метален куфар . 1 Електрод в комплекта.
Уредът съчетава предимството на компактен модел –
размер на куфара 32 х 21 х 14 см – и възможностите на класическия модел.
Режим на работа – универсален - 70+/30
ПРОМОЦИЯ !!! ДЕТОКСИКАТОР ST-901 C + ПОДАРЪЦИ ЗА 100 ЛВ.!!!
ТОП ХИТ !!! ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 460.00 лв., Вие получавате като
БОНУС :
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. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./
Всички стандартни функции, Инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа – детоксикация,
плюс 1 режим физиотерапия – електроимпулси чрез приложените самозалепващи електроди за локална "Аши"
физиотерапия.
Голям LCD дисплей показващ режима и параметрите на работа.
Като опция към комплекта биха могли да се поръчат и комплект електроимпулсни вендузи с ръчна помпичка за създаване
на вакум / цена 40 лв.
Моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа – детоксикация, плюс 1 режим физиотерапия –
електроимпулси чрез приложените самозалепващи електроди.
Голям LCD дисплей показващ режима и параметрите на работа.
Продукти за здраве красота и бизнес!!
http://obiavidnes.com/obiava/31061/detoksikatori--visokotehnologichni-ustroystva

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 1.8 тона. 0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване
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/31059/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 2 тона.-0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване на добрa цена.
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/31058/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-2-tona-088920191
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