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Студио Digital обработка на снимки !!!
Студио Digital обработка на снимки
Реставрация на снимки, колажи, монтажи, ретуш.
Смяна на фон 20,00 лв.
Реставрация на снимка 30,00 лв.
Ретуш 20,00 лв.
Оцветяване на черно-бели снимки / на човек / 20,00 лв.
Монтаж или колаж 50,00 лв.
Срок за изпълнение: 3 дни.
digital16@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34192/studio-digital-obrabotka-na-snimki-

Експресни кредити - одобрение до 2 часа !
Експресни кредити - одобрение до 2 часа !
От 100 до 8000 лв за град ВАРНА
За работещи и пенсионери !
kredit_varna@abv.bg
0877830492

Матеева
http://obiavidnes.com/obiava/34186/ekspresni-krediti---odobrenie-do-2-chasa-

Фотоапарат Olympus TG-320 син/червен
Фотоапарат Olympus TG-320 син/червен, 14Mpix, 3.6xOptical, 4xDigital zoom, 2.7" (6.86 cm) екран,
ударо,водо&студо-устойчив, microHDMI изход, двоен стабилизатор на изображението, SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/34087/fotoaparat-olympus-tg-320-sincherven

Фотоапарат Olympus SH-21 черен
Фотоапарат Olympus SH-21 черен, 16Mpix, 12.5xOptical, 4xDigital zoom, сензорен 3" (7.62 cm) екран, microHDMI изход,
двоен стабилизатор на изображението, SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/34082/fotoaparat-olympus-sh-21-cheren

ДЕТОКСИКАТОР !Масажори!Виброколани!Целутрон
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -285 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 890 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/34167/detoksikator--masajorivibrokolanicelutron

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34166/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34165/lodka-za-zahranka

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34164/parochistachka-stiym-mop-x5

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

Страница 3/66

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.05.2012

онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/34163/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

320GB
320GB, HITACHI CinemaStar Z5K320, SATA2, 5400rpm, 8MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/34143/320gb-hitachi-cinemastar-z5k320-sata2-5400rpm-8mb-25-635-cm

WWW.SHPERPLAT.EU Хидрофобен - шперплат / водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
3. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34142/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

1000GB
1000GB, HITACHI Travelstar 5K1000, SATA2, 5400rpm, 8MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/34141/1000gb

Продавам къща с дворно място на 100 км.от гр.София
Парцел - Селска къща, отделна постройка кухня с баня и селскостопанска постройка с дворно място 1700 кв.м. в с
Черкаски обл. Монтана на 100 км от гр София ток , вода цена 10 000 EUR .(Допълвам къщата не подлежи на ремонт
трябва да се събори,бутне - кухнята е за ремонт. Продавам и земеделска земя извън селото около 20,30 декара .за връзка
на тел 0876030067. Кръстев ,за повече информация можете да видите в сайта.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/
и http://serious-dating.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/34138/prodavam--kyshta-s-dvorno-myasto-na-100-kmot-grsofiya
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На части ауди 100/115/2000 с мотор ААД
Частите от колата са в отлично състояние колата не е моргаджииска информация за цени на частите можете да
видите в сайта.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/
и http://serious-dating.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/34137/na-chasti-audi-1001152000-s-motor-aad

Работа - Предложения /Офрти на реални обяви за работа
Работа - Предложения / Оферти на реални обяви за работа търсете в тези два сайта. Ако има публикувани
( реални обяви за работа ) те ще са в тях на други места си губите времето на всякъде е една голяма измама.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/
и http://serious-dating.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/34136/rabota---predlojeniya-ofrti-na-realni-obyavi-za-rabota

Захранване 850W Fortron AURUM Pro
Захранване 850W Fortron AURUM Pro, 80 Plus GOLD, Active PFC, 120mm вентилатор, модулно, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34135/zahranvane-850w-fortron-aurum-pro

Продавам парцел до с.Кичево
Продавам парцел с площ от 3000 кв.м. до с.Кичево, обл.Варна със статут на земеделска земя. Парцелът има лице 25 м. на
главен път Варна - Албена.
http://obiavidnes.com/obiava/34131/prodavam-parcel-do-skichevo

Продавам къща в с.Казашко
Продавам къща в с.Казашко, в близост до Варненското езеро, на 6 км. от гр.Варна. Къщата е подходяща както за
почивка, така и за целогодишно живеене. Районът около селото попада в екомрежа Натура 2000.
http://obiavidnes.com/obiava/34130/prodavam-kyshta-v-skazashko

Захранване 1000W Fortron AURUM Pro
Захранване 1000W Fortron AURUM Pro, 80 Plus GOLD, Active PFC, 135mm вентилатор, модулно, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34129/zahranvane-1000w-fortron-aurum-pro

Phytocode-натурална козметика за лице
Phytocode е българска марка козметика, чиито продукти съдържат само натурални съставки. Козметичните продукти
не съдържат съставки от животински произход, парабени, без петрохимикали, минерални масла или силикони.
Козметичната серия Rosa Damascena е съчетание от натурална розова вода и розов конкрет. Серията е подходяща за
хора алергични към синтетични аромати.
www.phytocode.net
http://obiavidnes.com/obiava/34128/phytocode-naturalna-kozmetika-za-lice

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
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пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34126/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34125/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni
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ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34124/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
0887605798,0878747345

ХАМЕЛЕОН

-

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ДЕТЕКТИВИ

Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34123/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi---08876057980878747345
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Захранване 1200W Fortron AURUM Pro
Захранване 1200W Fortron AURUM Pro, 80 Plus GOLD, Active PFC, 135mm вентилатор, модулно, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34122/zahranvane-1200w-fortron-aurum-pro

Radio Online
Можете да слушате онлайн радио безплатно без да са ви нужни каквито и да било помощни средства. Единственото
което Ви трябва, за да слушате онлайн радио е интернет връзка на вашият компютър,телефон.
http://obiavidnes.com/obiava/34119/radio-online

Товарни превози в София ,страната и ЕС на Вашите вещи и оборудване. 0889/201919
Товарно такси превози на мебели и покъщнина в София и страната и ЕС. Превоз на мебели,перални,печки и всякакви
видове домашно или офис обзавеждане. Ниски цени,експресно , КОРЕКТНО отношение. Предлагаме ви избор между два
вида товарни микробуси с различна товароносимост и различен обем според Вашите нужди. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
Повече информация на www.stancov-trans.alle.bg или на телефони М-тел 0889201919 за Глобул 0893919772
http://obiavidnes.com/obiava/34116/tovarni-prevozi-v-sofiya-stranata-i-es--na-vashite-veshti-i-oborudvane-0889201919

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 1.8 тона. 0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване
Товарно такси превози на мебели и покъщнина в София и страната и ЕС. Превоз на мебели,перални,печки и всякакви
видове домашно или офис обзавеждане. Ниски цени,експресно , КОРЕКТНО отношение. Предлагаме ви избор между два
вида товарни микробуси с различна товароносимост и различен обем според Вашите нужди. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
Повече информация на www.stancov-trans.alle.bg или на телефони М-тел 0889201919 за Глобул 0893919772
http://obiavidnes.com/obiava/34114/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

Thermaltake eSPORTS Azurues
Thermaltake eSPORTS Azurues, оптична (400/800/1600dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/34113/thermaltake-esports-azurues

Pad Thermaltake eSPORTS Dasher Gaming Mouse Pad
Pad Thermaltake eSPORTS Dasher Gaming Mouse Pad, 40х32 cm
http://obiavidnes.com/obiava/34108/pad-thermaltake-esports-dasher-gaming-mouse-pad

Спортен Арбалет МК - 501
Спортен Арбалет
http://obiavidnes.com/obiava/34104/sporten-arbalet-mk---501

Охладител за лаптоп с 3 вентилатора
Подсигурява стабилен въздушен поток с достатъчен дебит за да охлажда произволен модел лаптоп
* USB захранване.
* Ергономична форма - подсигурява допълнителен много удобен наклон .
* Plug & Play
* Ниско ниво на шум.
* Направено от акрилен материал
* 3 вентилатора с размери 60х60х15(мм)
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* Скорост на вентилаторите 2800rpm
* Ниво на шума: под 20 DBA ( безшумно)
http://obiavidnes.com/obiava/34103/ohladitel-za-laptop-s-3-ventilatora

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/34102/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

HAMA SL630
HAMA SL630, мултимедийна клавиатура, USB&PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/34100/hama-sl630

Слушалки Thermaltake eSPORTS Shock Spin HD
Слушалки Thermaltake eSPORTS Shock Spin HD, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/34094/slushalki-thermaltake-esports-shock-spin-hd

Фотоапарат Samsung ST66 черен/сребрист/червен
Фотоапарат Samsung ST66 черен/сребрист/червен, 16.1Mpix, 5xOptical zoom, 2.7" (6.86 cm) екран, поддържа microSDHC,
Li-Ion батерия, цифров стабилизатор на изображението, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/34075/fotoaparat-samsung-st66-cherensrebristcherven

Фотоапарат Samsung ST77 черен/сребрист/бял
Фотоапарат Samsung ST77 черен/сребрист/бял, 16.1Mpix, 5xOptical zoom, 2.7" (6.86 cm) екран, поддържа microSDHC,
оптичен стабилизатор на изображението, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/34070/fotoaparat-samsung-st77-cherensrebristbyal

Фотоапарат Samsung ST88 черен/бял
Фотоапарат Samsung ST88 черен/бял, 16.1Mpix, 5xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, поддържа microSDHC, оптичен
стабилизатор на изображението, 2г.
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http://obiavidnes.com/obiava/34065/fotoaparat-samsung-st88-cherenbyal

Фотоапарат Samsung DV300F черен
Фотоапарат Samsung DV300F черен, 16.1Mpix, 5xOptical zoom, WiFi, 3" (7.62 cm) & 1.5" (3.81 cm) екрани, поддържа
microSDHC/SDXC, оптичен стабилизатор на изображението, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/34059/fotoaparat-samsung-dv300f-cheren

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/34024/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Денонощни траурни и погребални услуги
Денонощни траурни и погребални услуги на най-ниски цени в София. Погребения,кремации,репатриране на тленни
останки,транспорт в страната и чужбина-по договаряне, панихиди,подръжка на гробни места, паметници.
http://obiavidnes.com/obiava/33976/denonoshtni-traurni-i-pogrebalni-uslugi

WWW.SHPERPLAT.EU Хидрофобен - шперплат / водоустойчив - MEGAPLEX
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
3. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
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МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33973/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv---megaplex

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

Превоз на Вашите мебели стоки и оборудване 0893/919772
Товарно такси превози на мебели и покъщнина в София и страната и ЕС. Превоз на мебели,перални,печки и всякакви
видове домашно или офис обзавеждане. Ниски цени,експресно , КОРЕКТНО отношение. Предлагаме ви избор между два
вида товарни микробуси с различна товароносимост и различен обем според Вашите нужди. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
Повече информация на www.stancov-trans.alle.bg или на телефони М-тел 0889201919 за Глобул 0893919772
http://obiavidnes.com/obiava/33971/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
Товарно такси превози на мебели и покъщнина в София и страната и ЕС. Превоз на мебели,перални,печки и всякакви
видове домашно или офис обзавеждане. Ниски цени,експресно , КОРЕКТНО отношение. Предлагаме ви избор между два
вида товарни микробуси с различна товароносимост и различен обем според Вашите нужди. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
Повече информация на www.stancov-trans.alle.bg или на телефони М-тел 0889201919 за Глобул 0893919772
http://obiavidnes.com/obiava/33970/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

Бангерай - декинг плочки
Бангерай /декинг плочки 30/30/ 62лв/м2
Даниа/Danja/-Произход Африка-90/1500-3000/19 - 72,50лв/м2
В магазините на Паркети Миланов може да намерите голямо разнообразие на декинг настилки за вашата тераса и
градина
http://obiavidnes.com/obiava/33966/bangeray---deking-plochki

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 строеж на нови.бетонни и декоративни
настилки
http://obiavidnes.com/obiava/33965/grub-stroej-0884578762-stroitelni-uslugi

КОФРАЖИСТИ И АРМАТУРИСТИ КОМПЛЕКСНА БРИГАДА 0884 57 87 62
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 строеж на нови.бетонни и декоративни
настилки
http://obiavidnes.com/obiava/33963/kofrajisti-i-armaturisti-kompleksna-brigada-0884-57-87-62
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0887232146 вътрешни ремонти-часно лице...договарияне
088232146*фина шпакловка***гипсова шпакловка***латекс***топлоизолация***обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване***гипсова мазилка***пръскана мазилка***и др***замазки***зидария***бързо
***корекно***разумни***цени***часно***лице***
http://obiavidnes.com/obiava/33955/0887232146-vytreshni-remonti-chasno-licedogovariyane

15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-A08 +подарък футболна топка Puma
15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-A08 +подарък футболна топка Puma, сребрист, двуядрен Pentium™ B950 2.1GHz, HD
LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/33947/156-3962-cm-samsung-300e5z-a08-podaryk-futbolna-topka-puma

Asus P8H77-M LE
Asus P8H77-M LE, H77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0,
uATX
http://obiavidnes.com/obiava/33942/asus-p8h77-m-le

Asus Maximus V GENE
Asus Maximus V GENE, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (SLi/CF/LucidLogix® Virtu™) (HDMI, DVI & DisplayPort),
SupremeFX III SB7.1, Lan1000, 4xSATA 6Gb/s, 6xUSB3.0, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/33937/asus-maximus-v-gene

Asus P9X79 WS
Asus P9X79 WS, X79, LGA2011, DDR3, 4xPCI-E 3.0 (SLi/CF), SB7.1 DTS, 4xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 2xLan1000, 4xUSB3.0, 1394,
CEB
http://obiavidnes.com/obiava/33930/asus-p9x79-ws

WWW.SHPERPLAT.EU Хидрофобен - шперплат / водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
3. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33904/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv
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Скъпи клиенти хотел Аквая*** , Ви предлага най-добрата оферта за майски празници, които може да изживеете в
приятната обстановка, която Ви предлагаме в идеалният център на старата столица.
Хотелът е изключително подходящ за бизнес пътувания, както и за групови мероприятия, конференции и семинари.
Едновременно с това е идеално място за уикенд–почивки и чудесна отправна точка за посещение на
културно–исторически обекти във Велико Търново и региона.
ПРОМОЦИИ ЗА м.МАЙ
При две поредни нощувки получавате подарък- ВЕЧЕРЯ;
НОЩУВКА НА ПОЛОВИН ЦЕНА получавате при реализиране на две поредни нощувки, третата може да заплатите с
50% отстъпка;
ПОДАРЪК: НОЩУВКА получавате при реализиране на три поредни нощувки, може да ползвате четвъртаБЕЗПЛАТНО!
Офертите са в сила при настаняване на един или двама души по "цена рецепция" за всички видове стаи. Офертите НЕ
могат да се ползват едновременно.
Цените включват: закуска, безплатен топъл паркинг, открит басейн (през летния сезон), фитнес и WI-Fi интернет .
Допълнителни услиги (не са включени в цената): джакузи, сауна, румсервиз, тенис на маса, билярд, джаги;
*********************************************
Повече информация за другите ни промоционални можете да получите, като се свържете с нас.
Очакваме Ви!
**********************************************
http://obiavidnes.com/obiava/33899/promocii-za-mmay

Отчет съобразен с изискванията на чл. 40 ал. 1 т. 3 от ЗСч
Имате нужда от публикуват ? Имате възможността да откриете сведения за отчет и фактура . Заповядайте на
нашия интернет адрес за изисквания . Отчет + фактура за 7 лева ще намерите тук
http://obiavidnes.com/obiava/33895/otchet-syobrazen-s-iziskvaniyata-na-chl-40-al-1-t-3-ot-zsch

3D STUDIO MAX-СТАРТ!
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/33892/3d-studio-max-start

Спортен Арбалет МК - 501
Спортен Арбалет
http://obiavidnes.com/obiava/33891/sporten-arbalet-mk---501

Безшевен сутиен Ahh Bra
Прищипване, триене, дискомфорт! Нито една марка, в колкото и цифри да се изразява престижа й върху етикета, не е в
състояние да ви отърве от тези неприятни усещания. Само жените знаят, че днес говорим за сутиени и всички
неприятни последици от дългогодишната ни и неразривна връзка с тях! Днешната ни оферта ще бележи нова ера в
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отношенията ни със задължителния дамски аксеосар. Анти- бактериален, изработен от дишаща материя, скриващ
излишните тлъстинки – и това ако не звучи като мечта! Сбъднете я днес с невероятната оферта на Slim Lift на
невероятна цена!
http://obiavidnes.com/obiava/33890/bezsheven-sutien-ahh-bra

ФРЕНСКИ I-III СТАРТИРАТ ГРУПИ!
С нас ще научите езикът по-лесно,по-качествено,по най-успешните и нови системи на обучение и с най-добрите
професионалисти! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет.
Предлагаме Ви изучаване на ФРЕНСКИ език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят
квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това
получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация
заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ
ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/33889/frenski-i-iii-startirat-grupi

РУСКИ I-II СТАРТИРАТ ГРУПИ!
Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с
дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви изучаване на Руски език от I-II 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/33888/ruski-i-ii-startirat-grupi

ГРЪЦКИ I-III СТАРТИРАТ ГРУПИ!
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/33887/grycki-i-iii-startirat-grupi

Пречиствателни станции за къщи BIO CLEANER
"BIO CLEANER" са аеробни биологични пречиствателни станции за отпадъчни води, които пречистват отпадните води
от индивидуални източници като семейни къщи, туристически обекти, сгради, пансиони и др.
Технологията на пречиствателни станции "BIO CLEANER" пречиства отпадъчни води от бани, тоалетни, кухни, миялни
машини и др. с 98-99 процента ефективност. Пречистената вода може да се използва повторно за поливане, измиване на
плочници, гасене на пожари и др. Пречиствателни станции "BIO CLEANER" не изискват никаква поддръжка и
допълнителни разходи.
Без консумативи, без филтри и без зареждане с каквито и да било бактерии и активатори.
Без необходимост от почистване и изпомпване с фекалки.
Без миризма.
Минимален разход на ел.енаргия - не повече от едно осветително тяло 80w работещо на интервали.
Възможност за поемане на по-големи количества отпадни води за известен период без това да се отрази върху
качеството на пречистване.
Без специални изисквания за монтаж и експлоатация.
Без минимален праг за постъпващото количество отпадни води.
Възможност за монтиране под и над земята,в съществуващи септични ями и в самите сгради.
Компактност - минимално заемане на пространство.
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Параметри на пречистване - без конкуренция.
Пречистената вода може да се използва без проблеми за поливане на зеленчукови,овощни и др. градини,като дори е
препочъчително!
Лидер в пречистването на отпадните води.
Притежава всички възможни Европейски и Световни сертификати за качество и стандарт.
Ежегодно усъвършенстване на технологията и актуализиране на сертификатите в унисон с Европейските изисквания.
Биологичната обработка на пречиствателни станции "BIO CLEANER"се основава на бавно зареждане с отпадни води и
прецизно подаване на въздух в различните сектори, довеждащо до липсата на мръсни утайки и кал. Не се налага
подгряване на входния блок на тези пречиствателни станции през зимата. Пречиствателни станции "BIO CLEANET" се
управляват от електронен чип и работят с 6 програми на 9 степени в зависимост от натоварването с отпадни води.
Пречиствателни станции "BIO CLEANER" обикновенно се монтират под земното ниво, но може да се поставят и над
земята.Пречиствателни станции с технология "BIO CLEANER" могат да се инсталират както в изгребни резвервоари
или септични ями, така и в самите къщи.
Биологичната пречиствателна станция "BIO CLEANER" се доставя като напълно завършен продукт и пускането в
експлоатация е част от доставката.
http://obiavidnes.com/obiava/33885/prechistvatelni-stancii-za-kyshti-bio-cleaner

ВСИЧКО ЗА БАНЯТА
Фирма НОВА ВИЗИЯ предлага ВСИЧКО ЗА БАНЯТА, голям асортимент от стока на разумни цени, безплатен проект,
транспорт. Разгледайте на www.vizia-bania.com или на адрес ул.Дойран 12, тел 02 4444 004 и 0888 112530.
http://obiavidnes.com/obiava/33883/vsichko-za-banyata

НЕМСКИ I-III СТАРТИРАТ ГРУПИ!
ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ!ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.Предлагаме ви обучение по Немски език от 1-во до 3-то
ниво в 100уч.ч.,всяко.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/33882/nemski-i-iii-startirat-grupi

Английски I-V Стартират групи!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.Предлагаме ви обучение по Английски език от 1-во до 5-то ниво в 100уч.ч.,всяко.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/33881/angliyski-i-v-startirat-grupi

ЛИПОВОН Lipovon
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
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ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО! Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
При покупка на 2 бр. и над 2 бр. - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
http://obiavidnes.com/obiava/33879/lipovon-lipovon

СТЕРОИДИ SREROIDS
Продавам стероиди на атрактивни цени! За повече информация посетете: www.massformulasteroids.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33878/steroidi-sreroids

Ремонт на жилища
Ремонт на електроинсталации. Монтаж на домофонни уредби, звънци, стълбищно осветление, апартаментни ел.табла,
окабеляване. ВиК. Шпакловка. Боядисване. Гипсокартон. Тапети. Фаянс, теракота, гранитогрес. Ламинат. Работим на
свободно договаряне. За информация посетете www.bulset.hit.bg или пишете на e-mail : bulset@mail.bg ; GSM: 0884 935
819, гр. София.
http://obiavidnes.com/obiava/33876/remont-na-jilishta

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: 30 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/33875/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

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: 29 май
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/33874/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: 28 май
Цена 250 лв.
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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/33873/kurs-po-angliyski-ezik---pre-intermediate

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: 5 юни. 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
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33872/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни часа.
Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Занятията се провеждат два пъти седмично – понеделник и четвъртък
от 15.00 до 16.30. Цена 250лв. Начало: 21.05.2012г.
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/33871/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, 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 –
21.05.2012 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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/33870/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

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 50 часа, събота от 9.00 до 12.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 2 юни
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/33869/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 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 28
май
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/33868/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 часа. Начало: 28 май
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/33867/kurs-po-frenski-ezik--nachalno-nivo

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: 30 май
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33866/kurs-po-italianski-ezik----vtoro-nivo

СЪБОТЕН КУРС по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни
часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската история,
култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат всяка събота по три учебни часа от 10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33865/syboten-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: 28 май 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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33864/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
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)
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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/33863/chasten-detektiv-ivan-ivanov-iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска агенция Инкогнито-Частни Детективи-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/33862/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-burgas

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги- За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
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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/33861/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--za-cyalata-strana

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/33860/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ОТ МАЙСТОР НЕПУШАЧ, СВАЛЯМ И ЛЕПЯ ТАПЕТИ,
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
НЕ СЪМ ФИРМА!!!!!!
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
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http://obiavidnes.com/obiava/33859/boyadisvane-s-lateks-ot-maystor-nepushach-svalyam-i-lepya-tapeti-shpaklovkiizmazvan

AMD 6770
AMD 6770, 1GB, Asus EAH6770/DI/1GD5, PCI-E, DDR5, 128bit, HDMI & DVI (HDCP)
http://obiavidnes.com/obiava/33856/amd-6770

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/33855/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
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http://obiavidnes.com/obiava/33854/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/33853/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Creative Recon3D
Creative Recon3D, THX® TruStudio Pro™, 5.1, USB
http://obiavidnes.com/obiava/33852/creative-recon3d

Creative Recon3D Fatal1ty Professional
Creative Recon3D Fatal1ty Professional, THX® TruStudio Pro™, 5.1, PCI-E
http://obiavidnes.com/obiava/33850/creative-recon3d-fatal1ty-professional

DVD+R media 4.7GB Emtec
DVD+R media 4.7GB Emtec, 16x
http://obiavidnes.com/obiava/33849/dvdr-media-47gb-emtec

МБАЛ „Свети Панталеймон - София „ АД
Болница "Свети Панталеймон-София" предлага на пациентите си специализирана болнична грижа. Атмосферата в
здравното заведение е изпълнена с доверие и спокойствие, насочена към минимализиране на притесненията на
пациентите и близките им. Сферата ни на дейност се простира в области като ендокринология, анестезиология и
реанимация, гинекология, клинична лаборатория, образна диагностика, хирургия, УНГ и много други. Клиничните пътеки
на НЗОК за тази година можете да разгледате в сайта.
http://obiavidnes.com/obiava/33842/mbal-sveti-pantaleymon----sofiya--ad

Фокс
Ако възнамерявате да наемете детектив полезно е да откриете важните особеностивза това занятие Детективска
агенция Фокс ви предлага различни съвети за питанията ви .
http://obiavidnes.com/obiava/33838/ako-vyznameryavate-da-naemete-detektiv-polezno-e-da-otkriete-vajnite-osobenostivz
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ПАРОЧИСТАЧКА „Стийм Моп Х5” ** от 240 лв. на 128 лв.!
ПАРОЧИСТАЧКА „СТИЙМ МОП Х5” С ПАРОСТРУЙКА
** ПАРОЧИСТАЧКАТА СЕ РЕКЛАМИРА ПО ТV ЗА 240 лв. ,
ПРЕДЛАГА СЕ ЗА 128 лв., КАТО СПЕСТЯВАТЕ 112 лв.!
** МОДЕЛЪТ Х5 Е ТРЕТИ УСЪВЪРШЕНСТВАН „5 УРЕДА в 1”;
ПАРОСТРУЙКА С ПРИСТАВКИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ,
ПАРНО ГЛАДЕНЕ И ОСВЕЖАВАНЕ НА ЗАВЕСИ, МАТРАЦИ и др.!
Новият СТИЙМ МОП Х5 с пара до 110 градуса почиства и дезинфекцира всякакви повърхности и подови настилки. Лесно
се превръща в мини пароструйка с турбо дюза с мека и твърда четкa, приставка за миене на огледала и прозорци и за
парно гладене за освежаване на завеси, матраци и др.
Силата на парата се регулира за постигане на оптимални резултати при различни повърхности. Замърсяванията лесно се
отстраняват с помощта на микрофибърна кърпа, която абсорбира мръсотията, след което се изпира.
Парочистачката СТИЙМ МОП Х5, или „5 уреда в 1” почиства следните повърхности:
• ламиниран паркет;
• керамични повърхности;
• теракота и фаянс;
• мраморни повърхности;
• килими;
• балатум;
• паркет
Стилният СТИЙМ МОП Х5 е много по-добър от предишните модели:
• регулира силата на парата;
• лек и удобен с тегло само 2,2 кг., компактен и лесен за съхранение;
• почиства и дезинфекцира само със силата на парата без използване на химически препарати;
• лесно се превръща в мини пароструйка;
• почиства различни повърхности, всякакви подови настилки и килими;
• има приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци;
• спестява време и средства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплектът СТИЙМ МОП Х5 съдържа:
уред за почистване с пара Стийм Моп Х5;
мерителен съд;
приставка за килими;
микрофибърна подложка;
турбо дюза;
четка с твърд косъм;
четка с мек косъм;
удължител;
приставка за прозорци и гладене на дрехи;
микрофибърна подложка за прозорци;
микрофибърна подложка за гладене;
праховик;
микрофибърна ръкавица за праховик;
игла за почистване на варовик

СУПЕР НАМАЛЕНИЕ И ШОКОВА ЦЕНА: от 240 лв. на 128 лв., СПЕСТИ 112 лв.!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса до поискване 9,30 лв. и до адрес 13,20 лв. и получаване на
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следващия ден, а до селища без офис на Еконт до три дни и такса 14,80 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазин: www.albo-bg.com
куриерската такса се намалява с -20%!
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/33837/parochistachka-stiym-mop-h5--ot-240-lv-na-128-lv

Micro-time.com - мъжки и дамски часовници и слънчеви очила - реплики
Онлайн магазин http://www.micro-time.com/ Ви предлага най-новите модели мъжки и дамски часовници и слънчеви очила реплики на най-известните марки като Tag Heuer,Omega,Tissot,Casio, Ice watch,Emporio Armani, Ray-ban и т.н. на ниски
цени. Гарантирано качество на всички артикули - реплики от най-висок клас. Експресна доставка в рамките на 24ч.
http://obiavidnes.com/obiava/33836/micro-timecom---myjki-i-damski-chasovnici-i-slynchevi-ochila---repliki

Малки шотландски котета
Продавам мъжки и женски котета (Scottish fold и Scot tish straight). Котета ще бъдат научени на хигиенни навици,да
точат нокти върху сп ециални уреди, а също ще имат ветеринарен паспорт с неоходими обезпаразитявания и
имунизации.Телефон за контакт: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/33835/malki-shotlandski-koteta

ПАРОЧИСТАЧКА „Стийм Моп Х5” ** от 240 лв. на 128 лв.!
ПАРОЧИСТАЧКА „СТИЙМ МОП Х5” С ПАРОСТРУЙКА
** ПАРОЧИСТАЧКАТА СЕ РЕКЛАМИРА ПО ТV ЗА 240 лв. ,
ПРЕДЛАГА СЕ ЗА 128 лв., КАТО СПЕСТЯВАТЕ 112 лв.!
** МОДЕЛЪТ Х5 Е ТРЕТИ УСЪВЪРШЕНСТВАН „5 УРЕДА в 1”;
ПАРОСТРУЙКА С ПРИСТАВКИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ,
ПАРНО ГЛАДЕНЕ И ОСВЕЖАВАНЕ НА ЗАВЕСИ, МАТРАЦИ и др.!
Новият СТИЙМ МОП Х5 с пара до 110 градуса почиства и дезинфекцира всякакви повърхности и подови настилки. Лесно
се превръща в мини пароструйка с турбо дюза с мека и твърда четкa, приставка за миене на огледала и прозорци и за
парно гладене за освежаване на завеси, матраци и др.
Силата на парата се регулира за постигане на оптимални резултати при различни повърхности. Замърсяванията лесно се
отстраняват с помощта на микрофибърна кърпа, която абсорбира мръсотията, след което се изпира.
Парочистачката СТИЙМ МОП Х5, или „5 уреда в 1” почиства следните повърхности:
• ламиниран паркет;
• керамични повърхности;
• теракота и фаянс;
• мраморни повърхности;
• килими;
• балатум;
• паркет
Стилният СТИЙМ МОП Х5 е много по-добър от предишните модели:
• регулира силата на парата;
• лек и удобен с тегло само 2,2 кг., компактен и лесен за съхранение;
• почиства и дезинфекцира само със силата на парата без използване на химически препарати;
• лесно се превръща в мини пароструйка;
• почиства различни повърхности, всякакви подови настилки и килими;
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• има приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци;
• спестява време и средства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплектът СТИЙМ МОП Х5 съдържа:
уред за почистване с пара Стийм Моп Х5;
мерителен съд;
приставка за килими;
микрофибърна подложка;
турбо дюза;
четка с твърд косъм;
четка с мек косъм;
удължител;
приставка за прозорци и гладене на дрехи;
микрофибърна подложка за прозорци;
микрофибърна подложка за гладене;
праховик;
микрофибърна ръкавица за праховик;
игла за почистване на варовик

СУПЕР НАМАЛЕНИЕ И ШОКОВА ЦЕНА: от 240 лв. на 128 лв., СПЕСТИ 112 лв.!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса до поискване 9,30 лв. и до адрес 13,20 лв. и получаване на
следващия ден, а до селища без офис на Еконт до три дни и такса 14,80 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазин: www.albo-bg.com
куриерската такса се намалява с -20%!
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/33833/parochistachka-stiym-mop-h5--ot-240-lv-na-128-lv

Купувате имот във Варна? Проучване, оценяване и офериране без такси и договорни
ангажименти! Пишете ни какви са вашите критерии.
Агенция „ГЕОМАКС ИНВЕСТ“ ЕООД – Варна, предлага пълно и коректно проучване, оценяване и офериране на желания
недвижим имот по зададени от Вас параметри и изисквания, без такси и договорни ангажименти!
Комисионно възнаграждение се дължи само след сключване на изгодна за Вас сделка!
http://obiavidnes.com/obiava/33831/kupuvate-imot-vyv-varna-prouchvane-ocenyavane-i-oferirane-bez-taksi-i-dogovorni-

Купувате имот във Варна? Проучване, оценяване и офериране без такси и договорни
ангажименти! Пишете ни какви са вашите критерии.
Агенция „ГЕОМАКС ИНВЕСТ“ ЕООД – Варна, предлага пълно и коректно проучване, оценяване и офериране на желания
недвижим имот по зададени от Вас параметри и изисквания, без такси и договорни ангажименти!
Комисионно възнаграждение се дължи само след сключване на изгодна за Вас сделка!
http://obiavidnes.com/obiava/33830/kupuvate-imot-vyv-varna-prouchvane-ocenyavane-i-oferirane-bez-taksi-i-dogovorni-
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ЕФЕКТИВНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ГАРАНТИРАМЕ
КОРЕКТНОСТ.

ВИСОКО

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/33828/efektivno-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya-

Sql server scalability from Sanbolic
Want Sanbolic? You can buy it on virtual page for SQL server consolidation. More flexible and efficient using + or
virtualizationfailover clustering . Provides the added benefit of increased application availabilitydata protection plus remote DR
support and Melio increases the storage availability improving storage utilizationsimplifying management.
http://obiavidnes.com/obiava/33827/sql-server-scalability-from-sanbolic

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/33825/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/33824/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33823/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivski-uslugi
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ВСИЧКО ЗА БАНЯТА
Фирма НОВА ВИЗИЯ предлага пълно обзавеждане за баня, разгледайте на www.vizia-bania.com. Голямо разнообразие,
разумни цени, безплатен проект, атрактивни отстъпки и транспорт до вашия дом. Заповядайте и в магазина на
ул.Дойран №12.
http://obiavidnes.com/obiava/33822/vsichko-za-banyata

Тарамбука
Тарамбуката е екзотичен музикален инструмент. Има много различни разновидности и е интересен подарък за млади
хора.
Предимства на този подарък
Научаването на свирене на тарамбука не е много трудно (не професионалното свирене). Moжем да го наречем идеален
музикален инструмент за забавления на свежи партита или купони. Ако сте решили да запалите огън край плажа или да
си направите забавен пикник една тарамбука може да допринесе за повдигане на настроението, както и да бъде съпровод
на много песни. А ако сте решили да запалите огън, да изрисувате всеки участник с индиански окраски и да скачате около
огъня в стил индиански ритуали, то задължително се нуждаете от тарамбука. Тарамбуката може да бъде идеално
допълнение към звученето на китара и прекрасен съпровод за много песни.
http://obiavidnes.com/obiava/33820/tarambuka

Часовник LED Mirror White
- огледален дисплей
- силиконова каишка
- метален корпус а антиалергично покритие
- минерално стъкло на дисплея
- тегло: 74 грама
- размер: 3,8 * 3,8 * 1,2 cm
- формат 24/12 часа
- показва час, минути, секунди, дата, година
- допълнителна червена светлина за по-ясно виждане в тъмни зони
- водоустойчив при ежедневна употреба
http://obiavidnes.com/obiava/33819/chasovnik-led-mirror-white

Охладител за лаптоп с 3 вентилатора
Подсигурява стабилен въздушен поток с достатъчен дебит за да охлажда произволен модел лаптоп
* USB захранване.
* Ергономична форма - подсигурява допълнителен много удобен наклон .
* Plug & Play
* Ниско ниво на шум.
* Направено от акрилен материал
* 3 вентилатора с размери 60х60х15(мм)
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* Скорост на вентилаторите 2800rpm
* Ниво на шума: под 20 DBA ( безшумно)
http://obiavidnes.com/obiava/33818/ohladitel-za-laptop-s-3-ventilatora

Ултразвуков уред за прогонване на кучета
Този продукт се използва основно за външната среда за предотвратяване на
атаки на кучета. Когато срещнете куче, което се опитва да ви атакува,
използвайте този уред. Това оръжие незабавно ще започне да излъчва ултразвук - 130 db, който за слуха на кучето е
излючително неприятно(хората не го чуват).
Уредът има много ярки мигащи LED светлини, които показват на кучето къде е местоположението Ви, за да разбере, че
именно Вие сте против него. Колкото по-дълго пребивавате в тази позиция, толкова по-голяма е вредата за него.
Кучогонът може да се използва за обучение на кучета. При подходящи команди и напътствия може да придобие
нужните навици.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Уредът предпазва от нападение от кучета
Предпазва Вас, децата Ви и Вашето куче
Излъчва 130db ултразвук за защита от кучета
Ярки мигащи LED лампи за защита от кучета
Може да се използва за обучение на кучета
Може да се използва като фенерче
Има връзка за носене
Излъчвана честота - 20kHz-25kHz;
Размери – 45х121х24 мм;
Тегло – 53 грама;
Батерия в кутията;
Модел: ZF-851
http://obiavidnes.com/obiava/33817/ultrazvukov-ured-za-progonvane-na-kucheta

Ултразвуков уред за прогонване на кучета
Този продукт се използва основно за външната среда за предотвратяване на
атаки на кучета. Когато срещнете куче, което се опитва да ви атакува,
използвайте този уред. Това оръжие незабавно ще започне да излъчва ултразвук - 130 db, който за слуха на кучето е
излючително неприятно(хората не го чуват).
Уредът има много ярки мигащи LED светлини, които показват на кучето къде е местоположението Ви, за да разбере, че
именно Вие сте против него. Колкото по-дълго пребивавате в тази позиция, толкова по-голяма е вредата за него.
Кучогонът може да се използва за обучение на кучета. При подходящи команди и напътствия може да придобие
нужните навици.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Уредът предпазва от нападение от кучета
Предпазва Вас, децата Ви и Вашето куче
Излъчва 130db ултразвук за защита от кучета
Ярки мигащи LED лампи за защита от кучета
Може да се използва за обучение на кучета
Може да се използва като фенерче
Има връзка за носене
Излъчвана честота - 20kHz-25kHz;
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Размери – 45х121х24 мм;
Тегло – 53 грама;
Батерия в кутията;
Модел: ZF-851
http://obiavidnes.com/obiava/33816/ultrazvukov-ured-za-progonvane-na-kucheta

Безжичен микрофон
Комбиниран караоке микрофон

Модел:DM-308
Чувствителност на микрофона
http://obiavidnes.com/obiava/33815/bezjichen-mikrofon

Часовник Adidas Led
- огледален дисплей
- силиконова каишка
- метален корпус а антиалергично покритие
- черно минерално стъкло на дисплея
- надпис Adidas на металното капаче на корпуса.
- тегло: 74 грама
- размер: 3,8 * 3,8 * 1,2 cm
- формат 24/12 часа
- показва час, минути, секунди, дата, година
- допълнителна червена светлина за по-ясно виждане в тъмни зони
- водоустойчив при ежедневна употреба
http://obiavidnes.com/obiava/33814/chasovnik-adidas-led

5 в 1 безжични слушалки
Удобства:
Безжични слушалки : Безжичен прием от всеки електрически уред с аудио изход, като например звук от телевизия,
компютър, игри, DVD плейър, VCD плейър, аудио устройства, MP3 плейър, както и CD плейър. Какво ще направите, ако е
вашата любима телевизионна програма, но смущаваш другите? Използването на безжичната слушалка ви позволява да
гледате телевизия бе да пречите на околните.
Безжични мрежи Чат: Това е добър аудио-чат инструмент, предвижда безкрайно удоволствие
FM радио: Слушалките могат да бъдат използвани като FM радио отделно, търсене и канали за автоматично
заключване.
Кабелен слушалка: Оборудвани с аудио кабел, приемникът може да се използва като кабелна слушалка.
· Безжичен мониторинг: Поставете предавателя близо до бебе, възрастни хора и болните хора, които се нуждаят от
грижа, и звукът може да бъде изслушан с приемник.
http://obiavidnes.com/obiava/33813/5-v-1-bezjichni-slushalki

5 в 1 безжични слушалки
Удобства:
Безжични слушалки : Безжичен прием от всеки електрически уред с аудио изход, като например звук от телевизия,
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компютър, игри, DVD плейър, VCD плейър, аудио устройства, MP3 плейър, както и CD плейър. Какво ще направите, ако е
вашата любима телевизионна програма, но смущаваш другите? Използването на безжичната слушалка ви позволява да
гледате телевизия бе да пречите на околните.
Безжични мрежи Чат: Това е добър аудио-чат инструмент, предвижда безкрайно удоволствие
FM радио: Слушалките могат да бъдат използвани като FM радио отделно, търсене и канали за автоматично
заключване.
Кабелен слушалка: Оборудвани с аудио кабел, приемникът може да се използва като кабелна слушалка.
· Безжичен мониторинг: Поставете предавателя близо до бебе, възрастни хора и болните хора, които се нуждаят от
грижа, и звукът може да бъде изслушан с приемник.
http://obiavidnes.com/obiava/33812/5-v-1-bezjichni-slushalki

Електронна цигара eGo-C
EGO-C е трето поколение електронна цигара от модела EGO със сменяем нагревател на атомайзера, в комбинация с
нова революционна система за директно пълнене на пълнителите, -"tank system".
Атомайзера на този модел се състои от три части - основа, нагревател и капачка което позволява лесна подмяна и
почистване само на нагревателната част.
Също така можете да използвате различни нагреватели с различна течност за да избегнете смесване на ароматите.
Комплекта съдържа 5 бр. нагреватели.
Пълнителите са същите както на стандартната цигара EGO-T не съдържат вата и са прозрачни, което прави
възможно следенето на количеството останала никотиновата течност в резервоарчето . Батериите са с ръчна
активация чрез натискане на бутон - решение, осигуряващо по-висока надеждност.
С EGO-C ще си осигурите дълго и приятно пушене през целия ден без да мислите непрекъснато за батерии и
зарядни,количеството пара е обилно и плътно с отлично предаване на ароматите.

Приятно Е-пушене!
Съдържание на комплекта:
2 бр. батерии 650 mAh 3.7-4.2V
2 бр. разглобяеми атомайзери
5 бр. нагреватели "tank"
5 бр. пълнители "tank"
1 бр. USB зарядно
1 бр. зарядно ел. мрежа (220V)
http://obiavidnes.com/obiava/33811/elektronna-cigara-ego-c

Давам 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/33810/davam-pod-naem

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
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единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/33809/evtini-hotelski-stai

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/33808/samostoyatelna--staya-luks

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете.
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/33807/zapomnete-ako-nyama-kyde-da--ya-zavedete

Давам 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/33806/davam-pod-naem

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/33805/evtini-hotelski-stai-pod-naem-moje-i-mesechen-naem

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ
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/33804/evtini-hotelski-stai

Предлагам да работим заедно

Страница 33/66

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.05.2012

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/33803/predlagam-da-rabotim-zaedno

Търсим контакт
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/33802/tyrsim-kontakt

Предлагам да работим заедно
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/33800/predlagam-da-rabotim-zaedno

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
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.
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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/33799/chasten-detektiv---ivan-ivanov-iznevyarata-i-predatelstvoto

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/33798/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Зеолит (клиноптилолит) минералът на 20 век с лечебни свойства
Зеолит (клиноптилолит) минералът на 20 век с лечебни свойства
Лечебният минерал на 20-ти век
Известно е още, че вода, преминала през зеолит, придобива лечебни свойства. Попаднал във водна среда,
клиноптилолитът променя химическия състав и вкусовите качества на водата. Вода, обработена със зеолит
нормализира кръвното налягане, премахва безсънието, потенето, напрегнатостта. Хората, употребяващи йонизирана
със зеолит вода, не познават болести като язви, гастрити, колити, проблеми на сърдечно- съдовата и нервната система.
Минералът лекува и предпазва от най-различни заболявания - рак, язва, сърдечно-съдови проблеми, стомашно-чревни
разстройства, колити, гастрити, хипертония, неврози.
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ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА (ЕКОНТ)
Цена за 0.500 кг – 10 лв.
При покупка на 3 опаковки, получавате една опаковка ПОДАРЪК.
За поръчки :
Тел. 0884448585
niko_2225@abv.bg
www.zeolitbg.com
Николай Павлов
http://obiavidnes.com/obiava/33796/zeolit-klinoptilolit-mineralyt-na-20-vek-s-lechebni-svoystva

Лодка за захранка
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/33791/lodka-za-zahranka

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
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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/33790/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/33789/stiym-mop-x5

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,
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но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/33788/masajna-masajirashta-sedalka

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/33787/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/33786/magnitni-nakolenki--dr-livayn

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 1.8 тона. 0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване
Товарно такси превози на мебели и покъщнина в София и страната и ЕС. Превоз на мебели,перални,печки и всякакви
видове домашно или офис обзавеждане. Ниски цени,експресно , КОРЕКТНО отношение. Предлагаме ви избор между два
вида товарни микробуси с различна товароносимост и различен обем според Вашите нужди. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
Повече информация на www.stancov-trans.alle.bg или на телефони М-тел 0889201919 за Глобул 0893919772
http://obiavidnes.com/obiava/33784/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

Транспортни услуги - превози на мебели, багаж - преместване - жилища офиси .
Товарно такси превози на мебели и покъщнина в София и страната и ЕС. Превоз на мебели,перални,печки и всякакви
видове домашно или офис обзавеждане. Ниски цени,експресно , КОРЕКТНО отношение. Предлагаме ви избор между два
вида товарни микробуси с различна товароносимост и различен обем според Вашите нужди. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
Повече информация на www.stancov-trans.alle.bg или на телефони М-тел 0889201919 за Глобул 0893919772
http://obiavidnes.com/obiava/33783/transportni-uslugi---prevozi-na-mebeli-bagaj---premestvane---jilishta-ofisi-

Хранителна добавка Tribulus
Ако не искате скъпоструващи и непроверени добавки и просто издирвате безвредната такава разгледайте Tribulus в
доплупосочения юрл адрес !
http://obiavidnes.com/obiava/33767/hranitelna-dobavka-tribulus

дизелови генератори AKSA JOHN DEERE AJD-75 (TEKSAN, HIMOINSA)
Трифазен автоматичен дизелов генератор AKSA, модел AJD-75, stand-by мощност 75kVA / 60kW, първична мощност
68kVA / 54,4kW. Генератора е поместен в шумозаглушаващ, атмосфероустойчив кожух и има вграден резервоар за гориво
с обем 215 литра. Двигателят и алтернаторът са монтирани върху носещата рама чрез високоустойчиви гумени
виброизолационни тампони. Дизелов двигател на американската фирма JOHN DEERE. Двигателят е 4-ри тактов, 4
цилиндров, редови с водо-въздушно охлаждане и автоматично регулиране на оборотите. Синхронен алтернатор на
италианската фирмата MECCALTE. Алтернатора е напълно необслужваем, безчетков, еднолагерен, самовъзбуждащ се,
с автоматично регулиране на напрежението.
Генератора е оборудван с контролен (AMF) панел за автоматичен и ръчен старт, подгревател на антифриза, стартерен
акумулатор, зарядно за акумулатора, автоматичен термо-магнитен прекъсвач (CB) и Табло АВР (ATS).
Гаранция: 18 месеца от пускането в експлоатация или 1000 моточаса. Цената е с ДДС, франко наш склад. Доставка до
обект и инсталация: по договаряне.
Техно Електрик е вносител, инсталатор и сервиз на най-голямата турска фирма-AKSA GENERATORS. Ние предлагаме
генератори и от други производители: INMESOL, HIMOINSA, TEKSAN. Контакти: 0897/006152, www(.)technoel(.)eu,
www.technoel.eu
http://obiavidnes.com/obiava/33754/dizelovi-generatori-aksa-john-deere-ajd-75-teksan-himoinsa

дизелови генератори AKSA CUMMINS AC55 (TEKSAN, HIMOINSA)
Трифазен автоматичен дизелов генератор AKSA, модел AC-55, stand stand-by мощност 55kVA / 44kW, първична мощност
50kVA / 40kW. Генератора е поместен в шумозаглушаващ, атмосфероустойчив кожух и има вграден резервоар за гориво с
обем 160 литра. Двигателят и алтернаторът са монтирани върху носещата рама чрез високоустойчиви гумени
виброизолационни тампони. Дизелов двигател на американската фирма CUMMINS. Двигателят е 4-ри тактов, 4
цилиндров, редови с водо-въздушно охлаждане и автоматично регулиране на оборотите. Синхронен алтернатор на
италианската фирмата MECCALTE. Алтернатора е напълно необслужваем, безчетков, еднолагерен, самовъзбуждащ се,
с автоматично регулиране на напрежението.
Генератора е оборудван с контролен (AMF) панел за автоматичен и ръчен старт, подгревател на антифриза, стартерен
акумулатор, зарядно за акумулатора, автоматичен термо-магнитен прекъсвач (CB) и Табло АВР (ATS).
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Гаранция: 18 месеца от пускането в експлоатация или 1000 моточаса. Цената е с ДДС, франко наш склад. Доставка до
обект и инсталация: по договаряне.
Техно Електрик е вносител, инсталатор и сервиз на най-голямата турска фирма-AKSA GENERATORS. Ние предлагаме
генератори и от други производители: INMESOL, HIMOINSA, TEKSAN. Контакти: 0897/006152, www(.)technoel(.)eu,
www.technoel.eu
http://obiavidnes.com/obiava/33753/dizelovi-generatori-aksa-cummins-ac55-teksan-himoinsa

дизелови генератори AKSA AJD-45 (TEKSAN, HIMOINSA)
Трифазен автоматичен дизелов генератор AKSA, модел AJD-45, stand stand-by мощност 44kVA / 35kW, първична мощност
40kVA / 32kW. Генератора е поместен в шумозаглушаващ, атмосфероустойчив кожух и има вграден резервоар за гориво с
обем 160 литра. Двигателят и алтернаторът са монтирани върху носещата рама чрез високоустойчиви гумени
виброизолационни тампони. Дизелов двигател на американската фирма JOHN DEERE. Двигателят е 4-ри тактов, 4
цилиндров, редови с водо-въздушно охлаждане и автоматично регулиране на оборотите. Синхронен алтернатор на
италианската фирмата MECCALTE. Алтернатора е напълно необслужваем, безчетков, еднолагерен, самовъзбуждащ се,
с автоматично регулиране на напрежението.
Генератора е оборудван с контролен (AMF) панел за автоматичен и ръчен старт, подгревател на антифриза, стартерен
акумулатор, зарядно за акумулатора, автоматичен термо-магнитен прекъсвач (CB) и Табло АВР (ATS).
Гаранция: 18 месеца от пускането в експлоатация или 1000 моточаса. Цената е с ДДС, франко наш склад. Доставка до
обект и инсталация: по договаряне.
Техно Електрик е вносител, инсталатор и сервиз на най-голямата турска фирма-AKSA GENERATORS. Ние предлагаме
генератори и от други производители: INMESOL, HIMOINSA, TEKSAN. Контакти: 0897/006152, www(.)technoel(.)eu,
www.technoel.eu
http://obiavidnes.com/obiava/33752/dizelovi-generatori-aksa-ajd-45-teksan-himoinsa

дизелови генератори AKSA MITSUBISHI AMT-33 (TEKSAN, HIMOINSA)
Трифазен автоматичен дизелов генератор AKSA, модел АМТ-33, stand-by мощност 33kVA / 26.4kW, първична мощност
30kVA / 24kW. Генератора е поместен в шумозаглушаващ, атмосфероустойчив кожух и има вграден резервоар за гориво с
обем 70 литра. Двигателят и алтернаторът са монт1ирани върху носещата рама чрез високоустойчиви гумени
виброизолационни тампони. Дизелов двигател на японската фирма MITSUBISHI. Двигателят е 4-ри тактов, 4 цилиндров,
редови с водо-въздушно охлаждане и автоматично регулиране на оборотите. Синхронен алтернатор на италианската
фирмата MECCALTE. Алтернатора е напълно необслужваем, безчетков, еднолагерен, самовъзбуждащ се, с автоматично
регулиране на напрежението.
Генератора е оборудван с контролен (AMF) панел за автоматичен и ръчен старт, подгревател на антифриза, стартерен
акумулатор, зарядно за акумулатора, автоматичен термо-магнитен прекъсвач (CB) и Табло АВР (ATS).
Гаранция: 18 месеца от пускането в експлоатация или 1000 моточаса. Цената е с ДДС, франко наш склад. Доставка до
обект и инсталация: по договаряне.
Техно Електрик е вносител, инсталатор и сервиз на най-голямата турска фирма-AKSA GENERATORS. Ние предлагаме
генератори и от други производители: INMESOL, HIMOINSA, TEKSAN. Контакти: 0897/006152, www(.)technoel(.)eu,
www.technoel.eu
http://obiavidnes.com/obiava/33751/dizelovi-generatori-aksa-mitsubishi-amt-33-teksan-himoinsa

Продавам audi 100 /115 / 2000 на части
Частите от колата са в отлично състояние колата не е моргаджииска информация за цени на частите можете да
видите в сайта.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg тел 0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/33742/prodavam-audi-100-115---2000--na-chasti

Продавам къща с дворно място
Парцел - Селска къща, отделна постройка кухня с баня и селскостопанска постройка с дворно място 1700 кв.м. в с
Черкаски обл. Монтана на 100 км от гр София ток , вода цена 10 000 EUR .(Допълвам къщата не подлежи на ремонт
трябва да се събори,бутне - кухнята е за ремонт. Продавам и земеделска земя извън селото около 20,30 декара .за връзка
на тел 0876030067. Кръстев
За повече информация можете да видите в сайта.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg
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http://obiavidnes.com/obiava/33741/prodavam--kyshta-s-dvorno-myasto

Работа - Предложения /Офрти на реални обяви за работа
Работа - Предложения / Оферти на реални обяви за работа търсете в тези два сайта. Ако има публикувани
( реални обяви за работа ) те ще са в тях на други места си губите времето на всякъде е една голяма измама.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/
и http://serious-dating.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/33740/rabota---predlojeniya-ofrti-na-realni-obyavi-za-rabota

Частен детектив-Детективска агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/33738/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
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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/33737/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
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/33736/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги
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/33735/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-изневери
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/33734/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneveri

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за подробности.
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
WWW.MIPGROUP.EU
WWW.SHPERPLAT.BG
http://obiavidnes.com/obiava/33732/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

ПАРОЧИСТАЧКА „Стийм Моп Х5” ** от 240 лв. на 128 лв.!
ПАРОЧИСТАЧКА „СТИЙМ МОП Х5” С ПАРОСТРУЙКА
** ПАРОЧИСТАЧКАТА СЕ РЕКЛАМИРА ПО ТV ЗА 240 лв. ,
ПРЕДЛАГА СЕ ЗА 128 лв., КАТО СПЕСТЯВАТЕ 112 лв.!
** МОДЕЛЪТ Х5 Е ТРЕТИ УСЪВЪРШЕНСТВАН „5 УРЕДА в 1”;
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ПАРОСТРУЙКА С ПРИСТАВКИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ,
ПАРНО ГЛАДЕНЕ И ОСВЕЖАВАНЕ НА ЗАВЕСИ, МАТРАЦИ и др.!
Новият СТИЙМ МОП Х5 с пара до 110 градуса почиства и дезинфекцира всякакви повърхности и подови настилки. Лесно
се превръща в мини пароструйка с турбо дюза с мека и твърда четкa, приставка за миене на огледала и прозорци и за
парно гладене за освежаване на завеси, матраци и др.
Силата на парата се регулира за постигане на оптимални резултати при различни повърхности. Замърсяванията лесно се
отстраняват с помощта на микрофибърна кърпа, която абсорбира мръсотията, след което се изпира.
Парочистачката СТИЙМ МОП Х5, или „5 уреда в 1” почиства следните повърхности:
• ламиниран паркет;
• керамични повърхности;
• теракота и фаянс;
• мраморни повърхности;
• килими;
• балатум;
• паркет
Стилният СТИЙМ МОП Х5 е много по-добър от предишните модели:
• регулира силата на парата;
• лек и удобен с тегло само 2,2 кг., компактен и лесен за съхранение;
• почиства и дезинфекцира само със силата на парата без използване на химически препарати;
• лесно се превръща в мини пароструйка;
• почиства различни повърхности, всякакви подови настилки и килими;
• има приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци;
• спестява време и средства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплектът СТИЙМ МОП Х5 съдържа:
уред за почистване с пара Стийм Моп Х5;
мерителен съд;
приставка за килими;
микрофибърна подложка;
турбо дюза;
четка с твърд косъм;
четка с мек косъм;
удължител;
приставка за прозорци и гладене на дрехи;
микрофибърна подложка за прозорци;
микрофибърна подложка за гладене;
праховик;
микрофибърна ръкавица за праховик;
игла за почистване на варовик

СУПЕР НАМАЛЕНИЕ И ШОКОВА ЦЕНА: от 240 лв. на 128 лв., СПЕСТИ 112 лв.!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса до поискване 9,30 лв. и до адрес 13,20 лв. и получаване на
следващия ден, а до селища без офис на Еконт до три дни и такса 14,80 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазин: www.albo-bg.com
куриерската такса се намалява с -20%!
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
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albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/33730/parochistachka-stiym-mop-h5--ot-240-lv-na-128-lv

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/33729/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/33728/obuchenie-po-angliyski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Radio Online
Можете да слушате онлайн радио безплатно без да са ви нужни каквито и да било помощни средства. Единственото
което Ви трябва, за да слушате онлайн радио е интернет връзка на вашият компютър,телефон.
http://obiavidnes.com/obiava/33721/radio-online

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
http:// www.orbis.hit.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/33727/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/33726/obuchenie-po-frenski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Уроци 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/33725/uroci-po-italianski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански, френски, испански и английски език
за изпита след осми клас. Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за
посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
http://obiavidnes.com/obiava/33724/ezikovo-obuchenie-za-izpita-sled-8-klas

Powerpaint уроци
За всички желащи е следното офериране . Сега е на вашите услуги моето школо за рисуване в София . Посетете сайта ни
!
http://obiavidnes.com/obiava/33723/powerpaint-uroci

Radio Online
Можете да слушате онлайн радио безплатно без да са ви нужни каквито и да било помощни средства. Единственото
което Ви трябва, за да слушате онлайн радио е интернет връзка на вашият компютър,телефон.
http://obiavidnes.com/obiava/33722/radio-online
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Онлайн магазин Слон Балон
В магазин за бебешки и детски стоки "Слон Балон" ще откриете бебешки триколки, детски колички за яздене,активна
гимнастика, музикални играчки, плюшени играчки, образователни играчки, занимателни играчки, играчки за баня, играчки
за кошара, играчки за бебешка количка,чувалчета за количка и др., на атрактивни цени.
slonbalonbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/33712/onlayn-magazin-slon-balon

Романтични екскурзии
Искате ли разнообразна ваканция ? Сега ще откриете екстравагантната култура . Нашата уеб страница предоставя
шанс за уникални екскурзии в България изпълнени с култура !
http://obiavidnes.com/obiava/33710/romantichni-ekskurzii

Мъжки подаръци
Желаете онлайн магазин за подаръци ? Имате възможността да намерите сведения за оригинални подаръци . Луксозни
подаръци ще намерите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/33707/myjki-podaryci

www.floratea.net - Доставки на цветя за Вашия Абитуриентски Бал
Придайте собствен почерк на това незабравимо събитие или зарадвайте Вашите близки и приятели като им подарите
една различна емоция за техния празник.
Направете този наистина специалния ден още по-специален с цветните предложения от Флоратеа.
Можете да ни намерите и във Facebook: https://www.facebook.com/floratea.net
http://obiavidnes.com/obiava/33706/wwwflorateanet---dostavki-na-cvetya-za-vashiya-abiturientski-bal

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/33705/transportnigi-s-uslugi-sys-samosaval-do-5t-i-uslugi-s-minifadroma-bobkat-753-i-m

Лида за отслабване
Lida DaiDaihua се правят чрез съвременна технология с чисти, натурални билки намиращи се само в Юнан. Билките имат
чудотворен ефект обичаен за хората там от много векове.
http://obiavidnes.com/obiava/33702/lida-za-otslabvane

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/32133/teniski--the-mountain-sasht-nay-yakite-teniski-v-sveta
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Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на 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/33688/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция АЯКС|Реалното Решение
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/33687/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

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
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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/33686/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/33685/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
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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/33684/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

7" (17.78 cm) DELL Streak 7 Tablet
7" (17.78 cm) DELL Streak 7 Tablet, 3G, GPS, 5Mpix & 1.3Mpix camera, NVidia Tegra2 1GHz DualCore CPU, multi-touch
сензорен екран, WiFi, bluetooth, 16GB & SDHC слот, Android 3.1, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/33681/7-1778-cm-dell-streak-7-tablet

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-32356G75Makk
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-32356G75Makk, Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce GT 630M 1GB
(HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/33678/156-3962-cm-acer-v3-571g-32356g75makk

15.6" (39.62 cm) ACER TimeLine X M3-581T-32364G34Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER TimeLine X M3-581T-32364G34Mnkk, двуядрен Intel® Core™ i3 2367M 1.4GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 320GB + 20GB SSD, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.25kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/33673/156-3962-cm-acer-timeline-x-m3-581t-32364g34mnkk

15.6" (39.62 cm) ACER TimeLine X M3-581TG-32364G52Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER TimeLine X M3-581TG-32364G52Mnkk, двуядрен Intel® Core™ i3 2367M 1.4GHz, HD LED Display &
GeForce GT 640M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB + 20GB SSD, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home
Premium 64bit, 2.25kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/33670/156-3962-cm-acer-timeline-x-m3-581tg-32364g52mnkk

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73618G1TMakk
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73618G1TMakk, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, HD LED Display &
GeForce GT 640M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit,
2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/33666/156-3962-cm-acer-v3-571g-73618g1tmakk

дизелови генератори AKSA/MITSUBISHI/AMT-22/22kVA
Трифазен автоматичен дизелов генератор AKSA, модел АМТ-22, stand-by мощност 22kVA / 17.6kW, първична мощност
20kVA / 16kW. Генератора е поместен в шумозаглушаващ, атмосфероустойчив кожух и има вграден резервоар за гориво с
обем 50 литра. Двигателят и алтернаторът са монтирани върху носещата рама чрез високоустойчиви гумени
виброизолационни тампони. Дизелов двигател на японската фирма MITSUBISHI. Двигателят е 4-ри тактов, 4 цилиндров,
редови с водо-въздушно охлаждане и автоматично регулиране на оборотите. Синхронен алтернатор на италианската
фирмата MECCALTE. Алтернатора е напълно необслужваем, безчетков, еднолагерен, самовъзбуждащ се, с автоматично
регулиране на напрежението.
Генератора е оборудван с контролен (AMF) панел за автоматичен и ръчен старт Deep See - Англия, подгревател на
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антифриза, стартерен акумулатор, зарядно за акумулатора, автоматичен термо-магнитен прекъсвач (CB) и Табло АВР
(ATS).
Гаранция: 18 месеца от пускането в експлоатация или 1000 моточаса. Цената е с ДДС, франко наш склад. Доставка до
обект и инсталация: по договаряне.
Техно Електрик е вносител, инсталатор и сервиз на най-голямата турска фирма-AKSA GENERATORS. Контакти:
0897/006152, www(.)technoel(.)eu, www.technoel.eu
http://obiavidnes.com/obiava/33652/dizelovi-generatori-aksamitsubishiamt-2222kva

дизелови генератори AKSA/MITSUBISHI/AMT-16/16kVA
Трифазен автоматичен дизелов генератор AKSA, модел АМТ-16, stand-by мощност 16kVA / 12.8kW, първична мощност
14.5kVA / 11.6kW. Генератора е поместен в шумозаглушаващ, атмосфероустойчив кожух и има вграден резервоар за
гориво с обем 50 литра. Габарити: широчина-91см., дължина-189см., височина-114см., тегло-580кг.. Двигателят и
алтернаторът са монтирани върху носещата рама чрез високоустойчиви гумени виброизолационни тампони. Дизелов
двигател на японската фирма MITSUBISHI. Двигателят е 4-ри тактов, 4 цилиндров, редови с водо-въздушно охлаждане и
автоматично регулиране на оборотите. Синхронен алтернатор на италианската фирмата MECCALTE. Алтернатора е
напълно необслужваем, безчетков, еднолагерен, самовъзбуждащ се, с автоматично регулиране на напрежението.
Генератора е оборудван с контролен (AMF) панел за автоматичен и ръчен старт, подгревател на антифриза, стартерен
акумулатор, зарядно за акумулатора, автоматичен термо-магнитен прекъсвач (CB) и Табло АВР (ATS).
Гаранция: 18 месеца от пускането в експлоатация или 1000 моточаса. Цената е с ДДС, франко наш склад. Доставка до
обект и инсталация: по договаряне.
Техно Електрик е вносител, инсталатор и сервиз на най-голямата турска фирма-AKSA GENERATORS. Контакти:
0897/006152, www(.)technoel(.)eu, www.technoel.eu
http://obiavidnes.com/obiava/33651/dizelovi-generatori-aksamitsubishiamt-1616kva

дизелови генератори AKSA/MITSUBISHI/AMT-11/11kVA
Трифазен автоматичен дизелов генератор AKSA, модел АМТ-11, stand-by мощност 11kVA / 8.8kW, първична мощност
10kVA / 8kW. Генератора е поместен в шумозаглушаващ, атмосфероустойчив кожух и има вграден резервоар за гориво с
обем 50 литра. Габарити: широчина 91см., дължина 189см., височина 114см., тегло 510кг. Двигателят и алтернаторът
са монтирани върху носещата рама чрез високоустойчиви гумени виброизолационни тампони. Дизелов двигател на
японската фирма MITSUBISHI. Двигателят е 4-ри тактов, 3 цилиндров, редови с водо-въздушно охлаждане и
автоматично регулиране на оборотите. Синхронен алтернатор на италианската фирмата MECCALTE. Алтернатора е
напълно необслужваем, безчетков, еднолагерен, самовъзбуждащ се, с автоматично регулиране на напрежението.
Генератора е оборудван с контролен (AMF) панел за автоматичен и ръчен старт, подгревател на антифриза, стартерен
акумулатор, зарядно за акумулатора, автоматичен термо-магнитен прекъсвач (CB) и Табло АВР (ATS).
Гаранция: 18 месеца от пускането в експлоатация или 1000 моточаса. Цената е с ДДС, франко наш склад. Доставка до
обект и инсталация: по договаряне.
Техно Електрик е вносител, инсталатор и сервиз на най-голямата турска фирма-AKSA GENERATORS. Контакти:
0897/006152, www(.)technoel(.)eu, www.technoel.eu
http://obiavidnes.com/obiava/33649/dizelovi-generatori-aksamitsubishiamt-1111kva

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;
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5. Сложете чист тютюн в камерата. Не препълвайте и не тъпчете твърде стегнато, тъй като това ще затрудни
постигането на желаната гъстота! Ще получите най-добър резултат ако използвате обемен неслепнат тютюн.
6. Натиснете горния бутон и изчакайте цигарата да се напълни.
Easy Filter (mini) – тегло 0.300 кг. Цена: 29.90 лв.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За повече информация:
http://www.magazincheto.info/
За контакти:
0882886540
E-mail:
office@magazincheto.info
Skype: magazincheto.info
Владимир Крумов
http://obiavidnes.com/obiava/33634/elektricheska-mashinka-za-pylnene-na-cigari

МИКРО - MP3 player
Компактен и лесен за пренасяне; Стилен дизайн; Висококачествен звук; С "щипка" за лесно закачане към дрехи, колани и
други
* Вградена Li-ion батерия с висока издържливост * Поддържа MP3 музикален формат * Интерфейс: USB 2.0 * 3.5мм
аудио изход * Зарежда се чрез USB порт * Поддържа MicroSD/TF карти с капацитет до 8GB, НЯМА ВГРАДЕНА ПАМЕТ!
* Когато е поставена карта, изпълнява ролята и на четец на карти, така че отделен такъв не ви е нужен, за да качите
любимата си музика * За пълноценна работа ще са ви нужни USB-MiniUSB кабел (за зареждане и пренос на данни),
слушалки (с 3.5мм вход) -включени в комплекта , както и MicroSD/TF карта -не включена в комплекта!
Комплектът включва:
1. Микро MP3 плеър - цвета се уточнява преди поръчката !
2. Слушалки с 3,5мм жак
3. Кабел - USB - mini USB
http://obiavidnes.com/obiava/33632/mikro---mp3-player

Инсталиране и монтаж на локално парно
„Кок Комерс” ООД е фирма специализирана в областта на търговията с ВиК части, строителни материали, двигатели,
електроди, заключващи системи, ел. материали, бои и други. Предлагаме инсталиране и монтаж на локално парно и ВиК
инсталация.
Кок Комерс ООД
Цветанка Колева
Шумен, ул.Софийско шосе№1
054830626
rampain@abv.bg
http://www.kokkomers.hit.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/33627/instalirane-i-montaj-na-lokalno-parno

Частни уроци по български език за чужденци
Езиков център „Юнити” предлага частни уроци по български език за чужденци. Възможност за обучение и в малка група
– двама или трима учащи. За повече информация, можете да посетите нашия интернет сайт: www.unity-centre.org .
Свържете се с нас и по телефона: 0885435908 или електронната поща: office@unity-centre.org . Записване за курс: ул.
„Фритьоф Нансен” 33, ап.9
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http://obiavidnes.com/obiava/33626/chastni-uroci-po-bylgarski-ezik-za-chujdenci

Курс по английски език за счетоводители – 290 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по английски за счетоводители. Курсът е съботно-неделен. Цената е с 30%
отстъпка: 290.00 лева за 60 учебни часа. Начало: 19.05.2012г. За повече информация, можете да посетите страницата
ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел.
0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/33625/kurs-po-angliyski-ezik-za-schetovoditeli--290-leva

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33623/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,
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http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33622/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33621/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

www.scansystems.org
Презареждане и рециклиране на тонер касети за лазерни и мастиленоструйни принтери.
София,
ж.к. Дружба
бул.Капитан Димитър Списаревски 3
бизнес център "Глобъл Индустри" офис 310
029788386 0885775818
www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/33620/wwwscansystemsorg

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
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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/33618/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/33617/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги

Страница 55/66

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.05.2012

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/33616/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги
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/33615/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

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
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/33614/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Фирма “КОЕМ” ООД - високо и ниско строителство
Произвежданите от "КОЕМ" ООД продукти са конкурентно способни с качество и цени. Ние предлагаме: проектиране и
консултантски услуги в областта на строителството;строително-монтажни и инсталационни дейности; изкопни
работи и транспорт; кофражни, арматурни и бетонови работи по изграждане на грубия строеж; дървени конструкции
и покриви; вътрешни и външни ВиК инсталации; изграждане на помпени станции и тръбопроводи за отвеждане на
отпадни води; вътрешни и външни електроинсталации; изграждане на охранителни системи и системи за наблюдение и
електронен контрол; топло- и хидроизолации; отопление, вентилация и климатизация; настилки, облицовки и всички
други видове довършителни работи; предаване и въвеждане в експлоатация на строежите.
КОЕМ ООД
ул. "Иван Калчев" No 38
Гр.Бяла
обл. Варна
email: koem_ood@abv.bg
тел.
05143 2410
факс: 05143 2455
http://www.koem.bg
Димитър Касабов
http://obiavidnes.com/obiava/33611/firma-koem-ood---visoko-i-nisko-stroitelstvo

ПОМАГАМ наВЛЮБЕНИ иРАЗДЕЛЕНИ:0876680668,безИмпулси! КонсултирамБезплатно!
Помагам на Влюбените, да се Задомят и на Разделените, да се Съберат! Помагам на всеки, да намери своята половинка в
живота си! Помагам, като Връщам спокойствието и радостта в семейството!Помагам, като Събирам разделени
двойки и семейства. Отстранявам, любовник/ца, които са пречка, за спокоен и щастлив семеен живот! Връщам, неверни
съпрузи, отдалечени от семейното ложе и попаднали в обятията, на други любови! Помагам, като Привличам
подходящия партньор в живота, на самотните. Привличам, любимия и желан човек. Връщам, стара любов! Правя,
най-силните, Бели магии, за Любов и Късмет, за Брак - Бързи и Сигурни Резултати!-ритуали, специално подбрани и
разработени от мен, които ползвам само аз, Единствената, Притежаваща дарбата и силата на Бялата магия, с
призвание от Бога и абсолютен Успех! Откривам и Кооригирам, родови проклятия и кармични обременености. Помагам,
при: Безбрачие, Безплодие у жените, Сомномбулизъм, редко и опасно явление и при др. състояния, които са част от
Кармата. Откривам и Отстранявам, негативни, злонамерни енергийни нападения, като Развалям черни магии, всякакви и
магии и проклятия, от ходжа. Енергийно, Изчиствам и Премахвам негативните влияния, от човека. Изграждам,
енергийни защити, против енергоинформационни структури, наречени - магии, уроки, психоатаки и обсебвания.
Отключвам късмета, във всяко начинание, като Насочвам позитивни енергии, чрез ритуали, правилно мислене и
поведение, за положителна промяна и нов просперитет в живота. Отключвам късмета в: Кариера, Любов, Брак и при др.
нужди и желания, от клиента! За връзка с мен, за уточняване на данни, Консултирам Безплатно по телефона:
0876680668, без импулси! Обикновен телефонен номер. Работя, с цялата страна и чужбина. Не стоя на компютара, не
пишете, работя по телефона-0876680668.
http://obiavidnes.com/obiava/33608/pomagam-navlyubeni-irazdeleni0876680668bezimpulsi-konsultirambezplatno

ПОМАГАМ наВЛЮБЕНИ иРАЗДЕЛЕНИ:0876680668,безИмпулси! КонсултирамБезплатно!
Помагам на Влюбените, да се Задомят и на Разделените, да се Съберат! Помагам на всеки, да намери своята половинка в
живота си! Помагам, като Връщам спокойствието и радостта в семейството!Помагам, като Събирам разделени
двойки и семейства. Отстранявам, любовник/ца, които са пречка, за спокоен и щастлив семеен живот! Връщам, неверни
съпрузи, отдалечени от семейното ложе и попаднали в обятията, на други любови! Помагам, като Привличам
подходящия партньор в живота, на самотните. Привличам, любимия и желан човек. Връщам, стара любов! Правя,
най-силните, Бели магии, за Любов и Късмет, за Брак - Бързи и Сигурни Резултати!-ритуали, специално подбрани и
разработени от мен, които ползвам само аз, Единствената, Притежаваща дарбата и силата на Бялата магия, с
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призвание от Бога и абсолютен Успех! Откривам и Кооригирам, родови проклятия и кармични обременености. Помагам,
при: Безбрачие, Безплодие у жените, Сомномбулизъм, редко и опасно явление и при др. състояния, които са част от
Кармата. Откривам и Отстранявам, негативни, злонамерни енергийни нападения, като Развалям черни магии, всякакви и
магии и проклятия, от ходжа. Енергийно, Изчиствам и Премахвам негативните влияния, от човека. Изграждам,
енергийни защити, против енергоинформационни структури, наречени - магии, уроки, психоатаки и обсебвания.
Отключвам късмета, във всяко начинание, като Насочвам позитивни енергии, чрез ритуали, правилно мислене и
поведение, за положителна промяна и нов просперитет в живота. Отключвам късмета в: Кариера, Любов, Брак и при др.
нужди и желания, от клиента! За връзка с мен, за уточняване на данни, Консултирам Безплатно по телефона:
0876680668, без импулси! Обикновен телефонен номер. Работя, с цялата страна и чужбина. Не стоя на компютара, не
пишете, работя по телефона-0876680668.
http://obiavidnes.com/obiava/33607/pomagam-navlyubeni-irazdeleni0876680668bezimpulsi-konsultirambezplatno

ПОМАГАМ наВЛЮБЕНИ иРАЗДЕЛЕНИ:0876680668,безИмпулси! КонсултирамБезплатно!
Помагам на Влюбените, да се Задомят и на Разделените, да се Съберат! Помагам на всеки, да намери своята половинка в
живота си! Помагам, като Връщам спокойствието и радостта в семейството!Помагам, като Събирам разделени
двойки и семейства. Отстранявам, любовник/ца, които са пречка, за спокоен и щастлив семеен живот! Връщам, неверни
съпрузи, отдалечени от семейното ложе и попаднали в обятията, на други любови! Помагам, като Привличам
подходящия партньор в живота, на самотните. Привличам, любимия и желан човек. Връщам, стара любов! Правя,
най-силните, Бели магии, за Любов и Късмет, за Брак - Бързи и Сигурни Резултати!-ритуали, специално подбрани и
разработени от мен, които ползвам само аз, Единствената, Притежаваща дарбата и силата на Бялата магия, с
призвание от Бога и абсолютен Успех! Откривам и Кооригирам, родови проклятия и кармични обременености. Помагам,
при: Безбрачие, Безплодие у жените, Сомномбулизъм, редко и опасно явление и при др. състояния, които са част от
Кармата. Откривам и Отстранявам, негативни, злонамерни енергийни нападения, като Развалям черни магии, всякакви и
магии и проклятия, от ходжа. Енергийно, Изчиствам и Премахвам негативните влияния, от човека. Изграждам,
енергийни защити, против енергоинформационни структури, наречени - магии, уроки, психоатаки и обсебвания.
Отключвам късмета, във всяко начинание, като Насочвам позитивни енергии, чрез ритуали, правилно мислене и
поведение, за положителна промяна и нов просперитет в живота. Отключвам късмета в: Кариера, Любов, Брак и при др.
нужди и желания, от клиента! За връзка с мен, за уточняване на данни, Консултирам Безплатно по телефона:
0876680668, без импулси! Обикновен телефонен номер. Работя, с цялата страна и чужбина. Не стоя на компютара, не
пишете, работя по телефона-0876680668.
http://obiavidnes.com/obiava/33605/pomagam-navlyubeni-irazdeleni0876680668bezimpulsi-konsultirambezplatno

ПОМАГАМ наВЛЮБЕНИ иРАЗДЕЛЕНИ:0876680668,безИмпулси! КонсултирамБезплатно!
Помагам на Влюбените, да се Задомят и на Разделените, да се Съберат! Помагам на всеки, да намери своята половинка в
живота си! Помагам, като Връщам спокойствието и радостта в семейството!Помагам, като Събирам разделени
двойки и семейства. Отстранявам, любовник/ца, които са пречка, за спокоен и щастлив семеен живот! Връщам, неверни
съпрузи, отдалечени от семейното ложе и попаднали в обятията, на други любови! Помагам, като Привличам
подходящия партньор в живота, на самотните. Привличам, любимия и желан човек. Връщам, стара любов! Правя,
най-силните, Бели магии, за Любов и Късмет, за Брак - Бързи и Сигурни Резултати!-ритуали, специално подбрани и
разработени от мен, които ползвам само аз, Единствената, Притежаваща дарбата и силата на Бялата магия, с
призвание от Бога и абсолютен Успех! Откривам и Кооригирам, родови проклятия и кармични обременености. Помагам,
при: Безбрачие, Безплодие у жените, Сомномбулизъм, редко и опасно явление и при др. състояния, които са част от
Кармата. Откривам и Отстранявам, негативни, злонамерни енергийни нападения, като Развалям черни магии, всякакви и
магии и проклятия, от ходжа. Енергийно, Изчиствам и Премахвам негативните влияния, от човека. Изграждам,
енергийни защити, против енергоинформационни структури, наречени - магии, уроки, психоатаки и обсебвания.
Отключвам късмета, във всяко начинание, като Насочвам позитивни енергии, чрез ритуали, правилно мислене и
поведение, за положителна промяна и нов просперитет в живота. Отключвам късмета в: Кариера, Любов, Брак и при др.
нужди и желания, от клиента! За връзка с мен, за уточняване на данни, Консултирам Безплатно по телефона:
0876680668, без импулси! Обикновен телефонен номер. Работя, с цялата страна и чужбина. Не стоя на компютара, не
пишете, работя по телефона-0876680668.
http://obiavidnes.com/obiava/33604/pomagam-navlyubeni-irazdeleni0876680668bezimpulsi-konsultirambezplatno

Индивидуални уроци по МАТЕМАТИКА за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по
математика. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно на ученика и преподавателя време.

Страница 58/66

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.05.2012

Цена 12 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33602/individualni-uroci-po-matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Немски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33601/nemski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33600/angliyski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Португалски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33599/portugalski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ИСПАНСКИ за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
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GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33598/podgotovka-po-ispanski-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ФРЕНСКИ за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33597/podgotovka-po-frenski-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33596/italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и
едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се провеждат в удобно на ученика и
преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на
учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33595/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
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GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33594/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - 1 ДЕН !!!
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ГАРАНТИРАМЕ
КОРЕКТНОСТ.

ВИСОКО

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/33592/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya---1-den-

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ГАРАНТИРАМЕ
КОРЕКТНОСТ.

ВИСОКО

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/33590/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
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ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ГАРАНТИРАМЕ
КОРЕКТНОСТ.

ВИСОКО

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/33589/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

Фирма Инхом 98 изработва формови комплекти за стъклени опаковки
Фирма Инхом 98 е на пазара от 1998 година. За времето си на съществуване фирмата се е специализирала в
проектирането, моделирането и производството на формови комплекти за стъкларски автомати IS 5 1/2 и IS 4
http://obiavidnes.com/obiava/33587/firma-inhom-98-izrabotva-formovi-komplekti-za-stykleni-opakovki

Гарсониера/ 2-стаен, 46м2, Тракия, 23 300 ЕВро
Гарсониера в Тракия, бл. 159, преустроена в 2-стаен апартамент- хола с кухненския бокс е изнесен на терасата, спалня и
баня. Апартамента е на етаж 4-ти от общо 5, изцяло южно изложение, нов теракот и фаянс в банята, без други
подобрения. Входът е много добре поддържан, заключва се, зелени площи около блока. Цена 23 300 Eвро. Агенцията
разполага с ключове. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/33584/garsoniera-2-staen-46m2-trakiya-23-300-evro

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за подробности.
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
WWW.MIPGROUP.EU
WWW.SHPERPLAT.BG
http://obiavidnes.com/obiava/33582/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Структурно окабеляване на всички видове сгради, офис сгради, жилищни кооперации,
промишлени сгради.
Екипът ни предлага ремонт, изграждане, възтановяване и поддръжка на всички видове електроинсталации във вашия дом
или търговски обект.Вашите желания са важни за нас и ние се стремим да предложим едно наистина качествено
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обслужване.
Ако имате проблем с електроинсталацията или искате да направите ефективна оценка на състоянието и, позвънете ни
и вашите сигнали ще бъдат приети веднага, а електротехниците ни бързо ще разрешат проблема, избирайки подходяща
техника и предлагайки компeтентни инжeнерингови решения.
Качествените материали и специализирана техника, които използват нашите електротехници спомагат за високото
качество на услугите, които предлагаме, намалява времето за ремонт и увеличава гаранцията, която получавате.
Предлаганите ел. услуги от нас са:
- окабеляване на новопостроени и съществуващи сгради изграждане на всички видове електроинсталации
- периодични прегледи
- изработка и смяна на електротабла
- проектиране, инсталиране и подръжка на системи за сигурност и противопожарни системи
- основни ел. ремонти
- външно и вътрешно осветление
- подмяна на съществуваща ел. мрежа
- полагане на кабели
- инсталация на всякакъв вид ел. уреди
Преди да започнем ремонтни дейности ние ще ви предложим обстоен преглед на състоянието на ел. мрежата в дома и в
офиса ви и няколко ценови оферти. Няма да предприемем нищо без Ваше одобрение.
http://obiavidnes.com/obiava/33580/strukturno-okabelyavane-na-vsichki-vidove-sgradi-ofis-sgradi-jilishtni-kooperacii

Продавам парцели до Варна
1.Парцел с площ от 4670 кв. м. е разположен на 4 км от град Варна до летище Варна и с. Тополи има лице 37 м на главния
път за София ГП 4.Това е оживен първокласен път, със силен автомобилен трафик .Парцелът граничи със Западната
промишлено-икономическа зона на гр. Варна. Парцелът е много добър за бъдеща инвестиция в един от най-красивите
черноморски градове в България. Цена 30 евро кв.м.
2. Парцел с площ от 2850 кв. м. в гр. Аксаково, намира само на 6 км. от Варна.Парцелът може да се използва за складови и
промишлени дейности. Има изградена много добра пътна инфраструктура до Варна. Само на 5 минути с кола от Варна.
Аксаково е град с около 10 000 жители. Добре развита икономическа и индустриална зона. Близостта му да гр. Варна
само на 6 км.,го прави привлекателен и атрактивен за инвеститори. С ниски данъци и добре изградена пътна
инфраструктура. Цена 40 евро кв.м.
3. Парцел с площ 48 000 m2 - разположен само на 10 км. от гр. Бяла, който се намира на брега на Черно море и на 2 км.
от Автомагистрала. Парцелът се намира в с.Юнец община Долни Чифлик. Парцелът е много добър за бъдеща и
печеливша инвестиция. Цена 6 евро кв.м.
http://obiavidnes.com/obiava/33578/prodavam-parceli-do-varna

Продавам детска количка Чиполино
Продавам детска количка Чиполино, добро състояние в гр. Аксаково. Цена 120 лв. и договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/33576/prodavam-detska-kolichka-chipolino

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
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0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/33571/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/33570/stiym-mop-x5

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/33569/masajna-masajirashta-sedalka

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/33568/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

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!
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Радиоуправляемата лодка за захранка 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/33567/lodka-za-zahranka

На море във Вила Диана-Ахелой
Вила Диана разполага с двойни, тройни стаи и студия оборудвани с кухни. Вилата се намира на брега на р.Ахелой и на
800м от плажната ивица. Почиващите ползват и разположения в двора басеин с шезлонги и барбекю. На разположение
на гостите е и телевизионна стая с барче. Вила Диана ви дава възмойност за приятно изживяване на Вашата лятна
почивка.
tel059685756 gsm 0897271021 skype mihail9905
http://obiavidnes.com/obiava/33564/na-more-vyv-vila-diana-aheloy

Страница 65/66

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.05.2012

На море във Вила Диана-Ахелой
Вила Диана разполага с двойни, тройни стаи и студия оборудвани с кухни. Вилата се намира на брега на р.Ахелой и на
800м от плажната ивица. Почиващите ползват и разположения в двора басеин с шезлонги и барбекю. На разположение
на гостите е и телевизионна стая с барче. Вила Диана ви дава възмойност за приятно изживяване на Вашата лятна
почивка.
tel059685756 gsm 0897271021 skype mihail9905
http://obiavidnes.com/obiava/33563/na-more-vyv-vila-diana-aheloy

Страница 66/66

