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Ултразвуков уред за прогонване на кучета - КУЧЕГОН
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/34447/ultrazvukov-ured-za-progonvane-na-kucheta---kuchegon

Бус-Термокинг
Продавам или заменям Бус-Термокинг в добро състояние ,,Мерцедес-MB-100” за сумата 3200 лв,или заменям за Товарен
пикап!Цена-3200 лв- данъчна фактура!
Тел: 0888238311
http://obiavidnes.com/obiava/34445/bus-termoking

Онлайн Секс Камери!
Българска социална мрежа за виртуален секс, благодарение на която хората могат да се запознават, срещат, общуват
помежду си или просто да се показват пред уеб камера!
На нашия уеб сайт всеки ще може да намери това, от което се интересува: виртуален секс, истински срещи, жени,
мъже, фетиши онлайн, виртуални групови оргии и т.н.
Нямате уеб камера или просто предпочитате да гледате? Няма проблем! Сприятелявайте се с жени или мъже и те ще
ви се разкрият в буквален и преносен смисъл само на сайта в дясно!
http://obiavidnes.com/obiava/34443/onlayn-seks-kameri

Спортен Лък - RB003
Технически данни:
Сила на опън - 9кг
Дължина на опън - 66см.
Дължина на тетивата - 125см.
Тегло - 0.86кг.
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Материал - стъклопласт
Комплект: мерник, държач за тетивата,
предпазител за ръката и три дървени стрели
http://obiavidnes.com/obiava/34438/sporten-lyk---rb003

Отдавам под наем 4 апартамента в гр. Варна
Дават се под наем 4 апартамента, с площ от 40 кв. м. в центъра на град Варна, в сърцето на бизнес района на града. На
100 м.от Grand Mall Varna. Хотел Гран Иван е в непосредствена близост до много банки, ресторанти, барове, кафенета,
на 6 км от аерогарата, на 100 м от автогарата, само на 10 минути пеш до Катедралата и главната пешеходна улица на
град Варна, градският плаж е на 15 минути пеша или 5 минути с автобус. Във всеки апартамент има голямо двойно
легло и разтегателен диван, кът за гости, голяма плазма, кухня с микровълнова фурна, електрическа кана, хладилник,
ютия, сешоар, джакузи, биде, душ, 4 кв.м.тераса с маса и столове, климатик, локално отопление. Услуги: сейф, скоростен
интернет, почистване, охраняем паркинг, денонощна охрана, трансфер от летището. Всички услуги и консумативи(ток,
вода и др.) са включени в цената! БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ, БЕЗ КОМИСИОННИ, БЕЗ ДЕПОЗИТ! Наемна цена за 1 нощ е 50
евро, при настаняване за повече от 7 дни-10 % отстъпка.
http://obiavidnes.com/obiava/34437/otdavam-pod-naem-4-apartamenta-v-gr-varna

доставка на Минерална вода
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34436/dostavka-na-mineralna-voda

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34435/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

Търсим контакт
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на натурална минерална вода ”Княжево”/червен етикет/ и
плодово идентични сокове - студен чай "TAITI"..Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре позната и приета в
района София и Югозападна България.Фабриката е нова и отговаря на всички европейски изисквания.
Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да
дистрибутира нашите напитки моля обадете се на тел.0888/592661-Донов.Даваме си сметка колко е трудно
начинанието и затова сме склонни на големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара- стока на отложено плащане в началото не се дава.
За подробности разгледайте-Website: http://www.buldrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/34434/tyrsim-kontakt

Предлагам да работим заедно.
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на натурална минерална вода ”Княжево”/червен етикет/ и
плодово идентични сокове - студен чай "TAITI"..Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре позната и приета в
района София и Югозападна България.Фабриката е нова и отговаря на всички европейски изисквания.
Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да
дистрибутира нашите напитки моля обадете се на тел.0888/592661-Донов.Даваме си сметка колко е трудно
начинанието и затова сме склонни на големи отстъпки.
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И понеже сме отдавна на пазара- стока на отложено плащане в началото не се дава.
За подробности разгледайте-Website: http://www.buldrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/34433/predlagam-da-rabotim-zaedno

Давам под наем магазин офис
Давам под наем 23,кв,м, обзаведен; сан, възел ;климатик ;ролетна щора ;Подходящ за офис - кантора , Кв, Лозенец ул,
Презвитер Козма 54 , тел, 0888299741 Атанасова
http://obiavidnes.com/obiava/34432/davam-pod-naem---magazin--ofis

Регистрация на фирми – промоция
Извършваме бърза регистрация на фирма. Срок 3 работни дни. Услугата е валидна за лица от цялата страна.
Цени с включени държавни такси:
- Регистрация на ЕТ - 125 лв.;
- Регистрация на ЕООД – 224 лв.;
- Регистрация на ЕООД – 224 лв.;
Ако имате въпроси - моля свържете се с нас. Безплатна консултация.
Тел. 0886528838
Еmail: angelova.nataly@gmail.com
Сайт: http://registraciaood.com/
http://obiavidnes.com/obiava/34431/registraciya-na-firmi--promociya

седмичен 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. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34430/sedmichen--naem

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34429/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

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. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34428/evtini-hotelski-stai-pod-naem-moje-i-mesechen-naem

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
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стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34427/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34426/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34425/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34424/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

Френски за начинаещи
Френски езиков център „Ла Революсион” –обявява курс по френски език за начинаещи с участието на французин– от
29.05.2012 вторник и четвъртък вечер.Хорариум – 80 учебни часа. Цена 330 лв с включен учебен комплект. За повече
информация – larevolution@abv.bg, 0876 1 777 82. Курсовете се провеждат в центъра, Петте Кюшета.
www.larevolution.eu
http://obiavidnes.com/obiava/34422/frenski-za-nachinaeshti

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

Магазин в кв. Въстанически
Магазин с чиста ЗП 67,37 кв.м. с височина 2,80 м. и 6 метра витрина лице към улицата Състои се от две помещения,
кухненски бокс с мивка, баня и тоалетна,основно ремонтиран-вкл. сменени ел. и ВиК инсталации. ЦЕНА 32000 Е.
агенция „Belle Vue „ ул. Капитан
Райчо „№50 ет.2/МАРКЕТ ЦЕНТЪР / контакти тел. 032669888
0897823490
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http://obiavidnes.com/obiava/34410/magazin--v-kv-vystanicheski

Предлагаме под наем КАФЕ АПЕРАТИВ в Пловдив – район ВХВП.
Имотът представлява помещение с тоалетна със застроена площ 28 кв.м. и външна тераса 30 кв.м.
Обекта е действащо заведение , напълно обзаведено и оборудвано . В помещението е поставен ксерокс за обслужване ,
и откриване на ЕВРОФУТБОЛ.
НАЕМ ЦЕНА 250 ЛЕВА , ЗА МЕСЕЦИТЕ ЮНИ , ЮЛИ , АВГУСТ – 100 ЛЕВА
контакти
агенция „ Belle Vue „ 0897823490
http://obiavidnes.com/obiava/34409/predlagame-pod-naem-kafe-aperativ-v-plovdiv--rayon-vhvp

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/34406/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

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
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http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/34405/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/34404/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Качествено професионално обслужване с вендинг автомати за пакетирани стоки, закуски,
напитки
Професионално качествено обслужване с автомати последен модел за пакетирани стоки, закуски и напитки с
гарантирано качество и произход,на
фирми, офиси, офис и бизнес сгради, CALL центрове, банки,производствени предприятия и други.
Продажба и сервиз на вендинг автомати последен модел ZANUSSI.
За повече информация и контакт тел.0885843847, 0899697714 и на сайта ни www.sofiavending.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34402/kachestveno-profesionalno-obslujvane-s-vending-avtomati-za-paketirani-stoki-zaku

Автомати последен модел за пакетирани стоки, закуски и напитки
Професионално качествено обслужване с автомати последен модел за пакетирани стоки, закуски и напитки с
гарантирано качество и произход, на
фирми, офиси, офис и бизнес сгради, CALL центрове, банки,производствени предприятия и други.
Продажба и сервиз на вендинг автомати последен модел ZANUSSI.
За повече информация и контакт тел.0885843847, 0899697714 и на сайта ни www.sofiavending.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34401/avtomati-posleden-model-za-paketirani-stoki-zakuski-i-napitki

ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ,РЕСТАРТ НА ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЕФЕКТИВНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!! РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!..ОФЕРТАТА Е ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ! ЗА КОНТАКТ САМО НА ТЕЛ.0896948733
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http://obiavidnes.com/obiava/34399/yuridicheski-konsultaciirestart-na-firmi-s-zadyljeniya

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/34397/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/34396/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
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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/34395/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Домейни с хубаво име
Търсите Домейни.com ? Имате възможността да съберете сведения за Домейни на кирилица . Погледнете нашата
виртуална страница за Домейни с ключови думи .
http://obiavidnes.com/obiava/34389/domeyni-s-hubavo-ime

Вътрешни врати
интериорни врати от Solid 55 . Желаете Solid 55 ? Имате възможността да откриете сведения за Solid на нашия
специализиран сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/34388/vytreshni-vrati

Счетоводна Кантора Терзиев и Ко – Винаги Близо до Теб! гр.София Счетоводни услуги
Счетоводна Кантора Терзиев и Ко – Винаги Близо до Теб! гр.София Счетоводни услуги от Служебната бележка до
Баланса! Пълно счетоводно обслужване. Абонаментни и еднократни счетоводни услуги с гаранция за отлично качество.
ДДС, ТРЗ, Интрастат, Годишно приключване, попълване и подаване на всички документи на юридически и физически
лица. Регистрации на фирми. Ниски цени – конкурентни цени – 50 лв. Тези, които ни се довериха, ни благодариха. За повече
информация, моля заповядайте в нашият уебсайт – http://skterziev.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/34385/schetovodna-kantora-terziev-i-ko--vinagi-blizo-do-teb-grsofiya-schetovodni-uslug

WWW.SHPERPLAT.EU Хидрофобен - шперплат / водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
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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/34381/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

Стъклар в София
Посетете нашата виртуална страница за майстор стъклар . Търсите стъклар ? Имате възможността да откриете
информация за майстор стъклар на нашия уеб сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/34379/styklar-v-sofiya

Parfumi
Имате ли настроение за дарите любимата си с колекционерски маркови парфюми . На нашия сайт Parfumi.org ще
попаднете на най-реномираните продукти на . Купувайте от дома си най-подходящия модел .
http://obiavidnes.com/obiava/34376/parfumi

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/34374/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ/товарни таксита -МИКРОБУСИ, КАМИОНИ/(от 5 до 20
куб.м)ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ, ЛИЧНИ ВЕЩИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34369/prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebelitovarni-taksita--mikrobusi-kamioniot-5-do-

PC SSD Акцент +подарък футболна топка Puma
PC SSD Акцент +подарък футболна топка Puma, двуядрен Intel G620 2.6GHz, 8GB DDR3 RAM, 64GB SSD, DVDRW, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34365/pc-ssd-akcent-podaryk-futbolna-topka-puma

Купуваме фирми с задължения-за 1 ден ТОП ОФЕРТА №1
Рестарт на търговски дружества с финансови задължения,изкупуване,юридически консултации,висок професионализъм
на адвокатите с които работим на територията на цялата страна!Услугата важи за всички бизнес сектори и
отрасли,цената за услугата е по договаряне!Всички сделки са съобразени с Т.ЗАКОН и ДОПК!!! 0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/34353/kupuvame-firmi-s-zadyljeniya-za-1-den-top-oferta-1

АВАРИИ и ЕЛЕКТРОРЕМОНТИ ПО ДОМОВЕТЕ
Ел. инсталации, домофонни, звънчеви инсталации, стълбищно осветление, разумни цени, гаранция, денонощно
02/9278602
087/7059963
ДИМИТЪР ПЕТЕВ
http://obiavidnes.com/obiava/34351/avarii-i-elektroremonti-po-domoveteel-instalacii-domofonni-zvynchevi-instala

Каргоекспрес Неделчев, Димитров АД
Инестиционният проект Central Point се намира в град Варна, на ъгъла на ул. 8-ми Приморски полк и ул. Г.С. Раковски.
Сградата е добра дестинация за банкови салони, представителства на български или чуждестранни компании или офиси.
Местоположението на сградата е стратегическо, тъй като е в близост до държавни, банкови, юридически и
административни институции.
http://obiavidnes.com/obiava/34342/kargoekspres--nedelchev-dimitrov--ad

циклене паркет-2.50лв.,боядисано дюшеме-3.90лв.,реди ламинат-2.00лв.,нов паркет-3.50лв. 0888
805765
-циклене паркет-2.50лв.,
циклене и лакиране две ръце-3.90лв.,с включен лак-5.50лв.,
циклене,фугиране,лакиране две ръце с включени лак и смола-7.90лв.,
-циклене боядисано дюшеме-3.90лв.,
циклене и лакиране две ръце-5.50лв.,с включен лак-7.50лв.,
циклене,фугиране,лакиране две ръце с включени лак и смола-9.90лв.,
-редене ламинат-2.00лв.,с монтаж на первази-3.00лв.,
-редене нов паркет-3.50лв.,с лепене за пода-4.50лв.,
-пренареждане стар паркет-4.50лв.,с лепене за пода-5.50лв.
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-лакиране трета ръка-1.50лв.,с включен лак-2.50лв.,
-разход на лепило за един квадрат-5.50лв.
http://obiavidnes.com/obiava/34339/ciklene-parket-250lvboyadisano-dyusheme-390lvredi-laminat-200lvnov-parket-

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/34338/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

Френски за начинаещи
Френски езиков център „Ла Революсион” –обявява курс по френски език за начинаещи с участието на французин– от
29.05.2012 вторник и четвъртък вечер.Хорариум – 80 учебни часа. Цена 330 лв с включен учебен комплект. За повече
информация – larevolution@abv.bg, 0876 1 777 82. Курсовете се провеждат в центъра, Петте Кюшета.
www.larevolution.eu
http://obiavidnes.com/obiava/34337/frenski-za-nachinaeshti

РепроБиоМед
Гинекологични прегледи, ултразвукова диагностика, лечение на възпалителни заболявания, колпоскопия, лечение на
менопаузауни проблеми, семейно планиране и установяване на бременост. Медицински център РепроБиоМед разполага с
висококвалифицирани специалисти и модерно медицинско оборудване.
http://obiavidnes.com/obiava/34336/reprobiomed

Хамали
Уважаваме клиентите си и разчитаме да сме потърсени и следващия път
http://obiavidnes.com/obiava/34334/hamali

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?
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събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34323/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

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/34322/parochistachka-stiym-mop-x5

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
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на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34321/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
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/34320/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

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/34319/lodka-za-zahranka

Пейнт Зум
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Пейнт Зум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34318/peynt-zum

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34316/detoksikator-elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

PC SSD Ураган +подарък футболна топка Puma
PC SSD Ураган +подарък футболна топка Puma, четириядрен AMD A8 3.0GHz, AMD HD6850, 16GB DDR3 RAM, 128GB
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SSD, DVDRW, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34314/pc-ssd-uragan-podaryk-futbolna-topka-puma

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/34305/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

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/34304/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/34303/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/34302/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

СТУДИО ЗА ЕРОТИЧНИ МАСАЖИ В ГЕРМАНИЯ НАБИРА МОМИЧЕТА
Набираме момичета за легална работа в Германия на възраст от 18 г. до 35г.,с приятна визия и желание за работа.
Предимство - немски или английски език. Ние гарантираме коректност, високи доходи ( 3000 - 5000 EUR на
месец).Безплатна квартира,транспорт! ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА! В момента има 2 свободни места. Очакваме сериозни
дами. Моля изпратете снимки в цял ръст и тел. за контакти на e-mail: rosi.ivanova20@abv.bg .
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http://obiavidnes.com/obiava/34301/studio-za-erotichni-masaji-v-germaniya-nabira-momicheta

Студио за еротични масажи в Щутгарт набира момичета
Набираме момичета за работа като еротчни масажистки (без консумация)на възраст от 18г.до 35г.,с приятна визия и с
опит в тази сфера.Изисквания да имат добри познания по немски и желание за работа в екип.Очакваме сериозни
дами.Ние гарантираме коректност и високи доходи(2000-3000EUR на месец).Моля изпратете снимки за предварително
одобрение на e-mail:g.ivanova1978@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34300/studio-za-erotichni-masaji-v-shtutgart-nabira-momicheta

АЛКОХОЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЕСТЕР ** 68 лв.
ПРОФЕСИОНАЛЕН АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР
** ТЕСТЕР ОТ ВИСОК КЛАС; ОБХВАТ 0-1 ПРОМИЛА;
ТОЧНОСТ 0,05 ПРОМИЛА; ТЕКСТОВА И ЗВУКОВА
СИГНАЛИЗАЦИЯ; СЕРТИФИКАТ DOT; ГАРАНЦИЯ 1 г.
Професионалният алкохолен тестер с дигитален дисплей AD-6000NS е устройство от висок клас, предназначено за
определяне количеството алкохол, съдържащо се в кръвта, измерено по общоприета световна методика чрез анализ на
съдържанието на алкохолните изпарения в дъха на човек, консумирал алкохол.
Уредът е произведен при използване на две иновативни патентовани технологии: DECT и EVT, осигуряващи висока
точност и стабилност на отчитаните резултати, както и самодиагностична функция, т.е. автоматично калиброване.
За по-точен резултат, се препоръчва тестът да се прави най-малко 20 минути след последна употреба на алкохол,
храна и тютюневи изделия. При необходимост, тестът може да бъде повторен не по-рано от 3 минути след извършен
първоначален тест.
При необходимост от няколко последователни теста на различни хора, след 5-тия тест изчакайте няколко минути, или
рестартирайте устройството, като го изключите и включите отново след 2 минути.
Независимо от тестовия резултат, се препоръчва да не се шофира след употреба на алкохол.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Обхват на уреда: 0.00–0.20% BAC; (0.00–1.0 mg/l- промила);
- Точност: 0,01-0,10 ВАС (0,05 промила)
- Духане 5 сек.; отчитане след 3-5 сек.;
- Сигнализация: текстова и звукова;
- Дисплей: трицифрен, с червени светещи цифри;
- Захранване: 2хАА батерии 1.5V;
- Срок на употреба на батериите: 200–300 теста;
- Тип датчик: семикондукторен;
- Корпус: ABS;
- Размери: 125х46х15 мм; тегло 55 гр.
Употреба: Има 6 накрайника, върху които се поставя сменяем гумен преходник и се духа в него, както при полицейските
Дрегери.
Сертификати за качество и безопасност: CE, DOT- продуктът
отговаря на изискванията в САЩ.
Наличието на DOT сертификат означава, че продуктът е преминал успешни
тестове по всички световни стандарти.
Производител: Dae Han Precision Industrial Instruments Co.,Ltd
Модел: AD-6000NS
Гаранция: 1 г.
Произход: Китай
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СУПЕР ЦЕНА 68 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с намаление -20%; такса до поискване 5,80 лв.
и до адрес 6,90 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до три дни и такса 8,20 лв.
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/34298/alkoholen-profesionalen-tester--68-lv

Социална мрежа
Любопитна ти е някоя от сферите Архитектура, Мода, Здраве, Туризъм, Строителство, Игри, Бизнес, Стоки, Спорт,
Технологии или просто имаш нужда да споделиш някоя статия ? Всичко това в директорията за статии и социална
мрежа - Twist.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34297/socialna-mreja

АЛКОХОЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЕСТЕР ** 68 лв.
ПРОФЕСИОНАЛЕН АЛКОХОЛЕН ТЕСТЕР
** ТЕСТЕР ОТ ВИСОК КЛАС; ОБХВАТ 0-1 ПРОМИЛА;
ТОЧНОСТ 0,05 ПРОМИЛА; ТЕКСТОВА И ЗВУКОВА
СИГНАЛИЗАЦИЯ; СЕРТИФИКАТ DOT; ГАРАНЦИЯ 1 г.
Професионалният алкохолен тестер с дигитален дисплей AD-6000NS е устройство от висок клас, предназначено за
определяне количеството алкохол, съдържащо се в кръвта, измерено по общоприета световна методика чрез анализ на
съдържанието на алкохолните изпарения в дъха на човек, консумирал алкохол.
Уредът е произведен при използване на две иновативни патентовани технологии: DECT и EVT, осигуряващи висока
точност и стабилност на отчитаните резултати, както и самодиагностична функция, т.е. автоматично калиброване.
За по-точен резултат, се препоръчва тестът да се прави най-малко 20 минути след последна употреба на алкохол,
храна и тютюневи изделия. При необходимост, тестът може да бъде повторен не по-рано от 3 минути след извършен
първоначален тест.
При необходимост от няколко последователни теста на различни хора, след 5-тия тест изчакайте няколко минути, или
рестартирайте устройството, като го изключите и включите отново след 2 минути.
Независимо от тестовия резултат, се препоръчва да не се шофира след употреба на алкохол.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Обхват на уреда: 0.00–0.20% BAC; (0.00–1.0 mg/l- промила);
- Точност: 0,01-0,10 ВАС (0,05 промила)
- Духане 5 сек.; отчитане след 3-5 сек.;
- Сигнализация: текстова и звукова;
- Дисплей: трицифрен, с червени светещи цифри;
- Захранване: 2хАА батерии 1.5V;
- Срок на употреба на батериите: 200–300 теста;
- Тип датчик: семикондукторен;
- Корпус: ABS;
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- Размери: 125х46х15 мм; тегло 55 гр.
Употреба: Има 6 накрайника, върху които се поставя сменяем гумен преходник и се духа в него, както при полицейските
Дрегери.
Сертификати за качество и безопасност: CE, DOT- продуктът
отговаря на изискванията в САЩ.
Наличието на DOT сертификат означава, че продуктът е преминал успешни
тестове по всички световни стандарти.
Производител: Dae Han Precision Industrial Instruments Co.,Ltd
Модел: AD-6000NS
Гаранция: 1 г.
Произход: Китай
СУПЕР ЦЕНА 68 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с намаление -20%; такса до поискване 5,80 лв.
и до адрес 6,90 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до три дни и такса 8,20 лв.
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/34296/alkoholen-profesionalen-tester--68-lv

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
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http://obiavidnes.com/obiava/34295/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

Детективи,Детективска агенция-Детективски услуги, Частен детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/34294/detektividetektivska-agenciya-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-изневери
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/34293/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneveri

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,
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биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/34292/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги
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

Страница 21/36

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.05.2012

http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/34291/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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/34290/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Безплатни камери на живо за възрастни!
Наслаждавайте се на секси момичета във видеочатове! 100% Безплатна регистрация!
Нашите момичета ви очакват на http://sexvideosex.eu/cam !
http://obiavidnes.com/obiava/34288/bezplatni-kameri-na-jivo-za-vyzrastni

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/34287/wwwflorateanet---dostavki-na-cvetya-za-vashiya-abiturientski-bal

Транспортни услуги от 1 до 5 тона /товарно такси/ бус,камион 0899550019/028369680-достъпни
цени
Транспортни услуги от 1 до 5 тона /товарно такси/ бус,камион 0899550019/028369680-достъпни цени
http://obiavidnes.com/obiava/34284/transportni-uslugi-ot-1-do-5-tona-tovarno-taksi-buskamion-089955001902836968

Светеща LED чаша - 2 броя
Искате ли вашият празник да се превърне в едно незабравимо преживяване? Искате ли той да бъде взривен от светлина и
невероятни емоции? Вашите желания стават реалност със звездната колекция светещи чаши! Приложна магия за всеки
празник!
Комплекта съдържа - 2 броя светещи чаши
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Технически параметри:
• Размери (Основа x Височина): 65*180 мм
• Сертификати: ROHS, FDA approval за съвместимост с напитки
• Обем: 180 мл
• Срок за складиране: 5 години
• Тегло: 38.2 г
• Материал: PVC кристал
• Електронни компоненти: PCB, литиеви батерии, LED
• Патентована технология
http://obiavidnes.com/obiava/34282/sveteshta-led-chasha---2-broya

Кана за пречистване на вода Dafi - Atria Classic с механичен брояч
Кана за пречистване на вода Dafi - Atria Classic с механичен брояч
Цена 24.90 лв - с филтър Dafi Classic
Цена 26.90 лв - с филтър AquaMag Mg2+ - обогатява водата с магнезиеви йони
Цвят бял, зелен, червен, син, черен
Обем на филтрираната вода 1.200 л.
Изберете филтъра и цвета който желаете от падащото меню

Представя ме Ви най-съвременната технология за кристално чиста, вкусна и здравословна вода Dafi. Разработени с
най-удобната и практична форма - кана със сменяем филтритащ елемент, тези продукти се вписват идеално във всяка
кухня и всеки дон.
Каните Dafi притежават:
Серия международни сертификати за качество;
Невероятна ефективност за качество;
Достъпни цени за качество;
Достъпни цени без конкуренция;
Отличен дизай и удобство - просто налейте чаша прекрасна вода. Механичният или електронният индикатор ще Ви
напомни кога трябва да замените филтриращия елемент;
Функционално дъно, което не позволяваприплъзването на каната, дори ако я оставите върху морка или влажна
повърхност;
уникален филтриращ елемент, предлагащ сложна система за филтриране на вода.
Системата на филтриране се състои от няколко етапа:
Предварителна механична филтрация.
Полиамидна мрежа - за очистване от финни частици, утайки, масла.
Същинско пречистване: специално подбрани високоактивни компоненти на основата на йонообменн смоли и активен
въглен, обработен със сребърни йони, ефективно премахват химически замърсявания.

Активния въглен има естествен призход и се получава чрез контролирано изгаряне на специална дървесина. Благодарение
на силно развитата вътрешна повърхност, активния въглен ефективно задържа огромно количество вредни вещества и
примеси от водата - хлор, тежки метали, органични съедениения, поливинихлорид и много други. Активния въглен е
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обработен с бактерицидно сребро, което не посволява развитието на патогенни микроорганизми във вече обработената
вода.

Йонообменната смола редуцира твърдостта на водата и йоните на тежки и радиоактивни метали (олово, кадмий, мед,
хикел, живак и др.). Предотвратява образуването на накипи при нагряване на водата, намалява нейната твърдост и я
прави приятна за пиене.

Заключителната филтрация - повторно механично пречистване, което задържа финни частици от филтриращите
компоненти и гарантира чиста, свежа и вкусна вода.

Всички модели кани за пречистване на вода DAFI ефективно отстраняват:

Хлор и хлорни съединения;
Тежки и радиоактивни метали;
Нефтопродукти;
Неприятни миризми;
Пестициди и токсини;
Високата твърдост на водата;
Пясък, ръжда, глина, механични замурсители.
http://obiavidnes.com/obiava/34281/kana-za-prechistvane-na-voda-dafi---atria-classic-s-mehanichen-broyach

Електронна цигара - Slim Lady Pink
Слим Електронната Цигара е подходяща за хора, които предпочитат елегантността и изтънченият дизайн. Продукт
със запомнящо се присъствие, благодарение на което ще оставите страхотно впечатление на хората около Вас!
http://obiavidnes.com/obiava/34280/elektronna-cigara---slim-lady-pink

Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/34275/proektirane-proizvodstvo-i-montaj-na-obemni-sveteshti-bukvi-osveteni-s-neon-i-le

Печат на рекламни материали, визитки, каталози, брошури
Фирмена кореспонденция,брошури и каталози, листовки, дипляни, плакати, покани, книги,
презентации, химизирани формуляри, фактури, хартиени торби, стикери и етикети, опаковки,
календари, търговски марки и лога, паспорт на фирмен дизайн, уеб дизайн и мултимедия,
менюта и сувенири, продукти за промоции, надписи върху облекло.
http://obiavidnes.com/obiava/34274/pechat-na-reklamni-materiali-vizitki-katalozi-broshuri

ТИЯ ЛОГИСТИКС
"Тия Логистикс предлага вътрешен транспорт до всички населени места в България, на фиксирани цени и транзитно
време 12, 24 или 48 часа в зависимост от изискванията и нуждите на клиента. Гъвкава ценова политика за транспортни
услуги с предварителна заявка.
Спедиторската дейност на фирмата покрива както международен, така и вътрешен транспорт. Ние използваме
превозвачи, които редовно транспортират стоки до съответните дестинации и са запознати с техните особености. В
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съответствие с международните изсквания, извършваме превоз на товари от всякакъв клас ADR."
http://obiavidnes.com/obiava/34271/tiya-logistiks

Курсове по Немски за начинаещи- старт веднага! Отстъпки до края на Май!
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага курс по Немски език 1 - 3 ниво, по100 уч.часа. с високо
специализиран преподавател филолог, по утвърдена немска система на обучение. Притежаваме висок стандарт на
преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по които се работи са
съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково обучение. Предлагаме групово и индивидуално
обучение, в подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас график. Издава заверено легитимно удостоверение
за завършено ниво. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Разсрочено плащане без
оскъпяване! ОТСТЪПКИ!
Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино
“Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34269/kursove-po-nemski-za-nachinaeshti--start-vednaga-otstypki-do-kraya-na-may

Курсове по Английски език- първо ниво! Старт веднага! Отстъпки до края на Май!
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага курс по Английски език от 1 до 5 ниво, 100 уч.часа. с високо
специализиран преподавател филолог, по утвърдена система на обучение. Предлагаме висок стандарт на преподаване,
осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по които се работи са съобразени със
съвременните постижения на методиката по чуждо езиково обучение. Обучението е групово или индивидуално, в
подходящо за вас време. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Разсрочено плащане без
оскъпяване, отстъпки за втори член от семейството, студенти, ученици.
Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино
“Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34268/kursove-po-angliyski-ezik--pyrvo-nivo-start-vednaga-otstypki-do-kraya-na-may

Курсове по Счетоводство- старт вднага! Свободни места и отстъпка за всеки записан до края на
май!
Център Образование и Наука –гр. Стара Загора, предлага: курс по двустранно счетоводство за малкия и среден бизнес.
Курсът се състои от 80 учебни часа и съдържа три модула + работа с актуална счетоводна компютърна програма. Ще
придобиете реални практически знания в счетоводството, директно приложими в работата на всяка фирма!
Курсът е предназначен за хора, желаещи да се развиват професионално или любителски в сферата на счетоводството.
Курсът е с висок стандарт на преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели с опит в счетоводството.
Професионалната насоченост на занятията осигуряват високи резултати при усвояването на учебната материя,
съобразени са и със съвременните стандарти в счетоводното обслужване. Предлагаме групово и индивидуално обучение,
в подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас график. Издаваме заверено легитимно удостоверение за
завършено обучение. Предлагаме качествена услуга с висока ефективност и трайни резултати. Информация: Адрес: гр.
Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65
75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34267/kursove-po-schetovodstvo--start-vdnaga-svobodni-mesta-i-otstypka-za-vseki-zapisa

Изберете Компютърен курс в Център Образование и Наука- Стара Загора! Отстъпки до края на
Май!
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага: Специализирано компютърно обучение за начинаещи и напреднали,
по - COREL DRAW , PHOTOSHOP , SOLID WORKS, AUTO CAD, ARCHI CAD,3DS MAX. Притежаваме висок стандарт на
преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани
преподаватели в съвременна учебна база. Предлагаме групово и индивидуално обучение, в подходящо за ангажиментите ви
време и изготвен за Вас график. Издава заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Предлагаме качествено
обучение с висока ефективност и трайни резултати. Адрес:: гр. Стара Загора ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу
входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 ; nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34266/izberete-kompyutyren-kurs-v-centyr-obrazovanie-i-nauka--stara-zagora-otstypki-do

Огромни намаления за всички езикови курсове до края на Май! Център Образоване и НаукаСтраница 25/36
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Стара Загора
Център
Образование
и
Наука
Стара
Загора
предлага
курсове
по
Английски,
Немски,Френски,Гръцки,Испански,Италиански, Руски,Холандски, Норвежки, Турски езици -индивидуално обучение или в
група. Курсовете се провеждат по най-добрите езикови системи на водещи световни издателства, развиващи четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене.
Занятия в удобно за Вас време и варианти. Индивидуалното обучение Ви дава възможност да напредвате в езика
специално с преподавател, който се занимава само със Вас. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено
ниво. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Разсрочено плащане без
оскъпяване!Осведомете се и за предлаганите отстъпки! За повече информация. Арес: гр. Стара Загора, ул.”Васил
Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятното кино “Септември”/, тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34265/ogromni-namaleniya-za-vsichki-ezikovi-kursove-do-kraya-na-may-centyr-obrazovane-i-

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/34262/ayakschasten-detektiv-0888135197

От СОБСТВЕНИК тристаен Младост1 Варна 85 кв. до Пикадили
Снимки на http://mladost1.o.gp/ и на http://www.mladost1.24.mu
Тристаен с отделна кухня, 140 блок зад Пикадили и Бриколаж, среден, етаж 2. непреходен, асансьор, просторен слънчев
хол с отделна кухня с обща тераса на югозапад, две отлични самостоятелни спални - едната с тераса на изток.
Жилището разполага с голям килер, баня и тоалетна отделно, със сменена ВиК инсталация, изба, подовите настилки са
теракот и мокет. Жилището е свободно и без тежести в 7етажна панелна сграда. Стълбище с ПВЦ дограма на всички
етажи, входът се заключва. Отлична инфраструктура, пазар и големи търговски вериги, Спортният комплекс Младост,
училище и детска градина, детски площадки и достатъчно места за паркиране. GSM: 0885 891472- собственик
http://obiavidnes.com/obiava/34261/ot-sobstvenik-tristaen-mladost1-varna-85-kv-do-pikadili

Доктор Биомастер
Фирма „Доктор Биомастер” предлага на българския пазар висококачествени природни продукти в подкрепа на терапии
за лечение на рака. Ние доставяме продукти на база Алое Арборесценс от Италия и препарати от лекарствени гъби от
САЩ, Германия и България. Разполагаме и с висококачествените продукти за 21 дневната терапия за борба с рака на д-р
Хулда Кларк. „Доктор Биомастер” предлага и книги, описващи тези терапии, както и консултации с лекари, натрупали
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опит в тази част на природната медицина.
http://obiavidnes.com/obiava/34258/doktor-biomaster

Фотоапарат Samsung ST200F черен
Фотоапарат Samsung ST200F черен, 16.1Mpix, 10xOptical zoom, WiFi, 3" (7.62 cm) екран, поддържа microSDHC/SDXC,
оптичен стабилизатор на изображението, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/34252/fotoaparat-samsung-st200f-cheren

Вътрешни ремонти на апартаменти и домове-нови идеи за дома Ви-МОДЕРНИ РЕШЕНИЯ!!!
*ВЪТРЕШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ-СИСТЕМИ БЕЗ МУХЪЛ И ПЛЕСЕН-СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ НА
"БОРО","НЕОПОР","ЦЕРЕЗИТ" И ДР.
*груба и фина шпакловка-грунд и ЛАТЕКС
*ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОДОВЕ,БАЛКОНИ,ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И БАР-ПЛОТОВЕ С ТУХЛИ"YTONG"-РАЗЛИЧНИ
КОНФИГУРАЦИИ
*ПОСТАВЯНЕ НА ТЕРАКОТА,ФАЯНС,ГРАНИТИТОГРЕС,ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИКОВИ И ОБЛИЦОВЪЧНИ КАМЪНИ
НА ЗАКРИТО И ОТКРИТО
*ИЗПРАВЯНЕ НА ЪГЛИ ОКОЛО ДОГРАМИ-БЕЗ КОНДЕНЗ
!!!КАЧЕСТВЕНО!!!
!!! Б Ъ Р З О!!!
!!! Ч И С Т О!!!
ЛИЧЕН САЙТ:http://rokoko.ucoz.com/
GSM:0896-099-180 ;TEL:02/979-01-79
(БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД НА ВАШИЯ ДОМ ОТ МАЙСТОРА)
http://obiavidnes.com/obiava/34248/vytreshni-remonti-na-apartamenti-i-domove-novi-idei-za-doma-vi-moderni-resheniya

Вътрешни ремонти на апартаменти и домове-нови идеи за дома Ви-МОДЕРНИ РЕШЕНИЯ!!!
*ВЪТРЕШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ-СИСТЕМИ БЕЗ МУХЪЛ И ПЛЕСЕН-СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ НА
"БОРО","НЕОПОР","ЦЕРЕЗИТ" И ДР.
*груба и фина шпакловка-грунд и ЛАТЕКС
*ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОДОВЕ,БАЛКОНИ,ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И БАР-ПЛОТОВЕ С ТУХЛИ"YTONG"-РАЗЛИЧНИ
КОНФИГУРАЦИИ
*ПОСТАВЯНЕ НА ТЕРАКОТА,ФАЯНС,ГРАНИТИТОГРЕС,ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИКОВИ И ОБЛИЦОВЪЧНИ КАМЪНИ
НА ЗАКРИТО И ОТКРИТО
*ИЗПРАВЯНЕ НА ЪГЛИ ОКОЛО ДОГРАМИ-БЕЗ КОНДЕНЗ
!!!КАЧЕСТВЕНО!!!
!!! Б Ъ Р З О!!!
!!! Ч И С Т О!!!
ЛИЧЕН САЙТ:http://rokoko.ucoz.com/
GSM:0896-099-180 ;TEL:02/979-01-79
(БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД НА ВАШИЯ ДОМ ОТ МАЙСТОРА)
http://obiavidnes.com/obiava/34247/vytreshni-remonti-na-apartamenti-i-domove-novi-idei-za-doma-vi-moderni-resheniya

Вътрешни ремонти на апартаменти и домове-нови идеи за дома Ви-МОДЕРНИ РЕШЕНИЯ!!!
*ВЪТРЕШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ-СИСТЕМИ БЕЗ МУХЪЛ И ПЛЕСЕН-СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ НА
"БОРО","НЕОПОР","ЦЕРЕЗИТ" И ДР.
*груба и фина шпакловка-грунд и ЛАТЕКС
*ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОДОВЕ,БАЛКОНИ,ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И БАР-ПЛОТОВЕ С ТУХЛИ"YTONG"-РАЗЛИЧНИ
КОНФИГУРАЦИИ
*ПОСТАВЯНЕ НА ТЕРАКОТА,ФАЯНС,ГРАНИТИТОГРЕС,ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИКОВИ И ОБЛИЦОВЪЧНИ КАМЪНИ
НА ЗАКРИТО И ОТКРИТО
*ИЗПРАВЯНЕ НА ЪГЛИ ОКОЛО ДОГРАМИ-БЕЗ КОНДЕНЗ
!!!КАЧЕСТВЕНО!!!
!!! Б Ъ Р З О!!!
!!! Ч И С Т О!!!
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ЛИЧЕН САЙТ:http://rokoko.ucoz.com/
GSM:0896-099-180 ;TEL:02/979-01-79
(БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД НА ВАШИЯ ДОМ ОТ МАЙСТОРА)
http://obiavidnes.com/obiava/34246/vytreshni-remonti-na-apartamenti-i-domove-novi-idei-za-doma-vi-moderni-resheniya

КАЧЕСТВЕНИ,БЪРЗИ И МОДЕРНИ РЕМОНТИ НА АПАРТАМЕНТИ!!!-БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД
ОТ МАЙСТОРА
*ВЪТРЕШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ-СИСТЕМИ БЕЗ МУХЪЛ И ПЛЕСЕН-СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ НА
"БОРО","НЕОПОР","ЦЕРЕЗИТ" И ДР.
*груба и фина шпакловка-грунд и ЛАТЕКС
*ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОДОВЕ,БАЛКОНИ,ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И БАР-ПЛОТОВЕ С ТУХЛИ"YTONG"-РАЗЛИЧНИ
КОНФИГУРАЦИИ
*ПОСТАВЯНЕ НА ТЕРАКОТА,ФАЯНС,ГРАНИТИТОГРЕС,ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИКОВИ И ОБЛИЦОВЪЧНИ КАМЪНИ
НА ЗАКРИТО И ОТКРИТО
*ИЗПРАВЯНЕ НА ЪГЛИ ОКОЛО ДОГРАМИ-БЕЗ КОНДЕНЗ
!!!КАЧЕСТВЕНО!!!
!!! Б Ъ Р З О!!!
!!! Ч И С Т О!!!
ЛИЧЕН САЙТ:http://rokoko.ucoz.com/
GSM:0896-099-180 ;TEL:02/979-01-79
(БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД НА ВАШИЯ ДОМ ОТ МАЙСТОРА)
http://obiavidnes.com/obiava/34245/kachestvenibyrzi-i-moderni-remonti-na-apartamenti-bezplaten-ogled-ot-maystora

КАЧЕСТВЕНИ,БЪРЗИ И МОДЕРНИ РЕМОНТИ НА АПАРТАМЕНТИ!!!-БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД
ОТ МАЙСТОРА
*ВЪТРЕШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ-СИСТЕМИ БЕЗ МУХЪЛ И ПЛЕСЕН-СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ НА
"БОРО","НЕОПОР","ЦЕРЕЗИТ" И ДР.
*груба и фина шпакловка-грунд и ЛАТЕКС
*ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОДОВЕ,БАЛКОНИ,ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И БАР-ПЛОТОВЕ С ТУХЛИ"YTONG"-РАЗЛИЧНИ
КОНФИГУРАЦИИ
*ПОСТАВЯНЕ НА ТЕРАКОТА,ФАЯНС,ГРАНИТИТОГРЕС,ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИКОВИ И ОБЛИЦОВЪЧНИ КАМЪНИ
НА ЗАКРИТО И ОТКРИТО
*ИЗПРАВЯНЕ НА ЪГЛИ ОКОЛО ДОГРАМИ-БЕЗ КОНДЕНЗ
!!!КАЧЕСТВЕНО!!!
!!! Б Ъ Р З О!!!
!!! Ч И С Т О!!!
ЛИЧЕН САЙТ:http://rokoko.ucoz.com/
GSM:0896-099-180 ;TEL:02/979-01-79
(БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД НА ВАШИЯ ДОМ ОТ МАЙСТОРА)
http://obiavidnes.com/obiava/34244/kachestvenibyrzi-i-moderni-remonti-na-apartamenti-bezplaten-ogled-ot-maystora

КАЧЕСТВЕНИ,БЪРЗИ И МОДЕРНИ РЕМОНТИ НА АПАРТАМЕНТИ!!!-БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД
ОТ МАЙСТОРА
*ВЪТРЕШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ-СИСТЕМИ БЕЗ МУХЪЛ И ПЛЕСЕН-СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ НА
"БОРО","НЕОПОР","ЦЕРЕЗИТ" И ДР.
*груба и фина шпакловка-грунд и ЛАТЕКС
*ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОДОВЕ,БАЛКОНИ,ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И БАР-ПЛОТОВЕ С ТУХЛИ"YTONG"-РАЗЛИЧНИ
КОНФИГУРАЦИИ
*ПОСТАВЯНЕ НА ТЕРАКОТА,ФАЯНС,ГРАНИТИТОГРЕС,ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИКОВИ И ОБЛИЦОВЪЧНИ КАМЪНИ
НА ЗАКРИТО И ОТКРИТО
*ИЗПРАВЯНЕ НА ЪГЛИ ОКОЛО ДОГРАМИ-БЕЗ КОНДЕНЗ
!!!КАЧЕСТВЕНО!!!
!!! Б Ъ Р З О!!!
!!! Ч И С Т О!!!
ЛИЧЕН САЙТ:http://rokoko.ucoz.com/
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GSM:0896-099-180 ;TEL:02/979-01-79
(БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД НА ВАШИЯ ДОМ ОТ МАЙСТОРА)
http://obiavidnes.com/obiava/34243/kachestvenibyrzi-i-moderni-remonti-na-apartamenti-bezplaten-ogled-ot-maystora

Вътрешни ремонти на апартаменти и домове-нови идеи за дома Ви-МОДЕРНИ РЕШЕНИЯ!!!
*ВЪТРЕШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ-СИСТЕМИ БЕЗ МУХЪЛ И ПЛЕСЕН-СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ НА
"БОРО","НЕОПОР","ЦЕРЕЗИТ" И ДР.
*груба и фина шпакловка-грунд и ЛАТЕКС
*ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОДОВЕ,БАЛКОНИ,ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И БАР-ПЛОТОВЕ С ТУХЛИ"YTONG"-РАЗЛИЧНИ
КОНФИГУРАЦИИ
*ПОСТАВЯНЕ НА ТЕРАКОТА,ФАЯНС,ГРАНИТИТОГРЕС,ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИКОВИ И ОБЛИЦОВЪЧНИ КАМЪНИ
НА ЗАКРИТО И ОТКРИТО
*ИЗПРАВЯНЕ НА ЪГЛИ ОКОЛО ДОГРАМИ-БЕЗ КОНДЕНЗ
!!!КАЧЕСТВЕНО!!!
!!! Б Ъ Р З О!!!
!!! Ч И С Т О!!!
ЛИЧЕН САЙТ:http://rokoko.ucoz.com/
GSM:0896-099-180 ;TEL:02/979-01-79
(БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД НА ВАШИЯ ДОМ ОТ МАЙСТОРА)
http://obiavidnes.com/obiava/34242/vytreshni-remonti-na-apartamenti-i-domove-novi-idei-za-doma-vi-moderni-resheniya

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/34238/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
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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/34237/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Аварийно USB зарядно с ръчно динамо
Случвало ли ви се е да сте на дълъг път, без достъп до електричество и батерията на телефонът ви да издаде звука, с
който ви сигнализира падането на заряда си? И какво би станало, ако това се случи във вечерно време, когато
движението по извънградските магистрали е намалено и по незнайни причини колата ви откаже да продължи? Как
бихте могли да сигнализирате за помощ в безлюдната нощ?
Сюжетът, премного експониран в филмите на ужасите, лесно би могъл да бъде избегнат с помощта на аварийното
зарядно с ръчно динамо. Чрез него, ако нямате достъп до електричество, лесно можете да генерирате ток ръчно и по
този начин да осигурите заряд за мобилния си телефон, МР3 и МР4 плеъра си, GPS, PDA или което и да е друго
устройство, имащо USB вход. Динамото е със сгъваема дръжка и лесно за пренасяне, удобно като за автомобил, така и
когато отивате на къмпинг в планината.
За повече информация и поръчка:
http://djadjite.com/elektronika/avariino-zariadno-dinamo-usb.html
http://obiavidnes.com/obiava/34233/avariyno-usb-zaryadno-s-rychno-dinamo

Блутут хендсфри слушалка
Едва ли има някои, който не е запознат с предимствата на handsfree устройството не само при шофиране, но и при
намаляване на вредните електромагнитни излъчвания при разговори от мобилните телефони. Затова и безжичното
устройство с микрофон и слушалка, подходящо за всякакви видове апарати, разполагащи с Bluetooth функция, е
изключително практичен и полезен аксесоар не само за лично ползване, но и за подарък за близък човек. Не само, че
размерът му (42 x 19 x 11 мм.) е компактен и удобен за работа, но и самата му конструкция улеснява използването,
благодарение на централния си, многофункционален бутон и двете си странични копчета, с чиято помощ се контролира
силата на звука. Захранването се осигурява от акумулаторна батерия със зарядно устройство. След два часа зареждане,
тя позволява разговори от четири до шест часа и режим на готовност 70 часа, а обхватът на предаване е до 10 метра.
Избирайки Bluetooth handsfree, вие получавате не само самото устройство и инструкция за употреба, но и кутийка за
зареждане, зарядно устройство, кука за ухо и две гумички за слушалката.
За повече информация и поръчка:
http://djadjite.com/gsm-aksesoari/bluetooth-handsfree-multifunctional.html
http://obiavidnes.com/obiava/34232/blutut-hendsfri-slushalka

Химикал с електрошок
Искате ли колегите или съучениците ви да не пипат вещите ви? Лесно може ги отучите, стига да използвате един прост
трик - просто оставете на бюрото си този, на пръв поглед стилен химикал. Това, което ще се случи при опита да се
включи химикала, ще ви разсмее до сълзи – ръката на човека, натиснал копчето в горния край, ще се разтърси от
електрошоков ефект и той ще изпусне химикала. Забавното си предназначение интересната химикалка дължи
поставените в нея четири LR 41 батерии.
Всъщност, освен за шеги, химикалът може да се използва по предназначение – т.е. – с него може и да се пише. За да
осигурят безопасното му използване, производителите са предвидили корпусът му да е направен от горна (метална)
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част, предаваща електрически ток, и долна (пластмасова) половина, която може да се използва като обикновена
химикалка – достатъчно е просто да се развърти долния край и писецът ще се покаже.
И все пак, добре е химикалът да се държи далеч от деца – той не е играчка и може да стресне някого!
За повече информация и поръчка:
http://djadjite.com/igrachki-i-zabavlenie/himikal-s-elektroshok.html
http://obiavidnes.com/obiava/34231/himikal-s-elektroshok

По-слаби и красиви за лятото с Ацетил L-карнитин!
L-карнитинът е една от най-продаваните хранителни добавки и това не е никак случайно. Ацетил L-карнитин на Now
Foods ще засили метаболизма ви и ще спомогне за изгаряне на излишните телесни мазнини. Освен това укрепва имунната
система и общото здравословно състояние на организма. Отървете се веднъж завинаги от излишните килограми с
Ацетил L-карнитин.
http://obiavidnes.com/obiava/34230/po-slabi-i-krasivi-za-lyatoto-s-acetil-l-karnitin

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/34227/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

Развъдник за чистокръвна БРИТАНСКА КОТКА ( www.breedingcattery.eu )
Развъдник "Fluffy Pearls" регистриран в международна организация НФФе(FIFe), Ви предлага чистокръвни британски
късокосмести котета от родители шампиони притежаващи дипломи и отличия.При напускане на развъдника котета ще
са научени на хигиенни навици,а също ще са имунизирани,обезпаразитени, международен вет.паспорт(по желание
чип+родословие),с добър нрав и препоръки при отглеждане.Вижте ги тук: http://www.breedingcattery.eu
http://obiavidnes.com/obiava/34225/razvydnik-za-chistokryvna-britanska-kotka--wwwbreedingcatteryeu-

Мони М Строй
Фирма ''Мони М Строй'' се занимава в сферата на стоителни дейности.Предлага следните услуги:
Монтаж на Алуминиева и PVC дограма
Професионални,коректни и индивидуални строителни услуги
Вътрешни ремонти. ... топлоизолация
Жилищно и обществено строителство
Ремонт и реконструкции на сгради
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Можем да се гордеем с изпълнените луксозни ремонтни дейности на известни столични културни и развлекателни
обекти. Ще се радваме да работим заедно!
Работим в цяла България!
За връзка с нас: facebook : Moni Mstroi
Иван Маринов тел: 0885353503
Мирослав Петров тел: 0879568161
e-mail :monimstroi@abv.bg
гр.Монтана
http://obiavidnes.com/obiava/34223/moni-m-stroy

Продавам немско черно гланцово пиано марка Z I M M E R M A N N, перфектно!!!
Продавам немско пиано Цимерман, отлично състояние, много добре поддържано, черно на цвят.
Тел.: 0878 68 42 42
http://obiavidnes.com/obiava/34222/prodavam-nemsko-cherno-glancovo-piano-marka--z-i-m-m-e-r-m-a-n-n-perfektno

Продавам хубаво чешко пиано WEINBACH, отлично състояние, три педала!!!
Продавам чешко пиано Вайнбах, много добро състояние, три педала, тъмно кафяв мат.
Тел.: 0878643789
http://obiavidnes.com/obiava/34221/prodavam-hubavo-cheshko-piano-weinbach-otlichno-systoyanie-tri-pedala

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ-VOSTOK-1-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/26630/detektivska-agenciya-vostok-1-0884556761

Храсторези / Тримери / Моторни коси НОВИ
Продаваме нови Моторни коси или иначе познати като "Тримери" или "Храсторези"
С моторните коси може да се коси от фин райграс, храсти, бодаци и подрязване на издънки, клони и дръвчета с дебелина
до 12см.
- Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
- Обем: 42.7cc (кубика)
- Мощност: 1.7 KW - 2.2 hp. (конски сили)
- Специфичен разход на гориво: 620 g/kWh
- Обороти на празен ход: 3400 в минута.
- Обороти: 6000 оборота в минута.
- Максимални обороти: 8500 оборота в минута.
- Диаметър на ножа: 25.5см.
- Ширина на косене с метален нож: 25.5см.
- Ширина на косене с корда: 43см.
- Диаметър на кордата: 2.4мм.
- Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло)
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- Обем бензинов резервоар: 1.0 л.
- Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.
- Ниво на шум: 108 децибела
- Размери: 183х61х42 мм.
- Тегло: 7.8 кг.
В комплекта:
1. Комплект инструменти
2. Кордова глава с корда 1бр.
3. Метален тризъб 1бр. (за косене на храсти и сплъстени треви)
Допълнително може да закупите:
1. Олекотен циркулярен диск - иноксов видиран (за косене на храсти, чепове и дръвчета с дебелина до 12см) - 20лв.
2. Метален циркулярен диск 40 зъба за подрязване на чепове, издънки, клони и дръвчета с дебелина до 6 см. - 15лв.
3. Удобен самар със закопчалки, предпазител за бедрото и дамената. - 20лв.
Доставяме до всяка точка на България чрез куриерска фирма "Екон Експес", с наложен платеж и опцията отвори и виж
преди да платиш(преглед до 15 мин.)
Цената за доставка до най-удобния за вас офис на Еконт Експрес е 14лв.
Цената за доставка до посочен от вас адрес е 18лв.-20лв.(в зависимост от вашето местонахождение)
При закупуване на повече от 2 броя моторни коси, отстъпки!
http://obiavidnes.com/obiava/34216/hrastorezi--trimeri--motorni-kosi-novi

Бензинови свредели за пробиване на дупки
Описание:
- Двигател: Двутактов
- Обем: 51,7 куб.см
- Мощност: 1800 w
- Обороти при свободен ход: 2700 об/мин.
- Запалване: ръчен/камшичен стартер(с въже)
- Вместимост на резервоара: 1,1 литър
- Съотношение бензин / моторно масло: 25 : 1
- Дълбочина на пробиване: 700 мм
- Ширина на пробиване: 100 мм./ 150мм. /200 мм.
- Тегло на свредлото: 5 кг
- Тегло без свредло: 8,6 кг
Машини за пробиване на дупки в земята със следните характеристики:
Въздушно охлаждащ се едноцилиндров двутактов двигател.
Особено подходяща за пробиване на отвори в земята с диаметър до 20 см
Идеална за засаждане на дървета, растения и храсти.
Стоп и газ задействане от дясната страна на дръжката
Доставя се с 1 бр. свредло 100 мм (включено в цената),
Доставяме до всяка точка на българия с наложен платеж(плащате в момента на доставка) с възможност добавяне на
опцията "Отвори и виж преди да платиш".
Вземи 2 броя за 720лв.
- Допълнително свредло - 50лв.
- Одължител за свредло - 30лв.
http://obiavidnes.com/obiava/34215/benzinovi-svredeli-za-probivane-na-dupki

Бензинови моторни триони / резачки за дърва VITO 58cc
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Продаваме НОВИ бензинови резачки за дърва на едро и дребно.
Характеристика на машината:
Обем двигателя: 58 куб. см.
Мощност: 2.4 KW / 3.2 конски сили
Дължина на шина: 50 см.
Обороти: 11 000 мин.
Обем резервоар: 500 мл.
Обем маслен резервоар: 250 мл.
Сертификат за качество: "CE"
Тегло: 7 кг.
Спирачка: Блокира веригата в случай на отскачане на резачката по време на работа.
Запалване: Ръчно - с устройство за лесно стартиране, резачката пали изключително лесно без нужда от рязко дърпане.
Поръчай 2 броя резачки за 170лв. + 20% намаление от цената за доставка.
Доставяме до всяка точка на България чрез куриер с опция наложен платеж(плащате след получаване на машината) и
при желание от ваша страна с опция "отвори и виж преди да платиш".
http://obiavidnes.com/obiava/34214/benzinovi-motorni-trioni--rezachki-za-dyrva-vito-58cc

Смяна на щрангове, монтаж на щрангове, водопровод
ОФЕРТА от „ТЕХНОСТРОЙ 2002" ЕООД
Компания "ТЕХНОСТРОЙ 2002" предлага подмяна на хоризонтални и вертикални щрангове с ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ
тръби чешко производство с Сертификат от завода производител. Без корозия, без отлагания, по-устойчиви на високи
температури, налягане и деформация.
Возможност за разсрочено плащане без оскъпяване на дължимата сума.
Срок за изпълнение - ЕДИН вход - ЕДИН ден.
Гаранция за ремонта - 7 години със сключен договор.
Възможност за пломбиране и узаконяване на водомери.
В дейността на фирмата влиза също:
- Ремонт на канализационни и отоплителни инсталации;
- Частични ремонти;
- Отстраняване на аварии.
Безплатен оглед, ВиК експерти
За контакти:
0885 971 435
02/ 9861122
www.tehnostroi2002.com
Тодор Пенев
http://obiavidnes.com/obiava/34211/smyana-na-shtrangove-montaj-na-shtrangove-vodoprovod

Двустаен апартамент ъгъла ул. „Капитан Райчо”-ул. „Петко Д.Петков „ / зад ГРАНДА
Двустаен апартамент в центъра на Пловдив, ъгъла ул. „Капитан Райчо”-ул. „Петко Д.Петков „ / зад ГРАНДА
/Жилищната площ е разпределена антре , дневна, спалня, кухня, баня с тоалетна , тераса към стаите с изложение юг,
девети непоследен етаж от жилищна сграда старо строителство монолитна с асансьор до всички жилищни
нива.Апартамента е напълно обзаведен- мека мебел, спалня , вградени гардероби ,плъзгащи врати , щори, кухненско
обзавеждане с всички електроуреди, подови настилки в дневната и спалнята – паркет ; антре , кухня , баня и тераса –
мрамор.
ЦЕНА 40000 е
НОВА ЦЕНА 38000 Е

Страница 34/36

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.05.2012

http://obiavidnes.com/obiava/34208/dvustaen-apartament--ygyla-ul-kapitan-raycho-ul-petko-dpetkov---zad-grand

За офис, магазин ,ателие, работилница Пловдив - до ул."Капитан Райчо "
Помещение с площ 15 кв.м. в партера на жилищен блок / в съседство с други магазини и офиси /.Свободно паркиране на
коли. ЦЕНА 100 лева .
агенция „Belle Vue „ ул. Капитан Райчо „№50 ет.2/МАРКЕТ ЦЕНТЪР /
контакти тел. 0897823490
http://obiavidnes.com/obiava/34207/za--ofis--magazin-atelie-rabotilnica---plovdiv-------do-ulkapitan-raycho-

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/34206/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
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office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/34205/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/34204/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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-
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