ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.06.2012

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36259/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

АТРАКТИВНА ОГРАДА ОТ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПАНЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНОВИ ОГРАДИ ОТ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПАНЕЛИ
ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ – СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ КАРЕКОМ ХАСКОВО
( над 180 вида различни оградни панела - производство , доставка , монтаж , боядисване ) .
Този тип огради, който ние произвеждаме Ви дават чудесни възможности не само за заграждане и защита, но и за
съвременен и модерен изглед на желаният от Вас обект, независимо от структурата, разположението и характера му.
Тези характеристики се дължат на здравата конструкция, специалната обработка на бетона и етапите, при които
всеки елемент преминава.
Нашите продукти съчетават здравина и елегантност, които са в състояние да задоволят вкуса на всеки потребител.
Знак за качество и сигурност са качествените материали, с които ние работим. Всяко от изделията може да се
монтира на различни видове изкуствени или естествени повърхности ( почва, бетон, скала и т.н ) , позволявайки на
нашите цени да бъдат конкурентни и достъпни.
Здраво , достъпно , красиво – трите най-важни характеристика за нашите огради!
ЗА НАШИТЕ КАТАЛОЗИ ( НАД 200 ВИДА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ И НАД 180 ВИДА АТРАКТИВНИ ОГРАДНИ ПАНЕЛА )
ИЛИ ЗА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ , ПИШЕТЕ НИ…
WWW.CARECOM.BG
СК Кареком Хасково – Където качеството има значение .
http://obiavidnes.com/obiava/35960/atraktivna-ograda-ot-stomanobetonovi-paneli

Масажът-има много причини да го пожелаете!!!!!!!
Заповядайте и добре дошли в новото масажно студио за хармония,релакс и здраве на вашето тяло!Тук можете да
получите масажа от който смятате ,че имате нужда,едно място на уют,деликатност и хармония.Работата е за
нас-удоволствието е за Вас!Един час специално за Вас,час в който ще се пренесете в рая на стопроцентовият релакс и
отмора за душата и тялото Ви!!!!!
http://obiavidnes.com/obiava/35855/masajyt-ima-mnogo-prichini-da-go-pojelaete

Соларни панели 0,55 евро/wp в наличност
Продаваме соларни панели LDK, поликристални, 225 - 230 wp, в наличност в България. Цена 0,55 евро/wp (без ДДС), за
незабавна доставка. Цената важи и за малки количества. Цената важи до изчерпване на наличностите в България - 1,5
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МВ. E-mail ssm@ono.com, tel. 0877175002
http://obiavidnes.com/obiava/35854/solarni-paneli-055-evrowp-v-nalichnost

Земеделска земя в обл.Разград купувам, много изгодни оферти за големите парцели
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/36294/zemedelska-zemya-v-oblrazgrad-kupuvam-mnogo-izgodni-oferti-za-golemite-parceli

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/36293/zemedelska-zemya-v-byala-slatinavracamezdrahayredinroman-kupuvam-0886236248

КУПУВАМЕ
ФИРМИ
КОНСУЛТАЦИИ !!!

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

!!!

БЕЗПЛАТНИ

ЮРИДИЧЕСКИ

ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
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РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36290/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii--

КУПУВАМЕ
ФИРМИ
КОНСУЛТАЦИИ !!!

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

!!!

БЕЗПЛАТНИ

ЮРИДИЧЕСКИ

ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36289/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii--

Продукти със соларно захранване
Онлайн магазин за продукти със солорно захранване. Соларни модули, които гарантират висока производителност на
енергия, използвайки цялата светлина независимо дали е облачно или слънчево. Соларни волтажни регулатори, които
работят със соларни панели и продукти от всички производители. Универсални соларни зарядни за лаптоп, телефон и
други мобилни устройства. Соларни аудио системи, соларно осветление, соларни чанти, соларни играчки, соларни
сувенири и много други от марките A-Solar, Eton, Sunware. Електрически инфрачервени радиатори с най-висока
ефективност в бранша и сертифицирани съгласно европейските изисквания. Каталог на продуктите, които предлагаме.
Европейско качество. www.solarmarket.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36281/produkti-sys-solarno-zahranvane

фотоволтаични панели
соларни панели poly 200-300w/моно 180-300w,внос от Китай ,най висок клас(grade-A)със повече от
15-сертификата:TUV,CE,ISO,IEC,UL,MCS-BABT,ZURICH,ROSH,POVER GUARD,CEC,PV-CYCLE......Цена на пристанище
Варна/Бургас 0.75-0.85Евро/ватт за 40фт контейнер~ 100кв. Търсим дистрибутори в страната
http://obiavidnes.com/obiava/36275/fotovoltaichni-paneli

Продукти със соларно захранване
Онлайн магазин за продукти със солорно захранване. Соларни модули, които гарантират висока производителност на
енергия, използвайки цялата светлина независимо дали е облачно или слънчево. Соларни волтажни регулатори, които
работят със соларни панели и продукти от всички производители. Универсални соларни зарядни за лаптоп, телефон и
други мобилни устройства. Соларни аудио системи, соларно осветление, соларни чанти, соларни играчки, соларни
сувенири и много други от марките A-Solar, Eton, Sunware. Електрически инфрачервени радиатори с най-висока
ефективност в бранша и сертифицирани съгласно европейските изисквания. Каталог на продуктите, които предлагаме.
Европейско качество. www.solarmarket.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/36270/produkti-sys-solarno-zahranvane

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36263/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ,КУПУВАМЕ ФИРМИ ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36262/biznes-konsultaciikupuvame-firmi-pred-falit-i-nesystoyatelnost-

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ,КУПУВАМЕ ФИРМИ ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
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ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36261/biznes-konsultaciikupuvame-firmi-pred-falit-i-nesystoyatelnost-

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/36260/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
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НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36258/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya-

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ,КУПУВАМЕ ФИРМИ ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36257/biznes-konsultaciikupuvame-firmi-pred-falit-i-nesystoyatelnost-

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ,КУПУВАМЕ ФИРМИ ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36255/biznes-konsultaciikupuvame-firmi-pred-falit-i-nesystoyatelnost-

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ,КУПУВАМЕ ФИРМИ ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
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РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36254/biznes-konsultaciikupuvame-firmi-pred-falit-i-nesystoyatelnost-

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Варна
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/36252/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-varna

ХОТЕЛСКИ АПАРТАМЕНТИ В ТОП ЦЕНТЪРА НА В.ТЪРНОВО
ПРОМОЦИИ:
Двойна стая спалня 40 лв.
Единична стая 20 лв.
Двойна стая две единични легла 30 лв.
В АПАРТАМЕНТИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ И ОТДЕЛНИ СТАИ. ХОТЕЛСКИТЕ СТАИ СА СЪС СОБСТВЕН САН.
ВЪЗЕЛ, КЛИМАТИК, КАБ. ТЕЛЕВИЗИЯ, ВИСОКОСКОРОСТЕН ИНТЕРНЕТ И МОДЕРНИ МЕБЕЛИ.
WWW.TARNOVO-RENTAL.COM- разгледайте всички апартаменти
РЕЗЕРВАЦИИ: 0878835048,062650082
SKYPE: stambolov26
www.aparthotelbg.com
www.tarnovo-rental.com
www.hotelstambolov.com
http://obiavidnes.com/obiava/36247/hotelski-apartamenti---v-top-centyra-na--vtyrnovo

НЕВЕРОЯТНА ОФЕРТА ЗА ЗАДОЧНИЦИ
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Само за 15 лв. на човек в двойна стая и 20 лв.на човек в едична стая в Семеен хотел „Стамболов” В. Търново и хотелски
апартамент “СИТИ”. Намираме се в топ центъра на В.Търново, на 2 минути от 5 ти корпус на ВТУ.
Гарантиран лукс на ниски цени, хотелско обслужване с 50% намаление.
Може да се ползва безплатно и паркинг.
Стаите разполагат с климатик,безплатен интернет, самостоятелен санитарен възел, кабелна телевизия. Невероятна
гледка
0878270551
062650082
WWW.TARNOVO-RENTAL.COM
0878835048
062650082
Skype: stambolov26
http://obiavidnes.com/obiava/36246/neveroyatna-oferta-za-zadochnici

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531, черен, двуядрен Pentium™ B950 2.1GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36232/156-3962-cm-fujitsu-lifebook-ah531

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (A6E16EA) Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4530s (A6E16EA) Intel® Core™ i3 2350M 2.3Ghz, HD LED Display & AMD HD 6490M 1GB
DDR5 (HDMI), 4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Linux, 2.36kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36230/156-3962-cm-hp-probook-4530s-a6e16ea-intel-core-i3-2350m-23ghz

7" (17.78 cm) Yarvik GoTab Velocity (TAB224)
7" (17.78 cm) Yarvik GoTab Velocity (TAB224), таблет, Boxchip A10 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB вградена памет (& microSD
слот), miniHDMI, 802.11n, camera, miniUSB, Android 4.0.3
http://obiavidnes.com/obiava/36226/7-1778-cm-yarvik-gotab-velocity-tab224

Реклама, дизайн, печат
Ние сме фирма, занимаваща се с дизайн, проектиране и печат на рекламни материали и по-специално на етикети,
стикери, листовки, проспекти, каталози. Предлагаме бройки от няколко десетки до десетки хиляди, според Вашите
нужди, на подходяща стикерна, етикетна или друга специална хартия.
За постоянни клиенти поръчки по телефон или e-mail и отстъпки за количества.
Ако имате потребност от такива печатни материали, не се колебайте, обадете ни се! Тел: 02 8438875, 089 2411183
E-mail: intsys@inet.bg, intsys.ilko@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/36223/reklama-dizayn-pechat

4GB DDR3 1333Mhz SO-Dimm A-Data
4GB DDR3 1333Mhz SO-Dimm A-Data, за Apple MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac mini
http://obiavidnes.com/obiava/36222/4gb-ddr3-1333mhz-so-dimm-a-data

Реклама, дизайн, печат
Изработка и печат на визитки, бланки, листовки(флаери), проспекти, дипляни, каталози, брошури, фактури, печати,
формуляри, надписи, табели, афиши, папки.
За постоянни клиенти поръчки по телефон или e-mail и отстъпки за количества.
http://obiavidnes.com/obiava/36220/reklama-dizayn-pechat

500GB A-Data NH92
500GB A-Data NH92, сребрист, +калъфче, 2.5" (6.35 cm), външен, алуминиев корпус, USB2.0 (+захранване през USB)
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http://obiavidnes.com/obiava/36218/500gb-a-data-nh92

Ремонт на покриви София
Ремонт на покриви София 0876 35 39 39 – покривни ремонти София от Алера Сървисис ООД. Най-ниските цени на пазара!
Безплатен оглед! 0876 35 39 39! Денонощно!
http://obiavidnes.com/obiava/36215/remont-na-pokrivi-sofiya

500GB A-Data NH92
500GB A-Data NH92, розов, +калъфче, 2.5" (6.35 cm), външен, алуминиев корпус, USB2.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/36214/500gb-a-data-nh92

Чудесни витамини и минерали за вашите ежедневни нужди.
Витамините Power Pak са уникално предложение за всички онези, които трудно си набавят необходимите витамини и
минерали. Продуктът е предназначен както за интензивни спортисти, така и за хора с по-заседнал начин на живот. За
повече здраве, жизненост и енергичност - опитайте Power Pak на Pure Nutrition!
http://obiavidnes.com/obiava/36210/chudesni-vitamini-i-minerali-za-vashite-ejednevni-nujdi

500GB A-Data CH11
500GB A-Data CH11, черен, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/36209/500gb-a-data-ch11

750GB A-Data NH13
750GB A-Data NH13, сребрист, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/36206/750gb-a-data-nh13

Кетъринг услуги на ниски цени
Професионално организиране на мероприятия, кетъринг услуги и коктейлни хапки на ниски цени. Млад екип от
професионалисти.
http://obiavidnes.com/obiava/36205/ketyring-uslugi-na-niski-ceni

резервни части за КИР-1,5
Производство на резервни части за силажокомбайн КИР-1,5
- ножове
- контраножове
- ножодържачи (конзоли)
- лагерни корпуси
- капачки
- лагери, семерини, ремъци
- и много други, всичко необходимо за машината
http://obiavidnes.com/obiava/36203/rezervni-chasti-za-kir-15

750GB A-Data SH14
750GB A-Data SH14, черен, 2.5" (6.35 cm), външен, ударо & водо-устойчив, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/36201/750gb-a-data-sh14

Ремонт на покриви София
Ремонт на покриви София 0876 35 39 39 – покривни ремонти София от Алера Сървисис ООД. Най-ниските цени на пазара!
Безплатен оглед! 0876 35 39 39! Денонощно!
Алера Сървисис ООД Ви предлага: разкриване на покриви в София 0876 35 39 39, почистване на прах и кал в София 0876 35
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39 39, нареждане на керемиди в София 0876 35 39 39, хидроизолация на покриви в София 0876 35 39 39, топлоизолация на
покриви в София 0876 35 39 39, смяна на улуци в София 0876 35 39 39, монтаж на летви в София 0876 35 39 39, повдигане
на тавански помещения в София 0876 35 39 39, изграждане на нови покривни конструкции в София 0876 35 39 39,
безплатно извозване на строителните отпадъци в София 0876 35 39 39.
http://obiavidnes.com/obiava/36200/remont-na-pokrivi-sofiya

2x4GB DDR3 1600MHz
2x4GB DDR3 1600MHz, A-Data XPG™ Gaming Series
http://obiavidnes.com/obiava/36199/2x4gb-ddr3-1600mhz

4GB USB Flash
4GB USB Flash, A-Data UV100, черна
http://obiavidnes.com/obiava/36196/4gb-usb-flash

4GB USB Flash
4GB USB Flash, A-Data UV100, червена
http://obiavidnes.com/obiava/36193/4gb-usb-flash

Ремонт на покриви, саниране
За много стари сгради момента за саниране вече настъпи. Отлагането не е от полза - наемете бригада за саниране и
забравете за проблема!
http://obiavidnes.com/obiava/36191/remont-na-pokrivi-sanirane

Евтини самолетни билети до Лондон
Пътуване до Лондон ( летище Лутън, летище Stansted, летище Gatwick и летище Хийдрол.
):

От летище Варна до летище Luton, Лондон най-евтино може да прелетявате отново с low cost авиолиния wizzair.
От летище Пловдив до летище Станстед, Лондон най-изгодно може да пътувате с ирланската нискотарифна
авиокомпания раян еър.
От летище София до летище Гетуик и Luton, Британия най-евтино може да прелетявате с нискотарифни авиокомпании
Уиз еърeasyjet, или редовната авиолиния България еър.

КУПЕТЕ СЕГА! НА ТЕЛЕФОН 02439 50 41 ИЛИ WWW.CENISAMOLETNIBILETI.COM
http://obiavidnes.com/obiava/36189/evtini-samoletni-bileti-do-london

4GB USB Flash
4GB USB Flash, A-Data UV100, синя
http://obiavidnes.com/obiava/36188/4gb-usb-flash

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.
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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/36186/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

8GB USB Flash
8GB USB Flash, A-Data UV100, черна
http://obiavidnes.com/obiava/36183/8gb-usb-flash

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ,КУПУВАМЕ ФИРМИ ПРЕД ФАЛИД И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!! ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!! РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!! ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И
РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!! РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА.А НИЕ
РАБОТИМ ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ.0888691619
http://obiavidnes.com/obiava/36182/biznes-konsultaciikupuvame-firmi-pred-falid-i-nesystoyatelnost

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ,КУПУВАМЕ ФИРМИ ПРЕД ФАЛИД И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!! ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!! РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!! ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И
РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!! РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА.А НИЕ
РАБОТИМ ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ.
http://obiavidnes.com/obiava/36181/biznes-konsultaciikupuvame-firmi-pred-falid-i-nesystoyatelnost

8GB USB Flash
8GB USB Flash, A-Data UV100, червена
http://obiavidnes.com/obiava/36178/8gb-usb-flash

8GB USB Flash
8GB USB Flash, A-Data UV100, синя
http://obiavidnes.com/obiava/36176/8gb-usb-flash
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Експресни преводи на документи
Преводаческа агенция „Нов век“ разполага с опитни преводачи, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към
МВнР, работещи с повече от 30 езика. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил (Apostille) и легализация
на лични си и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република
България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/36174/ekspresni-prevodi-na-dokumenti

НОВ ВЕК – превод, легализация и редакция
Преводаческа агенция „Нов век“ разполага с опитни преводачи, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към
МВнР, работещи с повече от 30 езика. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил (Apostille) и легализация
на лични си и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република
България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/36173/nov-vek--prevod-legalizaciya-i-redakciya

16GB USB Flash
16GB USB Flash, A-Data UV100, черна
http://obiavidnes.com/obiava/36171/16gb-usb-flash

30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/36168/30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-
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ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/36167/zlatna-oferta---nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/36166/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

16GB USB Flash
16GB USB Flash, A-Data UV100, червена
http://obiavidnes.com/obiava/36165/16gb-usb-flash

Ремонт и довършителни работи
Ремонт на електроинсталации. Монтаж на домофонни уредби, звънци, стълбищно осветление, апартаментни ел.табла,
окабеляване. ВиК. Шпакловка. Боядисване. Гипсокартон. Тапети. Фаянс, теракота, гранитогрес. Ламинат. Работим на
свободно договаряне. За информация посетете www.bulset.hit.bg или пишете на e-mail : bulset@mail.bg ; GSM: 0884 935
819, гр. София.
http://obiavidnes.com/obiava/36162/remont-i-dovyrshitelni-raboti

16GB USB Flash
16GB USB Flash, A-Data UV100, синя
http://obiavidnes.com/obiava/36161/16gb-usb-flash

8GB Micro SDHC
8GB Micro SDHC, A-Data, Class10
http://obiavidnes.com/obiava/36157/8gb-micro-sdhc

8GB Micro SDHC
8GB Micro SDHC, A-Data, Class10, +компактен card reader
http://obiavidnes.com/obiava/36154/8gb-micro-sdhc

16GB Micro SDHC
16GB Micro SDHC, A-Data, Class10
http://obiavidnes.com/obiava/36151/16gb-micro-sdhc
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16GB Micro SDHC
16GB Micro SDHC, A-Data, Class10, +компактен card reader
http://obiavidnes.com/obiava/36148/16gb-micro-sdhc

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:
* УИКЕНД с ПЪЛЕН ПАНСИОН (закуска, обяд, вечеря) - 35 лв/човек, настанен в двойна стая
(в сила за поне 2 нощувки - петък и събота / събота и неделя) !
* УИКЕНД с БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА (след 2 нощувки в петък и събота, нощувката в неделя е БЕЗПЛАТНА) !
Цените включват: Закуска, Безплатен топъл паркинг, Открит басейн (през летния сезон), Фитнес и WI-Fi интернет .
Допълнителни услуги (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/36141/letni-promocii---hotel-akvaya

Бюстиета
Посетете нашата уеб страница за бюстиета . Търсите Mymall.bg ? Предоставяме ви да намерите информация за
Outlet.mymall.bg на нашия информационен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/36134/byustieta

Семеен хотел-Спас и Moни
Семеен хотел "Спас и Мони " се намира в живописното село Буйново община Борино, Област Смолян в западните Родопи
- едно от най-красивите кътчета на България. Пътувайки към нас ще минете покрай няколко забележителности като
Ягодинската пещера - едно от най-красивите и чудновати образувания на Балканите и Буйновското ждрело - записано в
Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз.
Семеен хотел "Спас и Мони " разполага с възможност за настаняване на 24 човека, в 3 спални, 4 двойни стаи, 1
апартамент и 2 студия. Стайте са оборудвани със самостоятелен санитарен възел, непрекъсната топла вода,
телевизор, сателит, кухня, кабелна телевизия, хладилник, телефон, интернет. Към всяка стая имате тераса с прекрасна
панорама.
Семеен хотел Спас и Мони Ви предлага още паркинг, охрана, детски кът, барбекю, колела под наем, кафене. Хотела
разполага още със собствен ресторант с невероятна кухня и лятна градина към него.
Организираме посещения до забележителностите в района до: Ягодинската пещера, Дяволското гърло, Триград.
Тук извира река Въча предоставяща незабравими моменти за любителите на риболова.
Хотела е разположен на тихо, красиво и спокойно място идеално за отдих и пълноценна почивка.
Заповядайте при нас. Ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/36128/semeen-hotel-spas-i-moni

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
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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/36123/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Варна
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/36122/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-varna

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
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фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-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/36121/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

ХОТЕЛ ЕЛИТ - ПЕРНИК - СТИЛ, КАЧЕСТВО, УЮТ !
Хотел „ЕЛИТ” - Перник е нов, модерно обзаведен хотел, с изключително комуникативно разположение, намиращ се в
централната градска част в близост до бизнес център, общинска и областна администрация, търговски обекти,
развлекателни заведения и ресторанти. Хотелът предлага съвременен уют и комфорт, перфектно обслужване и отлични
условия за посрещане на бизнес клиенти и гости на града.
Разполага с 20 двойни стаи, 12 двойни стаи „ЛУКС”, 4 мезонета. Всички те са оборудвани с климатик, LCD телевизор с
кабелна телевизия, мини бар, телефон, луксозно обзаведени бани с душ /джакузи в мезонетите/, сешоар, безплатен
интернет достъп. Лоби барът на хотел „ЕЛИТ” е перфектния избор за формални и неформални срещи с делови
партньори и приятели в изискана и стилна обстановка.
http://obiavidnes.com/obiava/36118/hotel-elit---pernik---stil-kachestvo-uyut-

Летни занимания в Детско Арт Студио НИК
Всяко дете мечтае за ваканция. Това е неговото време за игри, приятелства, за опознаване на света по начин различен от
представения в училището.
Ние от Детско Арт Студио НИК предлагаме на вашето внимание лятна занималня, в която вашите деца ще бъдат на
сигурно и уютно място от 8 до 18 часа. Ще бъдат сред връстници и позитивни възрастни.
Седмичната ни ваканционна програма е направена така, че заедно:
*ще творим по време на ежедневните ни ТВОРЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ
*през седмицата ще има специални часове за четене на приказки, след което всяко дете ще НАПРАВИ СОБСТВЕНА
КНИЖКА с картинки за прочетената приказка
*ще преживяват театралното куклено изкуство , децата ще са част от всяка една подробност от МАГИЯТА- ТЕАТЪР
*ще готвим – в ЧАСОВЕ ЗА ВКУСОТИЙКИ децата ще научат основното , което е необходимо, за да си направят нещо
здравословно, вкусно и как с фантазията им то да изглежда красиво;
*следвайки системата на Робърт Киосаки под формата на игри - децата ще бъдат запознавани с основните принципи на
ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ.
*ще се смеем. Два пъти в седмицата ще имаме сесии по ЙОГА НА СМЕХА.
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Такси за летни занимания в нашето "Лятно АРТ училище" в Лозенец:
Седмична целодневна такса - 95 лв.
Седмична полудневна такса - 65 лв.
Месечна целодневна такса - 285 лв.
Месечна полудневна такса - 195 лв.
Към седмичната и месечна такса са включени и всички материали за творческите занимания.
Отстъпки 20% за 2 деца от едно семейство.
Обядът е по желание от фирма за кетеринг Вивета - поръчва се предварително ден за ден.
Нашето помещение в Лозевец е в английски двор и децата през целия ден са на свеж въздух. Наблизо е Южният парк,
където провеждаме експедиции, конкурси за рисунки на асфалт и пикници.
Лятото може да бъде вълнуващо, лятото може да бъде вдъхновяващо, лятото може да постави началото на нови
приятелства.
Летните занимания на нашето "Лятно АРТ училище" - неповторимо приключение в опознаване на красотата, която
можем да създадем.
Започваме на 04.06.2012 година
всеки делничен ден от 8 до 18 часа
Записване и контакти на телефон: 0896717188 // 0896717192
Местата са ограничени. Осигурете на вас едно спокойно лято, а за децата ви то ще бъде полезно и забавно.
За повече информация, галерия и онлайн АРТ магазинчето ни посетете http://www.nik-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/36114/letni-zanimaniya-v-detsko-art-studio-nik

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/36111/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie
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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/36110/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

РУСКА ДОБАВКА
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ.

ЗА

МАСЛОТО.

СИГУРНА

ЗАЩИТА

ОТ

ИЗНОСВАНЕ

И

Универсалния реметализант РиМЕТ е създаден и патентован в Русия за възтановяване на двигатели и трансмисия без
ремонт - чрез наночастици.
Римет се излива в ново масло на двигателя и образува ултра тънък метален филм в зоните на триене – само там където
има износване.Защитното покритие остава 50000км. след смяната на маслото.
Ефект – намалява триенето, защитава и възтановява двигателя.
Римет е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Производител: www.rimet.ru
Качеството се гарантира единствено от Официалния представител за България.
www.rimetbg.com
Доставка с куриерска фирм
http://obiavidnes.com/obiava/36105/ruska-dobavka-za-masloto-sigurna-zashtita-ot-iznosvane-i-vyztanovyavane

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
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НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36104/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya-

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36103/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya-

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36102/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya-

Prevodach.org – онлайн преводи с 15% отстъпка
Prevodach.org осъществява експресни, бързи и стандартни преводи и легализации на лични и фирмени документи от и за
чужбина, както и корекция и редакция на текстове. Агенцията разполага с професионални преводачи, работещи с повече
от 30 езика, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи. За информация
и поръчки не се колебайте да ни потърсите на:
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia@prevodach.org
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Уебсайт: www.prevodach.org
http://obiavidnes.com/obiava/36101/prevodachorg--onlayn-prevodi-s-15-otstypka

Експресни преводи от и на гръцки език
Prevodach.org осъществява експресни, бързи и стандартни преводи и легализации на лични и фирмени документи от и за
чужбина, както и корекция и редакция на текстове. Агенцията разполага с професионални преводачи, работещи с повече
от 30 езика, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи. За информация
и поръчки не се колебайте да ни потърсите на:
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia@prevodach.org
Уебсайт: www.prevodach.org
http://obiavidnes.com/obiava/36100/ekspresni-prevodi-ot-i-na-grycki-ezik

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36099/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya-

Сан Марино - Равена - Римини - самолетна екскурзия
САН МАРИНО – РАВЕНА - РИМИНИ
Самолетна екскурзия - 4 дни / 3 нощувки
/предварителна програма/
1 ден - 13.07.2012 – петък - Отпътуване от София с редовен полет на WIZZ AIR в 12.40 ч. Пристигане на летище Форли на 50 км. от Римини в 13.35 ч. Организиран трансфер летище - хотел. Настаняване в хотела. Свободно време за плаж.
Разглеждане на Римини - „Ибиса на Адриатика” – 15 км златисти плажни ивици, слънце, гостоприемно население и
много вълнуващи забавления – това е визитната картичка на един от най-популярните курорти на италианската
ривиера. Един от символите на Римини е внушителният Мост на Тиберий (Ponte di Tiberio), Римският амфитеатър, от
славното време на император Август е арката с неговото име, Замъкът на Сизмондо (Malatesta Castle), който е на входа
на историческия градски център - Старият град на Римини и др. Свободно време. Нощувка.
2 ден - 14.07.2012 – събота - Закуска. По желание посещение на Сан Марино /на около 20 км./ - републиката, която
според легендата е основана от Сан Марино и претендира да бъде най-старата в Европа. Република Сан Марино е една
от най-малките държави в света – с площта си от едва 61,2 кв. км, тя заема трето място в тази категория, след
Ватикана и Монако. Пешеходна разходка: площад "Либерта", в чийто център се издига Статуята на свободата подарък от германска графиня, Правителственият дворец - една от най-красивите сгради в града, строена преди повече
от сто години; крепостните стени, Базилика „Сан Марино” и др. Интерес представляват Крепостта с трите кули,
символ на Републиката. Свободно време. Връщане в Римини. Свободно време за плаж и забавления. Нощувка.
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3 ден - 15.07.2012 – неделя - Закуска. По желание посещение на Равена /на около 50 км./ - Равена е билa столица на
Западната римската империя (V век), а по-късно — на остготската държава и на византийските владения в Италия.
Интересна забележителност е Неонската баптистерия, наречена още Ортодоксална, за да се различава от
построената само 50 години по-късно Арианска баптистерия. Други културни ценности са църквите „Сан Витале“ и
„Сан Аполинер“, мавзолеите на Теодорих и Гала Плацидия, гробницата на Данте Алигиери. Свободно време. Връщане в
Римини. Нощувка.
4 ден - 16.07.2012 – понеделник - Закуска. Свободно време за плаж. Организиран трансфер хотел - летище. Отпътуване
от летище Форли в 14.05 ч. Пристигане в София в 16.45 ч.
СУПЕР цена: 289 евро
Цената включва:
• Самолетен билет София - летище Форли - София
• Летищни такси
• 10 кг. ръчен багаж
• 3 нощувки със закуски в хотел 3* в Римини
• водач от фирма „ ГАЛЕРА”
• медицинска застраховка
Цената не включва:
• посещение на Сан Марино – около 10 евро /екскурзията е с автобус и водач от фирмата /
• посещение на Равена – около 10 евро /екскурзията е с влак и водач от фирмата /
http://obiavidnes.com/obiava/36097/san-marino---ravena---rimini---samoletna-ekskurziya

10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26Ckk
10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26Ckk, черен, двуядрен Intel® Atom™ 1.6GHz, LED Display (HDMI), 2GB, 320GB,
802.11n, bluetooth, camera, Linux, 1.15kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36095/101-2565-cm-acer-aspire-one-d270-26ckk

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B824G50Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B824G50Mnks, черен, двуядрен Celeron® B820 1.7GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36092/156-3962-cm-acer-e1-531-b824g50mnks

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B826G75Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B826G75Mnks, черен, двуядрен Celeron® B820 1.7GHz, HD LED Display (HDMI), 6GB, 750GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36090/156-3962-cm-acer-e1-531-b826g75mnks

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
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Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36089/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/36088/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 ,
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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/36087/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750ZG-B964G50Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750ZG-B964G50Mnkk, двуядрен Pentium® B960 2.2GHz, HD LED Display & GeForce GT 610M
1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36086/156-3962-cm-acer-as5750zg-b964g50mnkk

2000GB WD My Passport™ Essential SE 3.0 черен
2000GB WD My Passport™ Essential SE 3.0 черен, 2.5" (6.35 cm), външен, 256bit криптиране, автоматичен "backup", USB3.0
(+захранване през USB), 2г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36083/2000gb-wd-my-passport-essential-se-30-cheren

Plustek SmartOffice PL1530
Plustek SmartOffice PL1530, ползваем от 2 PC едновременно, 48bit, 600dpi, ADF, 2x USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/36079/plustek-smartoffice-pl1530

Plustek SmartOffice PN2040
Plustek SmartOffice PN2040, 48bit, 600dpi, ADF, RJ45 & USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/36075/plustek-smartoffice-pn2040

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/36060/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

НОВО! АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ FUEL SHARK - ЯПОНИЯ **27 лв.
АВТОГОРИВОСПЕСТИТЕЛ „FUEL SHARK” ЗА ИКОНОМИЯ
НА ГОРИВО от 10 до 30% - ЯПОНИЯ
** УВЕЛИЧАВА МОЩНОСТТА НА ДВИГАТЕЛЯ
И ЖИВОТА НА АКУМУЛАТОРА!
Поставяйки уреда „Fuel Shark” в запалката (за напрежение 12 V) на автомобили, независимо какво гориво ползват,
веднага се отчита икономия на гориво от 10 до 30%.
Уредът увеличава мощността на двигателя и ускорението на автомобила, благодарение на пълното изгаряне на
горивото.
В устройството е вграден кондензатор, който натрупва, съхранява и освобождава ел.енергия, в зависимост от
пътната обстановка и натоварването на двигателя.
Размери: 105x30x25 мм. ; тегло: 26 гр. и срок на ползване 3-5 г.
ЦЕНА: 27 лв.
ПОКУПКИ:
СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа”)
или по куриер с наложен платеж;
такса до адрес 5,90 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/36057/novo-avtogorivospestitel-fuel-shark---yaponiya-27-lv

Нощувки и почивка на яз.Ал. Стамболийски
Стаи за нощувки на яз. Ал Стамболийски-село Горско Косово.3 стаи с по 3 легла,климатик, сателитна телевизия,
хладилник, сервизни помещения.В сградата има хр.магазин и снек бар.Перфектна почивка на тишина и
спокойствие,риболов,плаж на красива природна гледка и езда с коне сред природата.
http://obiavidnes.com/obiava/36051/noshtuvki-i-pochivka-na-yazal-stamboliyski

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-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
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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/36049/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Земеделска земя купувам в Бяла Черква,Сухиндол,Батак,КАРАЙСЕН,ПАВЛИКЕНИ
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/36047/zemedelska-zemya-kupuvam-v-byala-cherkvasuhindolbatakkaraysenpavlikeni

Земеделска земя купувам в обл.Русе-РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с.
Бистренци, Иваново, Ветово
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/36046/zemedelska-zemya-kupuvam-v-oblruse-ruse-borovo-byala-s-peychinovo-s-polsko-k
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Земеделска земя в Бяла Слатина,Враца,Мездра,Хайредин,Роман купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/36045/zemedelska-zemya-v-byala-slatinavracamezdrahayredinroman-kupuvam-0886236248

Онлайн преводи от „Нов век“
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага експресни, бързи и стандартни преводи и легализации на различини видове
документи от и за чужбина. Агенциата разполага с професионални преводачи, работещи с повече от 30 езика.
Клиентите получават заверка с Апостил (Apostille) и легализация на лични си и официални фирмени документи във всички
държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния
адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/36040/onlayn-prevodi-ot-nov-vek

НОВ ВЕК – преводи от и на хърватски език
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага експресни, бързи и стандартни преводи и легализации на различини видове
документи от и за чужбина. Агенциата разполага с професионални преводачи, работещи с повече от 30 езика.
Клиентите получават заверка с Апостил (Apostille) и легализация на лични си и официални фирмени документи във всички
държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния
адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/36039/nov-vek--prevodi-ot-i-na-hyrvatski-ezik

Фирма Алтех ЕООД-продажба, поддръжка и сервиз на компютърна техника
Алтех ЕООД е фирма, която се занимава с продажба и сервиз на компютърна техника. Търгуваме с компютърни
компоненти, преносими компютри, периферни устройства, офис техника и други. Фирмата предлага абонаментна
поддръжа на други фирми, консултации и диагностика на компютърната техника, дейности свързани с мрежи и
конфигурация на мрежови устройства и други.
http://www.altech.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36038/firma-alteh-eood-prodajba-poddryjka-i-serviz-na-kompyutyrna-tehnika
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3-стаен апартамент, панел, 83м2, 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: 34 500 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/36035/3-staen-apartament-panel-83m2-smirnenski---do-novata-obshtina

15.6" (39.62 cm) HP Pavilion g6-2054eu (B4X90EA) червен
15.6" (39.62 cm) HP Pavilion g6-2054eu (B4X90EA) червен, двуядрен AMD A6-4400M 2.6Ghz, HD LED Display & AMD HD
7670M 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, 2xUSB3.0, camera, Free DOS, 2.48kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36034/156-3962-cm-hp-pavilion-g6-2054eu-b4x90ea-cherven

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/36033/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

www.scansystems.org
Скансистемс Зареждане на тонер касета
http://www.scansystems.org/samsung.html

CLT-4092S за Samsung CLP-310/ 315 CLX-3170

цена:40.00лв.

http://obiavidnes.com/obiava/36032/wwwscansystemsorg

15.6" (39.62 cm) HP Pavilion g6-2011eu (B6G25EA) двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5Ghz
15.6" (39.62 cm) HP Pavilion g6-2011eu (B6G25EA) двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5Ghz, HD LED Display & AMD HD
7670M 2GB DDR3 (HDMI), 6GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, 2xUSB3.0, camera, Free DOS, 2.48kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36029/156-3962-cm-hp-pavilion-g6-2011eu-b6g25ea-dvuyadren-intel-core-i5-3210m-

Видео запознанства с уеб камера!
Регистрирайте се безплатно, включете уебкамерата си и се покажете пред друг потребител! Уебсайтът ни се посещава
от общителни пичове и мацки, търсещи секс с истински хора! Запознанствата с уебкамера – най-лесният начин да
намерите секс партньор.
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Общувайте лесно! Използвайте удобна търсачка и намерете секс партньор в собствения си град! Регистрирайте се сега
и ще разберете колко лесно и бързо става това!
http://obiavidnes.com/obiava/36028/video-zapoznanstva-s-ueb-kamera

15.6" (39.62 cm) HP Pavilion g6-2012eu (B6G27EA) четириядрен Intel® Core™ i7 3612QM 2.1Ghz
15.6" (39.62 cm) HP Pavilion g6-2012eu (B6G27EA) четириядрен Intel® Core™ i7 3612QM 2.1Ghz, HD LED Display & AMD
HD 7670M 2GB DDR3 (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, 2xUSB3.0, camera, Free DOS, 2.48kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36025/156-3962-cm-hp-pavilion-g6-2012eu-b6g27ea-chetiriyadren-intel-core-i7-361

17.3" (39.62 cm) HP Pavilion g7-2003eu (B4X72EA)
17.3" (39.62 cm) HP Pavilion g7-2003eu (B4X72EA), Intel® Core™ i5 3210M 2.5Ghz, HD+ LED Display & AMD HD 7670M
1GB DDR3 (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, 2xUSB3.0, Free DOS, 3.75kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36022/173-3962-cm-hp-pavilion-g7-2003eu-b4x72ea

Пейнт Зум
Пейнт Зум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36021/peynt-zum

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -285 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 890 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/36020/detoksikator-celutron-kvantov-analizator
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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/36019/parochistachka-stiym-mop-x5

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36018/masajna-masajirashta-sedalka

Продавам апартамент в комплекс с минерална вода
Продавам двустаен апартамент в к.к.Пчелински бани.Намира се на 9 км. от Костенец,на 6км от голф комплекс Долна
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Баня,на 25км. от пистите на Боровец и на 70км.от София,като пътя е предимно по магистрала Тракия.В курорта има
денонощен открит басейн с минерална вода,закрит басейн,ресторант,в апартамента водата също е минерална и
изключително полезна.Апартамента се отоплява с климатици,има интернет и сателитна телевизия.Състои се от
спалня,гостна,трапезария,кухненски бокс,баня,коридор и тераса на която се излиза от гостната и спалнята.От самия
апартамент има чудесен изглед към Рила и пистите на Боровец.Комплекса е тип затворен,има охрана,паркинг,СПА
център и поддръжка на сградата.Един чудесен апартамент,който може да Ви служи за почивката през уикендите и
празниците,само на час път от София.Телефон 0877191457.Цена 65000EURO.
http://obiavidnes.com/obiava/36016/prodavam-apartament-v-kompleks-s-mineralna-voda

GF GT 440
GF GT 440, 2GB Gigabyte N440-2GI, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/36015/gf-gt-440

Brother MFC-J5910DW A3 цветен мастилен принтер/копир/скенер/факс
Brother MFC-J5910DW A3 цветен мастилен принтер/копир/скенер/факс, ADF, 6000x1200dpi, 35/27стр/мин, WiFi 802.11n &
Lan, USB, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/36011/brother-mfc-j5910dw-a3-cveten-mastilen-printerkopirskenerfaks

Epson AcuLaser M2300D лазерен принтер
Epson AcuLaser M2300D лазерен принтер, Duplex, 1200x1200 max, 30стр/мин, USB & Parallel, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/36008/epson-aculaser-m2300d-lazeren-printer

Epson AcuLaser M2300DN лазерен принтер
Epson AcuLaser M2300DN лазерен принтер, Duplex, 1200x1200 max, 30стр/мин, Lan & USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/36005/epson-aculaser-m2300dn-lazeren-printer

ЛИПОВОН Lipovon
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО!
Всяка от капсулите за редукция на теглото съдържа:
LIPOVON COMPLEX FORMULA® 400mg
Hoodia Gordonii Extract (20:1) - 350mg
Garcinia Cambogia Extract - 50mg
Начин на действие:
Екстрактът от Худия Гордонии подтиска апетита. Екстрактът от Гарциния Камбоджа повишава метаболизма.
Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
http://obiavidnes.com/obiava/35987/lipovon-lipovon

Топлоизолации Ямбол
Топлоизолации Ямбол – 0876 35 39 39. Алера Сървисис ООД – най-качествените топлоизолации за Вашия дом.
http://obiavidnes.com/obiava/35986/toploizolacii-yambol

Арсов 90 е производител на букови дъски и буков паркет
Арсов 90 предлага разнообразие от дървен материал и продукти от бук. Във фирмения сайт bukata.eu ще откриете
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различни размери букови дъски и буков паркет. Буковите дъски служат за струговане на инструменти, в мебелната
промишленост, за дървени стълби и други. Буковият паркет може да бъде доставен в цялата страна.
България
село Митровци 3464
улица “Първа” N2
област Монтана
Тел:
09550 2285
http://bukata.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/35984/arsov-90-e-proizvoditel-na-bukovi-dyski-i-bukov-parket

Електрическа машинка за пълнене на цигари "Easy Roll"
Електрическа машинка за пълнене на цигари "Easy Roll"
Характеристики:
Пет степени на скорост.
Контейнер за тютюн.
Контейнер за отпадък. Край на досадната бъркотия при пълненето на цигари.
Производителност до седем цигари в минута.
Работи с цигарени гилзи(кухи цигари).
Уредът работи с мрежово напрежение от 220V.
Цигарите напълнени с електрическата машинка "Easy Roll" се характеризират с изключително високото си качество и
по нищо не се различават от скъпите фабрично произведени.
Размери:
Дължина: 25 см.
Височина: 10 см.
Ширина: 10 см.

Мощност – 150 W
Тегло: 1.000 кг.
ГАРАНЦИЯ – 3 месеца.
http://obiavidnes.com/obiava/35983/elektricheska-mashinka-za-pylnene-na-cigari-easy-roll

НОВИ ГРУПИ ПО PHOTOSHOP и SOLID WORKS-ТОП ЦЕНИ!ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!
Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни! Предлагаме обучение в
групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно за курсистите време през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за да преговарят уроците
или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат необходимите думи, за да
разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са изградени изключително върху
примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видео уроци и фирмено обучение. Правим също и
консултантски услуги. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за
придобитите знания.
http://obiavidnes.com/obiava/35980/novi-grupi-po-photoshop-i-solid-works-top-cenivyzpolzvayte-se

15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-145
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15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-145, черен, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD Display (HDMI), 2GB, 500GB, DVDRW,
802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35978/156-3962-cm-toshiba-c855-145

15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-147
15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-147, бял, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD Display (HDMI), 2GB, 640GB, DVDRW, 802.11n,
bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35975/156-3962-cm-toshiba-c855-147

Маркови дрехи на едро,зарежда магазини-0886378957
Маркови и дизайнерски дрехи, ишлемета, мъжко и дамско - дънки, панталони, блузи, ризи, тениски, поли , рокли,
суитчери,пуловери,якета,палта, потници, голямо разнообразие от марки и модели, супер качество и цени на едро,внос,
зарежда магазини -0886378957
http://obiavidnes.com/obiava/35974/markovi-drehi-na-edrozarejda-magazini-0886378957

15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-12X
15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-12X, черен, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display & AMD HD 7610M 1GB (HDMI),
4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35972/156-3962-cm-toshiba-c855-12x

Prevodach.org – преводи от/на повече от 30 езика
Prevodach.org е лицензирана агенция, която осъществява преводи и легализации на различни видове документи на повече
от 30 езика. Prevodach.org посредничи при издаването на заверки с Апостил (Apostille) в Дирекция „Консулски
отношения“ на Министерство на външните работи, както и във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България. За информация и поръчки можете да се свържете с нас на следния адрес:
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia@prevodach.org
Уебсайт: www.prevodach.org
http://obiavidnes.com/obiava/35971/prevodachorg--prevodi-otna-poveche-ot-30-ezika

Писмени и устни преводи от prevodach.org
Prevodach.org е лицензирана агенция, която осъществява преводи и легализации на различни видове документи на повече
от 30 езика. Prevodach.org посредничи при издаването на заверки с Апостил (Apostille) в Дирекция „Консулски
отношения“ на Министерство на външните работи, както и във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България. За информация и поръчки можете да се свържете с нас на следния адрес:
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia@prevodach.org
Уебсайт: www.prevodach.org
http://obiavidnes.com/obiava/35969/pismeni-i-ustni-prevodi-ot-prevodachorg

15.6" (39.62 cm) Toshiba L755-1NG
15.6" (39.62 cm) Toshiba L755-1NG, кафяв, Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 6GB, 640GB, DVDRW,
802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35967/156-3962-cm-toshiba-l755-1ng

ТЪРГОВСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЕООД & МИРО 901 ЕТ - гр.Пловдив
ПРОИЗВЕЖДА: Търговско и офис оборудване, щандове, стелажи, щендери, ВЪРТЯЩИ витрини, нестандартни мебели за
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дома. ГАРАНЦИЯ - 5 години. УНИКАЛНИ цени. БЕЗПЛАТЕН проект и монтаж. ВИЖТЕ фотоси! GSM: 0887/454577 Мирослав Мичев. РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ до 3 год. http://www.miro901.com
http://obiavidnes.com/obiava/35964/tyrgovsko-obzavejdane-eood--miro-901-et---grplovdiv

www.floratea.net – Доставки на цветя за Вашия празник.
Направете Вашия личен празник незабравим с неповторимите букети на цветен бутик „ФлораТеа“. Подарете на себе си
или на Вашите близки една различна емоция и придайте собствен почерк на важните събития.
Можете да ни намерите и във Facebook: https://www.facebook.com/floratea.net
http://obiavidnes.com/obiava/35963/wwwflorateanet--dostavki-na-cvetya-za-vashiya-praznik

ТЪРГОВСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЕООД & МИРО 901 ЕТ - гр.Пловдив
ПРОИЗВЕЖДА: Търговско и офис оборудване, щандове, стелажи, щендери, ВЪРТЯЩИ витрини, нестандартни мебели за
дома. ГАРАНЦИЯ - 5 години. УНИКАЛНИ цени. БЕЗПЛАТЕН проект и монтаж. ВИЖТЕ фотоси! GSM: 0887/454577 Мирослав Мичев. РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ до 3 год. http://www.miro901.com
http://obiavidnes.com/obiava/35962/tyrgovsko-obzavejdane-eood--miro-901-et---grplovdiv

15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-1N3
15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-1N3, Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD LED Display & GeForce GT 525M 1GB (HDMI),
4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35961/156-3962-cm-toshiba-l750-1n3

7" (17.78 cm) V707R
7" (17.78 cm) V707R, таблет, VIA 800MHz, 1.2Mpix camera, 256MB RAM, 4GB Flash памет (&microSDHC слот), 802.11n,
Android 2.2 Froyo
http://obiavidnes.com/obiava/35957/7-1778-cm-v707r

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
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Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35956/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

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

7" (17.78 cm) V709T
7" (17.78 cm) V709T, 3G таблет, VIA 800MHz, 1.3Mpix camera, 256MB RAM, 4GB Flash памет (&microSDHC слот), 802.11n,
Android 2.2 Froyo
http://obiavidnes.com/obiava/35953/7-1778-cm-v709t

Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung ML 1860 / ML 1865 + смяна на чип касета ML-1042S
цена:40.00лв. бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung ML 1860 / ML 1865 + смяна на чип касета ML-1042S цена:40.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/35952/skan-sistems-zarejdane-na-toner-samsung-ml-1860--ml-1865--smyana-na-chip-kaseta-
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Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung ML 1660 / ML 1665 + смяна на чип касета ML-1042S
цена:40.00лв. бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung ML 1660 / ML 1665 + смяна на чип касета ML-1042S цена:40.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/35951/skan-sistems-zarejdane-na-toner-samsung-ml-1660--ml-1665--smyana-na-chip-kaseta-

Toshiba захранване за преносими компютри
Toshiba захранване за преносими компютри, 15V/6A/90W
http://obiavidnes.com/obiava/35949/toshiba-zahranvane-za-prenosimi-kompyutri

ремонт на покриви
РЕМОНТ НА ПОКРИВИ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА КЕРАМИДИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ТАВАНСКИ СТАИ
КОНСТРУКЦИ НА ПОКРИВИ ТЕНЕКЕДЖИСКИ УСЛУГИ И ДР НА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ РАЗУМНИ ЦЕНИ
ГАРАНЦИЯ+КАЧЕСТВО 0896287882
http://obiavidnes.com/obiava/35948/remont-na-pokrivi

Фотоапарат Nikon Coolpix S30 10Mpix
Фотоапарат Nikon Coolpix S30 10Mpix, ударо & водо-устойчив, 3xOptical zoom, 2.7" (6.86 cm) екран, поддържа
SDHC/SDXC
http://obiavidnes.com/obiava/35946/fotoaparat-nikon-coolpix-s30-10mpix

Това е българска социална мрежа за виртуален секс, благодарение на която хората могат да се запознават, срещат,
общуват помежду си или просто да се показват пред уеб камера!
На нашия уеб сайт всеки ще може да намери това, от което се интересува: виртуален секс, истински срещи, жени,
мъже, фетиши онлайн, виртуални групови оргии и т.н.
Нямате уеб камера или просто предпочитате да гледате? Няма проблем! Сприятелявайте се с жени или мъже и те ще
ви се разкрият в буквален и преносен смисъл!
http://obiavidnes.com/obiava/35944/tova-e-bylgarska-socialna-mreja-za-virtualen-seks-blagodarenie-na-koyato-horata-

Фотоапарат Nikon Coolpix S4300 16Mpix
Фотоапарат Nikon Coolpix S4300 16Mpix, 6xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, поддържа SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/35943/fotoaparat-nikon-coolpix-s4300-16mpix

Фотоапарат Nikon Coolpix L810 16Mpix
Фотоапарат Nikon Coolpix L810 16Mpix, 26xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, поддържа SDHC/SDXC, miniHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/35940/fotoaparat-nikon-coolpix-l810-16mpix

Фотоапарат Nikon Coolpix S9200 16Mpix
Фотоапарат Nikon Coolpix S9200 16Mpix, 18xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, поддържа SDHC/SDXC, miniHDMI, Li-Ion
батерия
http://obiavidnes.com/obiava/35937/fotoaparat-nikon-coolpix-s9200-16mpix

Фотоапарат Nikon Coolpix S9300 16Mpix
Фотоапарат Nikon Coolpix S9300 16Mpix, 18xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, поддържа SDHC/SDXC, miniHDMI, Li-Ion
батерия
http://obiavidnes.com/obiava/35935/fotoaparat-nikon-coolpix-s9300-16mpix
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Стройинвест Груп БГ-строителството и продажбата на недвижими имоти
Българската компания Стройинвест Груп БГ е с доказани позиции в строително-инвестиционната сфера. Представяме
Ви най-новите ни обекти, които са в експлоатация комплекс „Сакцес” гр.Поморие, комплекс „Калипсо” гр.Черноморец,
комплекс „Хелиос” гр.Свети Влас и комплекс „Сън Уейв” гр.Свети Влас. Стаите, студиата и апартаментите в тях са
оборудвани с кухня, бойлер и душ кабина в банята, както и климатик. Във фирмения ни сайт ще видите снимки на всички
наши предложения.
www.sigbg.eu
http://obiavidnes.com/obiava/35918/stroyinvest-grup-bg-stroitelstvoto-i-prodajbata-na-nedvijimi-imoti

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 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35913/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
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тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35912/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи наНиски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25382/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

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/35907/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
02.07
http://obiavidnes.com/obiava/35906/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК - четвърто ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провежда два пъти седмично, 80 учебни часа. Цена
250 лв. Начало: 16 юли
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
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КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 часа. Начало: 10 юли
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35902/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Институт по растителни генетични ресурси гр. Садово
Институтът по растителни генетични ресурси Константин Малков е открит преди 130 години в град Садово. За
годините на съществуване, в института са създадени 135 сорта на 28 култури. В него се съхранява и растителното
богатство на България. Културите в института включват пшеница сорт Петя, грах сорт Мир, ечемик сорт поток,
високопродуктивна пшеница Гея 1, ръж сорт Милениум и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/35899/institut-po-rastitelni-genetichni-resursi-gr-sadovo

ЗАКС ЕС
ЗАКС ЕС ще Ви помогне да обзаведете вашия дом или офис. Ние Ви предлага ме готови мебелни модули или мебели по
индивидуален проект. Целта ни е да постигнем баланс между качество и цена, визия и функционалност. Ние ще направим
всичко възможно за да удовлетворим Вашите желания.
http://obiavidnes.com/obiava/35898/zaks-es

ПЕРФЕКТТА 08
kosabg.net е сайт за продажба на 100% естествена и изкуствена коса, както и аксесоари за удължаване на коса. Косата,
която предлагаме е в различни цветове и нюанси. Сега можете да се възползвате от изгодната промоция, която правим –
при поръчка на два или повече броя коса получавате безплатна доставка. Доставка се извършва за цялата страна чрез
куриер.
http://obiavidnes.com/obiava/35897/perfektta-08

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 11 юли
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35895/kurs-po-italianski-ezik----vtoro-nivo
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Курс по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира обучение по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално и средно ниво.
Обучението е 80 учебни часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши.
Развиват се всички умения – писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с
италианската история, култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат три пъти в седмицата по 3 учебни часа от
10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35893/kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35892/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

РепроБиоМед
Нашето мото е „Ние създаваме Вашето бъдеще” – защото мисията на РепроБиоМед е да осигури високоспециализирани
здравни услуги в областта на гинекологията и акушерството. Ще се погрижим за Вашия комфорт и правилното
развитие на Вашето бебе.
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GF GT 520
GF GT 520, 1GB Gainward, безвентилаторно охлаждане, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/35884/gf-gt-520

GF GT 430
GF GT 430, 1GB Gainward, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/35882/gf-gt-430

GF GT 430
GF GT 430, 1GB Gainward, безвентилаторно охлаждане, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/35879/gf-gt-430

GF GT 440
GF GT 440, 1GB Gainward, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/35877/gf-gt-440

TP-Link TL-MR3040
TP-Link TL-MR3040, преносим 150Mbps Wireless-N Router, съвместим с 3G USB модеми, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/35874/tp-link-tl-mr3040

Лято 2012 почивки в Поморие
Семеен Хотел “Viva Beach” предлага на своите клиенти изцяло обзаведени стаи и апартаменти. Всички те разполагат
със самостоятелен санитарен възел, тераса, климатик, кабелна ТV и интернет. Хотелът предлага също:
Сейф за ценности.
Сауна и различни видове масажи.
Химическо чистене, пране и гладене.
Организиране на посещения на аквапарк.
Посещения на интересни забележителности в Югоизточна България.
Трансфер от ЖП гара Бургас, летище Бургас - хотел и обратно.
Продажба на билети за картинг.
Провеждане на тържества и банкети.
Участие в дегустация на селектирани вина и високоалкохолни напитки от Поморийския регион.
За резервации 0887 207770
http://obiavidnes.com/obiava/35868/lyato-2012-pochivki-v-pomorie

Земеделска земя купувам в Бяла Черква,Сухиндол,Батак,КАРАЙСЕН,ПАВЛИКЕНИ
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
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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/35867/zemedelska-zemya-kupuvam-v-byala-cherkvasuhindolbatakkaraysenpavlikeni

Соларни панели 0,55 евро/wp в наличност
Продаваме соларни панели LDK, поликристални, 225 - 230 wp, в наличност в България. Цена 0,55 евро/wp (без ДДС), за
незабавна доставка. Цената важи и за малки количества. Цената важи до изчерпване на наличностите в България - 1,5
МВ.
http://obiavidnes.com/obiava/35853/solarni-paneli-055-evrowp-v-nalichnost

Детски играчки, които развиват артистичните и логическите умения на децата
Заповядайте в магазините ни на адрес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен“ 43-45 и „Кричим”2, кв.Лозенец
и вижте продуктите ни, които развиват визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения
на децата.
Магнитна мозайка с богато разнообразие от триъгълни, квадратни, правоъгълни, кръгли и дъгообразни елементи!
С тяхна помощ децата на възраст 3+, ще могат да създават различни фигурални композиции, като цветя, герои и
животни, както и декоративни мозайки, десени и настилки! Разнообразието от форми и цветове дават основа за велики
творения, за да се развива гъвкавоста на въображението и усета към модерната живопис, на малките умници!
Работното ни време е
От понеделник до петък от 13 до 19ч.
Събота от 10:30 до 16ч.
Неделя – почивен ден.
телефон за контакт: 0877.637.517
присъединете се към нас на
http://www.facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713
http://obiavidnes.com/obiava/35850/detski-igrachki-koito-razvivat-artistichnite-i-logicheskite-umeniya-na-decata

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
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Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35847/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/35845/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/35843/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
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Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35842/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ
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
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www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/35839/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
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/35836/detektivska-agenciya-inkognito-----bezplatni-konsultacii

НЕОТЕРМ
Проектиране, търговия, строителство на газопроводи, нефтопроводи и съпътстващи ги съоръжения. Фирмата
осъществява дейността си на територията на цялата страна и в чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/35832/neoterm

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/35830/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/35829/magnitni-nakolenki--dr-livayn

ДЕТОКСИКАТОР 350лв !Масажори!Виброколани!Апарат за отслабване!
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
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20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/35828/detoksikator-350lv-masajorivibrokolaniaparat-za-otslabvane

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/35827/masajna-masajirashta-sedalka

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
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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/35826/parochistachka-stiym-mop-x5

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/35825/elektronna-cigara-ego-t-1100ego-w-1100

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/35818/estestveni-perli

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
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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
-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!
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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
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
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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
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