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ГАЛИАНИ ХОСТЕЛ-НОЩУВКИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ НА НИСКИ ЦЕНИ, 20
лв.,0879594970
ГАЛИАНИ ХОСТЕЛ-НОЩУВКИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ НА НИСКИ ЦЕНИ, 20 лв.,0879594970
онлайн резервации на нашия сайт http://www.galiani-hostel.com
Галиани Хостел се намира в сграда паметник на културата в центъра на гр. София на бул. Христо Ботев 70.
Предлагаме Ви разнообразие от просторни и светли стаи с ново обзавеждане, както и възможост за краткосрочен и
дългосрочен престой. Всяка стая е между 15 и 22 кв. м. Всички стаи разполагат с климатик, телевизор, гардероб, нощни
шкафчета с лампи, картини, кърпи за баня.НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ползване на кабелна телевизия, безжичен интернет,
хладилник, машина за чай, кафе, минерална вода.
Ежедневно почистване и подмяна на постелъчно бельо и хавлиени кърпи.
Възможост за краткосрочен и дългосрочен престой. За настаняване на групи, предлагаме отстъпки. На територията на
хотела не е разрешено тютюнопушенето. Ниски цени, отлично обслужване, В БЛИЗОСТ до Централна ЖП гара,
автогара София, Централни Хали, ЦУМ, МОЛ София, хотел Шератон, Държавни институции - Министерства, Агенции,
Болници, Посолства и клонове на всички водещи Банки, Банкомати , Бюра за обмяна на валута, Офиси на мобилните
оператори – M.Tel, Globul, Vivacom, магазини, Хранителни стоки Химическо чистене , Заведения за хранене-ресторанти
Нашите гости ще имат възможността бързо и лесно да разгледат всички културни и исторически забележителности Народния театър „Иван Вазов”, Националната художествена галерия, Националния дворец на културата, църкви,
археологически и исторически паметници.
Настаняване :
12;00 до 24;00 часа
Освобождаване: 11;00 часа
Условия в хостела
• Отлична комуникация с целия град
• Туристическа информация
• Туристическа такса на София
• 24 часа достъп до стаите
• Достъп до високоскоростен безжичен /Wi-Fi / интернет
• Климатик на рецепция и всички стаи
• Баня и тоалетна ( обща и самостоятелна) – 24 часа гореща вода
• Хладилник.
• Чисти и свежи чаршафи, олекотени завивки, възглавница и кърпа
• Химическо чистене и пране
• Условия за гладене /дъска и ютия/
• Сешоар
• Съхранение на личен багаж
• Трансфери от/до летище София и автогара София
• Факс, копир и скенер – на рецепцията
• Не се допускат домашни любимци, освен куче-водач
• Паркинг – Общински /синя зона/ и Охраняем /частен/.
Условия в Стаите
Всяка стая разполага с Климатик.
Телевизор
Кабелна телевизия
Wi-Fi интернет
Чисти чаршафи, олекотени завивки, възглавници и хавлии за баня (Смяна на постелъчно бельо и хавлии на всеки 3 дни от
престоя)
Тоалетни принадлежности и консумативи.
Типове стаи
Единични, Двойни ,Тройни, Четворни, Пет човека, Студио.
Можете да си направите резервация на мобилен тел. 0879 594 970 и на website: www.galiani-hostel.com или резервации на
място (на Рецепция) с предплащане.
Имате възможност да заплатите с кредитна или дебитна карта, в брой, банков път или чрез PayPal.
Хотелът работи с дебитни/кредитни карти от типа:Visa, Master Card, American Express
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http://obiavidnes.com/obiava/34924/galiani-hostel-noshtuvki-v-centyra-na-sofiya-na-niski-ceni-20-lv0879594970

Отпушване на канали
МАШИННО Отпушване на канали, мивки, бани, тоалетни, разумни цени видео диагностика на канализация
www.vik-kanali.com
http://obiavidnes.com/obiava/34932/otpushvane-na-kanali

Отпушване на канали тоалетни мивки сифони
МАШИННО Отпушване на канали, мивки, бани, тоалетни, разумни цени видео диагностика на канализация
www.vik-kanali.com
http://obiavidnes.com/obiava/34931/otpushvane-na-kanali-toaletni-mivki-sifoni

Отпушване на канали София
АВАРИЙНО отпушвам мръсни канали, тоалетни, сифони, вани, мивки, ниски цени, www.otpushvakanali.com
http://obiavidnes.com/obiava/34930/otpushvane-na-kanali---sofiya

Travel, learn and teach
Dns Tvind (The Necessary teacher Training College) in co-operation with One World University offers a 3-years teacher education
leading to a ba li-centiate in Pedagogy. We offer unique opportunities to face some of the necessities of our times, with action and
solidarity with The Poor of our world. Our program contains the training of essential life skills and for living a meaningful life in
the 21st century. Taking part in the program includes a vast array of goals, ambitions and action.... it is about ensuring the
experiences you gain have a long lasting impact on the people whose lives you touch. It is about creating peace and development
between people by being honest, open and incurraptable. It is about deciding to learn new things, being con-stantly curious and
interested in knowing the latest on current events, world politics and scientific progress. It is essiantially about working on common
ground together, helping to secure the ability of others to be productive in society. Coming together with many like-minded people
can make the above a reality. Programs Bachelor in `Pedagogy
http://obiavidnes.com/obiava/34927/travel-learn-and-teach

Назаем от 5000 до 1,000,000 €
Назаем от 5000 до 1,000,000 € Намерете най-добрия потребителски кредит за Вас!Всички най-добрите заеми на едно
мястоВие може да заеме до € 1,000,000Не е нужно да предостави обезпечение за заемаНие няма да ви пита какво да
направи с паритеТова става бързо и лесно!Контакт: collinaassurances@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/34922/nazaem-ot-5000-do-1000000-

Варна, Добрич, Шумен, Разград, Попово.Лекарски доклади за изцеление чрез духовна сила.
Доктор Фльохингер представя изцеления, които са необясними от гледна точка на традиционната медицина. Изцелени
разказват за своето оздравяване. Ще се представят закономерностите на метода на изцеление.
Проверени от независими лекари документирани изцеления доказват истината на думите на Бруно Грьонинг: „Няма
нищо нелечимо – Бог е най-големият лекар“.
Всеки участник има възможността да почувства въздействието на духовната лечебна сила върху собственото си тяло.
Сърдечно каним всички интересуващи се.
Вход свободен. Молим за дарение.
Контакт:г-жа Анкова
Телефон: 0887326764
E-mail:svetulka_ma@abv.bg
Интернет: http://www.bruno-groening.org
Място и дата на провеждане:
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- Варна, хотел „Аква“,зала „Нептун“ на ул. „Девня“ № 12, на 15. юни (петък) от 18.30 часа.
- Добрич, ВУЗ Международен колеж на ул.“България“ № 3, на 16. юни (събота) от 11.00 часа.
- Шумен, читалище “Добри Войников, зала "Сава Доброплодни", на пл. "Възраждане" № 4 на 16.юни (събота) от 18.30
часа.
- Разград, хотел „Централ“, зала 21, на бул. „Бели Лом“ № 40, на 17. Юни (неделя) от 11.00 часа.
- Попово, читалище „Св.св. Кирил и Методий“ на ул. „Отец Паисий“ № 1, на 17. Юни (неделя) от 18.30 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/34921/varna-dobrich-shumen-razgrad-popovolekarski-dokladi-za-izcelenie-chrez-duhovna

Лекарски доклади за изцеление чрез духовна сила.
Доктор Фльохингер представя изцеления, които са необясними от гледна точка на традиционната медицина. Изцелени
разказват за своето оздравяване. Ще се представят закономерностите на метода на изцеление.
Проверени от независими лекари документирани изцеления доказват истината на думите на Бруно Грьонинг: „Няма
нищо нелечимо – Бог е най-големият лекар“.
Всеки участник има възможността да почувства въздействието на духовната лечебна сила върху собственото си тяло.
Сърдечно каним всички интересуващи се.
Вход свободен. Молим за дарение.
Контакт:г-жа Анкова
Телефон: 0887326764
E-mail: svetulka_ma@abv.bg
Интернет: http://www.bruno-groening.org
http://obiavidnes.com/obiava/34920/lekarski-dokladi-za-izcelenie-chrez-duhovna-sila

Лекарски доклад: „Изцеление по духовен път“.
Информационен доклад на 15.06.12 от 18:30 ч. в Хотел Аква, на ул. „Девня“ № 12 (вход свободен, моля за дарение).
Когато пациент разбере, че нищо повече не може да му помогне, най-накрая си казва: „Трябва да има още нещо, освен
тази съкрушаваща присъда „нелечим“. Но какво е то?
„Няма нищо нелечимо, Бог е най-големият лекар.“ - един цитат от Бруно Грьонинг дава надежда.
В рамките на публичен информационен доклад доктор Фльохингер ще говори на тема „Лечение по духовен път,
медицински доказуемо“.
Изцелени разказват как са победили по този път болестта. Всички заинтересовани са поканени да присъстват. Вход
свободен, моля за дарение.
Сърдечно каним всички интересуващи се.
http://obiavidnes.com/obiava/34919/lekarski-doklad-izcelenie-po-duhoven-pyt

аварий електроремонти по домовете
Ние предлагаме широка гама от електро услуги по изграждане и ремонт на електрически инсталации в промишлени,
обществени, административни и битови сгради, монтаж и преместване на ел.табла, контакти, ключове, осветителни
тела и всичко свързано с електроизграждане и съпътстващото му обслужване.
Телефони
02/9278602
0877/059963
Сайт
elektrotehnik-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/34918/avariy-elektroremonti-po-domovete

Грижи за възрастни хора
Грижите за възрастни хора се извършват от коректни домашни помощници с опит, изпълняващи старателно
поставените им ангажименти. Нашите служители/ домашни помощници / са на разположение да почистят, пазаруват
или сготвят, за да улеснят любимите ви хора.
Искате вкусна и прясно приготвена храна всеки ден за Вас или Вашите родители, но нямате време за това?
Доверете ни се, ние ще се погрижим да ви отменим в ангажимента, Вие или вашите близки да получават редовно храна с
високо качество и на достъпни цени. Ние Ви предлагаме да изберете най-удобния начин да получите храната до Вашия
или техния дом.
Осигурете спокойствие на вас и вашите родители, като ОСТАВИТЕ ГРИЖАТА НА НАС!
http://obiavidnes.com/obiava/34917/griji--za-vyzrastni-hora

Грижи за възрастни хора
Грижите за възрастни хора се извършват от коректни домашни помощници с опит, изпълняващи старателно
поставените им ангажименти. Нашите служители/ домашни помощници / са на разположение да почистят, пазаруват
или сготвят, за да улеснят любимите ви хора.
Искате вкусна и прясно приготвена храна всеки ден за Вас или Вашите родители, но нямате време за това?
Доверете ни се, ние ще се погрижим да ви отменим в ангажимента, Вие или вашите близки да получават редовно храна с
високо качество и на достъпни цени. Ние Ви предлагаме да изберете най-удобния начин да получите храната до Вашия
или техния дом.
Осигурете спокойствие на вас и вашите родители, като ОСТАВИТЕ ГРИЖАТА НА НАС!
http://obiavidnes.com/obiava/34916/griji--za-vyzrastni-hora

Магазин за бижута и козметика
Венецианското стъкло Murano Glass известно в цял свят. Изключително финни и нежни бижута и аксесоари, които биха
стояли чудесно на изискан вечерен тоалет.
e-mail:pazaruvaibg@abv.bg тел: 0887 649 500
http://pazaruvaibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/34912/magazin-za-bijuta-i-kozmetika

Магазин за бижута и козметика
Венецианското стъкло Murano Glass известно в цял свят. Изключително финни и нежни бижута и аксесоари, които биха
стояли чудесно на изискан вечерен тоалет.
e-mail:pazaruvaibg@abv.bg тел: 0887 649 500
http://pazaruvaibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/34911/magazin-za-bijuta-i-kozmetika

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/34908/ured-za-srebyrna-voda

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
http://obiavidnes.com/obiava/34907/carski-bilki

Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
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.
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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/34906/masajorivibrokolanicelutronyonizator-antiradarlodka-za-zahranka

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34905/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net

Страница 6/63

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.06.2012

http://obiavidnes.com/obiava/34904/parochistachka-stiym-mop-x5

9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3
9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3, таблет, 9.7" (24.64 cm) Multi-touch IPS LED Display, двуядрен Apple A5X процесор, вградена
32GB памет, 802.11n, bluetooth, 2xcamera, 0.66kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34899/97-2464-cm-apple-ipad-3

9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3 4G
9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3 4G, таблет, 9.7" (24.64 cm) Multi-touch IPS LED Display, двуядрен Apple A5X процесор, вградена
32GB памет, 802.11n, bluetooth, A-GPS, 2xcamera, 0.66kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34897/97-2464-cm-apple-ipad-3-4g

ASRock N68C-GS FX
ASRock N68C-GS FX, AM3+ (up to 95W), GeForce 7025, DDR3, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan1000, SATA RAID 0,1,5, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/34894/asrock-n68c-gs-fx

Слушалки Canyon CNR-EP10
Слушалки Canyon CNR-EP10, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/34891/slushalki-canyon-cnr-ep10

MP4 iRiver S100
MP4 iRiver S100, 4GB & слот за MicroSD, 2.8" (7.18 cm) дисплей, FM, диктофон, Li-Ion батерия, розов
http://obiavidnes.com/obiava/13928/mp4_iriver_s100

Ремонт на комутатори и компютри
Ремонт на автомобилна електроника, дизелови помпи, комутатори, електронни блокове, серво управление за волан,
инжекциони, управление за еърбаг, ремонт на климатроници, имобилайзери, ключове с чип, автоматични скоростни
кутии, Shifter grand cherokee и други.
http://obiavidnes.com/obiava/34879/remont-na-komutatori-i-kompyutri

Low Station
-Процесор – Intel Celeron Dual Core E3400 2.6 GHz
-RAM – 1GB, DDR3, 1800GHz
-HDD - 250GN
-Оптично устройство – LG DVD+-RW
-Монитор – Philips 19”
-Клавиатура, мишка, говорители, камера, слушалки
-Подарък - слушалки
http://obiavidnes.com/obiava/34874/low-station

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

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34866/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
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 !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО
КОРЕКТНОСТ !!!

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34865/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

Проверка на фиш
Toto . Трябва ви Проверка на фиш ? Предлагаме ви да откриете сведения за Тото 6 42 на нашата информационна
страница.
http://obiavidnes.com/obiava/34863/proverka-na-fish

Детективска агенция АЯКС-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
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/34856/detektivska-agenciya-ayaks-0888135197

Детективска агенция АЯКС-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. 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/34855/detektivska-agenciya-ayaks-0888135197

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
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Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/34854/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

ЕКСПРЕСНИ
място!!!

ЕЛЕКТРО РЕМОНТИ

и ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ в дома или офиса ви-на

Ние ще решим компетентно и бързо проблема с електроинсталацията ви или даден електроуред. Вече няма нужда да
губите време и да звъните на различни майстори-звъннете ни директно по скаип: elektrouslugi-sofiq
и ще получите компетентно мнение ВЕДНАГА или ни потърсете на телефони:
Телефон:
02/9278602
0877/059963
Сайт
http://www.elektrotehnik-bg.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/34849/ekspresni--elektro-remonti--i-elektroizgrajdane-v-doma-ili-ofisa-vi-na-myasto

ЕКСПРЕСНИ
място!!!

ЕЛЕКТРО РЕМОНТИ

и ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ в дома или офиса ви-на

Ние ще решим компетентно и бързо проблема с електроинсталацията ви или даден електроуред. Вече няма нужда да
губите време и да звъните на различни майстори-звъннете ни директно по скаип: elektrouslugi-sofiq
и ще получите компетентно мнение ВЕДНАГА или ни потърсете на телефони:
Телефон:
02/9278602
0877/059963
Сайт
http://www.elektrotehnik-bg.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/34848/ekspresni--elektro-remonti--i-elektroizgrajdane-v-doma-ili-ofisa-vi-na-myasto

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.
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МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34844/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

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/34839/alkoholen-profesionalen-tester--68-lv

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N0106
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N0106, Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce
GT525M 1GB (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.65kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34836/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110-diamond-black-n0106

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Fire Red" N0107
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Fire Red" N0107, Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce
GT525M 1GB (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.65kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34834/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110-fire-red-n0107

15.6" (39.62 cm) Lenovo G580 59-336094
15.6" (39.62 cm) Lenovo G580 59-336094, Dark Brown Metal, Intel™ Core i5 3210M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT
630M 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34831/156-3962-cm-lenovo-g580-59-336094

Asus P8B75-M LE
Asus P8B75-M LE, B75, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, HDMI & DVI, SB7.1, Lan1000, 1xSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/34828/asus-p8b75-m-le

Asus M5A97
Asus M5A97, AMD 970, AM3+ (up to 140W), DDR3, 2xPCI-E (CF), SB7.1, Lan1000, 6xSATA RAID 6Gb/s 0,1,5, 10, 2xUSB3.0,
ATX
http://obiavidnes.com/obiava/34824/asus-m5a97

GF GT 610
GF GT 610, 1GB Asus GT610-SL-1GD3-L, безвентилаторно охлаждане, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/34821/gf-gt-610

DVD-RW media 1.4GB Mr. DATA
DVD-RW media 1.4GB Mr. DATA, 2x
http://obiavidnes.com/obiava/34817/dvd-rw-media-14gb-mr-data
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PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617
PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617, Athlon64 3000+ 512RAM 160GB HDD DVDRW VGA G7300GS 128MB
SB7.1 Lan FDD OpticalMouse KBD, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/6221/pc_easy_e826aa6dr16a512_podaryk_lexmark_z617

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

Приятно Е-пушене!
Съдържание на комплекта:
2 бр. батерии 650 mAh 3.7-4.2V
2 бр. разглобяеми атомайзери
5 бр. нагреватели "tank"
5 бр. пълнители "tank"
1 бр. USB зарядно
1 бр. зарядно ел. мрежа (220V)
http://obiavidnes.com/obiava/34808/elektronna-cigara-ego-c

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/34794/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928
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Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/34793/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/34792/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Варна
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
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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/34791/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-varna

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Русе
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/34790/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-ruse

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
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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/34789/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/34788/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Продавам къща с дворно място
Парцел - Селска къща, отделна постройка кухня с баня и селскостопанска постройка с дворно място 1700 кв.м. в с
Черкаски обл. Монтана на 100 км от гр София ток , вода цена 10 000 EUR .(Допълвам къщата не подлежи на ремонт
трябва да се събори,бутне - кухнята е за ремонт. Продавам и земеделска земя извън селото около 20,30 декара .за връзка
на тел 0876030067. Кръстев. https://sites.google.com/site/jobsagentsbg
http://obiavidnes.com/obiava/34786/prodavam--kyshta-s-dvorno-myasto

Продавам audi 100 /115 / 2000 на части
Частите от колата са в отлично състояние колата не е моргаджииска информация за цени на частите можете да
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видите в сайта.
http://serious-dating.ovo.bg или на тел 0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/34785/prodavam-audi-100-115---2000--na-chasti

Работа - Предложения /Офрти на реални обяви за работа
Работа - Предложения / Оферти на реални обяви за работа търсете в тези два сайта. Ако има публикувани ( реални
обяви за работа ) те ще са в тях на други места си губите времето на всякъде е една голяма измама.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/ и http://serious-dating.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/34784/rabota---predlojeniya-ofrti-na-realni-obyavi-za-rabota

ЕС ДИ КАРГО ЕООД
Фирма Ес Ди Карго се занимава с транспортни дейности. Услугите, които предлагаме обхващат багажна спедиция,
групажни превози, международно карго, превоз на извънгабаритни товари, опасни товари, както и много други.
Приоритетни са направленията в Еропа. За повече информация ни потърсете на посочените координати или посетете
нашия фирмен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/34783/es--di--kargo--eood

,,Александър” ЕООД
Фирма ,,Александър” Е ООД е на българския пазар от 1997 година. Занимава се с търговия на едро и дребно с различни
прежди. Преждите, които ще откриете при нас са подходящи за ръчно плетиво- плетене на елеци, чорапи, пуловери,
предлагаме прежди за прикатяване към други нишки, прежди за бебешки плетива и още много. В сайта ни можете да
разгледате марките прежди, които продаваме.
http://obiavidnes.com/obiava/34779/aleksandyr-eood

Лятна школа по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира обучение по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално и средно ниво. Обучението
е 80 учебни часа. Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се
всички умения – писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Занятията се провеждат три пъти седмично –
понеделник, вторник и четвъртък от 15.00 до 16.30. Цена 250лв. Начало: 11.06.2012г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34777/lyatna-shkola-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Сватбени агенции Грънчаров и син
Сватбени агенции Грънчаров и син разполагат с разнообразие от модели на булчински и абитуриентски рокли. Можем да
изготвим тоалет по Вашите индивидуални мерки, а също така и по Ваш модел. Всички мъниста, перли, дантели и камъни
по роклите са изцяло ръчна изработка – не работим с апликации. В нашите сватбени салони ще откриете сватбени
рокли, сватбени аксесоари, мъжки костюми и сватбени декорации.
http://obiavidnes.com/obiava/34775/svatbeni-agencii-gryncharov-i-sin

Детективска агенция АЯКС - За нас няма нищо невъзможно!!!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
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3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/34771/detektivska-agenciya-ayaks---za-nas-nyama-nishto-nevyzmojno

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/34770/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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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/34769/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/34768/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Обяви за мотоциклети - нови и втора употреба
Най-новите и актуални обяви за продажба на мотори (мотоциклети). - http://www.obyavi-motocikleti.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/34764/obyavi-za-motocikleti---novi-i-vtora-upotreba

Noshtuvki
davam noshtuvki za momicheta grad burgas cena 6 leva
http://obiavidnes.com/obiava/34762/noshtuvki

Неделен курс по португалски – В1
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1500 – 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 80 часа, неделя от 10.00 до 14.30 часа. Цена 250 лв.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34760/nedelen-kurs-po-portugalski--v1

Съботен курс по португалски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1200 – 1500 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 50 часа, събота от 9.00 до 12.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 2 юни
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34759/syboten-kurs-po-portugalski-ezik--nivo-a1

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 18
юни
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34758/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Курс по френски език за напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провежда два пъти седмично, 80 учебни часа. Цена
250 лв. Начало: 16 юли
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34757/kurs-po-frenski-ezik-za-naprednali
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КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 часа. Начало: 19 юни
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34756/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 13 юни
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34754/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Лятна школа по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира обучение по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално и средно ниво.
Обучението е 80 учебни часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши.
Развиват се всички умения – писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с
италианската история, култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат три пъти в седмицата по 3 учебни часа от
10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34753/lyatna-shkola-po-italianski-ezik-za-uchenici

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 11 юни Цена:
250 лева
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34752/kurs-po-italianski-ezik--nachalno---nivo

Отпушване на канали
Професионално отпушване на канали и почистване на септични ями.
http://obiavidnes.com/obiava/34748/otpushvane-na-kanali

www.scansystems.org
Скансистемс Зареждане на тонер касета MLT-D1042S за Samsung SCX 3200 / ML-1660 + смяна на чип цена:40.00лв.
www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/34746/wwwscansystemsorg

www.scansystems.org
Скансистемс Зареждане на тонер касета MLT-D1052S за Samsung ML1910 и ML1915 + ресет на принтера цена:30.00лв.
http://www.scansystems.org/samsung.html
http://obiavidnes.com/obiava/34745/wwwscansystemsorg

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/34740/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

Пе4йнт Зуум Масажори!Виброколани!Апарат за отслабване!
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
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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/34736/pe4ynt-zuum-masajorivibrokolaniaparat-za-otslabvane

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -285 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 890 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/34735/detoksikator-celutron-kvantov-analizator
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Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34734/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/34733/parochistachka-stiym-mop-x5

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
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Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
http://obiavidnes.com/obiava/34732/ured-za-srebyrna-voda

18.5" (47 cm) AOC n950Sw
18.5" (47 cm) AOC n950Sw, 5ms, HD, 60 000:1 200cd/m2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/34729/185-47-cm-aoc-n950sw

VW Beetle фабрика OEM стерео радио GPS навигация DVD плейър TV SWE-V7271
VW Beetle фабрика OEM стерео радио GPS навигация DVD плейър TV SWE-V7271DVD GPS Специално за колите на VW
Beetle7inch Digital Touch Screen, 800x480 High DefinitionИзграждане в GPS, с интелигентни Voice Guide, Route план,
Advanced POI за управление наDVD/VCD/CD/MP3/MP4/CD-R/WMA / JPG / MPGВграден Bluetooth с A2DP,
HandFreeВградена в AM / FM радио, RDSIPOD свързаност (Налично за IPod Series, iPhone Series и др.)Оригинален дизайн
фабрика панел, оригинален хамути и включете съвместимостГрафичен потребителски интерфейсUSB Direct ControlSD
Card пряк контролАвтоматично мащабиране функцияОригинален товарачи пренос съвместимост4x45 Watt вграден
захранващ2 на RCA Preouts1 AV вход, 1 AV изход, 2 RCA PreoutsВграден GPS радио, RDS, Bluetooth, iPodMP3/MP4/Player,
Photo
Browser,
NotebookЧасовникът
в
реално
време,
Календарwww.driveav.com/product/VOLKSWAGEN_Series/2012/0526/287.html
http://obiavidnes.com/obiava/34726/vw-beetle-fabrika-oem-stereo-radio-gps-navigaciya-dvd-pleyyr-tv-swe-v7271

21.5" (54.61 cm) AOC e2250Swda
21.5" (54.61 cm) AOC e2250Swda, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1 250cd/m2, DVI, колонки, черен, TCO5.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/34725/215-5461-cm-aoc-e2250swda

Canyon CNR-MSOPT7A
Canyon CNR-MSOPT7A, оптична (800dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/34721/canyon-cnr-msopt7a

Canyon CNR-MSO01P
Canyon CNR-MSO01P, оптична (800dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/34717/canyon-cnr-mso01p

СПОНСОРИРАМ МОМИЧЕ
Спонсорирам момиче,коректност гарантирана.
skype:brut_123
http://obiavidnes.com/obiava/34709/sponsoriram-momiche

Ремонт на покриви, улуци, ламарина, хидроизолаци, топлоизолации и др;
Ремонт на покриви, Изграждане на нов покрив, Хидроизолации, Ремонт и Подмяна на улуци, Тенекиджийски услуги,
Обшиване на комини, Измазване на капаци и комини, Боядисване, Вътрешени ремонти.
http://obiavidnes.com/obiava/34697/remont-na-pokrivi-uluci-lamarina-hidroizolaci-toploizolacii-i-dr

Уроци по Английски на интернет и чрез Скайп
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Уроци по Английски на интернет и чрез Скайп
http://obiavidnes.com/obiava/34691/uroci-po-angliyski-na-internet-i-chrez-skayp

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/34689/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

Мобилен сервиз за компютри
Транспорта до сервиза и обратно е наша грижа
Услуги:
-Преинсталиране на Windows
с необходимите драйвери и основни програми
-Диагностика
-Почистване
-Смяна на компоненти
-Ремонт
-И всичко от което имате нужда за вашият компютър
http://obiavidnes.com/obiava/34686/mobilen-serviz-za-kompyutri

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!
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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/34685/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

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
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/34684/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
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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/34683/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/34682/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
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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/34681/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

Детективска агенция „РЕФЛЕКС” Частен детектив
Детективска агенция“Рефлекс” са опитни частни детективи, предлагащи пълна гама детективски услуги, включително
разследване, наблюдение и разкриване на изневери, фирмени разследвания, издирване на изчезнали лица, събиране на
сведения, установяване на факти и обстоятелства, на Топ цени, работещи дискретно, 24 часа в денонощието.
Детективска агенция Рефлекс
• Работи както в София и страната, така и в чужбина.
• Разполага с отлична специализирана техника,за наблюдение на хора, МПС, товари и стоки.
• Работи съвместно с известни адвокати, психолози, психиатри и с всички държавни институции и неправителствени
организации, както и със средствата за масово осведомяване.
• Извършва паралелни детективски разследвания с органите на МВР на криминални и икономически престъпления.
• Разкриване на изневяра
Гарантираме пълна дискретност от страна на нашите детективи относно споделената информация.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/34678/detektivska-agenciya-refleks-chasten-detektiv

Частен Детектив „ЕНДЖЕЙ”-Детективска Агенция
Детективска агенция „Енджей” предлага висококачествени детективски услуги на достъпни цени с частен характер и
търговски характер:
• Доказване на изневяра
• Съдействие при развод
• Предибрачно проучване
• Издирване на безследно изчезнали лица
• Корпоративни разследвания
• Подбор на персонал
• Наблюдение и проучване на настоящи служители
• Разследване на отсъствия по болест на служители
• Издирване на длъжници
Анонимността ви е 100 % гарантирана! Можете да бъдете сигурни, че на Вашия случай ще се реагира бързо и
ефективно, при пълна дискретност. Детективска агенция “ЕнДжей” може да гарантира успешен резултат на всяко
разследване!
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://www.detective-nj.com/
http://obiavidnes.com/obiava/34677/chasten-detektiv-endjey-detektivska-agenciya

Детективска агенция “Стенк Секюрити” Частни детективи
Детективска агенция „Стенк Секюрити”- Детективско разследване по поставената от вас задача с документиране на
съответната дейност.
ОПИСАНИЕ:
Детективска Агенция Стенк Секюрити-специалисти в областта на криминалистиката, проследяване на хора, МПС,
товари, стоки, локализиране на длъжници. Изготвяне на анализи по фирмена сигурност. Съвместна дейност със съдия
изпълнители. Събиране на доказателства по бракоразводни дела и изневери, включително и явяване пред съд.
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Детективска агенция “Стенк Секюрити” предлага пълна гама детективски услуги:
• Семейни кoнфликти
• Фирмени разследвания
• Проучване и издирване на лица
• Детективско разследване
• Международно сътрудничество
• Детективска техника
разследване на изневери, събиране на доказателства, издирване на хора, разкриване изневери, разследване, намиране на
факти, доказване на изневяра, скрито видеонаблюдение, сателитна връзка при наблюдение, мобилно наблюдение,
наблюдение на хора, разкриване на случаи,.
Цените са по договаряне, в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Анонимността е гарантирана !!!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/34675/detektivska-agenciya-stenk-sekyuriti-chastni-detektivi

Детективска агенция “Стенк Секюрити”
Детективска агенция “Стенк Секюрити” предлага пълна гама детективски услуги и има разкрити над 1000 случая
съвместно с органите на МВР, свързани с изневери, фирмена сигурност, паралелно разследване на престъпления,
издирване и проучване на лица и фирми, техническо осигуряване на офиси за недопускане изтичането на информация и др.
Детективската агенция Стенк Секюрити работи на територията на цяла България и в чужбина.
Анонимността ви е гарантирана!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/34674/detektivska-agenciya-stenk-sekyuriti

Светещи Стикери за дрехи
Светещите стикери освен за любимите Ви дрехи са особено подходящи за детски и ученически ранички. Така ще
замените скучните светоотразителни ленти със забавни светлини.

• Стикер със звукочуствителен еквалайзер
• Свети в ритъма на музика или говор.
• Еквалайзерът се захранва с 4 батерии ААА. (включени в комплекта)
• Кутииката за батериите има on/off копче и потенциометър за регулиране на чувствителността на еквалайзера.
• Кутииката за батериите може да бъде откачена, за да се изпере блузата.
• Може да бъде пришит или залепен за блуза, раница, суитчери, детски училищни чанти и други.
http://obiavidnes.com/obiava/34673/sveteshti-stikeri-za-drehi

Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
http://obiavidnes.com/obiava/34672/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori-za-distribuciya
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доставка на Минерална вода
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
http://obiavidnes.com/obiava/34671/dostavka-na-mineralna-voda

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
http://obiavidnes.com/obiava/34670/predlagam-da-rabotim-zaedno

ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/34669/izgodni-ceni

хостел в Княжево
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/34668/hostel-v-knyajevo

Давам под наем
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/34667/davam-pod-naem

САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ ЛУКС
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
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50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/34666/samostoyatelna--staya-luks

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/34665/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/34664/evtini-hotelski-stai

ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/34663/luksozen-hotel

ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево.Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел.Цена за единична
стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509
http://obiavidnes.com/obiava/34662/luksozen-hotel

www.floratea.net – Доставки на цветя за Вашия празник.
Направете Вашия личен празник незабравим с неповторимите букети на цветен бутик „ФлораТеа“. Подарете на себе си
или на Вашите близки една различна емоция и придайте собствен почерк на важните събития.
Можете да ни намерите и във Facebook: https://www.facebook.com/floratea.net
http://obiavidnes.com/obiava/34661/wwwflorateanet--dostavki-na-cvetya-za-vashiya-praznik

ДЪНКИ НА ЕДРО
Forest Jeans е марка дънкови облекла, създадена през 1997г. с идеята да предлага продукти от деним с оригинален дизайн
и високо качество - за всеки пол, фигура и възраст.
За да сте сигурни че правите най добрият „дънков” избор за себе си, се доверете на модерните, удобни и практични
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модели с марката Forest Jeans.
Те са добре подбрани и изключително универсални, вписват се както в ежедневието, така и в деловата сфера.
С капси или без, къси или дълги, черни или цветни – дънките са по-разнообразни от всякога.
http://obiavidnes.com/obiava/34658/dynki-na-edro

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

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ !!!
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 !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО
КОРЕКТНОСТ !!!

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34657/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
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 !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО
КОРЕКТНОСТ !!!

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
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0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34656/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

За кратко време!Промоция на интериорни врати
Промоционални цени на китайски интериорни врати до изчерпване на количествата!Кролото на вратите е изработено
от 2 бр.6мм HDF плоскости,покрити с машинно поставено,топлопренесено PVC фолио.Разполагаме с два вида каса-права
и обла.Към касата са налични и первази-нормални или плаващи.Стъклото е 4 мм орнаментно и цяло с възможност за
подмяна при счупване.Вратите са окомплектовани с всички необходими аксесоари-брава,дръжка,секретен
патрон,иноксова дръжка и метлаен насрещник,гумени уплтнения.За повече информация заповядайте на адрес
ул."Г.Бенковски" 86 А или на сайт www.vrati-vrati.com
http://obiavidnes.com/obiava/34650/za-kratko-vremepromociya-na-interiorni-vrati

За кратко време!Промоция на интериорни врати
Промоционални цени на китайски интериорни врати до изчерпване на количествата!Кролото на вратите е изработено
от 2 бр.6мм HDF плоскости,покрити с машинно поставено,топлопренесено PVC фолио.Разполагаме с два вида каса-права
и обла.Към касата са налични и первази-нормални или плаващи.Стъклото е 4 мм орнаментно и цяло с възможност за
подмяна при счупване.Вратите са окомплектовани с всички необходими аксесоари-брава,дръжка,секретен
патрон,иноксова дръжка и метлаен насрещник,гумени уплтнения.
http://obiavidnes.com/obiava/34649/za-kratko-vremepromociya-na-interiorni-vrati

11.6" (25.65 cm) ACER Aspire One 722-C6Ckk
11.6" (25.65 cm) ACER Aspire One 722-C6Ckk, син, двуядрен AMD C-60 1.0GHz, HD LED Display & AMD HD6290 (HDMI),
2GB, 500GB, 802.11n, camera, Linux, 1.46kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34643/116-2565-cm-acer-aspire-one-722-c6ckk

17.3" (43.94 cm) ACER AS7250-4504G50Mnkk
17.3" (43.94 cm) ACER AS7250-4504G50Mnkk, двуядрен AMD E-450 1.65GHz, HD+ LED Display & AMD HD7670M 1GB
(HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 3.3kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/34639/173-4394-cm-acer-as7250-4504g50mnkk

Калъф за таблет PRIVILEG MID-10
Калъф за таблет PRIVILEG MID-10
http://obiavidnes.com/obiava/34636/kalyf-za-tablet-privileg-mid-10

15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580 59-336266
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580 59-336266, Metal Grey, Intel™ Core i5 3210M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT 630M
2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, Free DOS, 2.65kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34633/156-3962-cm-lenovo-z580-59-336266

15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580 59-336265
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580 59-336265, Metal Grey, четириядрен Intel™ Core i7 3612QM 2.1/3.1GHz, HD LED Display &
GeForce GT 630M 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, Free DOS, 2.65kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34630/156-3962-cm-lenovo-z580-59-336265

Слушалки Plantronics .Audio 628
Слушалки Plantronics .Audio 628, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/34627/slushalki-plantronics-audio-628
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10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26DW
10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26DW, бял с балончета, двуядрен Intel® Atom™ 1.6GHz, LED Display (HDMI), 1GB,
320GB, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Starter, 1.15kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34619/101-2565-cm-acer-aspire-one-d270-26dw

15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B814G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5349-B814G75Mnkk, сив, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34616/156-3962-cm-acer-as5349-b814g75mnkk

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2454G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2454G75Mnkk, черен, Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT 610M
1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34613/156-3962-cm-acer-as5750g-2454g75mnkk

15.6" (39.62 cm) Asus X54C-SX038D
15.6" (39.62 cm) Asus X54C-SX038D, двуядрен Pentium® B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 3GB DDR3, 320GB, DVDRW,
802.11n, Lan1000, USB3.0, camera, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34609/156-3962-cm-asus-x54c-sx038d

15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX052D
15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX052D, двуядрен Pentium® B960 2.2GHz, HD LED Display & AMD HD 7470M 1GB (HDMI),
4GB DDR3, 500GB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, USB3.0, camera, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34606/156-3962-cm-asus-x54hr-sx052d

15.6" (39.62 cm) Asus K55VM-SX115D
15.6" (39.62 cm) Asus K55VM-SX115D, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, HD LED Display & GeForce GТ
630M 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, camera, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34602/156-3962-cm-asus-k55vm-sx115d

17.3" (43.94 cm) Asus K73SD-TY046D
17.3" (43.94 cm) Asus K73SD-TY046D, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD+ LED Display & GeForce 610M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, Free DOS, 3.11kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34599/173-4394-cm-asus-k73sd-ty046d

17.3" (43.94 cm) Asus N76VZ-V2G-T1033D
17.3" (43.94 cm) Asus N76VZ-V2G-T1033D, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GТ 650M 2GB (HDMI), 8GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, 4xUSB3.0, Free DOS, 3.6kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34596/173-4394-cm-asus-n76vz-v2g-t1033d

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 часа. Начало: 19 юни
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
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Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34594/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

10.1" (25.65 cm) Asus Eee PC X101CH-BLK035S
10.1" (25.65 cm) Asus Eee PC X101CH-BLK035S, двуядрен Intel® Atom™ 1.6GHz, LED Display (HDMI), 1GB, 320GB, 802.11n,
camera, Windows7 Starter, 1kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34591/101-2565-cm-asus-eee-pc-x101ch-blk035s

ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Някои от темите, по които се провежда обучение в Центъра за управление и професионално обучение (ЦУПО) АД са
разработване на инвестиционни проекти, стандарти и изисквания по отношение на осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд.
http://obiavidnes.com/obiava/34590/centyr-za-upravlenie-i-profesionalno-obuchenie

ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ
"Фирма ЕТ Веселин Запрянов е специализирана в изграждането на сглобяеми постройки за всякакви
необходимости.Подходящи са за:
офис контейнери –правят офиса ви мобилен и лесно преносим. Още повече – изграждането на офиса ви може да стане за
броени дни. Елементите на контейнера може да съчетаем по Ваше желание или да изградим изцяло по идея на клиента.
Строителни фургони, складови помещения –използвайки контейнера като склад, осигурявате на материалите си
нужната защита от околната среда или външни лица .
В нашия сайт ще откриете още информация за предназначенията на контейнерите."
http://obiavidnes.com/obiava/34587/veselin-zapryanov

120GB
120GB, Intel Solid-State Drive 510, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/34586/120gb-intel-solid-state-drive-510-sata-6gbs-25-635-cm

Изкупуваме земеделски земи, финансиране срещу ипотека на земи
Изкупуваме земеделски земи, финансиране срещу ипотека на земи.
Изкупуваме земеделски земи в Пловдив, землищата около град Пловдив, както и в област Пловдив.
Финансиране срещу ипотека на земеделски земи.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www.turgovebg.com
http://obiavidnes.com/obiava/34585/izkupuvame-zemedelski-zemi-finansirane-sreshtu-ipoteka-na-zemi

180GB
180GB, Intel Solid-State Drive 510, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/34582/180gb-intel-solid-state-drive-510-sata-6gbs-25-635-cm

Счетоводни и правни услуги
Финансово-счетоводна и консултантска къща „ГРИЙН ЛОДЖИСТИК КОНСУЛТ“ ООД град София, предлага на своите
клиенти професионални комплексни финансово-счетоводни и правни услуги, както следва:
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• Годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на годишни отчети в Агенция по вписванията без
включени държавни такси
• Изготвяне на счетоводна политика
• Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
• Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно
законодателство
• Изготвяне на вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица,
както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента
• Осчетоводяване и отразяване на стопански операции, съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и
Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените
изисквания и потребности от информация
• Изготвяне и подаване на декларации и справки в НАП, БНБ, НОИ и НСИ
• Изготвяне на справки и предоставяне на информация необходими на клиента във връзка с дейността му
• Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност)
• Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
• Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране
• Представителство при провеждане на ревизии и одити
• Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
• Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
• Изготвяне трудови договори съгласно Кодекса на труда
• Попълване на трудови и осигурителни книжки
• Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
• Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
• Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица
• Подаване на информация за сключените трудови договори
• Подаване на годишна данъчна декларация
• Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията
• При необходимост издаване на фактури от името на КЛИЕНТА
Допълнителни такси
Данъчни ревизии и проверки – по предварително договорен процент от възстановения данък или осигуровки и защитеният
материален интерес.
Данъчни консултации
За да сте спокойни преди НАП да Ви ревизира и СПЕСТЯВАЙКИ ВИ ВРЕМЕ И НЕРВИ ние предлагаме на юридически и
физически лица данъчни и юридически консултации:
• Данъчни Консултации по въпроси, касаещи всички преки и косвени данъци и по конкретните данъчни процедури
• Консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски
бизнес решения въпроси
• изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади и данъчен ревизионен акт
• данъчна защита по време на данъчни ревизии
• Абонаметно ползване на консултантстки услуги - предоставяне на актуална информация от данъчната практика,
както и експертни годишни коментари на промените в данъчното законодателство.
Цени – По договаряне!
http://obiavidnes.com/obiava/34581/schetovodni-i-pravni-uslugi

240GB
240GB, Intel Solid-State Drive 510, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/34578/240gb-intel-solid-state-drive-510-sata-6gbs-25-635-cm

Продажба на нови и втора употреба гуми за леки коли, бусове, ванове, джипове, камиони,
мотори, мотопеди, скутери,ролери,ремаркета,летни и зимни гуми
Продажба на нови и втора употреба гуми за леки коли, бусове, ванове, джипове, камиони, мотори, мотопеди,
скутери,ролери,ремаркета,зимни и летни гуми 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 и 30 цола. Голяма
складова наличност на гуми. Директен вносител
Цени от 10 лв/бр.
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GUMI DIRECT Ltd
1712 Sofia,
mobile: +359 877 504655
+359 877 504654
@: Info@gumidirect.com
@: kirov@gumidirect.com
W: www.gumidirect.com
Facebook: gumidirect.com
http://obiavidnes.com/obiava/34576/prodajba-na-novi-i-vtora-upotreba-gumi-za-leki-koli-busove-vanove-djipove-ka

Phenom II X2 511 Dual Core (3.4GHz
Phenom II X2 511 Dual Core (3.4GHz, 2MB L2, 65W, AM2+/AM3) TRAY
http://obiavidnes.com/obiava/34574/phenom-ii-x2-511-dual-core-34ghz

3-етажна монолитна къща, с. Брестовица - център
Монолитна 3-етажна къща до центъра на село Брестовица на много хубаво място с всички комуникации: ток, вода,
канализация, асфалтов път. Застроената площ на всеки от етажите е 90 м2, като етаж втори е основно ремонтиран и
обзаведен, , първи и трети етаж са на груб строеж, като е етаж трети е мансарден. Покривът на къщата е изцяло
ремонтиран, а дворът е много добре поддържан - каменни настилки и сифон за дъждовната вода. Къщата е изцяло
топлоизолирана, дограмата е поръчкова - дървена със стъклопакет, френска чугунена камина в хола, с която се отоплява
целият етаж. Разпределението на етаж втори е следното: просторен хол с кухненски бокс, 2 спални, широко антре,
баня, тераса към двора. Подовата настилка е гранитогрес, интериорни врати от масивно дърво, банята е нова, голямо
перално помещение. Цена: 49 900 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/34572/3-etajna-monolitna-kyshta-s-brestovica---centyr

160GB WD Caviar® Blue™
160GB WD Caviar® Blue™, ATA/100, 7200rpm, 8MB, recertified
http://obiavidnes.com/obiava/34570/160gb-wd-caviar-blue

320GB WD Caviar® Blue™
320GB WD Caviar® Blue™, ATA/100, 7200rpm, 8MB, recertified
http://obiavidnes.com/obiava/34566/320gb-wd-caviar-blue

2x4GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ Low Profile CML8GX3M2A1600C9W
2x4GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ Low Profile CML8GX3M2A1600C9W, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34564/2x4gb-ddr3-1600mhz-corsair-vengeance-low-profile-cml8gx3m2a1600c9w

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.
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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/34563/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

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/34562/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

”Медицински център за пластична хирургия Д-р Николай Георгиев” ЕООД
Медицински център Д-р Николай Георгиев е с дългогодишен опит в пластичната хирургия. Процедурите, на които
можете да се подложите включват процедури за лице –инжектиране на филъри, пилинг, подмладяване на лицето,
аурикулопластика, блефаропластика, лифтинг и други. Относно гърдите – уголемяване на гърди, намаляване на размера,
повдигане на гърди, или реконструкция на гърда. За тялото ще Ви предложим процедури като оформяне на тялото,
липосукция, възстановяване на девственост, коригиране на белези, отстраняване на бенки, удължаване на пенис и други.
http://obiavidnes.com/obiava/34561/medicinski-centyr-za-plastichna-hirurgiya--d-r-nikolay-georgiev-eood

Foxconn H61MXV
Foxconn H61MXV, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E, DVI, SB5.1, Lan1000, SATA, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/34560/foxconn-h61mxv

Електронна цигара eGo-C
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EGO-C е трето поколение електронна цигара от модела EGO със сменяем нагревател на атомайзера, в комбинация с
нова революционна система за директно пълнене на пълнителите, -"tank system".
Атомайзера на този модел се състои от три части - основа, нагревател и капачка което позволява лесна подмяна и
почистване само на нагревателната част.
Също така можете да използвате различни нагреватели с различна течност за да избегнете смесване на ароматите.
http://obiavidnes.com/obiava/34557/elektronna-cigara-ego-c

Foxconn H61M
Foxconn H61M, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E, DVI, SB5.1, Lan1000, SATA, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/34555/foxconn-h61m

ASRock K7S41GX2
ASRock K7S41GX2, SiS741GX, SocketA (socket 462), DDR400, VGA&AGP 8x, SB5.1, Lan, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/34551/asrock-k7s41gx2

LG GP30NB20
LG GP30NB20, външна, Slim, черна, +R 8x, +RW 8x, -RW 6x, DVD-RAM 5x, DVD 8x, USB2.0, Retail
http://obiavidnes.com/obiava/34547/lg-gp30nb20

ZyXEL NBG-416N
ZyXEL NBG-416N, 150Mbps Wireless Router + 4Port Switch
http://obiavidnes.com/obiava/34544/zyxel-nbg-416n

Слушалки Philips SHG7210 Gaming
Слушалки Philips SHG7210 Gaming, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/34540/slushalki-philips-shg7210-gaming

Слушалки Philips SHG7980 Gaming
Слушалки Philips SHG7980 Gaming, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/34538/slushalki-philips-shg7980-gaming

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
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0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34521/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

apex f 118-всичко за селското стопанство
Фирма „Апекс Ф 118” ЕООД предлага препарати за растителна защита, торове, семена, земеделска техника, моторни
триони, косачки, градинска техника-водни помпи, пръскачки.
http://apex-f118.com
http://obiavidnes.com/obiava/34519/apex-f-118-vsichko-za-selskoto-stopanstvo

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/34518/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
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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/34517/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/34516/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

Циклене на паркет и дюшеме без прах
Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел валови и дискови машини.Фирма
"Акция2010"ЕООД предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране.Безплатно
консултиране от екип от професионалисти.Работим всеки ден без почивен ден.Нашите професионалисти с дългогодишен
опит в дейности като циклене на паркет и други видове използват съвременни машини, които осигуряват безпогрешни и
безупречни резултати, за да бъде подчертана същинската красота на Вашия паркет.
http://obiavidnes.com/obiava/34515/ciklene-na-parket-i-dyusheme-bez-prah

Циклене на паркет и дюшеме без прах
Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел валови и дискови машини.Фирма
"Акция2010"ЕООД предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране.Безплатно
консултиране от екип от професионалисти.Работим всеки ден без почивен ден.Нашите професионалисти с дългогодишен
опит в дейности като циклене на паркет и други видове използват съвременни машини, които осигуряват безпогрешни и
безупречни резултати, за да бъде подчертана същинската красота на Вашия паркет.
http://obiavidnes.com/obiava/34514/ciklene-na-parket-i-dyusheme-bez-prah

Циклене на паркет и дюшеме без прах
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Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел валови и дискови машини.Фирма
"Акция2010"ЕООД предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране.Безплатно
консултиране от екип от професионалисти.Работим всеки ден без почивен ден.Нашите професионалисти с дългогодишен
опит в дейности като циклене на паркет и други видове използват съвременни машини, които осигуряват безпогрешни и
безупречни резултати, за да бъде подчертана същинската красота на Вашия паркет.
http://obiavidnes.com/obiava/34513/ciklene-na-parket-i-dyusheme-bez-prah

Циклене на паркет и дюшеме без прах
Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел валови и дискови машини.Фирма
"Акция2010"ЕООД предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране.Безплатно
консултиране от екип от професионалисти.Работим всеки ден без почивен ден.Нашите професионалисти с дългогодишен
опит в дейности като циклене на паркет и други видове използват съвременни машини, които осигуряват безпогрешни и
безупречни резултати, за да бъде подчертана същинската красота на Вашия паркет.
http://obiavidnes.com/obiava/34512/ciklene-na-parket-i-dyusheme-bez-prah

Циклене на паркет и дюшеме без прах
Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел валови и дискови машини.Фирма
"Акция2010"ЕООД предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране.Безплатно
консултиране от екип от професионалисти.Работим всеки ден без почивен ден.Нашите професионалисти с дългогодишен
опит в дейности като циклене на паркет и други видове използват съвременни машини, които осигуряват безпогрешни и
безупречни резултати, за да бъде подчертана същинската красота на Вашия паркет.
http://obiavidnes.com/obiava/34511/ciklene-na-parket-i-dyusheme-bez-prah

Курсове по маникюр, декоративен маникюр, ноктопластика
Квалификационни и преквалификационни курсове по маникюр, педикюр и ноктопластика, индивидуални или в група.
Учебна програма маникюр: теория базов маникюр, структура на ноктите и кожата, френски и мъжки маникюр,
обеззаразяване, третираща терапия, практика върху манекени, лакиране, декоративно лакиране, термини в маникюра.
Учебна програма ноктопластика: теория, ноктопластиката в стъпки, видове системи за ноктопластика, вграждане в
гел, практика върху манекени, термини в ноктопластиката. Курсовете се провеждат в София!
Тел: 0895 78 00 98
website: www.kursove.artnokti.com
e-mail: artnokti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34510/kursove-po-manikyur-dekorativen-manikyur-noktoplastika

Курсове по декоративен маникюр и декоративна ноктопластика
Декоративен маникюр - Изучава се рисуването на декоративни листа, розички и други видове цветя и флорални
абстрактни мотиви, лепене на камъчета и др. Работа с различни видове четки - четка за фон, детайлна, плоска и др.
Декоративна ноктопластика - Изучава се вграждане и надграждане на готови декорации (плодчерта, листа, пера,
брокат, цветен френски маникюр, сухи цветя, перли, цветно тиксо, брокатен плат и др.)
Курсовете се състоят от 5 учебни часа и са еднодневни. Провеждат се само в София!
Тел: 0895 78 00 98
website: www.kursove.artnokti.com
e-mail: artnokti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34509/kursove-po-dekorativen-manikyur-i-dekorativna-noktoplastika

Брокати, сухи цветя, перли, миден прах, фолио, пера и плодчета за ноктопластика.
Онлайн магазин Арт Нокти предлага брокати, сухи цветя, перли, миден прах, фолио, брокатен плат, дантела, цветно
тиксо, холограми, цветен плат, скреж, пера и плодчета за ноктопластика.
website: www.shop.artnokti.com
email: artnokti@abv.bg
0899779751
http://obiavidnes.com/obiava/34508/brokati-suhi-cvetya-perli-miden-prah-folio-pera-i-plodcheta-za-noktoplastika
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Професионални 9W УВ лампи за ноктопластика
Онлайн магазин Арт Нокти предлага професионални 9W UV лампи за ноктопластика, внос от САЩ, с гаранция! За
актуални цени посетете онлайн магазина!
website: www.shop.artnokti.com
email: artnokti@abv.bg
gsm: 0899779751
http://obiavidnes.com/obiava/34507/profesionalni-9w-uv-lampi-za-noktoplastika

36W УВ лампи за ноктопластика на промоционални цени!
Онлайн магазин Арт Нокти предлага професионални 36W UV лампи за ноктопластика, внос от САЩ, с гаранция! За
актуални цени посетете онлайн магазина!
website: www.shop.artnokti.com
email: artnokti@abv.bg
gsm: 0899779751
http://obiavidnes.com/obiava/34506/36w-uv-lampi-za-noktoplastika-na-promocionalni-ceni

Парафинови вани за маникюр и педикюр
Онлайн магазин "Арт Нокти" предлага професионални парафинови ванички, внос от САЩ! За актуални цени посетете
онлайн магазина!
website: www.shop.artnokti.com
email: artnokti@abv.bg
gsm: 0899779751
http://obiavidnes.com/obiava/34505/parafinovi-vani-za-manikyur-i-pedikyur

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ !!!
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 !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО
КОРЕКТНОСТ !!!

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34504/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

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

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34503/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ !!!
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 !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО
КОРЕКТНОСТ !!!

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34502/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
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 !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
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НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34501/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

Професионални стерилизатори за инструменти
Онлайн магазин Арт Нокти предлага професионални стерилизатори за инструменти, внос от САЩ! Температура на
стерилизация - 250 градуса! За актуални цени посетете онлайн магазина!
website: www.shop.artnokti.com
email: artnokti@abv.bg
gsm: 0899779751
http://obiavidnes.com/obiava/34500/profesionalni-sterilizatori-za-instrumenti

Прахоуловители за маникюр и ноктопластика
Онлайн магазин Арт Нокти предлага професионални прахоуловители за маникюр, внос от САЩ! За актуални цени
посетете онлайн магазина!
website: www.shop.artnokti.com
email: artnokti@abv.bg
gsm: 0899779751
http://obiavidnes.com/obiava/34499/prahouloviteli-za-manikyur-i-noktoplastika

Професионални електрически пили за маникюр, педикюр и ноктопластика!
Онлайн магазин Арт Нокти предлага професионални електрически пили за маникюр и педикюр, внос от САЩ! За актуални
цени посетете онлайн магазина!
website: www.shop.artnokti.com
email: artnokti@abv.bg
gsm: 0899779751
http://obiavidnes.com/obiava/34498/profesionalni-elektricheski-pili-za-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

Земеделска земя в Бяла, Русе, Борово, Ветово купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/34497/zemedelska-zemya-v-byala-ruse-borovo-vetovo-kupuvam-0886236248
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Земеделска земя в Бяла Слатина,Враца,Мездра,Хайредин,Роман купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/34496/zemedelska-zemya-v-byala-slatinavracamezdrahayredinroman-kupuvam-0886236248

Удоволствия
Само за Пазарджик,дискретни забавления.Инфо,тел. и снимки ще получите,ако пишете на посочения мейл.
http://obiavidnes.com/obiava/34495/udovolstviya

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A510 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A510 таблет, черен, Multi-Touch Display (microHDMI), четириядрен nVidia Tegra T30S
1.3GHz, 1GB RAM, 32GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, 2 x camera, Android 4.0, 680g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34494/101-2565-cm-acer-iconia-tab-a510-tablet

ЛИПОВОН Lipovon
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО! Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
При покупка на 2 бр. и над 2 бр. - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
www.massformula.alle.bg
www.massformulasteroids.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/34493/lipovon-lipovon

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A510 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A510 таблет, сребрист, Multi-Touch Display (microHDMI), четириядрен nVidia Tegra
T30S 1.3GHz, 1GB RAM, 32GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, 2 x camera, Android 4.0, 680g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34492/101-2565-cm-acer-iconia-tab-a510-tablet

15.6" (39.62 cm) Asus K53TK-SX050D
15.6" (39.62 cm) Asus K53TK-SX050D, Dark Brown, четириядрен AMD A6-3420M 1.5GHz, HD LED Display & AMD HD 7670M
1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, USB3.0, camera, 2.6kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34491/156-3962-cm-asus-k53tk-sx050d
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15.6" (39.62 cm) Asus K53SM-SX085DMW
15.6" (39.62 cm) Asus K53SM-SX085DMW, Dark Brown, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD LED Display &
GeForce GТ 630M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34490/156-3962-cm-asus-k53sm-sx085dmw

Курс по разговорен английски език – 69 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по разговорен английски език. Цена: 69 лева. Начало: 01.06.2012г. За повече
информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по
електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908.
http://obiavidnes.com/obiava/34489/kurs-po-razgovoren-angliyski-ezik--69-leva

17.3" (43.94 cm) Asus G75VW-T1012D
17.3" (43.94 cm) Asus G75VW-T1012D, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GТX 670M 3GB DDR5 (HDMI), 16GB, 256GB SSD & 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, 4xUSB3.0, Free
DOS, 4.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34488/173-4394-cm-asus-g75vw-t1012d

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/34487/prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebelitovarni-taksita--mikrobusi-kamioniot-5-do-

17.3" (43.94 cm) Asus G74SX-91406Z +3D очила
17.3" (43.94 cm) Asus G74SX-91406Z +3D очила, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, 3D FULL HD LED Display &
GeForce GТX 560M 3GB DDR5 (HDMI), 16GB, 1.5TB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7
Ultimate 64b, 4.28kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34486/173-4394-cm-asus-g74sx-91406z-3d-ochila

18.4" (46.74 cm) Asus K95VM-YZ005D
18.4" (46.74 cm) Asus K95VM-YZ005D, Dark Brown, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, FULL HD LED
Display & GeForce GТ 630M 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS,
4.1kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34485/184-4674-cm-asus-k95vm-yz005d

Чанта ACME 16C14
Чанта ACME 16C14, черна, до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/34484/chanta-acme-16c14

Глобал БГ-Туроператор и турагент
Фирма Глобал БГ съществува от 2005 година като туроператор и туристически агент във Варна. Фирма, като
партньор на руски туроператор «БРАВЫЙ ТУРИСТ», продава чартерни билети до Москва на много изгодни цени.
Собствен туристически продукт е пътувания до Русия и до Израел. Организираме почивки в хотели по Черноморското
крайбрежие. През зимата предлагаме почивки в планинските курорти на България – Банско, Боровец, Пампорово,
Чепеларе. Фирма организира международен детски фестивал в гр.Варна.http://globalbg.info
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http://obiavidnes.com/obiava/34483/global-bg-turoperator-i-turagent

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/34482/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

Експресни кредити за работещи и пенсионери!
Експресни кредити за работещи и пенсионери!
С минимум документи - одобрение до 2 часа !
От 100 до 8000 лв ! За град ВАРНА!
Без такси и комисионни ! Без поръчители !
Фиксирани месечни вноски!
0877830492
kredit_varna@abv.bg
Матеева
http://obiavidnes.com/obiava/34481/ekspresni-krediti-za-raboteshti-i-pensioneri

АКВАТОНИ
Акватони ЕООД извършва услуги по хидроизолиране на плоски покриви, основи на жилищи и административни сгради
http://obiavidnes.com/obiava/34480/akvatoni

За големи двигатели на камиони, автобуси до до 16 000 куб.см. – защита и възтановяване на
двигателя от износване.
Двигателите с голям работен обем са подложени на екстремални натоварвания и износване.Руската добавка Римет
помага.
Как?
Препаратите от серията РиМЕТ съдържат в себе си наночастици с размер 0,1 мкм./една десета от микрона/ в базова
неутрална среда. Наночастиците свободно преминават през всички видове маслени филтри, благодарение на своя
наноразмер. Попадайки в зоните на триене наночастиците образуват ултра тънък метален филм само там, където има
износване. Новообразувания филм е дълготраен – остава 50000км. дори и след смяна на маслото. РиМЕТ е съвместим с
всички видове моторни масла.
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Разликата между РиМЕТ и останалите?
Препаратите от серията РиМЕТ са високотехнологични добавки за маслото на всеки автомобил, които не са
стандартни присадки, а представляват реметализатори, базирани на нанотехнологиите. РиМЕТ е препарат, който
възстановява износените триещи се елементи на двигателя или скоростната кутия, както и трайно защитава
елементите от бъдещо износване.
Ефект – 50 000 км. РиМЕТ е сертифициран в Германия.
Доставка чрез куриерска фирма с наложен платеж.
Качеството се гарантира единствено от Официалния представител за България
www.rimetbg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/34476/za-golemi-dvigateli-na-kamioni-avtobusi-do-do-16-000-kubsm---zashtita-i-vyztan

Руска нано добавка за двигатели - възтановяване и защита.
Препаратите от серията РиМЕТ съдържат в себе си наночастици с размер 0,1 мкм./една десета от микрона/ в базова
неутрална среда. Наночастиците свободно преминават през всички видове маслени филтри, благодарение на своя
наноразмер. Попадайки в зоните на триене наночастиците образуват ултра тънък метален филм само там, където има
износване. Новообразувания филм е дълготраен – остава 50000км. дори и след смяна на маслото. РиМЕТ е съвместим с
всички видове моторни масла.
Разликата между РиМЕТ и останалите?
Препаратите от серията РиМЕТ са високотехнологични добавки за маслото на всеки автомобил, които не са
стандартни присадки, а представляват реметализатори, базирани на нанотехнологиите. РиМЕТ е препарат, който
възстановява износените триещи се елементи на двигателя или скоростната кутия, както и трайно защитава
елементите от бъдещо износване.
Ефект – 50 000 км. РиМЕТ е сертифициран в Германия.
Доставка чрез куриерска фирма с наложен платеж.
Качеството се гарантира единствено от Официалния представител за България
www.rimetbg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/34475/ruska-nano-dobavka-za-dvigateli---vyztanovyavane-i-zashtita

Електронно заключване, Метални входни врати
ДОМОФОНИ, МЕТАЛНИ ВРАТИ С ЧИП. Изграждане на нови домофонни и звънчеви системи, ремонт на стари
домофони, гаранционна и следгаранционна поддръжка. Ремонт стълбищно осветление. Сензори за движение. Алармени
системи. Контрол на достъп – Електронно заключване на асансьори,входни врати,жилища,офиси и други. Изграждане и
частичен ремонт на електро инсталации.Ремонт и монтаж на ел.табла,осветителни тела и др. Метални
врати,решетки,пощенски кутии.Ниски цени!Без почивен ден! Тел : 0878 832270 http://elektronno-zaklyuchvane.net
http://obiavidnes.com/obiava/34474/elektronno-zaklyuchvane-metalni-vhodni-vrati

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
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E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/34473/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/34472/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
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Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/34471/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
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/34470/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
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
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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/34469/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ !!!
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 !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО
КОРЕКТНОСТ !!!

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34468/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
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 !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО
КОРЕКТНОСТ !!!

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34467/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-
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ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ !!!
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 !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО
КОРЕКТНОСТ !!!

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34466/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
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 !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО
КОРЕКТНОСТ !!!

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34465/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

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

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/34464/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

Доктор Биомастер
Продуктите на фирма „Доктор Биомастер” са хранителни добавки, произведени от изцяло натурални суровини. Ние ви
предлагаме препарати от лекарствени гъби, висококачествени продукти на база на най-богатото на активни вещества
алое- Алое Арборесценс, както и известната от 100 години билковата смес ЕСИАК, която се използва в подкрепа на
имунната система на онкологично-болни. Фирмата доставя апарати и продукти за 21- дневната терапия за борба с рака
на д-р Хулда Кларк. Повече указания за приемане на продуктите, може да получите в нашите консултативни кабинети.
http://obiavidnes.com/obiava/34462/doktor-biomaster

Целутрон ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан,
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
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зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34461/celutron---celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan

Ново поколение съдове с каменно покритие
Ново поколение съдове с каменно покритие
За първи път в България, ексклузивно за Вас и любимите Ви хора, единствената в света патентована
технология за несравнимо вкусно, здравословно, диетично, икономично и екологично готвене с фантастичните съдове
STONELINE ® – ЗДРАВЕ И ЛЮБОВ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ!!!
STONELINE ® съдовете за готвене са едни от най-продаваните през последните 2 години в света и
по прогнози до 2015-та година всяко второ семейство ще приготвя храната си в тях.
Green Master e ексклузивен представител на STONELINE ® за България.
STONELINE ® са единствените съдове за готвене в света с патентовано каменно покритие от
микроскопични частици камък от Швейцарските Алпи.
Това революционно покритие позволява на приготвената храна да притежава същите невероятен вкус и качества, като
приготвената върху истински камък. При това съдовете са изключително здрави, но същевременно много леки и с
достъпни цени. Тази нова генерация съдове отговаря на изискванията дори и на най-претенциозните любители на
Wellness културата за здравословно и диетично приготвяне на храната без мазнини, без загаряне и риск от канцерогени.
STONELINE ® съдовете за готвене са едни от най-продаваните през последните 2 години в света и
по прогнози до 2015-та година всяко второ семейство ще приготвя храната си в тях.
И още интересни факти за търговската марка STONELINE ®:
най-бързо развиващата се търговска марка в света в сферата на продуктите за кухнята;
най-излъчваната търговска марка в ТВ рекламите;
марката с най-добри тестови резултати при готвене в живо предаване във Франция и Италия –
страните с едни от най-сериозните кулинарни традиции.
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/34460/novo-pokolenie-sydove-s-kamenno-pokritie

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!
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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/34459/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
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/34458/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
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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/34457/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

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/34456/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Смяна, тестване и пломбиране на водомери
Фирма „Б-Корект-I” ЕООД е специализирана в комплексна услуга по смяната, тестването, монтажа и пломбирането на
водомери, както и изграждане на системи за дистанционно отчитане на водомери.
За да може да предложи бърза и качествена услуга, фирмата поддържа екипи от професионалисти, които могат да
реагират в удобен за клиента ден и час на територията на София.
Всеки екип разполага със собствен транспорт и всички необходими материали и инструменти.
Редът за заявка е следния:
1. Клиентът се обажда на телефоните на Центъра за работа с клиенти. Уточняват се параметрите на заявката –
име, адрес, желан час за посещение на място.
2. Клиентът може да направи е заявка чрез онлайн порчъка. След получаването на заявката, служител от Центъра за
работа с клиенти се свърза на посочените с електронната форма телефони за потвърждение на данните за датата и
часа за посещение.
3. В предварително уговорения ден и час идва екип, който демонтира водомерите, които са за метрологична проверка.
4. На тяхно място се поставят тръбички (заместители).
5. Водомерите се отнасят в оторизираната лаборатория на „Газ Тест” ЕООД и се оставят за проверка.
6. На следващия ден (в предварително уговорен удобен за клиента час) водомерите се връщат и се монтират обратно
на системата.
7. Ако тестовете на водомерите нe са преминали успешно, фирмата връща старите негодни водомери и предлага
доставката и монтаж на нови водомери.
8. Поставя се пломбата на „Софийска вода” АД и се попълват необходимите документи.
9. Фирмата има грижата да придвижи документите, с които се удостоверява, че тестваните водомери са годни и
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пломбирани.
Партньори са метрологична лаборатория „Газ Тест” ЕООД и „Софийска Вода” АД.
www.vodomer.bg
Тел. – (02) 936 77 27
GSM - 0885 111 333
Лидия Луканова
http://obiavidnes.com/obiava/34455/smyana-testvane-i-plombirane-na-vodomeri

BLOK SHOP
Магазин BLOK SHOP се намира в София от 2008 година и в него можете да откриете оригинални стоки на марки като
REBEL 8, MISHKA, KR3W Denim Co., SUPRA Footwear, kidrobot, THE HUNDREDS и много други. Продуктите включват
якета, ризи, панталони, дънки, арт играчки, skate hardware, тениски, качулки и много други. Посетете онлайн магазина
ни, за да разгледате колекциите.
http://obiavidnes.com/obiava/34453/blok-shop

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
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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.
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
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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.
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
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единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. 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
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
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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
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