ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2012

Конферентна зала под наем
Конферентна зала под наем на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Организиране на конференции;
• Провеждане на семинари и обучения;
• Уъркшопи и работни срещи;
• Организиране на фирмени и частни партита и др.
Залата е с големина около 80 кв.м. разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София, бул. Дондуков 11
За повече информация, обадете се на тел.: 0892470298 Александър Ненчев; e-mail: enter@zala1.com
или
http://zala1.com/zala-za-seminari/
http://obiavidnes.com/obiava/35813/konferentna-zala-pod-naem

Зала за танци под наем
Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Тае бо, Аеробика;
• Танци;
• Бойни изкуства;
• Рождени дни.
Залата е с големина около 80 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се
на тел.: 0892470298 Александър Ненчев; e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.сom/zala-za-tanci/

или

http://obiavidnes.com/obiava/35812/zala-za-tanci-pod-naem

Зала за парти под наем!
Купони за малки и големи!
За рождени и именни дни, за годишнини – лични и служебни!
За тематични и не толкова партита!
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Залата е с големина около 80 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
Александър Ненчев, тел.: 0892470298
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/35811/zala-za-parti-pod-naem

Салон за красота Христина Христова търси маникюрист/ка
Салон за красота Христина Христова търси да назначи маникюрист/ка с педикюр и ноктопластика на пълен работен
ден, целогодишна заетост. Салонът е разработен и с постоянна клиентела, за това ние търсим сериозен човек, който да
върши отговорно своята работа. Ако желаете да станете част от нашия екип изпратете ни Вашата автобиография с
актуална снимка на salonhristova@abv.bg или се обадете за повече информация на 0899607280 или 0899887707.
http://obiavidnes.com/obiava/35809/salon-za-krasota-hristina-hristova-tyrsi-manikyuristka

Phytocode-българска марка козметика
"Phytocode е марка козметика, която предлага:
-Хидратиращи гелове
-Кремове за бръчки
-Кремове за лице против стареене
-Почистващ тоник
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-Козметични комплекти Phytocode 20+, 35+ и 45+"
http://phytocode.net
http://obiavidnes.com/obiava/35806/phytocode-bylgarska-marka-kozmetika

Добавки за мъжка сила и издръжливост - витамини OPTI-MEN на Optimum Nutrition
Не е тайна, че мъжете имат различна нужда от хранителни инградиенти, в сравнение с жените. Ето защо Optimum
Nutrition се погрижи за своите клиенти и създаде витамините OPTI-MEN. продуктът предсавлява уникална комбинация
от витамини, минерали, аминокиселини и антиоксиданти,които заедно работят за мъжкото здраве, сила и мощ.
Опитайте сега този продукт и определено няма да останете разочеровани по пътя към реализиране на спортните ви
цели!
http://obiavidnes.com/obiava/35805/dobavki-za-myjka-sila-i-izdryjlivost---vitamini-opti-men-na-optimum-nutrition

Предлагам виртуален секс!
Гореща едрогърда мацка ви чака, за да изпълни Вашите желания пред уеб камера само на...
http://obiavidnes.com/obiava/35803/predlagam-virtualen-seks

Школа Крак
Школа Crack ще подготви кандидат-гимназиста и кандидат-студента по утвърдени методики. Предлагаме курсове за
кандидатстване след 7 клас, след 12 клас и за матурите. Курсовете включват български език и литература, английски
език, математика, история и география. При нас можете да се подготвите и за изпитите GRE, SAT, Toefl, GMAT,
IELTS.
http://www.bgkursove.net/
http://obiavidnes.com/obiava/35800/shkola-krak

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.
4. 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/35797/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

PC "Ivy" +подарък игра
PC "Ivy" +подарък игра, четириядрен Intel® Core i7 3770 3.4GHz, 8GB DDR3 RAM, AMD HD6850 1GB DDR5 (HDMI), 64GB
SSD & 750GB HDD, DVDRW, клавиатура & мишка Razer, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/35793/pc-ivy-podaryk-igra

19" (48.26 cm) Fujitsu E19-6 (5:4)
19" (48.26 cm) Fujitsu E19-6 (5:4), LED, 5ms, 2 000 000:1 250cd/m2, DVI (HDCP), колонки, TCO5.1, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/35791/19-4826-cm-fujitsu-e19-6-54

22" (55.88 cm) Philips 220V3SB
22" (55.88 cm) Philips 220V3SB, 5ms 10 000 000:1 250cd/m2 черен, DVI (HDCP), TCO5.2, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/35789/22-5588-cm-philips-220v3sb

Летни оферти от хотел Аквая*** Безплатна нощувка
Хотел Аквая – Велико Търново, Ви предлага най-добрите ЛЕТНИ ПРОМОЦИИ за почивка в Старопрестолната столица.
Една от тези оферти е БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА. Важи при настаняване за три нощувки платени по ‘’цени рецепция’’, а
четвъртата ще бъде безплатна. Цената включва закуска, панорамен басейн, фитнес, подземен паркинг (нужна е
резервация за паркинг място) и безжичен интернет.
Офертите важат за всички видове помещения и се заплащат при настаняване. Различните оферти не могат да се
ползват едновременно. За повече информация посетете www.akvaya.com или се обадете на посочените телефони.
http://obiavidnes.com/obiava/35787/letni-oferti-ot-hotel-akvaya-bezplatna-noshtuvka

24" (60.96 cm) Philips 240B1CB
24" (60.96 cm) Philips 240B1CB, 5ms 25 000:1 300cd/m2 DVI (HDCP) колонки, черен, TCO5.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/35786/24-6096-cm-philips-240b1cb

Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN
Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN архитектурно проектиране Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент,
мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/35779/interioren-dizayn-3dkev-design

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO SVE1511B1EW бял двуядрен Pentium® B970 2.3GHz
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO SVE1511B1EW бял двуядрен Pentium® B970 2.3GHz, HD Display & AMD HD 7650M 1GB (HDMI),
4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35774/155-3937-cm-sony-vaio-sve1511b1ew-byal-dvuyadren-pentium-b970-23ghz

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO SVE1511J1EW бял двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4Ghz
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO SVE1511J1EW бял двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4Ghz, HD Display & AMD HD 7650M 1GB
(HDMI), 4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35772/155-3937-cm-sony-vaio-sve1511j1ew-byal-dvuyadren-intel-core-i3-2370m-24ghz

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO SVE1511S1ESI сребрист двуядрен Intel® Core™ i5 2450M 2.5/3.1Ghz
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO SVE1511S1ESI сребрист двуядрен Intel® Core™ i5 2450M 2.5/3.1Ghz, HD Display & AMD HD
7650M 1GB (HDMI), 4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.7kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35770/155-3937-cm-sony-vaio-sve1511s1esi-srebrist-dvuyadren-intel-core-i5-2450m-

14" (35.56 cm) Sony VAIO SVE14A1S1EB черен Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz
14" (35.56 cm) Sony VAIO SVE14A1S1EB черен Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz, HD Display & AMD HD7670 1GB (HDMI),
4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.3kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/35768/14-3556-cm-sony-vaio-sve14a1s1eb-cheren-intel-core-i3-2350m-23ghz

14" (35.56 cm) Sony VAIO SVE14A1S1EP розов Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz
14" (35.56 cm) Sony VAIO SVE14A1S1EP розов Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz, HD Display & AMD HD7670 1GB (HDMI),
4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35766/14-3556-cm-sony-vaio-sve14a1s1ep-rozov-intel-core-i3-2350m-23ghz

14" (35.56 cm) Sony VAIO SVE14A1S1EW бял Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz
14" (35.56 cm) Sony VAIO SVE14A1S1EW бял Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz, HD Display & AMD HD7670 1GB (HDMI), 4GB,
500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35762/14-3556-cm-sony-vaio-sve14a1s1ew-byal-intel-core-i3-2350m-23ghz

13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVT1311M1ES сребрист двуядрен Intel® Core™ i3 2367M 1.3GHz
13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVT1311M1ES сребрист двуядрен Intel® Core™ i3 2367M 1.3GHz, HD Display (HDMI), 4GB,
32GB SSD & 320GB HDD, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 1.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35754/133-3378-cm-sony-vaio-svt1311m1es-srebrist-dvuyadren-intel-core-i3-2367m-1

13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVS1311P9EB черен
13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVS1311P9EB черен, Intel® Core™ i5 3210M 2.5Ghz, HD Display & GeForce GT 640M LE 1GB
(HDMI), 6GB, 640GB 7200rpm, DVDRW, WWAN, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Professional 64bit, 1.78kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35752/133-3378-cm-sony-vaio-svs1311p9eb-cheren

500GB Verbatim Store 'n' Go
500GB Verbatim Store 'n' Go, син, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/35750/500gb-verbatim-store-n-go

ATX
ATX, CoolerMaster Elite 431, черна, прозрачен страничен капак, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/35748/atx-coolermaster-elite-431-cherna-prozrachen-stranichen-kapak-bez-zahranvane

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 15m
http://obiavidnes.com/obiava/35746/kabel-hdmim---hdmim

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 20m
http://obiavidnes.com/obiava/35744/kabel-hdmim---hdmim

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53214G75Makk
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53214G75Makk, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display & GeForce
GT 630M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/35738/156-3962-cm-acer-v3-571g-53214g75makk

СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И ОФИС **ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ над -50%!
СТОКИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ, ОФИС И СЕМЕЙСТВО
(супер ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ на цените над -50%!)
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** БЕЗ ВАУЧЕРИ, ЦЕНИ ПО-НИСКИ ОТ ГРУПОВОТО ПАЗАРУВАНЕ!
** ИЗПОЛЗВАЙ ВРЕМЕННОТО СУПЕР НАМАЛЕНИЕ НА ПОЛОВИН ЦЕНА!
** ПАРОЧИСТАЧКА „Стийм Моп Х5”; 5 уреда в 1; приставки за миене на прозорци и гладене; цена от 240 лв. на 128 лв.;
гаранция 1 г.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред до 19 кW ; цена от 65 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** КОМПРЕСОР ЗА БОЯДИСВАНЕ „PAINT ZOOM”; по ТV се рекламира за 140 лв.; цена 98 лв.; спестявате 42 лв.!;
гаранция 1 г.
** УРЕД ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ХЛЕБАРКИ; цена от 43 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** АЛАРМЕНА СИСТЕМА 110 dB с код срещу кражби в жилища, магазини, офиси, вили, складове и др.; цена от 58 лв. на
29 лв.; гаранция 1 г.
** АДАПТОР (антена) за безплатно прихващане на Интернет от разстояние 2-3 км.; супер цена от 98 лв. на 49 лв.;
гаранция 1 г.
** РАДАР-ДЕТЕКТОР Super Ka Plus засича радарите и пътните камери на КАТ от разстояние 1,0-2,5 км.; шокова цена
от 198 лв. на 98 лв.; гаранция 1 г.
** ГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% „Нео Сокет”- Япония, за икономия на всякакъв вид гориво и МПС; поставя се в
запалката; цена от 40 лв. на 27 лв.
** РОЛКИ ЗА КОСА Magic Leveragе за привлекателни къдрици на дамски прически; супер цена 18 лв.
** ЗАГЛУШИТЕЛНИ КАЛЪФКИ ЗА GSM /вместо да се изключва и включва мобифона/; размери 140х95 мм; цена 14 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА; 2 вида вибрации; дистанционно с обхват до 100 м; цена 58 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: МАСАЖОР СРЕЩУ БОЛКИ В ГЪРБА И КРЪСТА; по ТV се рекламира за 129 лв.; шокова цена 39 лв.; гаранция 1
г.
** Здраве: МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ на д-р Ливайн срещу болки в коляното, цена от 60 лв. на 28 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ на д-р Ливайн срещу болки в гърба и кръста; цена от 60 лв. на 28 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН; против болки в гръбнака и кръста, цена от 84 лв. на 29 лв.
**Здраве: ТИТАНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН; против болки в гръбнака и кръста, цена от 150 лв. на 39 лв.
** Здраве: ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG карти- САЩ за 51 заболявания; цена от 50 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: СИСТЕМА ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИТЕ „WHITELIGHT”- САЩ; цена от 43 лв. на 19 лв.
** Здраве: ЗАЩИТНИ АНТИРАДИАЦИОННИ СТИКЕРИ за GSM златни 24 карата блокиращи 99,99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена от 48 лв. на 29 лв.
** Здраве: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “MIMO” с три батерии;; цена от 39 лв. на 19 лв.;
адаптор за ток 7 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: АНТИЦЕЛУЛИТЕН ВИБРОМАСАЖОР “Manipol Bodi”; по ТV се рекламира за 99 лв.; супер цена 58 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО с Е-цигара- Китай; цени: Е-цигара 9 лв.; Е-цигара с 10 филтъра и 3 вида зареждащи 18
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лв.; с 2 Е-цигари 29 лв.; филтри 0,80 лв./бр.; зареждащи от ел.мрежа 6 лв./бр.; никотинова течност 9 лв.; батерии 6 лв.;
атомизатори 4 лв.
** Здраве: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапи; цена: от 380 лв. на 299 лв.
** Здраве: АПАРАТ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА при «ошипяване» (спондилоза), артрити, дископатии и др.;
цена от 390 лв. на 280 лв.
** Здраве: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА- Китай; цена от 390 лв. на 280 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: МАСАЖОР срещу болки по тялото- ФИЗИОТЕРАПИЯ "АШИ"- Китай; лекува високо кръвно, главоболие,
астма, гастрит, артрит и др.; 7 метода на терапия, 15 нива на интензивност; цена от 78 лв. на 38 лв.
** Здраве: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена от 18 лв. на 9 лв.
** Здраве: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена от 79 лв. на 38 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена от 198 лв. на 158 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ПЛАСТИРИ за детоксикация на тялото; алтернатива на детоксикаторите; цена за 10 бр. 9 лв.
** Здраве: ЕПИЛАТОР за премахване на окосмяванията по тялото; с 3 батерии; цена от 80 лв. на 38 лв.; адаптор за ток
7 лв.; гаранция 1 г.
** ЗАЛИЧИТЕЛ НА ДРАСКОТИНИ „FIX IT PRO”- САЩ за автомобили, независимо от цвета; цена от 19 лв.; за 2 бр.- 9
лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до 1,9 промила; точност
0,01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена от 58 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** ТРАКЕР GSM/GPRS /GPS за откриване на откраднати коли, стоки, вещи и др. чрез сателитна връзка и GSM; цена от
360 лв. на 198 лв.
** ПАРКТРОНИК ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; 4 сенсора на задната броня; цена от 98 лв. на 39 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбар”) със SIM карта чрез GSM; цена от 160 лв. на 98 лв.; гаранция
1 г.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена от 36 лв. на 18 лв.
** АЛАРМА на ключодържател срещу кражби, загубване на дете, или домашен любимец, забравяне на лични вещи и др.;
цена от 49 лв. на 28 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE” на НАСА- САЩ; цена от 39 лв. на 9 лв.
** ТЪРГОВСКА ВЕЗНА ценоизчисляваща до 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни; цена от 250 лв. на 98 лв.
** ДОМАШНА ВЕЗНА до 5 кг.; точност 1 гр.; цена от 49 лв. на 29 лв.; адаптор за ток 7 лв.;
** АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН „Зорб”; Ф2,10 м; печеливш бизнес за 5-10 мин. печалба 5-10 лв.;цена от 790
лв. на 580 лв.; помпа 80 лв.
** ПРИСТАВКА ЗА ЧЕШМА с оцветяване на водата до и над 350С, цена от 39 лв. на 18 лв.; гаранция 1 г.
** ЕЛЕКТРОШОКОВА САМОЗАЩИТА във вид на GSM, зашеметява нападателя за няколко минути.; цена от 78 лв. на 38
лв.; гаранция 1 г.
** РЕКЛАМНО LED СВЕТЛИННО-МИГАЩО ТАБЛО; писане и изтриване на текст и рисунки с многоцветни маркери;
размери: 60х80 см.; 6 вида премигване; цена от 288 лв. на 198 лв.
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** КРАЧКОМЕР за измерване броя на направените крачки при разходка, цена 3,80 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu и на магазина; www.greenmasterbg.com) печалба
30-50% /от разлика в цените: едро-дребно/ и месечни премии; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в
т.ч. във всички бивши окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска
такса; само срещу такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта, комплект каталози и ценоразписи; подарък фирмена
химикалка; ежемесечни промоции, рекламни материали и др.; в началото на всеки месец промоции за някой стоки при
печалба до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само чрез дистрибуторската мрежа в
цялата страна.
За да се регистрирате като дистрибутор трябва да съобщите: трите имена, адрес, телефон и ЕГН, или дата на
раждане и еднократно само при регистрацията закупувате по Ваш избор на стока/и по цени на едро над 55 лв.
Материалите и избраната стока/и Ви се изпращат по куриер с наложен платеж на посочения от Вас адрес и се получава
на следващия ден.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазина:www.albo-bg.com
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион №12; (срещу входа на супермаркет “Европа”) или изпращане по куриер на фирма
„Еконт Експрес” с наложен платеж и получаване на следващия ден, а в селищата без офис на фирмата- до 3 дни.
Забележка: куриерската такса е с намаление -20%. За пратки до 1 кг. куриерската такса е 4,20 лв., до поискване, т.е.
получаване от офиса на Еконт, а до адрес 5,30 лв.; за селища без офис на Еконт таксата е 6,60 лв. и получаване до
три дни.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус №204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
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/35737/stoki-za-zdrave-dom-i-ofis-shokovo-namalenie-nad--50

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53216G75Makk
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53216G75Makk, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display & GeForce
GT 640M 2GB (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/35735/156-3962-cm-acer-v3-571g-53216g75makk

Пожелания за рожден ден
Заповядайте на нашия сайт и изберете вашето уникално пожелание за рожден ден!
http://obiavidnes.com/obiava/35734/pojelaniya-za-rojden-den

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73616G75Makk
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73616G75Makk, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, HD LED Display &
GeForce GT 640M 2GB (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/35733/156-3962-cm-acer-v3-571g-73616g75makk

14" (35.56 cm) ACER V3-471G-32374G50Mass
14" (35.56 cm) ACER V3-471G-32374G50Mass, двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce GT
630M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Linux, 2.26kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/35732/14-3556-cm-acer-v3-471g-32374g50mass
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Интериорен дизайн
Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN 3Dархитектурно проектиране Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент,
мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/35731/interioren-dizayn

15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F12EA)
15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F12EA), двуядрен Intel® Core™ i3 380M 2.53GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35730/156-3962-cm-hp-630-a6f12ea

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.
4. 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/35729/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Интериорен дизайн
Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN 3Dархитектурно проектиране Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент,
мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/35728/interioren-dizayn

Интериорен дизайн
Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN 3Dархитектурно проектиране Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент,
мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/35727/interioren-dizayn

15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F14EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 630 (A6F14EA) +подарък чанта, двуядрен Intel® Core™ i3 380M 2.53GHz, HD LED Display & ATi
HD6370 512MB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35726/156-3962-cm-hp-630-a6f14ea-podaryk-chanta

Нощувки лукс в Русе
Нощувки в Русе в самостоятелни луксозни Стаи за двама с климатик, TV с кабелна,хладилник,пералня и интернет по 20
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лева на легло резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/35725/noshtuvki-luks-v-ruse

Нощувки лукс в Русе
Нощувки в Русе в самостоятелни луксозни Стаи за двама с климатик, TV с кабелна,хладилник,пералня и интернет по 20
лева на легло резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/35724/noshtuvki-luks-v-ruse

Давам под наем луксозно обзаведен етаж от къща лукс в Русе
Давам под наем луксозно обзаведен етаж от къща телевизор с кабелна,интернет,климатик,готварска печка,хладилник и
пералня в центъра на Русе за фирми и работници по 15 лв на легло Резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/35723/davam-pod-naem-luksozno-obzaveden-etaj-ot-kyshta-luks-v-ruse

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 6560b (LY448EA) Intel® Core™ i5 2450M 2.5Ghz
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 6560b (LY448EA) Intel® Core™ i5 2450M 2.5Ghz, HD+ LED Display & AMD Radeon HD 6470M
(DisplayPort), 4GB, 500GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, 1394, RS232, Windows7 Professional, 2.62kg, 1г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35722/156-3962-cm-hp-probook-6560b-ly448ea-intel-core-i5-2450m-25ghz

Нощувки за задочници в Русе
Нощувки за задочници в Русе в самостоятелни луксозни стаи с климатик, TV с кабелна,хладилник,пералня и интернет 15
лева на легло на ден 0887 250 662 резервации
http://obiavidnes.com/obiava/35721/noshtuvki-za-zadochnici-v-ruse

Нощувки за работници в Русе
Нощувки за работници в Русе в самостоятелни луксозни стаи,кухня с готварска печка , самостоятелен санитарен
възел,пералня,телевизор с кабелна, хладилник,климатик,интернет 15 лв. на човек на ден резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/35720/noshtuvki-za-rabotnici-v-ruse

Продавам Четиристаен апартамент в Русе
Продавам Четиристаен апартамент в Идеален център в Русе /България / 1- ви етаж ,намира се срещу Община Русе
,състои се от кухня,две спални,хол,коридор,баня и тоалетна отделно ,две тераси и маза 110 кв. 120 000 евро 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/35719/prodavam-chetiristaen-apartament-v-ruse

Продавам Едностаен Гарсониера в Русе
Продавам Едностаен Апартамент Гарсониера в Идеален център в Русе /България/ 3-ти етаж,намира се в съседство до
Съдебната палата ,състои се от стая ,кухна,санитарен възел след ремонт pvc дограма и врати ,под ламинат,окачен
таван,сан.възел фаянс и теракот 40 кв. 40 000 евро 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/35718/prodavam-ednostaen-garsoniera-v-ruse

2-стаен апартамент, 56м2, монолит, PVC, ламинат, Център - Семинарията
2-стаен апартамент - старо монолитно строителство до Семинарията с чиста жилищна площ от 56 м2, таван 7.5 м2 и
мазе 7.5 м2. Разпределението на апартамента е следното: всекидневна с кухненски бокс /едно помещение/, стая, тераса,
баня и коридор. PVC дограма, ламинат в стаите. Жилището е добре поддържано, чисто общи части, входната врата се
заключва. Цена: 42 000 Е. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/35717/2-staen-apartament-56m2-monolit-pvc-laminat-centyr---seminariyata

Електронни цигари
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Всички видове електронни цигари, плюс консумативи и резервни части. Безплатна доставка в цялата страна. За да
пушите навсякъде без да тровите себе си и околните. Или за да откажете пушенето завинаги без да си докарвате стрес
и килограми. Електронните цигари опазват здравето на пушача и не замърсяват околната среда. Сложете край на
всички ограничения за място и време за пушене. Излиза дори по-евтино от обикновените цигари, а здравето е безценно.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/4224228,
0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/35716/elektronni-cigari

15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 8560w (LY528EA) Intel® Core™ i7 2670QM 2.2Ghz
15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 8560w (LY528EA) Intel® Core™ i7 2670QM 2.2Ghz, FULL HD LED Display & NVidia Quadro
2000M 2 GB DDR3 (DisplayPort), 8GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, 1394, USB3.0, Windows7
Professional, 3kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35715/156-3962-cm-hp-elitebook-8560w-ly528ea-intel-core-i7-2670qm-22ghz

Ключарски услуги 24/7
Изработване на секретни, касови и ямкови ключове, ключове за сертифицирани патрони, автоключове с транспондер, с
фиксиран чип и код. Монтаж на всякакви видове заключващи устройства- брави, патрони, греди, резета. Аварийни
ключарски услуги 24 часа. Нашите ключари са винаги на Ваше разположение и ще Ви помогнат в аварийни ситуации.
http://obiavidnes.com/obiava/35714/klyucharski-uslugi-247

15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 8560w (LY529EA) Intel® Core™ i7 2860QM 2.5Ghz
15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 8560w (LY529EA) Intel® Core™ i7 2860QM 2.5Ghz, FULL HD LED Display & NVidia Quadro
2000M 2 GB DDR3 (DisplayPort), 8GB, 750GB 7200rpm, Blu-Ray ROM & DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, 1394, USB3.0,
Windows7 Professional, 3kg,
http://obiavidnes.com/obiava/35713/156-3962-cm-hp-elitebook-8560w-ly529ea-intel-core-i7-2860qm-25ghz

2000GB Seagate GoFlex Desk
2000GB Seagate GoFlex Desk, 3.5" (8.89 cm), външен, USB3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35712/2000gb-seagate-goflex-desk

Продава магазин 42 кв.м. с обзавеждането
МАГАЗИН / ОФИС 42 кв.м. с лице 3,80 м. на улица. Нова сграда 2006 г. Лукс. Действащ. Подходящ за всякаква търговска
дейност, вкл. за офис. В близост до жилищни сгради, търговски обекти, кафене и офиси. Височина 3 м. Обособено
складово помещение със стелажи и WC. Собствена тротоарна площ. Магазинът е обезопасен, вкл. СОТ, интернет,
телефон, автоматични ролетни решетки, окачен таван, витрина-стъкло, латекс, луксозен гранитогрес, климатик,
централно отопление, топла вода. Предлага се с наличното търговско обзавеждане.
http://obiavidnes.com/obiava/35711/prodava-magazin-42-kvm-s-obzavejdaneto

Луксозен, обзаведен 94кв.м. Дианабад
Продавам 94 кв.м. луксозен апартамент, напълно обзаведен. Луксозна нова кооперация-2006 год. Апартаментът е на 2
етаж - хол с трапезария, кухненски бокс, спалня, детска стая, баня, тоалетна, перално помещение, 2 тераси /изток,
запад/. ТЕЦ, асансьор, климатици. Коридор – с испански гранитогрес, окачен таван с осветление, огледало, закачалка.
Тераса изток-остъклена с маса и столове. Тераса-запад – изглед към Витоша. Хол, трапезария, спалня, кухнески бокс,
детска стая – естествен паркет. Кухнеско – хладилник, фурна, керамичен плот, микровълнова, миялна машина,
аспиратор. Хол, трапезария – диван 3-ка, холна маса, 2 табуретки, секция за телевизор, маса за хранене, 4 стола. Спалня
- италианска спалня, гардероб, нощно шкафче, шкаф-ракла за телевизор. Детска стая – 2 легла, детска секция, климатик,
гардероб, огледало. Перално помещение/склад/ - пералня машина Индезит, складови рафтове, обувки. Баня, тоалетна –
испански теракот и фаянс, душ кабина, окачен таван с осветление, шкаф за принадлежности.Тел:0895453991
http://obiavidnes.com/obiava/35710/luksozen-obzaveden-94kvm-dianabad

4GB DDR3 1600MHz
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4GB DDR3 1600MHz
http://obiavidnes.com/obiava/35709/4gb-ddr3-1600mhz

ПРОИЗВОДСТВО НА КАСОВИ РОЛКИ
Производство на касови ролки за всички видове касови апарати;
хартии за принтери
”ОМЕГА” ООД
Георги Русинов Георгиев
Email: omegaoodruse@abv.bg
Телефон: 087 898 9489
http://obiavidnes.com/obiava/35708/proizvodstvo-na-kasovi-rolki

КОНВЕКТОМАТИ, РОТАЦИОННИ ФУРНИ
Фирма "Велинда Трейдинг" ООД, основен представител за България на немската марка MIWE, предлага нови и
употребявани конвектомати, ротационни фурни, подови пещи, цялостно оборудване за хлебозаводи.
За по- голямо количество- отстъпка.
Поддържа голяма наличност на склад,
Предлага заводски инструкции за експлоатация и програмиране, сервиз.
За повече информация, моля посетете нашия сайт www.velindatreiding.com или www.miwe.de
http://obiavidnes.com/obiava/35707/konvektomati-rotacionni-furni

АКВАТОНИ
Акватони ЕООД изграждаа сяроочистващи инсталации за димните газове, изпускани в атмосферата от фабрики,
тецове и нефтопреработвателни заводи.
http://obiavidnes.com/obiava/35706/akvatoni

TP-Link TL-WN823N
TP-Link TL-WN823N, 300Mbps Wireless-N USB Adapter, компактен
http://obiavidnes.com/obiava/35705/tp-link-tl-wn823n

TP-Link TL-WN881ND
TP-Link TL-WN881ND, 300Mbps MIMO Wireless-N PCI-Е Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/35704/tp-link-tl-wn881nd

Домофонни системи и контрол на достъпа - електронно заключване на вход, асансьор и други
Контрол на достъп - електронно заключване и ограничаване на достъпа до дом, офис, асансьор и други посредством
изплозване на безконтактни електронни карти (RFID чип). Аудио и видеодомофонни системи с контрол на достъпа.
Гаранционно и следгаранционно обслужване. Качество, коректност и професионализъм.
Фирмата е официален представител на полските сисетми с контрол на достъп Laskomex (Ласкомекс) и Mifon (Мифон),
но работи и с други марки.
Контрекретна оферта можете да получите след оглед от наши специалисти. В рамките на регион Пловдив огледа е
безплатен.
За повече информация: Пловдив, ул. Т. Влайков 15, тел. 032 620 360, www.elbravobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/35703/domofonni-sistemi-i-kontrol-na-dostypa---elektronno-zaklyuchvane-na-vhod-asansyor

Домофонни системи и контрол на достъпа - електронно заключване на вход, асансьор и други
Контрол на достъп - електронно заключване и ограничаване на достъпа до дом, офис, асансьор и други посредством
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изплозване на безконтактни електронни карти (RFID чип). Аудио и видеодомофонни системи с контрол на достъпа.
Гаранционно и следгаранционно обслужване. Качество, коректност и професионализъм.
Фирмата е официален представител на полските сисетми с контрол на достъп Laskomex (Ласкомекс) и Mifon (Мифон),
но работи и с други марки.
Контрекретна оферта можете да получите след оглед от наши специалисти. В рамките на регион Пловдив огледа е
безплатен.
За повече информация: www.elbravobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/35702/domofonni-sistemi-i-kontrol-na-dostypa---elektronno-zaklyuchvane-na-vhod-asansyor

Храсторези / моторни коси
Храсторези на достъпни цени. Китайски храсторези - цени от 150 лв. - комплект с троен нож, кордова глава и презрамка
за през рамо; 175 лв. - нож, кордова глава, циркулярен диск и удобен самар; 185 лв. – разглобяеми храсторези с троен
нож, кордова глава и самар. Храсторези Щил с 2 години гаранция - цени от 319 лв. - работещ с кордова глава и глава с
пластмасови ножчета, както и по скъпи модели. За да ги видите посетете - http://gradinka.bg За повече информация
може да се свържете с нас на телефони: 086/820023 и GSM: 0895665385
http://obiavidnes.com/obiava/35701/hrastorezi--motorni-kosi

TP-Link TL-WDN3200
TP-Link TL-WDN3200, Dual Band 300Mbps Wireless-N USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/35700/tp-link-tl-wdn3200

TP-Link TL-WDN4800
TP-Link TL-WDN4800, Dual Band 450Mbps Wireless-N PCI-E Adapter, 3 антени
http://obiavidnes.com/obiava/35699/tp-link-tl-wdn4800

TP-Link TL-WR1042ND
TP-Link TL-WR1042ND, 300Mbps Wireless-N Router + 4Port Gigabit Switch, 1xUSB, 2 антени
http://obiavidnes.com/obiava/35698/tp-link-tl-wr1042nd

TP-Link TL-WDR4300
TP-Link TL-WDR4300, Dual Band 750Mbps MIMO Dual-Band Wireless-N Router + 4Port Gigabit Switch, 2xUSB, 3 антени
http://obiavidnes.com/obiava/35697/tp-link-tl-wdr4300

9.7" (24.64 cm) Фоторамка HAMA "Basic"
9.7" (24.64 cm) Фоторамка HAMA "Basic", поддържа JPG, поддържа SDHC карти, дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/35696/97-2464-cm-fotoramka-hama-basic

Фотоапарат Casio Exilim ZS5 черен
Фотоапарат Casio Exilim ZS5 черен, 14.1Mpix, 5xOptical, 4xDigital zoom, 2.7" (6.86 cm) екран, SDHC поддръжка, , Li-Ion
батерия, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/35695/fotoaparat-casio-exilim-zs5-cheren

Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново,
Ловеч, Севлиев
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.
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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/35694/zemedelska-zemya-izkupuvame-v-slednite-oblastimontana-vraca-pleven-velikotyrn

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/35693/zemedelska-zemya-v-byala-slatinavracamezdrahayredinroman-kupuvam-0886236248

Земеделска земя купувам в Северна България до 750 лв.
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
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/35692/zemedelska-zemya-kupuvam-v-severna-bylgariya-do-750-lv

Земеделска земя купувам в Северна България до 750 лв.
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
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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/35691/zemedelska-zemya-kupuvam-v-severna-bylgariya-do-750-lv

Услуга Професионален домоуправител - решение за вашите проблеми
Във връзка с новоприетия закон за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ от 2010г., имаме удоволствието да ви
предоставим услугата професионален домоуправител. Модерно решение за проблемите на етажната собственост
Сан Инвест ЕООД предлага нова услуга - професионален домоуправител. Домоуправител активно организира
управението на Вашата собственост, като управление на етажна собственост, цялостна техническа подръжка,
почистване на общите части.
Атрактивни цени и изготвяне на индивидуална оферта за всеки жилищен вход.
Позволете ние да свършим Вашата работа !
тел: 02 936 67 40 GSM: 0884 145 629 http://www.saninvest.eu/domo.html
http://obiavidnes.com/obiava/35689/usluga-profesionalen-domoupravitel---reshenie-za-vashite-problemi

СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И ОФИС **ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ над -50%!
СТОКИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ, ОФИС И СЕМЕЙСТВО
(супер ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ на цените над -50%!)
** БЕЗ ВАУЧЕРИ, ЦЕНИ ПО-НИСКИ ОТ ГРУПОВОТО ПАЗАРУВАНЕ!
** ИЗПОЛЗВАЙ ВРЕМЕННОТО СУПЕР НАМАЛЕНИЕ НА ПОЛОВИН ЦЕНА!
** ПАРОЧИСТАЧКА „Стийм Моп Х5”; 5 уреда в 1; приставки за миене на прозорци и гладене; цена от 240 лв. на 128 лв.;
гаранция 1 г.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред до 19 кW ; цена от 65 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** КОМПРЕСОР ЗА БОЯДИСВАНЕ „PAINT ZOOM”; по ТV се рекламира за 140 лв.; цена 98 лв.; спестявате 42 лв.!;
гаранция 1 г.
** УРЕД ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ХЛЕБАРКИ; цена от 43 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** АЛАРМЕНА СИСТЕМА 110 dB с код срещу кражби в жилища, магазини, офиси, вили, складове и др.; цена от 58 лв. на
29 лв.; гаранция 1 г.
** АДАПТОР (антена) за безплатно прихващане на Интернет от разстояние 2-3 км.; супер цена от 98 лв. на 49 лв.;
гаранция 1 г.
** РАДАР-ДЕТЕКТОР Super Ka Plus засича радарите и пътните камери на КАТ от разстояние 1,0-2,5 км.; шокова цена
от 198 лв. на 98 лв.; гаранция 1 г.
** ГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% „Нео Сокет”- Япония, за икономия на всякакъв вид гориво и МПС; поставя се в
запалката; цена от 40 лв. на 27 лв.
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** РОЛКИ ЗА КОСА Magic Leveragе за привлекателни къдрици на дамски прически; супер цена 18 лв.
** ЗАГЛУШИТЕЛНИ КАЛЪФКИ ЗА GSM /вместо да се изключва и включва мобифона/; размери 140х95 мм; цена 14 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА; 2 вида вибрации; дистанционно с обхват до 100 м; цена 58 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: МАСАЖОР СРЕЩУ БОЛКИ В ГЪРБА И КРЪСТА; по ТV се рекламира за 129 лв.; шокова цена 39 лв.; гаранция 1
г.
** Здраве: МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ на д-р Ливайн срещу болки в коляното, цена от 60 лв. на 28 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ на д-р Ливайн срещу болки в гърба и кръста; цена от 60 лв. на 28 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН; против болки в гръбнака и кръста, цена от 84 лв. на 29 лв.
**Здраве: ТИТАНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН; против болки в гръбнака и кръста, цена от 150 лв. на 39 лв.
** Здраве: ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG карти- САЩ за 51 заболявания; цена от 50 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: СИСТЕМА ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИТЕ „WHITELIGHT”- САЩ; цена от 43 лв. на 19 лв.
** Здраве: ЗАЩИТНИ АНТИРАДИАЦИОННИ СТИКЕРИ за GSM златни 24 карата блокиращи 99,99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена от 48 лв. на 29 лв.
** Здраве: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “MIMO” с три батерии;; цена от 39 лв. на 19 лв.;
адаптор за ток 7 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: АНТИЦЕЛУЛИТЕН ВИБРОМАСАЖОР “Manipol Bodi”; по ТV се рекламира за 99 лв.; супер цена 58 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО с Е-цигара- Китай; цени: Е-цигара 9 лв.; Е-цигара с 10 филтъра и 3 вида зареждащи 18
лв.; с 2 Е-цигари 29 лв.; филтри 0,80 лв./бр.; зареждащи от ел.мрежа 6 лв./бр.; никотинова течност 9 лв.; батерии 6 лв.;
атомизатори 4 лв.
** Здраве: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапи; цена: от 380 лв. на 299 лв.
** Здраве: АПАРАТ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА при «ошипяване» (спондилоза), артрити, дископатии и др.;
цена от 390 лв. на 280 лв.
** Здраве: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА- Китай; цена от 390 лв. на 280 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: МАСАЖОР срещу болки по тялото- ФИЗИОТЕРАПИЯ "АШИ"- Китай; лекува високо кръвно, главоболие,
астма, гастрит, артрит и др.; 7 метода на терапия, 15 нива на интензивност; цена от 78 лв. на 38 лв.
** Здраве: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена от 18 лв. на 9 лв.
** Здраве: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена от 79 лв. на 38 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена от 198 лв. на 158 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ПЛАСТИРИ за детоксикация на тялото; алтернатива на детоксикаторите; цена за 10 бр. 9 лв.
** Здраве: ЕПИЛАТОР за премахване на окосмяванията по тялото; с 3 батерии; цена от 80 лв. на 38 лв.; адаптор за ток
7 лв.; гаранция 1 г.
** ЗАЛИЧИТЕЛ НА ДРАСКОТИНИ „FIX IT PRO”- САЩ за автомобили, независимо от цвета; цена от 19 лв.; за 2 бр.- 9
лв.
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** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до 1,9 промила; точност
0,01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена от 58 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** ТРАКЕР GSM/GPRS /GPS за откриване на откраднати коли, стоки, вещи и др. чрез сателитна връзка и GSM; цена от
360 лв. на 198 лв.
** ПАРКТРОНИК ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; 4 сенсора на задната броня; цена от 98 лв. на 39 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбар”) със SIM карта чрез GSM; цена от 160 лв. на 98 лв.; гаранция
1 г.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена от 36 лв. на 18 лв.
** АЛАРМА на ключодържател срещу кражби, загубване на дете, или домашен любимец, забравяне на лични вещи и др.;
цена от 49 лв. на 28 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE” на НАСА- САЩ; цена от 39 лв. на 9 лв.
** ТЪРГОВСКА ВЕЗНА ценоизчисляваща до 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни; цена от 250 лв. на 98 лв.
** ДОМАШНА ВЕЗНА до 5 кг.; точност 1 гр.; цена от 49 лв. на 29 лв.; адаптор за ток 7 лв.;
** АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН „Зорб”; Ф2,10 м; печеливш бизнес за 5-10 мин. печалба 5-10 лв.;цена от 790
лв. на 580 лв.; помпа 80 лв.
** ПРИСТАВКА ЗА ЧЕШМА с оцветяване на водата до и над 350С, цена от 39 лв. на 18 лв.; гаранция 1 г.
** ЕЛЕКТРОШОКОВА САМОЗАЩИТА във вид на GSM, зашеметява нападателя за няколко минути.; цена от 78 лв. на 38
лв.; гаранция 1 г.
** РЕКЛАМНО LED СВЕТЛИННО-МИГАЩО ТАБЛО; писане и изтриване на текст и рисунки с многоцветни маркери;
размери: 60х80 см.; 6 вида премигване; цена от 288 лв. на 198 лв.
** КРАЧКОМЕР за измерване броя на направените крачки при разходка, цена 3,80 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu и на магазина; www.greenmasterbg.com) печалба
30-50% /от разлика в цените: едро-дребно/ и месечни премии; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в
т.ч. във всички бивши окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска
такса; само срещу такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта, комплект каталози и ценоразписи; подарък фирмена
химикалка; ежемесечни промоции, рекламни материали и др.; в началото на всеки месец промоции за някой стоки при
печалба до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само чрез дистрибуторската мрежа в
цялата страна.
За да се регистрирате като дистрибутор трябва да съобщите: трите имена, адрес, телефон и ЕГН, или дата на
раждане и еднократно само при регистрацията закупувате по Ваш избор на стока/и по цени на едро над 55 лв.
Материалите и избраната стока/и Ви се изпращат по куриер с наложен платеж на посочения от Вас адрес и се получава
на следващия ден.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазина:www.albo-bg.com
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион №12; (срещу входа на супермаркет “Европа”) или изпращане по куриер на фирма
„Еконт Експрес” с наложен платеж и получаване на следващия ден, а в селищата без офис на фирмата- до 3 дни.
Забележка: куриерската такса е с намаление -20%. За пратки до 1 кг. куриерската такса е 4,20 лв., до поискване, т.е.
получаване от офиса на Еконт, а до адрес 5,30 лв.; за селища без офис на Еконт таксата е 6,60 лв. и получаване до
три дни.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус №204 /предпоследна спирка/.
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КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
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/35688/stoki-za-zdrave-dom-i-ofis-shokovo-namalenie-nad--50

Спа хотел Аугуста гр Хисаря
Spa хотел Аугуста, град Хисаря е категория 3 звезди. Разполага с леглова база от 560 легла в единични и двойни стаи и
апартаменти. Ресторантът разполага с 400 места и 120 в лятната градина с изглед към летния басейн. В хотела има и
вътрешен басейн със 760 кубични метра минерална вода, водна пързалка и детски басейн, спортно възстановителен
център с разнообразие от над 100 процедруги. В Аугуста можете да проведете фирмените си конфернеции, тъй като
разполагаме с конферентна зала. За туристите сме осигурили туристическо бюро за услуги, екзкурзии, трансфери и
развлекателни програми. Заповядайте в нашия сайт!
www.augustaspa.com
http://obiavidnes.com/obiava/35686/spa-hotel-augusta-gr-hisarya

www.scansystems.org
Презареждане на тонер Xerox Phaser 3200 113R00730 цена:40.00лв.
София ж.к. Дружба бул. Кап. Димитър Списаревски 3
бизнес център "Глобъл Индустри" офис 310
029788386 0885775818
http://www.scansystems.org/xerox.html
http://obiavidnes.com/obiava/35684/wwwscansystemsorg

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
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"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/35683/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Тържище "Слатина-Къра"ЕАД
Фирмата търси градинар за поддръжка на тревни площи.На трудов договор с месечно възнаграждение от 600 лв. и
работно време от 08.30 часа до 16.30 часа.Няма ограничения за възраст.За повече информация-02/8773590
гр.София
бул."Проф.Цветан Лазаров"№4-8
http://obiavidnes.com/obiava/35682/tyrjishte-slatina-kyraead

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35680/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ИЗНЕВЕРИ,ИЗДИРВАНЕ,СПРАВКИ
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,
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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/35679/chasten-detektiv-izneveriizdirvanespravki

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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/35678/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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
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личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта 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/35677/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

Ситопечат от Mixbrand
Ако имате нужда от неортодоксални видове тениски ситопечат върху дрехи е . Новата ни уеб страница употребява
иновативни техники в бродирането на пластмасова основа на работни дрехи .
http://obiavidnes.com/obiava/35675/sitopechat-ot-mixbrand

Естествени перли
Онлайн магазин за сребърни бижута от естествени перли. Голямо разнообразие от брошки, висулки, гривни, закопчалки,
колиета, комплекти, обеци и пръстени. За поръчка над 150лв. безплатна доставка. За клиенти на едро големи отстъпки.
Каталог на всички артикули, които предлагаме. Обявата важи за град Пловдив.
www.pacific-pearl.net
http://obiavidnes.com/obiava/35674/estestveni-perli

НАМАЛЕНИЕ НА ПЛОЧКИ ЗА БАНЯ ! САМО СЕГА -15% отстъпка
Испански плочки за баня серия INFINITY с 15% ОТСТЪПКА. Вижте цялата серия на www.vizia-bania.com и на адрес ул.
Дойран 12, тел. 02 4444 004 и 0888 112 530. Безплатен ПРОЕКТ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/35673/namalenie-na-plochki-za-banya--samo-sega--15-otstypka

НАМАЛЕНИЕ НА ПЛОЧКИ ЗА БАНЯ ! САМО СЕГА -16% отстъпка
Испански плочки за баня серия SHINE с 16% отстъпка от цената - 24,78 лв/кв.м. Разгледайте цялата серия на
www.vizia-bania.com и на адрес ул. Дойран 12, тел. 02 4444 004 и 0888 112 530. Безплатен проект!
http://obiavidnes.com/obiava/35672/namalenie-na-plochki-za-banya--samo-sega--16-otstypka

НАМАЛЕНИЕ НА ПЛОЧКИ ЗА БАНЯ ! САМО СЕГА -15% отстъпка
Испански плочки за баня серия IRINA с 15% отстъпка. Вижте пълната серия на www.vizia-bania.com и на адрес ул.Дойран
12, тел. 02 4444 004 и 0888 112 530. БЕЗПЛАТЕН ПРОЕКТ!
http://obiavidnes.com/obiava/35671/namalenie-na-plochki-za-banya--samo-sega--15-otstypka

НАМАЛЕНИЕ НА ПЛОЧКИ ЗА БАНЯ ! САМО СЕГА -16% отстъпка
Испански плочки за баня серия SOROLLA с 16% ОТСТЪПКА !!! РАЗГЛЕДАЙТЕ ги на www.vizia-bania.com на ул.Дойран 12,
тел. 02 4444 004 и 0888 112 530. БЕЗПЛАТЕН ПРОЕКТ!!!

Страница 20/92

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2012

http://obiavidnes.com/obiava/35670/namalenie-na-plochki-za-banya--samo-sega--16-otstypka

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35669/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35668/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
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доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35667/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

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
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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/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

Детективска агенция АЯКС|Реалното Решение
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35665/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

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.
4. 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
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www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35664/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

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 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35663/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35662/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35661/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Продавам чист пчелен мед
Продавам чист полифлорен пчелен мед от района на с. Татарево Пловдивско
GSM 0898736386
http://obiavidnes.com/obiava/35659/prodavam-chist-pchelen-med

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-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 и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35658/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-0877696928

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
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биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/35657/chasten-detektiv---ivan-ivanov-iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/35656/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
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Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35655/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Озеленяване на дворове, Автоматизирани поливни системи, Капково напояване
Фирмата "Градина Стил" предлага
* създаване и поддръжка на градини
* почистване на градини
* резитба на овошки
* окопаване, плевене
* поливане
* торене
* пръскане срещу вредители.
Грижа за красивия вид на градини на хотели и ресторанти, частни домове и вили, озеленяване на офис сгради и бизнес
центрове. Производство и продажба на декоративна растителност.
При желание засаждането на закупените от клиента растения да се извърши от работник на фирмата, се ползва
отстъпка.
Моб. 0888788723
http://gradinastil.com
http://obiavidnes.com/obiava/35653/ozelenyavane-na-dvorove-avtomatizirani-polivni-sistemi-kapkovo-napoyavane

14.1" (35.81 cm) DELL Alienware M14x
14.1" (35.81 cm) DELL Alienware M14x, четириядрен Intel® Core™ i7 3720QM 2.6/3.6GHz, HD+ LED Display & GeForce GT
650M 2GB DDR5 (HDMI & mini DisplayPort), 8GB, 64GB SSD & 1TB, 802.11n, bluetooth, camera, 8-клетъчна батерия,
Windows7 Home Premium, 2.92kg,
http://obiavidnes.com/obiava/35651/141-3581-cm-dell-alienware-m14x

Фотоапарат Nikon D3100 +подарък 4GB карта & чанта & обектив Nikon AF-S DX NIKKOR
18-105mm 1:3
Фотоапарат Nikon D3100 +подарък 4GB карта & чанта & обектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm 1:3,5-5,6G ED VR,
SLR 14.2Mpix, 3" (7.62 cm) екран, поддържа SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/35649/fotoaparat-nikon-d3100-podaryk-4gb-karta--chanta--obektiv-nikon-af-s-dx-nikkor

Домклима-търговия с японски климатици
Домклима е с предмет на дейност продажба, сервиз и монтаж на климатици с марка Daikin, National, Sanyo, Toshiba,
Mitsubishi, Fujitsu, Sharp.
http://www.domklima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/35642/domklima-tyrgoviya-s-yaponski-klimatici

СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И ОФИС **ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ над -50%!
СТОКИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ, ОФИС И СЕМЕЙСТВО
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(супер ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ на цените над -50%!)
** БЕЗ ВАУЧЕРИ, ЦЕНИ ПО-НИСКИ ОТ ГРУПОВОТО ПАЗАРУВАНЕ!
** ИЗПОЛЗВАЙ ВРЕМЕННОТО СУПЕР НАМАЛЕНИЕ НА ПОЛОВИН ЦЕНА!
** ПАРОЧИСТАЧКА „Стийм Моп Х5”; 5 уреда в 1; приставки за миене на прозорци и гладене; цена от 240 лв. на 128 лв.;
гаранция 1 г.
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред до 19 кW ; цена от 65 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** КОМПРЕСОР ЗА БОЯДИСВАНЕ „PAINT ZOOM”; по ТV се рекламира за 140 лв.; цена 98 лв.; спестявате 42 лв.!;
гаранция 1 г.
** УРЕД ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ХЛЕБАРКИ; цена от 43 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** АЛАРМЕНА СИСТЕМА 110 dB с код срещу кражби в жилища, магазини, офиси, вили, складове и др.; цена от 58 лв. на
29 лв.; гаранция 1 г.
** АДАПТОР (антена) за безплатно прихващане на Интернет от разстояние 2-3 км.; супер цена от 98 лв. на 49 лв.;
гаранция 1 г.
** РАДАР-ДЕТЕКТОР Super Ka Plus засича радарите и пътните камери на КАТ от разстояние 1,0-2,5 км.; шокова цена
от 198 лв. на 98 лв.; гаранция 1 г.
** ГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% „Нео Сокет”- Япония, за икономия на всякакъв вид гориво и МПС; поставя се в
запалката; цена от 40 лв. на 27 лв.
** РОЛКИ ЗА КОСА Magic Leveragе за привлекателни къдрици на дамски прически; супер цена 18 лв.
** ЗАГЛУШИТЕЛНИ КАЛЪФКИ ЗА GSM /вместо да се изключва и включва мобифона/; размери 140х95 мм; цена 14 лв.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА; 2 вида вибрации; дистанционно с обхват до 100 м; цена 58 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: МАСАЖОР СРЕЩУ БОЛКИ В ГЪРБА И КРЪСТА; по ТV се рекламира за 129 лв.; шокова цена 39 лв.; гаранция 1
г.
** Здраве: МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ на д-р Ливайн срещу болки в коляното, цена от 60 лв. на 28 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ на д-р Ливайн срещу болки в гърба и кръста; цена от 60 лв. на 28 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН; против болки в гръбнака и кръста, цена от 84 лв. на 29 лв.
**Здраве: ТИТАНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН; против болки в гръбнака и кръста, цена от 150 лв. на 39 лв.
** Здраве: ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG карти- САЩ за 51 заболявания; цена от 50 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: СИСТЕМА ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИТЕ „WHITELIGHT”- САЩ; цена от 43 лв. на 19 лв.
** Здраве: ЗАЩИТНИ АНТИРАДИАЦИОННИ СТИКЕРИ за GSM златни 24 карата блокиращи 99,99% от вредните
електромагнитни излъчвания; цена от 48 лв. на 29 лв.
** Здраве: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “MIMO” с три батерии;; цена от 39 лв. на 19 лв.;
адаптор за ток 7 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: АНТИЦЕЛУЛИТЕН ВИБРОМАСАЖОР “Manipol Bodi”; по ТV се рекламира за 99 лв.; супер цена 58 лв.;
гаранция 1 г.
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** Здраве: ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО с Е-цигара- Китай; цени: Е-цигара 9 лв.; Е-цигара с 10 филтъра и 3 вида зареждащи 18
лв.; с 2 Е-цигари 29 лв.; филтри 0,80 лв./бр.; зареждащи от ел.мрежа 6 лв./бр.; никотинова течност 9 лв.; батерии 6 лв.;
атомизатори 4 лв.
** Здраве: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапи; цена: от 380 лв. на 299 лв.
** Здраве: АПАРАТ за ПРЕМАХВАНЕ БОЛКИТЕ в ГЪРБА при «ошипяване» (спондилоза), артрити, дископатии и др.;
цена от 390 лв. на 280 лв.
** Здраве: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА- Китай; цена от 390 лв. на 280 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: МАСАЖОР срещу болки по тялото- ФИЗИОТЕРАПИЯ "АШИ"- Китай; лекува високо кръвно, главоболие,
астма, гастрит, артрит и др.; 7 метода на терапия, 15 нива на интензивност; цена от 78 лв. на 38 лв.
** Здраве: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена от 18 лв. на 9 лв.
** Здраве: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена от 79 лв. на 38 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена от 198 лв. на 158 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ПЛАСТИРИ за детоксикация на тялото; алтернатива на детоксикаторите; цена за 10 бр. 9 лв.
** Здраве: ЕПИЛАТОР за премахване на окосмяванията по тялото; с 3 батерии; цена от 80 лв. на 38 лв.; адаптор за ток
7 лв.; гаранция 1 г.
** ЗАЛИЧИТЕЛ НА ДРАСКОТИНИ „FIX IT PRO”- САЩ за автомобили, независимо от цвета; цена от 19 лв.; за 2 бр.- 9
лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до 1,9 промила; точност
0,01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена от 58 лв. на 29 лв.; гаранция 1 г.
** ТРАКЕР GSM/GPRS /GPS за откриване на откраднати коли, стоки, вещи и др. чрез сателитна връзка и GSM; цена от
360 лв. на 198 лв.
** ПАРКТРОНИК ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; 4 сенсора на задната броня; цена от 98 лв. на 39 лв.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбар”) със SIM карта чрез GSM; цена от 160 лв. на 98 лв.; гаранция
1 г.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена от 36 лв. на 18 лв.
** АЛАРМА на ключодържател срещу кражби, загубване на дете, или домашен любимец, забравяне на лични вещи и др.;
цена от 49 лв. на 28 лв.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE” на НАСА- САЩ; цена от 39 лв. на 9 лв.
** ТЪРГОВСКА ВЕЗНА ценоизчисляваща до 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни; цена от 250 лв. на 98 лв.
** ДОМАШНА ВЕЗНА до 5 кг.; точност 1 гр.; цена от 49 лв. на 29 лв.; адаптор за ток 7 лв.;
** АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН „Зорб”; Ф2,10 м; печеливш бизнес за 5-10 мин. печалба 5-10 лв.;цена от 790
лв. на 580 лв.; помпа 80 лв.
** ПРИСТАВКА ЗА ЧЕШМА с оцветяване на водата до и над 350С, цена от 39 лв. на 18 лв.; гаранция 1 г.
** ЕЛЕКТРОШОКОВА САМОЗАЩИТА във вид на GSM, зашеметява нападателя за няколко минути.; цена от 78 лв. на 38
лв.; гаранция 1 г.
** РЕКЛАМНО LED СВЕТЛИННО-МИГАЩО ТАБЛО; писане и изтриване на текст и рисунки с многоцветни маркери;
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размери: 60х80 см.; 6 вида премигване; цена от 288 лв. на 198 лв.
** КРАЧКОМЕР за измерване броя на направените крачки при разходка, цена 3,80 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 470 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu и на магазина; www.greenmasterbg.com) печалба
30-50% /от разлика в цените: едро-дребно/ и месечни премии; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в
т.ч. във всички бивши окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска
такса; само срещу такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта, комплект каталози и ценоразписи; подарък фирмена
химикалка; ежемесечни промоции, рекламни материали и др.; в началото на всеки месец промоции за някой стоки при
печалба до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само чрез дистрибуторската мрежа в
цялата страна.
За да се регистрирате като дистрибутор трябва да съобщите: трите имена, адрес, телефон и ЕГН, или дата на
раждане и еднократно само при регистрацията закупувате по Ваш избор на стока/и по цени на едро над 55 лв.
Материалите и избраната стока/и Ви се изпращат по куриер с наложен платеж на посочения от Вас адрес и се получава
на следващия ден.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн магазина:www.albo-bg.com
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион №12; (срещу входа на супермаркет “Европа”) или изпращане по куриер на фирма
„Еконт Експрес” с наложен платеж и получаване на следващия ден, а в селищата без офис на фирмата- до 3 дни.
Забележка: куриерската такса е с намаление -20%. За пратки до 1 кг. куриерската такса е 4,20 лв., до поискване, т.е.
получаване от офиса на Еконт, а до адрес 5,30 лв.; за селища без офис на Еконт таксата е 6,60 лв. и получаване до
три дни.
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/
и автобус №204 /предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
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/35640/stoki-za-zdrave-dom-i-ofis-shokovo-namalenie-nad--50

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.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/35638/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

GPS Навигация за автомобили
Интернет магазин за GPS навигация и Сонари от утвърдени световни производители на ниски цени.
GPS Навигация
[url=http://navigacia-gps.com/]GPS Навигация[/url]
http://obiavidnes.com/obiava/35637/gps-navigaciya-za-avtomobili

НОВИ ГРУПИ!АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ-ТОП ЦЕНИ!САМО СЕГА!
ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА, А ПОЛЗВАЙТЕ ОТСТЪПКАТА СИ КОГАТО ПОЖЕЛАЕТЕ!!!ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков
център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.Предлагаме ви обучение по
Английски език от 1-во до 5-то ниво и Немски език от 1-во до 3-то ниво в 100уч.ч.,всяко.При нас работят квалифицирани
и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7
курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и
стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно
изготвен за Вас график. ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА
СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ И ПЕНСИОНЕРИ,ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ,КАКТО И ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ВСЯКО
СЛЕДВАЩО НИВО! Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната
кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/35635/novi-grupiangliyski-i-nemski-top-cenisamo-sega

САМО СЕГА!ЗАПИШЕТЕ СЕ, А ПОЛЗВАЙТЕ ОТСТЪПКАТА СИ КОГАТО ПОЖЕЛАЕТЕ!!!
ОТСТЪПКИ ЗА ВСИЧКИ ЕЗИКОВИ,КОМПЮТЪРНИ,ИНДИВИДУАЛНИ И ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ!Най - съвременната
учебна система, включваща ефективни материали за обучение, създаваща висока мотивация за работа! ИНТЕР
АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално
обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график. Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53
63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35634/samo-segazapishete-se-a-polzvayte-otstypkata-si-kogato-pojelaete

ТОП ЦЕНИ!ГРЪЦКИ,ТУРСКИ,РУСКИ!НОВИ ГРУПИ!
ПО НАЙ-НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!!! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков
център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят
квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме
малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по
критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано
съобразно изготвен за Вас график. Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35633/top-cenigryckiturskiruskinovi-grupi

Авиокомпанията
Желаете ли да се разхождате из някоя уникална дестинация ? Осъществете намеренията си с новия ни уеб сайт на
Bulgaria Air .
http://obiavidnes.com/obiava/35632/aviokompaniyata

Директен внос на авто части от Германия
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Доставям авто части за всякакви автомобили на фирмите: ATEC, NK, BRAX и др.
Ето и пример какво мога да доставя: накладки, спирачни дискове, датчици, турбо компресори, клима компресори,
съединители, носачи, шарнири, карета, амортисьори и амортисьори за багажник.
Нещата идват директно от Германия (срок за доставка 10 дни)
Намирам се в Пловдив, но доставям в страната с посочен от вас куриер
http://obiavidnes.com/obiava/35630/direkten-vnos-na-avto-chasti-ot-germaniya

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 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35629/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/35628/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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. 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 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35627/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

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 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35626/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
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Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/35625/chasten-detektiv-ivan-ivanov-iznevyarata-i-predatelstvoto

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/35624/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
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Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35623/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Watch Time – Часовници за всеки вкус и възможности.
Watch Time – часовници за всеки вкус и възможности
В нашия магазин Ви предлагаме голямо разнообразие от часовници на световно известни марки (Casio, Q & Q, Time Force,
Paco Rabanne, Jet Set, Accept, Prema, Kontakt, Xonix, DIGITAL), които в комбинация с разумни цени и дълъг гаранционен
срок ги прави подходящи за всички, които желаят да комбинират качество с атрактивен външен вид.
Доставките се извършват в цялата страна с Еконт Експрес с 20% отстъпка. При поръчка на стойност над 150.00 лв.,
доставката е за сметка на магазина.
За контакти:
www.4as.smartchoicebg.com
E-mail: watch_time@abv.bg
GSM: 0878 709 663
0877 777 963
Skype: smartchoicebg
http://obiavidnes.com/obiava/35621/watch-time--chasovnici-za-vseki-vkus-i-vyzmojnosti

Електрически машинки за пълнене на цигари – 4 модела
Електрически машинки за пълнене на цигари – 4 модела
Всички машинки притежават:
• 5-степени за регулиране на плътността на тютюна в цигарата
• контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък
Работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
Производителност до 7 цигари в минута
Уредът работи с мрежово напрежение 220V.
1. EASY MADE
Мощност – 200 W
Размери: Дължина – 30 см. / Височина – 15 см. / Ширина – 15 см.
Тегло – 1.300 кг.
Гаранция – 8 месеца на електродвигателя
Цена – 57.90 лв.
2. EASY WORK
Мощност – 180 W
Размери: Дължина – 28 см. / Височина – 12 см. / Ширина – 12 см.
Тегло – 1.100 кг.
Гаранция – 6 месеца на електродвигателя
Цена – 53.90 лв.
3. EASY ROLL
Мощност – 150 W
Размери: Дължина – 25 см. / Височина – 10 см. / Ширина – 10 см.
Тегло – 1.000 кг.
Гаранция – 3 месеца на електродвигателя
Цена – 48.90 лв.
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4. EASY ROLL – мини
Мощност – 80 W
Размери: Дължина: – 20 см. / Височина: – 8 см. /Ширина: – 8 см.
Тегло – 0.300 кг.
Цена – 34.90 лв.
С всяка закупена машинка за пълнене на цигари получавате ПОДАРЪК метална табакера за 20 цигари.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
Повече информация за техническите данни можете да намерите на www.smartchoicebg.com
За контакти:
0878 709 663
0877 777 963
E-mail: smartchoicebg@gmail.com
Skype: smartchoice
Web site: www.smartchoicebg.com
Емил Николов
http://obiavidnes.com/obiava/35620/elektricheski-mashinki-za-pylnene-na-cigari--4-modela

Продавам къща с дворно място
Продавам 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 . Продавам и земеделска земя извън селото
около 20,30 декара .за връзка на тел 0876030067. Кръстев , за повече информация и снимки можете да видите в
посоченият от мен сайт.
http://sites.google.com/site/jobsagentsbg/
http://obiavidnes.com/obiava/35618/prodavam--kyshta-s-dvorno-myasto

Работа - Предложения /Офeрти 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/35617/rabota---predlojeniya-oferti-na-realni-obyavi-za-rabota

Кучетата от приют Сеславци, чакат своя бъдещ стопанин
Ако искаш да имаш домашен любимец, осинови куче от приют Сеславци или приюти едно бездомно. Снимки приют
Сеславци от 03.06.2012 http://nevinni-zhertvi-s-prisada-evtanazia.comoj.com/osinovi-kuche-ot-priut-Seslavci.html
http://obiavidnes.com/obiava/35616/kuchetata-ot-priyut-seslavci-chakat-svoya-bydesht-stopanin

Работа - Предложения /Офeрти 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/35615/rabota---predlojeniya-oferti-na-realni-obyavi-za-rabota

СПЕШНО! Мезонет, 111.5м2, с Акт16, Въстанически - ул. Асен Христофоров, 45 000 Евро
СПЕШНО! Мезонет 111,5 м2 с общите части, 96 м2 застроена площ в кв. Въстанически - ул. Асен Христофоров, на ет. 7
и 8, с акт 16, изложение Юг- Изток. Разпределението на жилището е следното: 1-во ниво - хол с кухненски бокс, WC, и
тераса; 2-ро ниво - 2 спални без преход, кабинет, баня. Завършен на шпакловка и замазка, AL дограма, интериорни врати,
входна блиндирана врата. Цена 45 000 Евро. Възможен е коментар на цената. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65
Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/35614/speshno-mezonet-1115m2-s-akt16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov-45-000-e
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www.scansystems.org
Скансистемс Зареждане на
www.scansystems.org

тонер касета MLT-D1042S за Samsung ML-1860/ 1865 + смяна на чип цена:40.00лв.

http://obiavidnes.com/obiava/35613/wwwscansystemsorg

Марина 0897 51 00 66
Чаровна дама за весела компания и още нещо...1 час-60 лева.0897 51 00 66.Марина/гр.София/
http://obiavidnes.com/obiava/35611/marina-0897-51-00-66

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
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/35610/detektivska-agenciya-inkognito-----bezplatni-konsultacii

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/35608/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция АЯКС|Реалното Решение
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1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35607/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35606/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
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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/35605/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery - най-усъвършенстваната електронна цигара в света
за в момента - модел 2012 г.
eGo-Т - новият модел с Индикатор на батерията се счита за най-усъвършенстваната електронна цигара в света в
момента.
Технологията на този модел, е разработена от фирмата Janty – Белгия.
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-W 1100 mAh battery
Атомизтора е с голям резервоар и е пригоден за директно накапване с никотинова течност
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/35603/elektronna-cigara-ego-t-1100ego-w-1100

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
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/35602/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Лодка за захранка
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/35601/lodka-za-zahranka

Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние.
КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - РАННА ДИАГНОСТИКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този
анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
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Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да
прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/35600/kvantov-analizator---kompyutyrna-diagnostika-na-zdravoslovnoto-systoyanie

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/35599/parochistachka-stiym-mop-x5

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
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www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/35598/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

0887232146 вътрешни ремонти-часно лице...договарияне
088232146*фина шпакловка***гипсова шпакловка***латекс***топлоизолация***обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване***гипсова мазилка***пръскана мазилка***и др***замазки***зидария***бързо
***корекно***разумни***цени***часно***лице*
http://obiavidnes.com/obiava/35596/0887232146-vytreshni-remonti-chasno-licedogovariyane

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35595/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
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GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35594/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35593/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-171
15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-171, бял, Intel® Core™ i7 3610QM 2.3GHz, HD LED Display & AMD HD 7670M 1GB, 4GB,
750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35592/156-3962-cm-toshiba-l750-171

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73614G75MA
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73614G75MA, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, HD LED Display &
GeForce GT 640M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/35589/156-3962-cm-acer-v3-571g-73614g75ma
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15.6" (39.62 cm) Lenovo Y580 59335956
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y580 59335956, Metal Grey, четириядрен Intel™ Core i7 3610QM 2.3/3.3GHz, HD LED Display &
GeForce GTX 660M 2GB DDR5 (HDMI), 4GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, Free DOS, 2.65kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35586/156-3962-cm-lenovo-y580-59335956

Подготовка за НАТФИЗ
Подготовка на кандидат-студенти в НАТФИЗ за специалностите „Актьорство за драматичен театър“ (АДТ) и
„Актьорство за куклен театър“ (АКТ). При професионална актриса с богат преподавателски опит и голяма успеваемост
при прием в НАТФИЗ. Обявената цена е за два академични часа.
http://obiavidnes.com/obiava/35579/podgotovka-za-natfiz

Видео бебефони на ниски цени
Тези Дигитални бебефони са подходящи за майки, които се опасяват да оставят бебетоси само в друга стая, за деца ,
които имат нужда от постоянно наблюдение, за поддържане на охранителна система за сигурност на децата в големи
къщи с много помещения.
http://obiavidnes.com/obiava/35577/video-bebefoni-na-niski-ceni

КОМПАС СТРОЙ
Компас строй е с предмет на дейност в сфертата на електрическите инсталации. Предлагаме услуги свързани с
поддръжката и обезопасяването на ел. инсталации – защита от мълнии, предпазно заземяване и зануляване, изчисляване
на електрическото осветление и други. Осъществяваме и ремонтни дейности – подмяна на щрангове, къртене, извозване
на строителни отпадъци, ВиК услуги и други.
http://obiavidnes.com/obiava/35574/kompas-stroy

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/35573/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
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предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/35569/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Фокс- Детективски Услуги-Стара Загора
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/35568/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
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благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/35567/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги (за цялата страна)
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/35566/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-za-cyalata-strana

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
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
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-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/35565/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Стара Загора
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/35564/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-stara-zagora
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Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Варна
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/35563/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-varna

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
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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/35562/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
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/35561/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

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,

Страница 49/92

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2012

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/35560/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

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
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http://obiavidnes.com/obiava/35559/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
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/35556/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биоло
http://obiavidnes.com/obiava/35557/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
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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.
Основ%
http://obiavidnes.com/obiava/35558/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

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/35554/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35553/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35552/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
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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/35551/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

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/35550/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
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8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35549/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35548/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

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
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/35547/detektivska-agenciya-ayaks---za-nas-nyama-nishto-nevyzmojno

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35546/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция АЯКС|Реалното Решение
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35545/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
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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/35544/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

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/35543/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

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
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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/35542/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35541/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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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/35540/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ХУБАВ, Лесен НОМЕР – www.bgsimcard.com
www.bgsimcard.com
08* 23 23 322-140лв
08 94 94 94 *8-140лв
08 93 93 93 *8-120лв
08 92 92 92 *8-140лв
089* 0000 84-130лв
08 9* 94 1111-140лв
08 9* 39 2222-130лв
08 93 9* 3333-140лв
08 9* 92 4444-80лв
089* 41 5555-100лв
08 9* 98 6666-140лв
08 9* 7777 94-110лв
08 9* 76 8888-150лв
08 9* 18 9999-140лв
08*7 27 47 27-70лв
089* 35 53 53-70лв
089* 24 90 90-60лв
08*3 94 34 34-50лв
089* 97 18 18-40лв
и много ДРУГИ
Globul,M-tel,Vivacom,FROG
Задължително е Лична регистрация.
НОВИ!
Skype:bgsimcard
Тел.:0896935555
!!!ВСИЧКИ актуални номера на адрес:
www.bgsimcard.com
http://obiavidnes.com/obiava/35538/hubav-lesen-nomer--wwwbgsimcardcom

Apple Ipad 3rd 64gb
Item specifics
Condition:
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging
should be the same as what is found in a retail store, unless the item is handmade or was packaged by the manufacturer in
non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details. See all condition definitions
Brand: Apple
Carrier: AT&T, AT&T (US) Type: Tablet
Storage Capacity: 64 GB Product Line: iPad 3rd Generation
Resolution: 2048 x 1536 MPN: MD371LL/A
Color: White Internet Connectivity: Wi-Fi + 4G
Screen Size: 9.7in (24.64 cm)
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Brand Apple
Model Wi-Fi + 4G
MPN MD371LL/A
Carrier AT&T (US)
UPC 885909540945, 885909541065
Key Features
Type Tablet
Family Line iPad 3rd Generation
Display Size 9.7in (24.64 cm)
Hard Drive Capacity 64 GB
Operating System iOS
Internet Connectivity Wi-Fi + 4G
http://obiavidnes.com/obiava/35536/apple-ipad-3rd-64gb

Apple Ipad 3rd 64gb
Item specifics
Condition:
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging
should be the same as what is found in a retail store, unless the item is handmade or was packaged by the manufacturer in
non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details. See all condition definitions
Brand: Apple
Carrier: AT&T, AT&T (US) Type: Tablet
Storage Capacity: 64 GB Product Line: iPad 3rd Generation
Resolution: 2048 x 1536 MPN: MD371LL/A
Color: White Internet Connectivity: Wi-Fi + 4G
Screen Size: 9.7in (24.64 cm)
Brand Apple
Model Wi-Fi + 4G
MPN MD371LL/A
Carrier AT&T (US)
UPC 885909540945, 885909541065
Key Features
Type Tablet
Family Line iPad 3rd Generation
Display Size 9.7in (24.64 cm)
Hard Drive Capacity 64 GB
Operating System iOS
Internet Connectivity Wi-Fi + 4G
http://obiavidnes.com/obiava/35535/apple-ipad-3rd-64gb

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-Цялата Истина!!!
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
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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/35534/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-cyalata-istina

Детективска Агенция ФОКС -висококачествени детективски услуги
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/35533/detektivska-agenciya--foks--visokokachestveni-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги- За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/35532/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--za-cyalata-strana

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/35531/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАНДАРТ !
Детективска Агенция Инкогнито- Предлаганите услуги са за цяла България от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35530/detektivska--agenciya--inkognito-visok--profesionalen--standart-

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито- Предлаганите услуги са за цяла България 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.

Страница 62/92

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2012

Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35529/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-stara-zagora

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-специализирани детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито- Предлаганите услуги са за цяла България от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35528/detektivska--agenciya-inkognito-specializirani-detektivski-uslugi

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито- Предлаганите услуги са за цяла България от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35527/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-plovdiv

Детективска агенция Инкогнито-Частни Детективи-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито- Предлаганите услуги са за цяла България от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35526/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-burgas

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-София
Детективска Агенция Инкогнито- Предлаганите услуги са за цяла България от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35525/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-sofiya

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО
Детективска Агенция Инкогнито- Предлаганите услуги са за цяла България от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35524/detektivska---agenciya--inkognito

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито- Предлаганите услуги са за цяла България от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35523/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv
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ДМ Консулт
Фирма „ДМ Консулт“ предлага презареждане и рециклиране на консумативи за лазерни и мастилоструйни принтери,
както и продажба на оригинални и съвместими консумативи за тях. Извършва извънгаранционен сервиз на всякаква офис
техника.Отдаване на принтери под наем.
http://obiavidnes.com/obiava/35522/dm-konsult

3-стаен апартамент, панел, 80м2, Смирненски - до новата община
3-стаен панелен апартамент на перфектно място за живеене, зад новата община в кв. Смирненски, район с много
зеленина и детски площадки. Разпределението е следното: хол, 2 спални, кухня, баня, WC, килер, 2 тераси. Изложението е
изток/ запад, среден апартамент, просторен и слънчев. Входът е добре поддържан, заключва се. В жилището няма
правени луксозни подобрения, но е сравнително поддържано, стаите са без преход. Офертата е за клиенти на агенцията
- разполагаме с ключове. Цена: 35 500 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/35518/3-staen-apartament-panel-80m2-smirnenski---do-novata-obshtina

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35516/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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
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
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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/35515/detektivska-agenciya-ayaks---za-nas-nyama-nishto-nevyzmojno

Детективска агенция АЯКС|Реалното Решение
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35514/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

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
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http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35513/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35512/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/35511/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35510/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н. Доверете
се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/35508/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/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
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/35507/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-burgas

Страница 68/92

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2012

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Стара Загора
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
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/35506/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Пловдив
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
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/35505/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/35504/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
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/35503/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта 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/35501/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Русе
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/35500/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-ruse

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив ,Пазарджик,Хасково
Частен Детектив-Детективска Агенция ФоксПредлага Детективски услуги за частни и
бизнес лица с гарантирана поверителност.
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
Райони на действие - Детективска Агенция Фокс:
София,Пазарджик,Пловдив,Хасково,Стара Загора,
Бургас,Велинград,Панагюрище,Карлово,Хисаря
Димитровград,Асеновград,Кърджали и страната.
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/35499/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv-pazardjikhaskovo

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
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/35497/detektivska-agenciya-ayaks---za-nas-nyama-nishto-nevyzmojno

Детективска агенция АЯКС|Реалното Решение
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35496/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

Страница 72/92

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2012

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/35495/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35494/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35493/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/35492/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

ХУБАВ НОМЕР – MTEL – GLOBUL
ХУБАВИ НОМЕРА – MTEL – GLOBUL
WWW.BGSIM.CO.CC
MTEL
0*** 63 23 23 – 100лв.
0*** 56 54 56 – 100лв.
0*** 68 76 68 – 70лв.
0*** 93 23 93 – 70лв.
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0*** 37 37 07 – 70лв.
0*** 52 67 52 – 70лв.
0*** 09 34 34 – 70лв.
0*** 38 38 03 – 70лв.
0*** 04 43 43 – 70лв.
0*** 93 37 37 – 60лв.
0*** 98 39 98 – 50лв.
0*** 34 01 34 – 50лв.
0*** 52 37 52 – 50лв.
0*** 92 83 83 – 50лв.
0*** 98 17 98 – 50лв.
0*** 92 40 92 – 50лв.
0*** 98 46 98 – 50лв.
0*** 98 27 98 – 50лв.
0*** 32 34 33 – 50лв.
0*** 32 35 33 – 50лв.
0*** 02 24 24 – 40лв.
0*** 63 10 63 – 40лв.
0*** 63 17 17 – 40лв.
0*** 62 14 14 – 30лв.
GLOBUL
0897 3 8888 5 – 70лв.
0897 3 8888 6 – 70лв.
0890 5 7777 2 – 70лв.
0893 9 5555 6 – 70лв.
0897 3 4444 7 – 70лв.
0897 3 4444 9 – 70лв.
0895 9 4444 7 – 70лв.
0893 7 1111 8 – 70лв.
0892 3333 16 – 60лв.
0892 3333 42 – 60лв.
0892 3333 84 – 60лв.
0892 3333 96 – 60лв.
0892 3333 97 – 60лв.
0893 800 806 – 60лв.
0893 800 807 – 60лв.
0893 73 71 71 – 60лв.
0893 73 79 79 – 60лв.
0897 35 32 35 – 60лв.
0897 35 37 37 – 60лв.
0893 29 28 29 – 50лв.
0896 45 25 45 – 50лв.
0897 35 25 35 – 50лв.
0893 77 11 71 – 50лв.
0893 77 22 72 – 50лв.
0893 711 411 – 50лв.
0894 87 83 87 – 40лв.
0893 92 98 92 – 40лв.
0895 076 077 – 40лв.
0896 12 20 20 – 40лв.
0897 22 81 22 – 40лв.
0897 344 544 – 40лв.
0897 34 54 34 – 40лв.
0893 71 21 71 – 40лв.
0893 71 41 41 – 40лв.
0895 94 24 24 - 40лв.
0893 52 92 52 – 40лв.
08 93 73 93 83 – 35лв.
0895 36 36 96 – 35лв.
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0896 502 501 – 35лв.
0892 30 30 36 – 35лв.
0897 352 353 – 35лв.
08 93 93 00 33 – 30лв.
0897 353 355 – 30лв.
0895 07 07 74 – 25лв.
0895 07 07 79 – 25лв.
0895 07 90 90 – 25лв.
0895 09 09 33 – 25лв.
0895 09 09 44 – 25лв.
0895 09 09 66 – 25лв.
0895 09 09 70 – 25лв.
0897 35 01 35 – 25лв.
0895 09 09 98 – 25лв.
0896 35 03 03 – 20лв.
0895 09 09 23 – 20лв.
0895 09 09 24 – 20лв.
0895 16 16 31 – 20лв.
0895 03 27 27 – 20лв.
0895 03 28 28 – 20лв.
0895 07 36 36 – 20лв.
0895 07 64 64 – 20лв.
Картите са Prima и B-connect. Не са регистрирани, регистрират се БЕЗПЛАТНО във всеки офис на MTEL и GLOBUL.
След първия месец може да се премине по избор на всички абонаментни планове и предплатени услуги. Опция за местене
при друг оператор като се запазва номера. Доставка по куриер за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/35488/hubav-nomer--mtel--globul

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/35487/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

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
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-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/35486/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/35485/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Частен Детектив-Детективска Агенция ФоксПредлага Детективски услуги за частни и
бизнес лица с гарантирана поверителност.
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
Райони на действие - Детективска Агенция Фокс:
София,Пазарджик,Пловдив,Хасково,Стара Загора,
Бургас,Велинград,Панагюрище,Карлово,Хисаря
Димитровград,Асеновград,Кърджали и страната.
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/35484/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

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-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта 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/35483/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-ruse
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Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Стара Загора
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/35482/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Австрийски пелети - екста качество
Внос на австрийски пелети с екстра качество! Достатъчна складова наличност! Транспорт осигурен срещу
допълнително заплащане! Другият месец цените ще се вдигнат! Побързайте!
http://obiavidnes.com/obiava/35481/avstriyski-peleti---eksta-kachestvo

Трислоен паркет Дъб Натюр
Трислоен паркет -дъб натюр49,50лв/м2 с 20% ддс с
-включена доставка и качване до обекта
-монтаж
-подложка 2мм
http://obiavidnes.com/obiava/35478/trisloen-parket-dyb-natyur

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N1106
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N1106, Intel® Core™ i5 2430M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce
GT525M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.65kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35475/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110-diamond-black-n1106

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 .
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Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35474/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35473/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Професионални детективски услуги-0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
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издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35472/profesionalni-detektivski-uslugi-08876057980878747345

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N1119
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N1119, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD LED
Display & GeForce GT525M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.65kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35470/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110-diamond-black-n1119

17.3" (43.94 cm) DELL XPS L702x
17.3" (43.94 cm) DELL XPS L702x, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, 3D FULL HD LED Display & GeForce GT
555M 3GB + DVB-T тунер (HDMI & miniDP), 8GB, 500GB 7200rpm, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Free DOS, 3.36kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35467/173-4394-cm-dell-xps-l702x

Преходник 2 x 3
Преходник 2 x 3,5mm stereo jack (ж) -> 3,5mm stereo jack (м)
http://obiavidnes.com/obiava/35464/prehodnik-2-x-3

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
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http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35449/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35448/ayakschasten-detektiv-0888135197

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/35447/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35446/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за сигурност и видеонаблюдение
С професионален опит от 1993 г. фирма АНДИ е една от водещите компании на българския пазар в проектирането и
изграждането на системи за сигурност и видеонаблюдение, предлагайки на своите клиенти и партньори
високотехнологични решения и концепции.
В качеството си на официален представител и надежден партньор на лидери в производството на системите за
сигурност, фирма АНДИ успешно съчетава доставката на висококачествена техника с ефективно функционираща
система за обслужване. Фирмата има 7 регионални офиса на територията на България – Пловдив (централен офис),
София, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново и Кърджали. Ресурсите на компанията включват над 240
служители, над 70 специално-оборудвани автомобила и собствен сервиз за гаранционно обслужване на клиентите.
АНДИ е изградила стабилна и гъвкава партньорска мрежа. Фирмата е изключителен представител за България на
световно признати фирми и компании в областта на ситемите за сигурност като:
SONY PROFESSIONAL SOLUTIONS, SAMSUNG, AVIGILON, JOB DETECTOMAT, GLOBAL FIRE, XTRALIS, FIRE PRO,
DYNACOLOR, FUJINON, YOKO TECHNOLOGY, MESSOA, DAHUA, COMPETITION, POWERTECH, SATEL, SOUTHWEST
MICROWAVE и др.
Фирма „АНДИ” концентрира усилията си в проектиране, изграждане и поддръжка на системи за сигурност като:
• Видеонаблюдение
• Пожароизвестяване
• Газсигнализация
• Водно пожарогасене
• Аерозолно пожарогасене
• Ръчно пожарогасене
• Електроинсталации
• Контрол на достъпа
• Периметрова охрана
• Хотелски интегрирани системи
• Интегрирани системи за сигурност
• Автомобилни инсталации
• Структурни кабелни системи (СКС)
• Сградна автоматизация (BMS)
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Домофонни системи
Сигнално-охранителни системи (СОС)
Озвучаване и оповестяване
Паркинг системи

http://obiavidnes.com/obiava/35439/proektirane-izgrajdane-i-poddryjka-na-sistemi-za-sigurnost-i-videonablyudenie

Шперплат – Водоустойчив и ОСБ-3 плоскости
Най-големият Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
• ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество:
20х1220х2440мм
21х1220х2440мм -топола, черен филм, фенолово WBP лепило
• Метални телескопични подпори
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• ОСБ–3 ПЛОСКОСТИ /влагоустойчиви/ внос от САЩ с размери:
9.5x1220x2440мм
11x1220x2440мм
15х1220х2440мм
18x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0884266912, 02/9310348
www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/35438/shperplat--vodoustoychiv-i-osb-3-ploskosti

3Dkoev-design интериорен дизайн
Интериорен дизайн 3D архитектурно проектиране Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
магазин, клуб, ресторант или хотел.
За контакти:
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/35437/3dkoev-design-interioren-dizayn

Електрическа машинка за пълнене на цигари
Електрическа машинка за пълнене на цигари
http://obiavidnes.com/obiava/35434/elektricheska-mashinka-za-pylnene-na-cigari

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.
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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.
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/35433/elektronna-cigara-ego-c

Дневен ИНТЕНЗИВЕН ИТАЛИАНСКИ за НАЧИНАЕЩИ - 18.06
Италика" стартира Дневен ИНТЕНЗИВЕН ИТАЛИАНСКИ за НАЧИНАЕЩИ - 18.06 понеделник, сряда и петък 11-14Ч
ч.Системата на обучение е Progetto Italiano 1 NUOVO. Курсът съдържа 70уч.ч/по 45мин/ с цена 280ЛВ,След положен
финален тест , издаване на сертификат за завършено ниво. За информация и записвания - ул.В.Юго 1, ет.2, 0899 79 70 37,
www.italikabg.com, italika@mail.bg, skype: italika_68
http://obiavidnes.com/obiava/35432/dneven-intenziven-italianski-za-nachinaeshti---1806

Продавам двустаен апартамент Владиславово
Продавам двустаен апартамент 60.9 кв.м., 7. етаж –панорамна югоизточна гледка. кв. Владиславово, до Пазара.
Отлични комуникативни връзки, в непосредствена близост до детски градини и поликлиника. Подменена дограма и
ламинат – хол и спалня. Кухня – необновена. Обновени баня/тоалетна и коридор. ЦЕНА: 32 000EUR - БЕЗ ПОСРЕДНИК.
http://obiavidnes.com/obiava/35428/prodavam-dvustaen-apartament-vladislavovo

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.
4. 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
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www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35425/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/35423/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

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/35422/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

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
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-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/35421/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/35418/chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

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/35417/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

ЛЕТНИ ПРОМОЦИИ - Хотел АКВАЯ***
Хотел Аквая*** предлага на своите гости най-добрите ЛЕТНИ ПРОМОЦИИ.
Хотел Аквая се намира на тихо място в административния център на града и на няколко минути от Стария град на
Велико Търново, както и архитектурно-музейният резерват „Царевец” и историческият хълм Трапезица. Заслужава си
да разгледате богатите колекции от съкровища на Старата столица от неолита до късното средновековие –в
археологическия музей на града.
Близо до града се намира архитектурно-музейният резерват Арбанаси. Не са за испускане арбанашките манастири "Св.
Никола" и "Св. Богородица" с чудотворната икона.
На място в хотел Аквая можете да получите подробна информация относно културно-историческите обекти в района,
дискотеки, нощни клубове, и други места за развлечение, защото ние се грижим за Вашите развлечения по време на
уикенд, почивка, събиране с приятели или бизнес пътувания.
За Вас, скъпи гости, нашите Летни Промоции са:
При две поредни нощувки, на ПОЛОВИН ЦЕНА можете да ползвате ТРЕТА !
При три поредни нощувки, БЕЗПЛАТНО можете да ползвате ЧЕТВЪРТА !
Цените включват: Закуска, Безплатен топъл паркинг, Открит басейн (през летния сезон), Фитнес и WI-Fi интернет .
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Допълнителни услиги (не са включени в цената): джакузи, сауна, румсервиз, тенис на маса, билярд, джаги;
Всички промоции се предплащат или се заплащат при настаняване!
Повече информация за другите ни промоционални пакети можете да получите, като се свържете с нас.
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/35403/letni-promocii---hotel-akvaya

Частни уроци по английски език
Частни уроци по английски език за възрастни. Изгодни цени, гарантирани резултати. Квалифициран преподавател,
удобен график.
Забележка: Посочената в обявата цена е за астрономически час.
http://obiavidnes.com/obiava/35397/chastni-uroci-po-angliyski-ezik

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35387/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
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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/35386/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/35385/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
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Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35374/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35373/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35372/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi
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